
Lóczy: geborgenheid en 
autonomie, een pas de deux 

Veerle Vervaet 



• Persoonlijke geschiedenis met lóczy 

 

• Historisch filmpje Moi-Même 

Emmi Pikler Instituut of Lóczy 



Historiek 

 

• Emmi Pikler, Hongaars pediater  

• 1946, dag- en nachtverblijf voor 32 kinderen  

     van 0-3j 

• Geïnspireerd door René Spitz, 
hospitalisatiesyndroom, WHO 

• Nationaal Methodologisch Instituut voor 
Kinderverzorging en Opvoeding 
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                     4 Peilers 
• De waarde van een bevoorrechte affectieve 

relatie en het belang van de vorm die deze 
relatie aanneemt in een institutioneel kader. 

• Het belang van de autonome activiteit van het 
kind. 

• De noodzaak om de bewustwording bij het 
kind van zichzelf en zijn omgeving te 
bevorderen. 

• De aandacht voor een goede lichamelijke 
gezondheid. 

 

Emmi Pikler Instituut of Lóczy 



Geborgenheid en autonomie, een pas de deux 

Principe 1: De bevoorrechte affectieve relatie 

 

 “Het is mijn constante zorg om de begeleiders te 
ondersteunen, opdat ze het kind dat ze in hun armen 
dragen ook in hun hoofd zouden dragen” Anna Tardos 

 

Het kind wordt nooit als object behandeld, maar steeds als 
een individu dat voelt, observeert en begrijpt.  

Jongste baby’s  erkend als volwaardige partners en niet 
als objecten van zorg 



Houding begeleiders 

•  Oogcontact  

• Vertellen het kind over wat ze met hem of haar gaan doen. 

• Elk gebruiksvoorwerp wordt aan het kind voorgesteld 

• Ze verwachten dat de kinderen actief meewerken, daartoe 
gebruiken begeleiders de spontane bewegingen van een 
jonge baby.  

• Elk succes wordt uitvoerig besproken. Zo wordt het 
opgroeiende kind zich meer en meer bewust van zijn invloed   

• Het kind kan in alle vrijheid zijn lichaamshouding zelf 
kiezen, begeleiders blijken experts in het volgen van zijn 
bewegingen. 
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• Het karakter van de dialoog wordt zeer strikt 
gerespecteerd 
 

• Vanaf de jongste leeftijd spreken de begeleiders 
-   over wat ze gaan doen   
- benoemen ze wat het kind doet,  
- laten ze ook hun belangstelling aan het kind blijken via 

zinvolle gesprekken over de interesses en het verhaal 
van het kind.  

 
• Zorgmomenten bieden directe en intieme nabijheid en 

worden nooit onderbroken 
 

Geborgenheid en autonomie, een pas de deux 
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Principe 2: Het belang van de autonome activiteit van 
het kind en vrij spel 

 
Filmpje: Victor (11m) L’attention du bébé au cours des jeux (0.53- 

7.36) 

 
 
Vanaf hun prilste jeugd, creëren begeleidsters  

omstandigheden  voor kinderen waarin ze het plezier 
kunnen ontdekken van hun spontane activiteit.  

 
In het Loczy-instituut krijgt dit principe vooral vorm tijdens 

het ‘vrij spel’ 
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Vrij spel houdt rekening met het eigen ritme 

• Enkel vrij spel op momenten dat het kind er ook 
volop van kan genieten.  

• Kind nooit langer in de spelruimte dan tot zijn eerste 
vermoeidheidstekenen 

• Baby's maken rond 2,5 maand kennis met deze 
spelsituatie vlak voor of na hun maaltijd.  

• Grotere kinderen worden zodra ze wakker zijn uit 
bed genomen of komen er zelf uit.  
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De ruimte: drie eisen  

• Voldoende groot en avontuurlijk, uitnodigend tot 
ontdekking van eigen mogelijkheden 

• Stimuleert ontmoeting van de kinderen onderling 
zonder hinder of bedreiging. 

• Biedt voldoende exploratiemogelijkheid waarbij het 
gevaar voor ongevallen en een actief verbod van 
volwassenen uitgesloten zijn.  

 

Om aan deze eisen te voldoen, zal de ruimte met het 
kind meegroeien en veranderen.  
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Het aanbod van spelmateriaal 

 

• Baby’s: doekje, rammelaar, houten ring,lichte 
metalen vergiet,… 

•  Banaal en weinig doordacht? 

• Voor elk kind materialen die beantwoorden aan zijn 
interesse en capaciteiten van dat moment.  

• Haalbare uitdagingen 

• Herkenbaarheid in het aanbieden voor de 
kleinsten/buitenspel groten 
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De houding van de begeleiders  
• Indirecte en meer afstandelijke interactie  
• Uitgangspunt: voor kinderen de optimale 

omstandigheden creëren, opdat ze volledig zelfstandig 
actief kunnen zijn 

• Begeleiders mengen zich op geen enkele wijze in het vrij 
spel van de kinderen. 

• Interventies begeleiders alleen om de omstandigheden 
van de zelfstandige spelsituatie te optimaliseren.  

• Het aanbieden van activiteiten creëert bij het kind 
verwachtingen waaraan niet kan voldaan worden en het 
kind daardoor frustreren (vb kind in de lucht steken, 
fietsbewegingen,…) 
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Wat doen begeleiders dan wel?  

