Pikler® Opleiding
Beste vrienden en vriendinnen van de Pikler-pedagogiek,
Hoe ontwikkelen kinderen hun eigen initiatief, behoedzaamheid en uithoudingsvermogen,
alsmede vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Hoe groeit hun sociale competentie?
Welke voorwaarden zijn noodzakelijk, opdat zij een gezond gevoel van eigenwaarde kunnen
ontwikkelen en hun vermogen om contact te maken, kan groeien?
Als deze vragen u bezighouden dan zult u in het pedagogische werk van de Hongaarse
kinderarts Emmi Pikler verhelderende en actuele antwoorden vinden. Nadat zij 10 jaar lang
families met jonge kinderen had begeleid stichtte zij in 1946 in Budapest het Lóczy tehuis voor
Zuigelingen, later bekend als het Pikler Instituut. Haar nauwkeurig observatievermogen en
langdurig en intensief onderzoek hebben de weg vrij gemaakt voor een bewustzijnsverandering
binnen het pedagogische werk met baby's. De door Pikler ontwikkelde visie verschilt in veel
opzichten fundamenteel van de gebruikelijke manier van kijken naar kinderen en helpt ons, om
kinderen met een frisse blik te zien: het potentieel van een kind kan zich ontvouwen en het kan
een gezond lichaamsgevoel ontwikkelen en zichzelf als competent ervaren, hoe jong het ook is.
Dit heeft een positieve invloed op hun verdere ontwikkeling.

Als antwoord op de groeiende vraag van zowel ouders als professionals naar ons educatief
aanbod, hebben wij een een trainings-programma ontwikkeld, de Pikler-Opleiding.

De ervaring leert ons, wat een uitdaging het is om kinderen en ouders te begeleiden, met name
wanneer wij hun ontwikkelingsbehoeften en individuele beleving serieus willen nemen. Naast de
theoretische verdieping is het daarom essentieel dat de betrokken volwassenen worden
ondersteund in hun eigen ontplooings mogelijkheden.
De Pikler Opleiding wekt en verdiept het begrip voor de ontwikkelingsprocessen van baby's en
peuters en begeleidt het persoonlijke rijpingsproces van de volwassene.
Met dit heldere concept wil de Pikler Opleiding een bijdrage leveren om de kwaliteit van de
Pikler-Pedagogiek te continueren en te waarborgen.

Wij kijken uit naar uw interesse en betrokkenheid.

Pikler Verband Europa e.V
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Inhoud
De pedagogiek van Emmi Pikler en haar decennia lange ervaringen en
resultaten in het werken met families en in het Pikler Instituut in Boedapest:
* De pedagogiek voor baby's en peuters van Emmi Pikler en de actuele
betekenis ervan
* Voortdurende begeleiding in de professionele praktijk
* De met de basis van het Pikler werk verbonden bewegingspedagogiek van
Elfriede Hengstenberg en Sensory Awareness

Voorwaarden
De Pikler Opleiding is een vervolgopleiding. Om voor deelname in aanmerking te
komen is een voltooide beroepsopleiding vereist op pedagogisch, psychologisch,
medisch of therapeutisch gebied.
Er geldt een minimumleeftijd van 25 jaar, inclusief 2 jaar beroepservaring.
Eventuele uitzonderingen hierop, kunnen besproken worden.

Doelgroep

Pedagogisch, psychologisch, therapeutisch en medische vakmensen die werken
met baby's en peuters (en hun verzorgers):
* Mensen werkzaam in kinderdagverblijfen, peuterspeelzalen of als gastouder
* Medische deskundigen zoals kraamverzorgenden, verpleegsters op baby- en
kinderafdelingen, verloskundigen en kinderartsen
* Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten
* Psychologen, psychotherapeuten

Opleidingsdoelen
Gedifferentieerd leren waarnemen, begrijpen en herkennen van de behoeften
van baby's en peuters en om de uitingen van deze jonge kinderen passend te kunnen
beantwoorden en te begeleiden.
Inspiratie en bemoediging om zichzelf als volwassene doorlopend te blijven ontwikkelen, om
zichzelf en anderen beter te kunnen begrijpen en zo een basis te leggen voor een vreedzaam
samenzijn met jonge kinderen.
Zo wordt er aan een steeds vanzelfsprekendere grondhouding gewerkt, voor de omgang en het
leven met kleine en grote mensen.
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Afsluiting
De opleiding eindigt na het voltooien van de scriptie en het afrondingsgesprek,
met de benoeming tot gediplomeerd “Pikler-Pedagoog”.
Het diploma wordt door het Pikler Verband Europa uitgegeven.
Met het behalen van deze titel kunt u zich gediplomeerd Pikler- Pedagoog
voor het jonge kind noemen en als zodanig werken, de Ouder-Kind groepen
volgens het Pikler SpeelRuimte model leiden, alsmede ook Pikler introductie
cursussen en workshops aanbieden.

