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Ieder kind is uniek, met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Peuterdagcentrum Irene biedt dagopvang in
Utrecht voor jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen. De kinderen krijgen hier zorg, begeleiding en behandeling in kleine groepen met gespecialiseerde
begeleiders. Op de twee locaties in Utrecht zijn ook reguliere kinderdagverblijven.
De therapeutische peutergroep Aap is een gezamenlijk initiatief
van De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort. De peutergroep is
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AANVULLEN EN VERSTERKEN

gevestigd in de wijk Wittevrouwen, samen met antroposofische

Kinderen met verschillende diagnoses en verschillende ontwik-

regulier kinderdagverblijf Rozenrood van Ludens. Er is mogelijk-

kelingsniveaus komen naar therapiegroep Aap. De peuters komen

heid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdag-

enkele dagen per week en zitten in een groepje van maximaal 7

verblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezel-ruimte

kinderen. Op de therapeutische groep staan vaste gespecialiseer-

en een buitenspeelplaats.

de begeleiders in dienst van Amerpoort. Naast de begeleiders is
een vaste groep behandelaars gedurende de ochtend aanwezig

De therapeutische peutergroep Aap is er voor kinderen tussen

om de kinderen te behandelen; een logopedist, ergotherapeut en

2 en 4 jaar met een indicatie voor behandeling in een groep en voor

fysiotherapeut in dienst van De Hoogstraat. Daarnaast is er

medisch specialistische revalidatie. De samenwerkende organi-

wekelijks een muziektherapeut in dienst van Amerpoort aan

saties spelen hiermee in op de wens van ouders om gespeciali-

wezig. Er wordt interdisciplinair gewerkt. Deze manier van samen

seerde kinderopvang en revalidatiebehandeling te combineren.

werken maakt dat zij elkaar aanvullen, versterken en direct zaken

In de therapeutische peutergroep Aap staan kind en ouders

aan elkaar over kunnen dragen. Vanuit Amerpoort is een ortho-

centraal. De kinderen werken er stap voor stap naartoe om zo

pedagoge verbonden aan de groep, vanuit De Hoogstraat een

zelfstandig mogelijk te functioneren.

maatschappelijk werkende en een kinderrevalidatiearts. De revalidatiebehandeling staat onder verantwoordelijkheid van de kinder
revalidatiearts.
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STRUCTUUR


Veiligheid en structuur zijn belangrijke basisvoorwaarden voor
peuters om zich te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te
durven gaan. Het dagprogramma wordt aangeboden in een
dagelijks terugkerende structuur waarin herhaling, overzicht en
herkenbaarheid centraal staan. Naast het individueel oefenen
van therapie-doelen, worden deze ook geïntegreerd binnen het
dagprogramma. Met deze manier van werken kan begeleiding

“Ik zoek een plek voor mijn dochter om
revalidatie en opvang te combineren.
Waar kan ik terecht?”

optimaal ingezet worden en kunnen de kinderen hun ontwikkelingskansen optimaal benutten.
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PLAATSING EN BEHANDELING

Het ontwikkelingsniveau van de peuter en de vraag voor revalidatie
behandeling bepalen of plaatsing in groep Aap passend is.
De behandeling richt zich op de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind op alle ontwikkelingsgebieden (mobiliteit,
communicatie, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling,
spel, zelfverzorging). Ook ouders kunnen met hun vragen terecht
bij het behandelteam. Als de kinderen bijna vier jaar zijn, geeft
het behandelteam een advies aan de ouders over de meest
geschikte vervolgplek voor hun kind.
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Peuterdagcentrum Irene – locatie bilstraat

Peuterdagcentrum Irene – locatie Terwijde

Biltstraat 337

Operettelaan 751

3572 AS Utrecht

3543 BR Utrecht

030 820 07 56 (groep Aap)

030 720 02 17 (groep beer en kangoeroe)
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