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Inleiding op de sociale kaart

Vanuit de gemeenten in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland zijn CJG-coaches en/of Schoolcoaches ingezet. 
Deze coaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunen gezinnen en jeugdigen met lichte en complexere opvoed- en opgroeiproblemen.
De CJG-coach/schoolcoach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig
rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. 

De sociale kaart van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland is een overzicht van organisaties, hulpverleningsinstanties en andere initiatieven 
die zorg te bieden aan leerlingen, ouders en scholen. Het is een overzicht wat tot stand is gekomen door positieve ervaringen en tips vanuit
ouders en scholen. De sociale kaart spreekt geen waardeoordeel uit over de kwaliteit van de zorgverlening.

Aanvullingen kunnen ouders en scholen doorgegeven via: info@po-zk.nl

mailto:info@po-zk.nl


Dyslexie

Naam plaats website mailadres

De Leerwijzer/ Minke van den Eijnden Oegstgeest www.deleerwijzer.nl info@deleerwijzer.nl

Dyslexie Centrum Kennemerland Haarlem http://www.dyslexiecentrumkennemerland.nl dyscenken@kpnmail.nl

OBD Noordwest Alkmaar www.obdnoordwest.nl info@obdnoordwest.nl

1801 Hoofddorp www.1801.nl info@1801.nl

Onderwijsadvies bureau Zien in de klas Maarssen www.zienindeklas.nl Info@zienindeklas.nl

Locatie Staten Bolwerk 

Locatie Marsmanplein 

Vijven en Zessen Santpoort-Zuid www.vijvenenzessen.nl info@vijvenenzessen.nl 

Pedagogen Collectief Kennemerland, te Haarlem www.pedagogencollectief.nl info@pedagogencollectief.nl

http://www.deleerwijzer.nl/
mailto:info@deleerwijzer.nl
http://www.dyslexiecentrumkennemerland.nl/
mailto:dyscenken@kpnmail.nl
http://www.obdnoordwest.nl/
mailto:info@obdnoordwest.nl
mailto:info@1801.nl
http://www.zienindeklas.nl/
mailto:Info@zienindeklas.nl
http://www.pedagogencollectief.nl/
mailto:info@pedagogencollectief.nl
http://www.vijvenenzessen.nl/
mailto:info@vijvenenzessen.nl
http://www.pedagogencollectief.nl/
mailto:info@pedagogencollectief.nl


Fysiotherapie & PMT

Naam plaats website mailadres

Bernadette van Schaik _ Kinderfysiotherapie Santpoort Santpoort-Noord www.kinderfysiotherapiesantpoort.nl esther@kinderfysiosantpoort.nl

Ergotherapie Kennemerland  Haarlem www.ergotherapiekennemerland.nl info@ergotherapiekennemerland.nl

Fitkids Amsterdam www.fitkids.nl info@fitkids.nl

Fysio en Kids Bloemendaal www.fysioenkids.nl info@fysioenkids.nl 

Fysiotherapeuten Velserstraat Haarlem www.fysiovelserstraat.nl ftvelserstraat@hetnet.nl

Fysiotherapie Haarlem-Noord Haarlem www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl info@fysiotherapiehaarlem-noord.nl

Locatie Noord 

Locatie ZOED Molenwijk 

Kindercentrum Zwanenburg Zwanenburg www.kindercentrumzwanenburg.nl marloes@kindercentrumzwanenburg.nl

Kinderergotherapie Haarlem Haarlem www.doorergotherapie.nl info@doorergotherapie.nl

poelmann@kpnmail.nl

hfenenga.kinderfysiotherapie@outlook.com 
Kinderfysiotherapiepraktijk  Zuider Emmakade Haarlem, Dependance:  Zandvoort www.kinderfysiozuideremmakade.nl praktijk@kzeh.nl

Marja Fransen _ fysiotherapie Heemstede Heemstede www.fysio-heemstede.nl info@fysio-heemstede.nl

Nieuw Groenendaal Heemstede www.nieuwgroenendaal.nl info@nieuwgroenendaal.nl

Mindset Movers- sociaal emotioneel ontwikkelen door bewegen Haarlem www.mindsetmovers.nl info@mindsetmovers.nl 