Bescherming van het handelsmerk
Om de kwaliteit zeker te stellen en om de Pikler-Pedagogiek en haar
overdracht te bewaken is het handelsmerk ʻPikler®ʼ wettelijk beschermd.
Daarom is het niet veroorloofd om onder verwijzing naar de naam
ʻPiklerʼ binnen de pedagogische context iets aan te bieden of te
benoemen zonder de hiervoor benodigde bevoegdheid verworven te
hebben.

Opleidingskosten
De kosten van de Pikler® Opleiding in Nederland zijn:
voor 21 dagen Basisdeel euro 2.100,- (excl. btw)
voor 21 dagen Praktijkbegeleiding deel euro 2.100,- (excl. btw)
Kosten Seminars en/of Hospiteren in Boedapest zie www.pikler.hu
Kosten van Hospiteren elders is afhankelijk van de begeleidende Pikler pedagoog,
+ euro 60,- zijnde de kosten van het nagesprek.
Begeleiding afstudeer scriptie euro 250,- (excl. btw)
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CURRICULUM
Duur ten minste 3 jaar
1. OPLEIDING BIJ DE PIKLER® DOCENT
Basiscursus: duur 1.5 jaar,
(incl. Sensory Awareness)
Praktijkbegeleiding: duur 1.5 jaar,
(incl. Hengstenberg-werk en Sensory Awareness)
2. VERDIEPINGS SEMINARS, NA HET EERSTE OPLEIDINGSJAAR
Boedapest-Seminars door het Piker-Lóczy Genootschap, Hongarije
5 x 5 dagen, Engels- of Duitstalig
3. Hospiteren met nabesprekingen: 20 uur
4. Scriptie en afrondingsgesprek

Zelfervaring
3 dagen Sensory Awareness in de Basiscursus
3 dagen Hengstenberg-werk en 3 dagen Sensory Awareness in de
Praktijkbegeleiding
In de Hengstenberg en Sensory Awareness seminars gaan de deelnemers
bij zichzelf waarnemen en ervaren, wat zij tijdens de opleiding over babyʼs en
peuters leren herkennen; de beginselen van mens-zijn en hun houding ten
opzichte van kinderen.
De relatie tussen de Pikler pedagogie van Emmi Pikler en het werk van
Elsa Gindler begon met de ʻHengstenberg-seminarsʼ in Boedapest in1930
en bestaat tot op vandaag.
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De Basis cursus bestaat uit 21 dagen in 7 blokken van 3 dagen, verdeeld
over anderhalf jaar. (incl. 3 dagen Sensory Awareness)
De kennis uit deze Basis cursus is direct bruikbaar binnen de eigen praktijk.

Themaʼs zijn:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Emmi Pikler en Lóczy
Autonome bewegingsontwikkeling
Vrije spel
Voorbereide omgeving en klim en spel materiaal
Verzorging en contact
Socialisatie
Kinderen met elkaar
Taal en communicatie
Functie van observeren en begeleiden
Zelfervaring, Sensory Awareness

De Praktijkbegeleiding bestaat uit 21 dagen in 7 blokken van 3 dagen,
verdeeld over 1.5 jaar.
(incl. 3 dagen Sensory Awareness en 3 dagen Hengstenberg-werk)
De Praktijkbegeleiding is een ervarings-georiënteerde manier van werken
aan de hand van praktijkvoorbeelden, schriftelijke observaties en videobeelden
van de deelnemers.
De uitwisseling in de groep geeft ondersteuning voor de eigen praktijk met
jonge kinderen en gesprekken met ouders.
De voortdurende begeleiding geeft de mogelijkheid deze pedagogische
benadering verder te verdiepen en te integreren binnen het eigen werkveld.
Daarbij staan twee modules in het teken van de zelfervaring en wel de Sensory Awareness
en Hengstenberg-pedagogie (deze laatse vindt waarschijnlijk weer in Berlijn plaats).

