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Onderzoeken via het ondersteuningsplatform 

Inleiding 

Vanuit bezuinigingsoogpunt worden er vanaf augustus ’20 geen psychodiagnostische onderzoeken 

meer bekostigd door het platform Nijmegen. Aangezien wij zeker de meerwaarde zien in het 

uitvoeren van psychodiagnostische onderzoeken door de orthopedagogen van ons platform met 

daaraan gekoppeld handelingsgerichte adviezen, is besloten dat de scholen onderzoeken kunnen 

gaan inkopen bij ons platform. In het schooljaar 2020 – 2021 gaan we met elkaar bekijken hoe we dit 

het beste kunnen oppakken en vormgeven. Het is nu lastig een inschatting te maken hoeveel 

aanvragen er gaan komen dus hoeveel capaciteit er nodig is. Er zal dus van alle kanten flexibiliteit 

nodig zijn maar al doende leren we hiervan. 

 

Uitgangspunten 

Onderzoeken kunnen alleen worden aangevraagd indien er sprake is van een onderwijs gerelateerde 

handelingsgerichte hulpvraag en heeft tot doel de ondersteuningsbehoeften van de leerling inzake 

het onderwijs en begeleiding beter in zicht te krijgen. Onderzoeksvragen waarbij 

kinderpsychiatrische problematiek vermoed wordt of die voortkomen uit niet onderwijs gebonden 

situaties, worden gesteld bij het sociaal wijkteam of de huisarts. De onderzoeker van Stromenland 

kan zo nodig contact leggen met een GZ-instelling waardoor er samen gewerkt wordt aan de 

onderzoeksvraag. De aanvraag wordt gedaan middels deel 1 van het groeidocument. De aanvraag 

loopt via de Onderwijsondersteuner en wordt bekeken samen met een orthopedagoog. Uiteraard 

moeten ouders akkoord zijn met de aanvraag van een onderzoek. Na de aanvraag wordt er een 

orthopedagoog toegewezen. Bij de intake zal benoemd worden welke activiteiten (observatie, 

kindgesprek, e.d.) en onderzoeksmiddelen er gebruikt gaan worden en wat de uiteindelijke kosten 

zijn. Ook een inschatting van de benodigde doorlooptijd wordt gegeven. Na akkoord vanuit de school 

wordt het onderzoek gestart, de rekening wordt na afronding van het onderzoek vanuit het platform 

naar de school gestuurd. 

 

Onderzoeken en kosten 

Intelligentieonderzoek kosten €720 - €960,- Non-verbaal intelligentieonderzoek kosten €480 - €720,- 

Uitgebreid psychologisch onderzoek kosten €1200 - €1460,- Voor uitzonderlijke situaties kan er ook 

een dyscalculie onderzoek of dyslexieonderzoek ingekocht worden, de kosten hiervoor zijn €840,- 

plus een intelligentieonderzoek. In de loop van het schooljaar wordt er geëvalueerd met de 

betrokken orthopedagogen en de scholen of deze werkwijze haalbaar is en welke aanpassingen er 

eventueel nodig zijn.  

 

Namens het team van ondersteuningsplatform Nijmegen, Titia Blankstein. 