Fysiotherapie Santwee, te Haarlem www.fysiotherapiesantwee.nl algemeen@fysiosantwee.nl

Kinderfysiotherapie Poelmann - Fenega Heemstede www.kinderfysio-heemstede.nl

http://www.kinderfysiotherapiesantpoort.nl/
mailto:esther@kinderfysiosantpoort.nl
http://www.ergotherapiekennemerland.nl/
mailto:info@ergotherapiekennemerland.nl
http://www.fitkids.nl/
mailto:info@fitkids.nl
http://www.fysioenkids.nl/
mailto:info@fysioenkids.nl
http://www.fysiovelserstraat.nl%C2%A0
mailto:ftvelserstraat@hetnet.nl
http://www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl/
mailto:info@fysiotherapiehaarlem-noord.nl
http://www.fysiotherapiesantwee.nl%C2%A0
mailto:algemeen@fysiosantwee.nl
https://www.kindercentrumzwanenburg.nl/
mailto:marloes@kindercentrumzwanenburg.nl
http://www.doorergotherapie.nl%C2%A0
mailto:info@doorergotherapie.nl
mailto:poelmann@kpnmail.nl
http://www.kinderfysio-heemstede.nl/
mailto:hfenenga.kinderfysiotherapie@outlook.com
http://www.kinderfysiozuideremmakade.nl/
mailto:praktijk@kzeh.nl
http://www.fysio-heemstede.nl/
mailto:info@fysio-heemstede.nl
http://www.nieuwgroenendaal.nl/
mailto:info@nieuwgroenendaal.nl
http://www.mindsetmovers.nl/
mailto:info@mindsetmovers.nl
http://www.fysiotherapiesantwee.nl%C2%A0
mailto:algemeen@fysiosantwee.nl
http://www.kinderfysio-heemstede.nl/


Logopedie

Naam plaats website mailadres

www.stottercentra.nl  info@stottercentra.nl

www.samenspelhaarlem.nl info@samenspelhaarlem.nl

Logopedie Bloemendaal Overveen Overveen www.logopediebloemendaaloverveen.nl contact@logopediebloemendaaloverveen.nl

Logopedie Groep Haarlem-Noord Haarlem www.lghn.nl info@lghn.nl

Logopediepraktijk Haarlem Zuid Haarlem www.logopediehaarlem.nl info@logopediehaarlem.nl

Logopediepraktijk Halfweg/Zwanenburg Zwanenburg www.logopediepraktijk-halfweg-zwanenburg.nl monique.nijman@xs4all.nl

Logopediepraktijk Hoogstraten en van Rhee voor alle kinderen Haarlem www.voorallekinderen.nl logopedie@voorallekinderen.nl

Logopediepraktijk Velserbroek Velserbroek www.logopedievelserbroek.nl info@logopedievelserbroek.nl

Heemstede

Bennebroek

Hillegom lisette@logopediepraktijkzk.nl

Logopedisch centrum Haarlem Haarlem www.haarlemlogopedie.nl info@haarlemlogopedie.nl

1801 Hoofddorp www.1801.nl info@1801.nl

Praktijk voor logopedie Zandvoort Zandvoort www.logopediezandvoort.nl 

Tiny Eye online logopedie heel Nederland, online www.tinyeye.eu info@tinyeye.eu

Centrum voor stottertherapie Haarlem/Praktijk Samenspel Haarlem

www.logopediepraktijkzk.nlLogopediepraktijk Zuid Kennemerland
machteld@logopediepraktijkzk.nl