Seminars in Boedapest door Pikler-Genoodschap Hongarije
De tientallen jaren ervaringen en onderzoek in het Pikler-Instituut geven
de mogelijkheid, de inmiddels verworven kennis en begrip van deze
pedagogiek te verdiepen en in het kader van de eigen ontwikkeling te
integreren.
Deze seminars in Boedapest kunnen na het eerste opleidingsjaar, parallel
aan de doorlopende groep – Pikler-Basiscurus en Pikler Praktijkbegeleiding
gevolgd worden.
Deze 5 daagse Seminars zijn zowel in het Duits als in het Engels te volgen.
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Seminars in Boedapest / duur 5 x 5 dagen
Drie Verplichte seminars (1ste fase)
* Beweging en levenskwaliteit
* Ontwikkeling van het vrije spel
* Contact en de rol van de verzorgingsmomenten

Na de drie verplichte seminars is er een keuze
van twee van de onderstaande seminars (2de fase)
*
*
*
*
*
*

Taal en socialisatie
Observeren - begrijpen - ondersteunen
Ondersteuning van het gezin
Kinderen in groepssituaties
Hyperactiviteit, agressiviteit, verlegenheid
SpeelRuimte

Hospiteren (20 uur met nabesprekingen):
Hospiteren in het Pikler Dagverblijf in Boedapest
Tijdens de observatie-stage in het Pikler Dagverblijf kan er in de praktijk
kennis worden gemaakt met de kwaliteit van de door Emmi Pikler
ontwikkelde manier van werken met jonge kinderen. De alledaagse
ervaringen en de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van dit werk
zorgen voor een rijk observatieveld.
Hospiteren in Pikler-Groepen of bij Pikler Pedagogen
Een observatie-stage in Pikler-Instellingen of Pikler Ouder-Kind groepen,
SpeelRuimte groepen, is een belangrijke praktijkgecentreerde
aanvulling op de in de jaargroepen verworven kennis.

Pikler-Diploma
Scriptie en afrondingsgsprek
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Opleidingsplaatsen en Pikler® docenten
Nederland

Duitsland

AMSTERDAM
Hedie Meyling

BERLIJN
Monika Aly
Heike Gräf
Margarete Grosse-Rhode
Michaela Küpper-Hoppe
Anja Werner

tel.: 0031/20/ 6277495
e-mail: h.meyling@chello.nl
www.pikler.nl

Hongarije
BOEDAPEST
Jutka Keleman
Zsuzsa Libertiny
Eszter Mózes
Szilvia Papp
Andrea Szöke
Anna Tardos
tel.: 0036 /1/ 2124438
e-mail: loczy@pikler.hu
www.pikler.hu

Oostenrijk

tel.: 0049 /30 /49760351
e-mail: pikler.ev@t-online.de
www.pikler.de

Ute Strub
Andrea von Gosen
tel.: 0049 /30/ 7816257
e-mail: andrea@vongosen.de

MÜNCHEN
Dr. Anna Czimmek
Karsten Czimmek
tel.: 0049 /8092 /863982
e-mail: kontakt@we-ev.de

SALZBURG
Christine Rainer

Zwitserland

tel.: 0043/ 7753/ 2524
e-mail: christine@hansrainer.com

ZÜRICH/SIEBNEN
Christine Ackermann

WENEN
Mag. Daniela M. I. Pichler-Bogner
Tel.: 0043 /1/ 9423611
e-mail: pichler-bogner@chello.nl
www.pikler-hengstenberg.at

tel.: 0041/ 55/ 4423778
e-mail: christineackermann@bluewin.ch

Overkoepelend orgaan
Pikler Verband Europa
www.pikler-verband.org

Mag

Voor meer informatie:
Emmi Pikler Stichting Nederland
t.a.v. Hedie Meyling
Haarlemmerdijk 39
1013 KA Amsterdam
contact@pikler.nl
www.pikler.nl
en
Pikler Verband Europa
www.pikler-verband.org
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Een samenwerkingsverband van:
Emmi Pikler Stichting Nederland, Amsterdam / Pikler Gesellschaft Berlin, Berlijn / Hungarian
Pikler-Lóczy Association, Boedapest / Wege der Entfaltung, München / Pikler-HengstenbergGesellschaft Österereich, Wenen / Emmi Pikler Verein Schweiz, Zürich-Siebnen.