Heel minutieus observeren zij de handelingen van de 
kinderen en bij iedere vooruitgang vertellen ze 
hierover uitvoerig.  

De begeleiders doen dit niet zozeer om een kind te 
feliciteren, maar wel om het bewust te maken van 
zichzelf, zijn lichaam, de andere kinderen en zijn 
begeleider 
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Drie omstandigheden vragen om actieve 
tussenkomst: 

 

• Als een kind zich in een moeilijke situatie bevindt (vb 
v.oncomfortabele situatie) 

• Bij ruzies (bij naam noemen, toespreken of 
heroriënteren in de ruimte) 

• Bij tekenen van vermoeidheid of verveling 
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De grotere wereld 

 

• Bij het ouder worden, rond de achttien maanden, 
komen er nieuwe activiteiten bij die de kinderen in 
contact brengen met andere volwassenen 

• Dagelijkse wandeling, de wekelijkse uitstap en het 
bezoek aan het kinderpaviljoen,… 
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Principe 3: ondersteunen van bewustwording van 
zichzelf, zijn belangrijke naasten en zijn omgeving 

•  Inbouwen van acties die het bewustzijn van het kind 
over zichzelf, zijn leven en zijn omgeving 
bevorderen:  

Vb. regelmaat in de dagelijkse gebeurtenissen voor elk 
kind individueel, gebaseerd op zijn ritme en 
mogelijkheden, zowel in de tijd als in de ruimte. 
(beurtrol bij verzorging en eten, schikken van 
speelgoed,…) 
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Kinderen ondersteunen in hun zelfbegrip en invloed: 
Jonge kinderen helpen om te begrijpen 
•  wat hen overkomt,  
• wat volwassenen met hen doen,  
• wat zijzelf doen,  
• wie zich met hen bezighouden,  
• wat hun situatie nu is en wat er volgt.  
• Door de kinderen steeds om medewerking te vragen, 

ondersteunen begeleiders de kinderen om zichzelf waar 
te nemen, zichzelf te kennen en zich uit te drukken, om 
zich als een persoon, een individu te ontdekken en te 
tonen. 
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Principe 4: Aandacht voor een goede lichamelijke 
gezondheid 

 

• Lichamelijke gezondheid is het resultaat van het 
tegelijkertijd respecteren van de drie vorige 
principes. 
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Succesfactoren van de organisatie ? 

 

                              Uitgangspunt: 

‘Gezien de kinderen in een instelling verblijven, mag 
men ze niet meer beloven dan wat men ze kan 
geven, maar wat we ze geven moet constant en 
zeker zijn’ Anna Tardos 
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Continuïteit in de relatie begeleider – kind 
 

• Vaste leefgroepen met acht kinderen 
• Elke begeleider is aandachtsbegeleider van een beperkt 

aantal kinderen.  
• Dagelijkse rapportage over elk kind. Wat ze van hun 

collega’s over een kind vernemen, wordt in hun omgang en 
communicatie met het kind meegenomen 

• maandelijks verslag over elk van hun aandachtskinderen = 
evaluatie-instrument voor het eigen pedagogisch 

handelen:open voor de vraag van het kind en zijn 
algemene ontwikkeling, zonder eigen verlangens te laten 
doorwegen 
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Het team als de spil van de instelling.  

 

• Zij participeren in alle beslissingen over de kinderen  

• Begeleiders worden ondersteund door een 
pedagogisch coach die observeert in de leefgroep, 
de persoonlijke rapportages met de referenten 
bespreekt en de teamvergaderingen begeleidt 

• Onderlinge uitwisseling in het team, zodat de 
teamleden elkaar kunnen ondersteunen en 
hiermee ook de kans krijgen om vooruitgang te 
boeken in eigen professionele competenties 
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Continuïteit in de instelling 

• De organisatie wordt bepaald door de behoeften en 
vragen van de kinderen en niet door externe 
condities (b.v. uurroosters van keukenpersoneel, 
begeleiders en medisch personeel).  

 

• Ieder personeelslid wordt ondersteund in het 
begrijpen van de filosofie van de instelling en het 
waarom van de doelen en interventies, zodat ze 
flexibel kunnen omgaan met bepaalde regels. Vb. 
Kind op de arm voeden 
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Continuïteit tussen instelling en ouders 
• Zeer gedetailleerd wordt aan ouders verteld over de 

dagelijkse belevenissen, de leefwijze en aard van hun 
kind.  

• Zowel scheiding als ontmoeting tussen ouder en kind 
worden minutieus voorbereid en begeleid. 

• Kleintjesoord: Indien ouder en kind lange tijd gescheiden 
leefden, wordt de terugkeer naar huis in etappes 
voorbereid: ouders komen dagelijks op bezoek en 
nemen langzaam de zorgtaken van de begeleidsters 
over. In de gesprekken met de referent vernemen zij alle 
details over de gewoontes, rituelen, kwaliteiten, 
moeilijkheden van hun kind, zodat ze zijn/haar gedrag 
kunnen begrijpen. 
 
 



Geborgenheid en autonomie, een pas de deux 

 

Een kant-en-klaar pedagogisch model? Opgelet voor 
imitatie!  

Lóczy is geen methode maar een filosofie 

 

Slotfragment: Tünde, 33 maanden ( 18- 22) 

Een kant-en-klaar pedagogisch model? Opgelet voor imitatie! 
  



 

 

 

                           Dank voor de aandacht 