http://www.stottercentra.nl/
mailto:info@stottercentra.nl
http://www.samenspelhaarlem.nl/
mailto:info@samenspelhaarlem.nl
http://www.logopediebloemendaaloverveen.nl%C2%A0
mailto:contact@logopediebloemendaaloverveen.nl
http://www.lghn.nl/
mailto:info@lghn.nl
http://www.logopediehaarlem.nl%C2%A0
mailto:info@logopediehaarlem.nl
http://www.logopediepraktijk-halfweg-zwanenburg.nl/
mailto:monique.nijman@xs4all.nl
http://www.voorallekinderen.nl/
mailto:logopedie@voorallekinderen.nl
http://www.logopedievelserbroek.nl%C2%A0
mailto:info@logopedievelserbroek.nl
http://www.logopediepraktijkzk.nl/
mailto:machteld@logopediepraktijkzk.nl
http://www.logopediepraktijkzk.nl/
mailto:lisette@logopediepraktijkzk.nl
http://www.haarlemlogopedie.nl/
mailto:info@haarlemlogopedie.nl
mailto:info@1801.nl
http://www.logopediezandvoort.nl/
https://tinyeye.eu/
mailto:info@tinyeye.eu
http://www.logopediepraktijkzk.nl/
mailto:machteld@logopediepraktijkzk.nl


Psychologische onderzoeken

Naam plaats website mailadres

Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen Hoofddorp www.btsw.nl btsw.hoofddorp@btsw.nl

Fibbe Haarlem www.fibbescl.nl info@fibbescl.nl

Kinder- en jeugdpsychologische praktijk ‘ de Turf’ Heemstede De Turf | kinder- en jeugdpsychologische praktijk deturf@gmail.com 

Lorentzhuis Haarlem www.lorentzhuis.nl info@lorentzhuis.nl

Margriet Smit Leerondersteuning Hoofddorp www.leerondersteuning.com info@leerondersteuning.com

Mentaal Beter Hoofddorp www.mentaalbeter.nl 

OBD Noordwest Alkmaar www.obdnoordwest.nl info@obdnoordwest.nl

1801 Hoofddorp www.1801.nl info@1801.nl

OPPU Utrecht De Bilt www.oppu.nl info@oppu.nl

Opvoedpoli Haarlem Haarlem www.opvoedpoli.nl haarlem@opvoedpoli.nl

info@sannebierens.nl

praktijkheskevanveen@gmail.com

info@marietteklein.nl

info@susannethiesen.nl

Roel kinder- en jeugdpsycholoog Haarlem  www.roel-haarlem.com info@roel-haarlem.nl

Saskia Snikkers  Zuid-Kennemerland www.saskiasnikkers.nl verbinding@saskiasnikkers.nl

School Psychologische Praktijk Beatrijs Brand Haarlem www.beatrijsbrand.nl info@beatrijsbrand.nl

