
 
  

 

   
 

Beste relatie 

 

Dank je wel voor je interesse in Melior Diagnostiek. In deze folder kan je informatie vinden over de 

onderzoeker, de onderzoeken, de locatie en de tarieven. 

Je kunt bij ons terecht met vragen over leervermogens, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. 

Wij zijn er voor de scholen en hun ouders! 

Een diagnostisch traject kan ingezet worden om 

• Zicht te krijgen op het functioneren van een kind 

• Zicht te krijgen op de krachten en de kwetsbaarheden van een kind 

• Zicht te krijgen op de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van een kind 

• Advisering ten aanzien van het onderwijs 

Hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van observatie, intelligentie onderzoek en/of vragenlijsten. 

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een pakket op maat opgesteld. Dit kan bestaan uit: 

• Gesprekken met kind/ouders/leerkracht en/of andere betrokkenen 

• (Spel)observatie 

• Onderzoek in de vorm van testen en/of vragenlijsten 

• Verslaglegging en nabespreking met ouders. Indien mogelijk ook het kind zelf en vervolgens 

school 

Het is mogelijk het pakket uit te breiden met een aantal uren coaching en advies/nazorg vanuit 

Melior Onderwijs. Hiermee kunnen de bevindingen vanuit het onderzoek praktisch vorm krijgen in de 

klas. Het aantal uur wordt in onderling overleg bepaald.  

De onderzoeker 

Wendy Kant voert de diagnostiek uit. Zij is registerpsycholoog NIP/ Kind en jeugd, schoolpsycholoog 

en orthopedagoog. Tevens is zij Floorplay specialist. Wendy is ook werkzaam bij Heliomare en 

helemaal thuis in het onderwijs en leerlingen in PO.  

De onderzoeken 

Melior Diagnostiek biedt intelligentie onderzoeken aan. Verbale intelligentie onderzoeken en non 

verbale intelligentie onderzoeken. Desgewenst kunnen de onderzoeken uitgebreid worden met 

aanvullende diagnostiek. Denk aan vragenlijsten op sociaal emotioneel gebied, executieve functies, 

motoriek.  

De locatie 

Daar waar een kind zich het prettigst voelt; school of bij ons op kantoor in Heiloo. Het maakt ons niet 

uit! 



 
  

 

   
 

De tarieven 

Verbale intelligentietest 600 euro 

Niet verbale intelligentie test  400 euro 
Aanvullende diagnostiek mbv vragenlijsten Volgens uurtarief. 95 euro 

Wij werken zonder contract met de gemeente en zorgverzekeraars. Dit betekent dat ouders of scholen deze zorg zelf 

betalen. Mogelijk in te zetten onderzoeken zijn SON 2 -8, WPPSI-IV, WISC-V 

 

Heb je een vraag of wil je je kind of leerling aanmelden? Neem dan contact op via 

info@melioronderwijs.nl 

Hartelijke groet, 

 

Wendy en Adriette 
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