TARIEVENOVERZICHT
Deelname aan de studiebegeleiding van Studiecentrum Zuid betekent dat u altijd verzekerd bent van
een minimaal aantal uren begeleiding. Wij spreken in onderling overleg met u af op welke tijdstippen
uw zoon of dochter normaliter aan de studiebegeleiding deelneemt. Op de dagen waarop de begeleiding plaatsvindt, mag uw zoon of dochter echter ook eerder beginnen en later eindigen. In feite
betekent dit dat u per dag over maximaal 4 uur begeleiding kunt beschikken!
Aanmelding voor de studiebegeleiding vindt plaats volgens de volgende procedure:
1. U neemt contact op met Studiecentrum Zuid en wij maken een afspraak voor een intake-gesprek.
2. Tijdens het intake-gesprek komen zaken aan de orde zoals aandachtspunten voor de begeleider,
inplannen van de begeleidingsuren (dit kan elke dag van de week op een ander tijdstip!), mogelijke
problemen met specifieke vakken, leerproblemen als dyslexie, etc.
3. Na ontvangst van de betaling of na ondertekening van een automatische incasso-opdracht kan uw
zoon of dochter starten met de begeleiding.
4. De begeleiding wordt in principe aangegaan voor de duur van een schooljaar en eindigt op 1
augustus met stilzwijgende verlenging voor het volgende schooljaar. Er geldt een opzegtermijn van
2 maanden. Opzeggen is mogelijk door voor de 1e van de nieuwe maand schriftelijk kenbaar te
maken dat u de begeleiding wenst te beëindigen. Ook is het mogelijk om een korte termijn
begeleiding te kiezen. Dit betreft dan een periode van 2 maanden of minder. Per maand betaalt u
dan 30 euro extra.
In onderstaand overzicht staan onze tarieven vermeld voor de standaard huiswerkbegeleiding en
bijlessen. De vermelde prijzen zijn verschuldigd in de maanden september tot en met juni.
We berekenen geen extra kosten voor intake-procedure en/of inschrijving!
De tarieven voor activerende en ondersteunende begeleiding, coaching en faalangst/weerbaarheidstraining zijn mede afhankelijk van uw wensen en staan daarom niet in dit overzicht vermeld.

Tarieven

Prijs

Huiswerkbegeleiding standaard 5 Dagen per week

300,00 per maand

4 Dagen per week

260,00 per maand

3 Dagen per week

220,00 per maand

2 Dagen per week

175,00 per maand

1 Dag per week

100,00 per maand

1 Extra dag

20,00 per dag extra

begeleiding/bijles 1 op 1

35,00 per uur

begeleiding/bijles 1 op 2

25,00 per uur

begeleiding/bijles 1 op 3/4

20,00 per uur

Examentraining voor bestaande klanten

100,00 per dag

Examentraining voor overige klanten

115,00 per dag

Korte termijn (piek) begeleiding(bijv voor proefwerkweek of examen)
Intensieve huiswerkbegeleiding (max. 4 leerlingen)

Studiecentrum Zuid B.V
www.studiecentrumzuid.nl

bovenstaand plus

30 per maand

160,00 per dagdeel per maand

Meerssen

Elsloo

Pastoor Nicolaas
Creftenstraat 2A
6231 HH

Business Park Stein 106
6181 MA