SKiP Haarlem www.praktijkskip.nl info@praktijkskip.nl

Stroër psychotherapie Heemstede www.stroer.nl info@stroer.nl

Tot Bloei Haarlem www.totbloei.com info@totbloei.com

Triversum GGZ NHN Alkmaar www.ggz-nhn.nl/website/clienten/kind-en-jeugd 

Vijven en Zessen Santpoort-Zuid www.vijvenenzessen.nl info@vijvenenzessen.nl

Het Huis Haarlem www.welkominhethuis.nl info@welkominhethuis.nl

Praktijk ZET Haarlem www.praktijkzet.nl janneke@praktijkzet.nl

Praktijk Nieuwe Gracht Haarlem www.praktijknieuwegracht.nl 

http://www.btsw.nl/
mailto:btsw.hoofddorp@btsw.nl
http://www.fibbescl.nl/
mailto:info@fibbescl.nl
https://deturf.net/
mailto:deturf@gmail.com
https://www.lorentzhuis.nl/
mailto:info@lorentzhuis.nl
http://www.leerondersteuning.com/
mailto:info@leerondersteuning.com
http://www.mentaalbeter.nl/
http://www.obdnoordwest.nl/
mailto:info@obdnoordwest.nl
mailto:info@1801.nl
http://www.oppu.nl/
mailto:info@oppu.nl
http://www.opvoedpoli.nl/
mailto:haarlem@opvoedpoli.nl
mailto:info@sannebierens.nl
http://www.praktijknieuwegracht.nl/
javascript:smae_decode('IHByYWt0aWpraGVza2V2YW52ZWVuQGdtYWlsLmNvbQ==');
http://www.praktijknieuwegracht.nl/
mailto:info@marietteklein.nl
http://www.praktijknieuwegracht.nl/
mailto:info@susannethiesen.nl
http://www.roel-haarlem.com/
mailto:info@roel-haarlem.nl
http://www.saskiasnikkers.nl%C2%A0
mailto:verbinding@saskiasnikkers.nl
http://www.beatrijsbrand.nl/
mailto:info@beatrijsbrand.nl
http://www.praktijkskip.nl/
mailto:info@praktijkskip.nl
http://www.stroer.nl/
mailto:info@stroer.nl
http://www.totbloei.com/
mailto:info@totbloei.com
http://www.ggz-nhn.nl/website/clienten/kind-en-jeugd
http://www.vijvenenzessen.nl%C2%A0
mailto:info@vijvenenzessen.nl
http://www.welkominhethuis.nl/
mailto:info@welkominhethuis.nl
mailto:janneke@praktijkzet.nl
http://www.praktijknieuwegracht.nl/


Remedial Teaching

Naam plaats website mailadres

After School ABC Santpoort Zuid www.afterschoolabc.nl info@afterschoolabc.nl

Groot Remedial Teaching Haarlem www.remedial-teaching-haarlem.nl gmmgroot@gmail.com 

Onderwijs Ondersteuning Annemiek Korstenbroek Heemstede  www.oak-online.nl info@oak-online.nl

Onderwijspraktijk Jikke Buurman Driehuis www.onderwijspraktijkjikkebuurman.nl 

Pedagogen en psychologen Haarlem www.peppraktijk.nl 
Remedial Teaching praktijk Lilian Slop Heemstede www.rtpraktijk-lilianslop.nl liliansloprt@quicknet.nl
RT Bollenstreek Noordwijkerhout www.rt-bollenstreek.nl rtbollenstreek@outlook.com

RT Praktijk Marjan Houtman Zandvoort www.rtpraktijkmarjanhoutman.nl  info@rtpraktijkmarjanhoutman.nl

info@stichtingtaalhulp.nl

m.hazenberg@stichtingtaalhulp.nl

THERMIEK, praktijk voor remedial teaching en dyslexiebegeleiding Halfweg www.thermiek.eu  helmaboing@thermiek.eu

www.stichtingtaalhulp.nl Stichting Taalhulp Haarlem 

http://www.afterschoolabc.nl/
mailto:info@afterschoolabc.nl
http://www.remedial-teaching-haarlem.nl/
mailto:gmmgroot@gmail.com
http://www.oak-online.nl/
mailto:info@oak-online.nl
http://www.onderwijspraktijkjikkebuurman.nl/
http://www.peppraktijk.nl/
http://www.rtpraktijk-lilianslop.nl/
mailto:liliansloprt@quicknet.nl
http://www.rt-bollenstreek.nl/
mailto:rtbollenstreek@outlook.com
http://www.rtpraktijkmarjanhoutman.nl/
mailto:info@rtpraktijkmarjanhoutman.nl
mailto:info@stichtingtaalhulp.nl
http://www.stichtingtaalhulp.nl/
http://www.thermiek.eu/
mailto:helmaboing@thermiek.eu
http://www.stichtingtaalhulp.nl/


Sociale vaardigheidstrainingen

Naam plaats website mailadres

CareHouse Haarlem www.carehouse.nl info@carehouse.nl 

De Praktijk Heemstede www.depraktijk-heemstede.nl info@depraktijkheemstede.nl

E-motion Haarlem www.emtt.nl info@emtt.nl

GGZ Noord Holland Noord Noord-Holland www.ggz-nhn.nl 

Kanjertraining - Praktijk Haarlem Haarlem www.kanjertraininghaarlem.nl a.rolvers@kanjertraininghaarlem.nl 

Kenter Jeugdhulp Santpoort Noord www.kenterjeugdhulp.nl info@kenterjeugdhulp.nl

Kinderkracht Haarlem www.kinderkracht.net info@kinderkracht.net

OOK Pedagogische Expertise Groep Velserbroek www.ookpedagogisch.nl info@ookpedagogisch.nl

