
 Tarieven 2021-2022 

 

De Stichting streeft geen winst na en het financiële beleid blijft erop gericht om de overheadkosten 

zo laag mogelijk te houden. Het grootste deel van het lesgeld kom zo ten goede aan de leerkracht die 

het werk doet en het lesmateriaal, waardoor de begeleiding optimaal kan zijn.  

Er zijn verschillende leerroutes en dus ook verschillende tarieven. 

Een ingeschreven leerling krijgt in principe de gehele leergang Nederlands 

voor een jaar inclusief alle toetsen en begeleiding. De tarieven zijn ook 

inclusief lesboeken en bovendien krijgen alle ingeschreven leerlingen 

jaarlijks een pakket mooie jeugdboeken, geheel samengesteld op basis van 

hun eigen smaak en leeservaring. Het lezen van goede Nederlandstalige 

boeken stimuleert de woordenschat en een goede zinsbouw enorm. Er is 

zelfs een positief effect op de spellingvaardigheid.  

Naast deze standaardroutes is het ook mogelijk om het programma geheel 

op maat te maken. Deze mogelijkheid is geschikt voor wie te weinig tijd 

heeft om het gehele standaardprogramma te volgen, maar wel zo optimaal 

mogelijk de Nederlandse taalvaardigheid op peil wil houden. Deze 

mogelijkheid noemen we Taal-op-maat. Deze optie is doorgaans duurder 

dan het zuiver schriftelijke afstandsonderwijs, maar goedkoper dan het 

volledige programma afstandsonderwijs via Skype. 

Achtereenvolgens vindt u hier de tarieven voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
International Baccalaureate (ook PRE-IB). We sluiten af met Taal op Maat: een geïndividualiseerd 
traject voor kinderen voor wie het reguliere traject niet haalbaar of wenselijk is. 
 

Type onderwijs en leerjaren: basisonderwijs 
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief lesboeken, toetsen en 
jeugdliteratuur. 

tijds- 
onafhankelijk 
(= schriftelijk) 

inclusief  
lessen via 
Skype  
 

groep 1 & 2 
(kleuters) 
 

U krijgt een jaarprogramma aan prentenboeken, 
voorleesboeken, taalactiviteiten plus een frequent 
contact met de leerkracht voor adviezen en begeleiding.  
We leggen in groep 2 meer accenten op het 
voorbereidend lezen en schrijven. 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 1095 

* Bij inschrijving voor groep 2 of 3 is het belangrijk dat wij in het intakegesprek overleggen of uw kind 
met het aanvankelijk leesprogramma moet beginnen of dat het daarmee beter nog kan wachten of dat 
het die fase voor het Nederlands juist versneld kan doorlopen. Het eerste leren lezen (aanvankelijk lezen) 
gebeurt vaak al op de dagschool. In dat geval leggen wij juist de focus op andere taalvaardigheden, zoals 
woordenschatuitbreiding. Dit is altijd maatwerk: geen kind is hetzelfde. Vaak is een extra toets nodig. 
Die is bij inschrijving gratis. 

groep 3 
basis 
(België: klas 
1) 
 

Dit programma biedt maatwerk en bedient zowel 
kinderen die op de dagschool nog niet hebben leren 
lezen (= aanvankelijk lezen) als kinderen die dat op de 
dagschool al wél leren of geleerd hebben. 
Dit programma voorziet in wekelijkse skypelessen à 30 
minuten. 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 1755 

groep 4 t/m 
8 
(België: 1 t/m 6) 

Dit programma kan met en zonder skypelessen.  
Wij adviseren u graag of het opnemen van skypelessen 
in uw geval een goede optie is. 

€ 1495 
 
 

€ 2295 
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Type onderwijs en leerjaren: voortgezet onderwijs 
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief lesboeken, toetsen en 
jeugdliteratuur. 

tijds- 
onafhankelijk 

(= schriftelijk) 

inclusief 
skypelessen 

 

jaar 1-2-3   
 
year 7-8-9 

De gehele leerlijn voor Nederlands, met nadruk op zelf 
teksten lezen en schrijven en woordenschat. 
Lesmethode Nieuw Nederlands 5e of 6e editie. 
 

€ 1595 € 2395 

jaar 4-5-6 
 
year 10-11-
12 

In de bovenbouw havo-vwo ligt nog sterker de nadruk 
op persoonlijke coaching en begeleiding in het lezen en 
schrijven van teksten. De leraar vervult vooral de rol 
van coach in dit programma. 
 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 3000 

vmbo - jaar 
4  

Dit is een examenjaar. Wij bereiden voor op het 
staatsexamen. Meestal moet dat in Nederland worden 
afgelegd, voor wie buiten Europa woont, kan het ook 
vaak op de ambassade. 
 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 2595 

Type onderwijs: International Baccalaureate 
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief alle literatuur. 

tijds- 
onafhankelijk 

(= schriftelijk) 

inclusief 
skypelessen 

 
Internationaal 
 

PRE-IB: voor year 10. Dit is een voorbereidingsjaar op 
het Internationaal Baccalaureate. 
Het is ook mogelijk -in overleg- om in year 9 met PRE-IB 
te beginnen. 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 2395 

Internationaal 

 
International Baccalaureate; Diploma Years (year 11 & 
12) 
Alle boeken van de verplichte leeslijst zijn inclusief en 
worden door ons voor u besteld en geleverd. 

alleen inclusief 
Skype mogelijk 

€ 3000 

Type onderwijs: Taal op Maat 
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief alle literatuur. 

tijds- 
onafhankelijk 

(= schriftelijk) 

inclusief 
skypelessen 

 

Alle 
leerjaren 
basis- en 
voortgezet 
onderwijs 

Bij Taal-op-maat stellen wij in overleg met u de exacte 
inhoud van het programma samen. 
Keuze uit: 
Tekstbegrip, woordenschat, spelling, grammatica, 
mondelinge spreekvaardigheid en een combinatie 
hiervan.  

variabel 
 

variabel, 
rond € 1755 


