
 

 

 

 Voor particulieren gelden per 1 januari 2018 de onderstaande tarieven inclusief BTW.  

 
Het tarief voor personal coaching, training en begeleiding voor particulieren bedraagt € 65 per uur. Een sessie duurt in de regel 1 tot 1,5 uur. 

 
Voor de assessment-tarieven verwijzen wij naar de sectie over onze assessments.  
 
Bij een aanvraag door bedrijven of instellingen, geldt er vanwege het aanvullende overleg met de cliënt/opdrachtgever een opslag van 30%, waaronder ook 21% BTW. 
 
Voor particulieren zijn er in principe, onder voorwaarden vaak mogelijkheden om de kosten voor loopbaanbegeleiding/-coaching belasting aftrekbaar te maken onder de noemer 
studiekosten, zie daarvoor onder meer aftrekbaarheid scholings-/studiekosten. Neem daarover contact op met de Belastingdienst c.q. je belastingadviseur of je daarvoor in 
aanmerking komt en hoe je dat moet aanpakken qua factuur/belastingaangifte. 

 

Studie-/beroepskeuzetest 
Compact 

Studie-/beroepskeuzetest 
Standaard 

Studie-/beroepskeuzetest 
Premium Online 

Studie-/beroepskeuzetest 
Premium Persoonlijk 

Soort testprogramma Vast 
Capaciteitentests afgestemd op 
niveau o.b.v. voorinformatie 

Capaciteitentests afgestemd op 
niveau o.b.v. voorinformatie 

Flexibel maatwerk tijdens testdag 

Afname wijze  Testafname geheel online Testafname geheel online Testafname geheel online 
Testafname op kantoor, 1 op 1, 
twee a drie tests online vooraf  

Capaciteiten 
3 capaciteitentest (aanleg voor taal, 
logica en cijfers) 

4 capaciteitentests, zo nodig 
aanvullende (her)tests 

9 capaciteitentests, zo nodig 
aanvullende (her)tests  

9 capaciteitentests,  zo nodig 
aanvullende (her)tests 

Persoonlijkheid 1 brede persoonlijkheidsvragenlijst 
2 brede en diepgaande 
persoonlijkheidsvragenlijsten 

2 brede en diepgaande 
persoonlijkheidsvragenlijsten 

3 brede en diepgaande 
persoonlijkheidsvragenlijsten 

Interesses/motivatie 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 

Interview Nvt Nvt 
Via Skype/Facetime, gecombineerd 
met advies 

Persoonlijk en diepgaand tijdens 
testdag 

Adviesgesprek  Op verzoek met bijbetaling (€ 90) 
Persoonlijk op kantoor, desgewenst 
via Skype/Facetime 

Via Skype/Facetime, desgewenst  
op kantoor  

Uitgebreid en diepgaand op kantoor, 
inclusief aanvullend advies op  
(inter)persoonlijk vlak 

Rapportage  Kernachtig 
Kernachtig inclusief aanvullend advies 
op maat 

Uitgebreid en diepgaand, inclusief 
aanvullend advies op maat 

Uitgebreid en diepgaand, inclusief 
aanvullend advies op maat 

Nazorg  Telefonisch/e-mail Skype/Telefonisch/e-mail Skype/Telefonisch/e-mail 
Persoonlijk/Telefonisch/Skype/e-
mail 

  
Tarief  

  
€ 295 

  
€ 495 

  
€ 645 

All-in-one-day € 745  

Adviesgesprek andere dag € 845  

https://beroepentest.nl/assessment-op-maat/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/studiekosten_of_andere_scholingsuitgaven_2013