Krista Zwetsloot Heemstede www.kristazwetsloot.nl info@kristazwetsloot.nl

https://www.carehouse.nl/
mailto:info@carehouse.nl%C2%A0
http://www.depraktijk-heemstede.nl/
mailto:info@depraktijkheemstede.nl
http://www.emtt.nl/
mailto:info@emtt.nl
http://www.ggz-nhn.nl/
mailto:a.rolvers@kanjertraininghaarlem.nl
http://www.kenterjeugdhulp.nl/
mailto:info@kenterjeugdhulp.nl
http://www.kinderkracht.net/
mailto:info@kinderkracht.net
http://www.ookpedagogisch.nl%C2%A0
mailto:info@ookpedagogisch.nl
http://www.studio-orij.nl/
mailto:desiree@studio-orij.nl


Spel- creatieve therapie

Naam plaats website mailadres

Bureau Bach Haarlem www.bureaubach.nl tonnyvlugt@hotmail.com

Elleke Bijsterveld Haarlem www.ellekebijsterveld.nl  info@ellekebijsterveld.nl

E-Motion - Praktijk voor psychomotorische therapie en training Haarlem www.emtt.nl info@emtt.nl

Hanneman therapie _ kinder- en jeugdspychotherapeut  en pedagoog Overveen www.hannemantherapie.nl 

Het Pakhuisje _ Hulp voor Kinderen en Ouders Haarlem www.hetpakhuisje.net  
KIND & Coach _  integratieve kinder- en jeugdtherapie Santpoort-Noord www.kindencoach.nl info@kindencoach.nl

Kindertherapie Poespas Beverwijk  www.margretsnelleman.nl info@margretsnelleman.nl

Kitty van Houten Beverwijk  www.kittyvanhouten.com info@kittyvanhouten.com

Lorentzhuis Haarlem www.lorentzhuis.nl info@lorentzhuis.nl

Metanet kinder- en jeugdtherapie Haarlem www.kinder-enjeugdtherapie.com  info@kinder-enjeugdtherapie.com

Opvoedpoli Haarlem www.opvoedpoli.nl haarlem@opvoedpoli.nl

Pedagogische Praktijk Bloemendaal Bloemendaal www.ppbloemendaal.nl ppbloemendaal@ziggo.nl

Praktijk Kuin Haarlem www.psy-kuin.nl aanmeldenkuinjeugd@gmail.com

Praktijk voor integratieve kindertherapie Ikke Heemstede www.kindertherapie-ikke.nl info@kindertherapie-ikke.nl

Samenspel Haarlem Haarlem www.samenspelhaarlem.nl info@samenspelhaarlem.nl

Speelplaats 33 Heemstede www.speelplaats33.nl marianne@speelplaats33.nl

Spelend sterker Haarlem www.spelendsterker.nl info@spelendsterker.nl

Spiegelbeeld Haarlem _ Kunstzinnige therapie Haarlem www.spiegelbeeldhaarlem.wordpress.com judithniemoller@gmail.com

Vlinderconsult Haarlem www.vlinderconsult.nl vlinderconsult@hotmail.com

http://www.bureaubach.nl/
mailto:tonnyvlugt@hotmail.com
http://www.ellekebijsterveld.nl/
mailto:info@ellekebijsterveld.nl
http://www.emtt.nl%C2%A0
mailto:info@emtt.nl
http://www.hannemantherapie.nl%C2%A0
http://www.hetpakhuisje.net/
http://www.kindencoach.nl/
mailto:info@kindencoach.nl
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mailto:info@margretsnelleman.nl
http://www.kittyvanhouten.com/
mailto:info@kittyvanhouten.com
http://www.lorentzhuis.nl%C2%A0
mailto:info@lorentzhuis.nl
http://www.kinder-enjeugdtherapie.com/
mailto:info@kinder-enjeugdtherapie.com
http://www.opvoedpoli.nl%C2%A0
mailto:haarlem@opvoedpoli.nl
http://www.ppbloemendaal.nl/
mailto:ppbloemendaal@ziggo.nl
http://www.psy-kuin.nl/
mailto:aanmeldenkuinjeugd@gmail.com
http://www.kindertherapie-ikke.nl%C2%A0
mailto:info@kindertherapie-ikke.nl
http://www.samenspelhaarlem.nl%C2%A0
mailto:info@samenspelhaarlem.nl
http://www.speelplaats33.nl/
mailto:marianne@speelplaats33.nl
http://www.spelendsterker.nl/
mailto:info@spelendsterker.nl
http://www.spiegelbeeldhaarlem.wordpress.com/
mailto:judithniemoller@gmail.com
http://www.vlinderconsult.nl/
mailto:vlinderconsult@hotmail.com


