
Peutergroepen

E-mailadres

Naam organisatie 

(of eigen naam) Contactpersoon

Website of 

telefoonnummer

Woon- of 

vestigingsplaats Provincie

Uren per dag of 

per keer

Dagen per week 

(hoeveel keer per 

week beschikbaar)

Kinderopvang-

toeslag mogelijk Opmerkingen

sandrakamphuis69@gmail.co

m Het Hamsternest Sandra Kamphuis 06-23970134 Apeldoorn Gelderland 2 tot 4 uur 1 ja

dekinderdroom@gmail.com De Kinderdroom Mariska van Dijk

Www.dekinderdroom.com 

06-15875975 Almere Flevoland 4 uur of meer 3 ja

Gespecialiseerd op 

ontwikkelingsvoorsprong, 

dubbelbijzonder(hb+ass) en hsp. 

Daarnaast ook paardencoach (Mini paardje 

dat ingezet kan worden), creatief 

begeleidster en kindermasseuse. Kinderen 

kunnen hier komen spelen op de groep of 

aanmelden voor gastouderopvang

info@groeiendtalent.nl Groeiend talent 

Carmen Boerboom-

Groenenboom Www.groeiendtalent.nl Spijkenisse Zuid-Holland 2 tot 4 uur 1 nee

Ik verzorg de peuterplus-ochtenden: 

Carmen Boerboom-Groenenboom

lisette@groeienmetpom.nl POM

Lisette Koerts - van 

der Steen www.groeienmetpom.nl Geldrop Noord Brabant 2 uur of minder 1 nee

Op dit moment elke vrijdagochtend. 

Intentie is zsm 2 ochtenden per week. 

Jeugdhulpaanbieder, zorgaanbieder 

jeugdwet, je kunt terecht met een 

doorverwijzing.

sharony@bureaugelukt.nl Bureau geluk(t) Sharony van Rossum Bureaugelukt.nl Lisse Zuid Holland 2 uur of minder 1 nee

info@senzai.nl Senzai Irene Kesselaer www.senzai.nl Brunssum Limburg 2 uur of minder 1 nee

https://www.senzai.nl/aanbod/groepstrainin

g/ontmoetingsochtend-peuters 

Wij bieden iedere eerste donderdag van 

de maand een ontmoetingsmiddag voor 

peuters en hun ouders op onze praktijk in 

Brunssum.

m.kooiker@pco-n.nl PCO Marlien Kooiker 0653165871 Nieuwleusen Overijssel 2 tot 4 uur 2 ja start verwacht in november 2022

info@erestu.nl Eres tú Janet Maassen-Maas www.erestu.nl Ohé en Laak 6109AE 2 tot 4 uur 1 nee

info@iquniek.nl IQuniek Marieke de Krom Www.iquniek.nl Haaren Noord Brabant 2 uur of minder 1 nee

Nu is het aanbod nog eens per week. Bij 

behoefte kan het aantal keer per week 

worden uitgebreid.

info@sgooiers.nl SGOOIERS

Ellen/Nynke 

Ouwerkerk

www.sgooiers.nl 

06 39 53 70 56 Laren Noord-Holland 4 uur of meer 5 ja

SGOOIERS is een kinderopvang voor 

kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong. 

administratie@paletflevoland.n

l Palet Flevoland Esther Wolters https://paletflevoland.nl/ Almere Flevoland 4 uur of meer 4 ja

esther@kienekidskampen.nl
Kiene Kids Esther Grit

Www.kienekidskampen.nl 

06-43916785 Kampen Overijssel 2 tot 4 uur 2 nee

info@gastouderbijlein.nl Slimme Peuter Club

Marjolein Mooijman-

Merks

https://gastouderbijlein.nl/sl

imme-peuters/ Duiven Gelderland 2 tot 4 uur 1 ja

FB Slimme Peuter Club 

Telefoonnummer 06 28538965

mariellevanos@stichtingkwest.

nl

Stichting Kwest - De 

Jonge Onderzoekers Marielle van Os www.stichtingkwest.nl Naaldwijk Zuid Holland 4 uur of meer 1 ja

De Jonge Onderzoekers is een groep voor 

peuters met een (vermoedelijke) 

ontwikkelingsvoorsprong. Ook peuters die 

geen opvang hebben bij Stichting Kwest 

zijn welkom. Neemt contact op met 

Marielle als je meer wil weten.

info@kindertherapiejump.nl Kindertherapie Jump! Petra Overduin www.kindertherapiejump.nl Amersfoort Utrecht 2 uur of minder 1 nee

Pientere peutergroep, 5 bijeenkomsten van 

5 kwartier waarin Peuters worden 

uitgedaagd en peers ontmoeten, 

daarnaast 1 ouderontmoetingsavond. 

Rapportage voor kdv of basisschool is 

mogelijk.

peuterplus@kmnkindenco.nl Kind en Co Ludens

Katja de Ploeg of 

afdeling planning Kmnkindenco.nl Houten Utrecht 2 tot 4 uur 4 ja

info@pipensyl.nl Pip&Syl Kinderopvang Sylvia Argelo www.pipensyl.nl Zaandijk Noord Holland 4 uur of meer 3 ja kinderopvang & Coaching

devlieger@kindrijk.nl KindRijk Ede Mieke en Corianne www.kindrijk.nl Wilsondreef 45, Ede Gelderland 2 tot 4 uur 1 ja

De groep heet De Vlieger, er is plaats voor 

12 peuters. Er zijn 2 gespecialiseerde 

pedagogisch medewerkers aanwezig. Op 

tijd aanmelden ivm een mogelijke wachtlijst 

is aangeraden. Stuur hiervoor een mail 

naar devlieger@kindrijk.nl

Op deze lijst vind je organisaties en mensen die een peutergroep organiseren voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Wij kennen niet al deze organisaties en raden aan om zelf de kwaliteit te beoordelen.
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