Menukaart dienstverlening 2LEARN 2022
2Learn BV is een praktijk voor specialistische psychologische en pedagogische ambulante jeugd en
gezinsondersteuning. Wij bieden jeugdhulp in de vorm van ambulante ondersteuning, behandeling,
diagnostiek en consultatie. Op verschillende locaties kunnen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen
en hun directe netwerk (gezin, opvoeders) ondersteunen.
Wij werken met verschillende zorginstellingen samen. In dit overzicht geven wij een beeld van wat wij
kunnen bieden en tegen welke financiële voorwaarden. Voor verschillende vormen van diagnostiek
hanteren wij verschillende prijzen. Er is altijd mogelijkheid tot maatwerkafspraken.
DIENSTVERLENING
BEGELEIDING &
BEHANDELING
Ambulante ondersteuning

Omschrijving

Kosten

Specialistische psychologische en pedagogische
ambulante jeugd en gezinsondersteuning op locatie van
2Learn, jeugdige of jeugdhulpinstantie.

€69
per uur

Hieronder valt alle direct cliëntgebonden tijd:
- face-to-face contact
- telefonisch contact met cliënt of verzorgers
- elektronisch contact met cliënt of verzorgers (e-mail,
berichten/app, internet etc)
- multidisciplinair overleg met cliënt of verzorgers erbij
Hieronder valt de volgende indirect cliëntgebonden tijd:
- multidisciplinair overleg zonder cliënt of verzorgers erbij
Oudercoaching

2Learn biedt (intensieve) ouderbegeleiding waar er
systeemgericht wordt gekeken naar factoren die van
invloed kunnen zijn op het functioneren van het
(gezins)systeem en de individuele leden. Gezinnen worden
ondersteund door middel van samenwerken,
oplossingsgericht werken en empowerment.
Vaktherapie (voorheen creatieve therapie) wordt bij 2Learn
gegeven in de vorm van beeldende therapie. Deze therapie
heeft als doel om acceptatie-, veranderings-, en
ontwikkelingsprocessen te bewerkstelligen. Hiervoor zet de
behandelaar specialistische methodieken en werkvormen
in. Zowel alle directe- als indirecte- cliëntgebonden tijd
wordt berekend.

€81,50
per uur

Diverse behandelvormen, bijvoorbeeld: cognitieve
gedragstherapie, EMDR-therapie. Op locatie van 2Learn.
Zowel alle directe- als indirecte- cliëntgebonden tijd wordt
berekend.

€104,50
per uur

€69
per uur

Creatief therapeut

Intercollegiaal adviesoverleg over uw casus. Dit kan in
rechtstreeks contact of via de telefoon op afspraak
plaatsvinden.
idem

GZ-psycholoog

idem

Orthopedagoog

idem

Vaktherapie beeldend

Behandeling

CONSULTATIE
Ambulant begeleider

DIAGNOSTIEK
Ontwikkelingsonderzoek

Onderzoek naar de kwaliteiten van de jeugdige en waar de
jeugdige moeite mee heeft. Onderzoek wordt uitgevoerd
door een psycholoog of orthopedagoog. Tijdens het
onderzoek doet de onderzoeker samen met de jeugdige
verschillende opdrachten, werkjes of spelletjes.
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€81,50
per uur

€69
per uur
€104,50
per uur
€104,50
per uur
Op
aanvraag

Intelligentie onderzoek

Op
aanvraag

(pedagogisch) Didactisch
onderzoek

Onderzoek naar het algemene intelligentieniveau en/of naar
de onderliggende cognitieve vaardigheden van de
jeugdige. Door middel van testen van specifieke
vaardigheden wordt een beeld verkregen van het
intellectueel niveau. Individueel intelligentie onderzoek is
mogelijk aan de hand van een WISC-V. Ook bestaat de
mogelijkheid om een NIO af te nemen.
Onderzoek naar cognitieve processen (aandacht,
concentratie en geheugen) dergelijk onderzoek kan worden
ingezet als er sprake is van vermoedens of aanwijzingen
voor cognitieve functiestoornissen.
Onderzoek naar het welbevinden en de
persoonlijkheidsopbouw van de jeugdige waaronder; de
stemming, zelfwaardering, impulsiviteit, behoefte aan
spanning, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen,
zelfinzicht en aanwezige coping mechanismen.
Onderzoek naar het huidige niveau van de schoolse
vaardigheden van de jeugdige.

Uitgebreider onderzoek of
combinatie van onderzoek

Een combinatie van bovenstaande onderzoeken is ook
mogelijk.

Op
aanvraag

Neuropsychologisch
onderzoek
Sociaal-emotioneel of
persoonlijkheidsonderzoek

Op
aanvraag
Op
aanvraag

Op
aanvraag

De volgende afspraken dienen per nadere overeenkomst (NOK) te worden afgesproken en gelden voor
alle bovenstaande diensten:
AANVULLENDE AFSPRAKEN

Reistijd

De reistijd zal per traject berekend moeten worden en hier dienen
passende afspraken over te worden gemaakt in een nadere
overeenkomst. Het uurtarief is gelijk aan het uurtarief van de
betreffende dienst.

Kosten tijdens het traject

Kosten tijdens het traject (entreekaartje, vervoersbewijs, etc) voor
begeleider en cliënt worden in rekening gebracht. Deze kosten
worden alleen in rekening gebracht wanneer er van tevoren met
opdrachtgever is overlegd en er door opdrachtgever een akkoord is
gegeven op het maken van deze kosten.

Voorbereidingstijd

Afhankelijk van de complexiteit van het traject kan er meer of minder
voorbereidingstijd zijn. Per traject zullen hier aparte afspraken over
moeten worden gemaakt.

Verslaglegging en overige
administratie

Afhankelijk van de complexiteit van het traject kan er meer of minder
verslaglegging en overige administratieve taken nodig zijn. Per
traject zullen hier aparte afspraken over moeten worden gemaakt.

Voor meer informatie neem contact met ons op!
Voor het afsluiten van een samenwerkingscontract kunt u contact opnemen met:
Kasper Beerlage
kasperbeerlage@2learn.nl
020-7723333
Voor productinhoudelijke vragen en het afnemen van aanbod kunt u contact opnemen met:
Lizette Herrewijnen
lizetteherrewijnen@2learn.nl
020-7723333
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