Hoogbegaafdheid

Naam plaats website mailadres

OBD Noordwest Alkmaar www.obdnoordwest.nl info@obdnoordwest.nl

Praktijk Beeldfijn Haarlem www.beeldfijn.nl info@Beeldfijn.nl

praktijkhildebrand@gmail.com

jorindehildebrand@gmail.com

Bureau Geluk(t) Lisse https://bureaugelukt.nl/ info@bureaugelukt.nl

www.psychologiepraktijkhildebrand.nlPsychologen Praktijk Hildebrand Haarlem

http://www.obdnoordwest.nl%C2%A0
mailto:info@obdnoordwest.nl
http://www.beeldfijn.nl/
mailto:info@beeldfijn.nl
mailto:praktijkhildebrand@gmail.com
http://www.psychologiepraktijkhildebrand.nl/
mailto:jorindehildebrand@gmail.com
https://bureaugelukt.nl/
mailto:info@bureaugelukt.nl
http://www.psychologiepraktijkhildebrand.nl/


Kindercoach

Naam plaats website mailadres

Coach 4 you _ Begeleiding in brugklas Alkmaar, Uithoorn www.coach4you.org 

Durven, doen en eigen-wijsheid Santpoort www.ddepraktijk.nl info@ddepraktijk.nl

Groot Geluk Coaching Haarlem www.grootgelukcoaching.nl lisa@grootgelukcoaching.nl 

Kindercoach Praktijk Openhartig Santpoort www.kindercoach-openhartig.nl info@kindercoach-openhartig.nl

Kristalkids Kindercoaching Haarlem www.kristalkids.nl Tanja@kristalkids.nl

Okracht _ Kindercoach/ kindertherapeut Alphen aan de Rijn www.okracht.nl jenny@okracht.nl

Praktijk Ikke _ Integratieve therapie Heemstede www.kindertherapie-ikke.nl info@kindertherapie-ikke.nl

Praktijk Kristalijn, Irma Hoen Heemstede www.praktijkkristalijn.nl irma@praktijkkristalijn.nl

Praktijk Sanne Bierens _ voor opvoedingsvragen Haarlem www.sannebierens.nl info@sannebierens.nl

Lieve Maan Haarlem www.lievemaan.jimdofree.com silvana@lievemaan.nl

Praktijk Bluf Haarlem www.praktijkbluf.nl janne@praktijkbluf.nl 

Praktijk Zet Haarlem www.praktijkzet.nl janneke@praktijkzet.nl

Krista Zwetsloot Heemstede www.kristazwetsloot.nl info@kristazwetsloot.nl

http://www.coach4you.org/
http://www.ddepraktijk.nl/
mailto:info@ddepraktijk.nl
http://www.grootgelukcoaching.nl/
mailto:lisa@grootgelukcoaching.nl
http://www.kindercoach-openhartig.nl/
mailto:info@kindercoach-openhartig.nl
http://www.kristalkids.nl/
mailto:Tanja@kristalkids.nl
http://www.okracht.nl/
https://biggelaa.home.xs4all.nl/OLD/OKracht_rik/jenny@okracht.nl
https://www.kindertherapie-ikke.nl/
mailto:info@kindertherapie-ikke.nl
http://www.praktijkkristalijn.nl%C2%A0
mailto:irma@praktijkkristalijn.nl
http://www.sannebierens.nl/
mailto:info@sannebierens.nl
http://www.lievemaan.jimdofree.com/
mailto:silvana@lievemaan.nl
http://www.praktijkbluf.nl/
mailto:janne@praktijkbluf.nl
http://www.praktijkzet.nl/
mailto:janneke@praktijkzet.nl


