
 

 
 

 

PRIJSLIJST 
IK BEN RIJK 

Samenwerken met ons betekent samenwerken aan het verkleinen van de 
kansenongelijkheid in Nederland. Doet u mee? 

IK BEN RIJK IN UW GEMEENTE 
Wilt u Ik ben rijk aanbieden in uw gemeente? Neem contact met ons op, we stellen we graag samen 

met u een pakket vast.  

• Wervingsmateriaal       

• Intakegesprek met de ouder(s) van de deelnemers 

• 9 trainingen door een professionele trainer van ons  

• Feestelijke afsluiting, na de laatste training 

• Lesboeken voor alle deelnemende kinderen 

 

Facultatief 

• Werven van deelnemers 

• Organiseren van een locatie voor de trainingen 
 

Kosten pakket Ik ben rijk vanaf € 12.000,- (BTW-vrij)* 

 

 



 

 
 

IK BEN RIJK OP SCHOOL 
Wilt u de kinderen op uw school Ik ben rijk aanbieden met inzet van onze gastdocenten? Dan 
kunt u gebruik maken van het volgende pakket: 

• Een kennismakingsgesprek waarin we tijdstippen, voorbereiding en werkwijze bespreken en de 
afspraken schriftelijk vastleggen 

• Voorlichtingsmateriaal voor ouders 

• 9 lessen door een professionele gastdocent van ons 

• Een eigen lesboek voor alle deelnemende kinderen. 

 

Kosten Ik ben rijk: € 450,- per les/per groep (maximaal 16 leerlingen), BTW-vrij* 

 

IK BEN RIJK IN COMPANY-TRAINING 
Wilt u uw eigen leerkrachten of welzijnswerkers opleiden zodat zij de methode zelf kunnen aanbieden? Dan 
komen we graag naar u toe voor een in company-training. De training duurt een dag en behandelt de 
lesmethoden voor alle drie de leeftijdsgroepen. Tijdens de training worden alle opdrachten uit de methode 
toegelicht en krijgen uw professionals achtergrondinformatie over de gebruikte interventies en technieken. 
Deelnemers krijgen de lesmaterialen voorafgaand aan de training.  
 

Kosten in company-training per organisatie: € 800,- (BTW-vrij) 
 

 

 

 

* Alle prijzen in deze prijslijst zi jn exclusief reiskosten (€ 0,30/km),                                
reistijdvergoeding (€ 35, -  p/u en kosten extra besprekingen (€ 65, - p/u).   .   

IK BEN RIJK 
 

Wij zetten ons in voor het beperken van de kansenongelijkheid in Nederland.  

 
Meer weten? Kijk op onze website www.ikbenrijk.com.  

 

 

 