Extra handen in de klas

Naam plaats website mailadres

2learn Amsterdam www.2learn.nl info@2learn.nl

Inzowijs Haarlemmermeer www.inzowijs.nl info@inzowijs.nl

De Zorgcoach Noord-Holland www.de-zorgcoach.nl ai@de-zorgcoach.nl

Zijn Haarlem www.zijn.nl contact@zijn.nl

Prodeba Haarlem www.prodeba.nl zorgaanvraag@prodeba.nl

Focus Onderwijsgroep Amsterdam www.focusonderwijsgroep.nl info@focusonderwijsgroep.nl

Studytree Amsterdam www.studytree.nl jasper.van.aalst@studytree.nl

https://www.2learn.nl/
mailto:info@2learn.nl
https://www.familysupporters.nl/
mailto:kennemerland@familysupporters.nl
https://www.inzowijs.nl/
mailto:info@inzowijs.nl
http://www.de-zorgcoach.nl/
mailto:ai@de-zorgcoach.nl
https://www.dezorgspecialist.nl/
mailto:info@dezorgspecialist.nl
http://www.zijn.nl/
mailto:contact@zijn.nl
http://www.prodeba.nl/
mailto:zorgaanvraag@prodeba.nl
http://www.focusonderwijsgroep.nl/
mailto:info@focusonderwijsgroep.nl


Overig aanbod

Naam plaats website mailadres

Expertisepool Zuid-Kennemerland Haarlem www.passendonderwijs-zk.nl/expertisepool-po-zk info@po-zk.nl

Centrum Jeugd en Gezin Haarlem www.cjgkennemerland.nl info@cjghaarlem.nl

Cluster 2 Onderwijs Haarlem www.auris.nl info@auris.nl

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Haarlem www.jgzkennemerland.nl jgz@jgzkennemerland.nl

Boddaertcentrum, Landelijk informatiepunt Haarlem www.boddaertcentra.nl

Pluspunt Welzijnsorganisatie voor Zandvoort Zandvoort www.pluspuntzandvoort.nl 

Poep en plaspoli, Popla polikliniek Spaarne Gasthuis www.spaarnegasthuis.nl info@spaarnegasthuis.nl

Tolkentelefoon Landelijk www.globaltalk.nl 

cecile@triplep.net

marion@triplep.net

anne.bouw@triplep.net

mireya.lit@triplep.net

online aanbod:
De online kindercoach                                                          
Online begeleiding voor gevoelige kinderen www.deonlinekindercoach.nl  martinezijlstra@jowykindercoaching.nl

Villa Pinedo                                                                           
Online forum met buddy’s voor kinderen met gescheiden ouders 

www.villapinedo.nl info@villapinedo.nl

Triple P Positief Opvoeden www.triplep-nederland.nl  Landelijk

https://www.passendonderwijs-zk.nl/expertisepool-po-zk
mailto:info@po-zk.nl
http://www.cjgkennemerland.nl/
mailto:info@cjghaarlem.nl
http://www.auris.nl/
mailto:info@auris.nl
http://www.jgzkennemerland.nl/
mailto:jgz@jgzkennemerland.nl
http://www.boddaertcentra.nl/
http://www.pluspuntzandvoort.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/specialisme/kindergeneeskunde/popla-polikliniek
mailto:info@spaarnegasthuis.nl
https://www.globaltalk.nl/
mailto:cecile@triplep.net
http://www.triplep-nederland.nl/
mailto:marion@triplep.net
http://www.triplep-nederland.nl/
mailto:%20anne.bouw@triplep.net
http://www.triplep-nederland.nl/
mailto:%20mireya.lit@triplep.net
http://www.deonlinekindercoach.nl/
mailto:martinezijlstra@jowykindercoaching.nl
https://www.villapinedo.nl/
mailto:info@villapinedo.nl
http://www.triplep-nederland.nl/
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