
 
 

Opvoedingsvragen 
 
“Wanneer begin ik met opvoeden?” 
 
“Mijn dreumes wil de hele dag met mij spelen!” 
 
“Daan klimt overal op zonder gevaar te zien!” 
 
“Ik wil zo graag het huilen van mijn kind 
begrijpen.” 
 
“Ik vind het belangrijk dat mijn kind andere 
kinderen ontmoet.” 
 
“Ik zou graag mijn praktische vragen en zorgen 
met anderen willen delen.” 
 
“Ben ik een overbezorgde ouder?” 
 
 

 
Waarom SpeelRuimte? 
 
SpeelRuimte begeleidt de ontdekkingsreis  
van je pasgeboren kind en jou als ouder. 
 
SpeelRuimte leert je te vertrouwen op datgene 
wat je eigenlijk al weet. 
 
SpeelRuimte biedt je kind uitdagende klim-
objecten en spelmaterialen. Het nodigt uit tot 
onderzoeken, vergelijken, verzamelen, stapelen 
en tot ‘ongestoord’ spelen. 
 
SpeelRuimte laat je zien hoe het zelfvertrouwen 
van je kind zich ontwikkelt als hij zijn eigen 
initiatieven kan volgen. 
 
SpeelRuimte laat je ervaren dat je kind uit zich-
zelf en zonder hulp leert omrollen, kruipen, zitten, 
staan en lopen. 
 
SpeelRuimte biedt concrete handvatten hoe je 
nog effectiever kunt communiceren met je kind 
en dat geeft rust en ruimte!  
 
 

 

 
 
Ervaringen van ouders 
 
“De SpeelRuimte’lessen’ hebben het contact 
met mijn dochter versterkt en vereenvoudigd.” 
 
“Ik heb ontdekt dat Wouter (11 maanden oud) 
meer begrijpt dan ik dacht.” 
 
“Ik heb meer vertrouwen in mijn kind en meer 
plezier in mijn moederschap gekregen.” 
 
“Verschonen is voor ons beiden het gezelligste 
moment van de dag geworden.” 
 
“Eva speelt nu vaker ‘alleen’ en kan beter met 
haar frustraties omgaan.”  
 
“Ik kan mij in de behoeften van Sophie inleven, 
dat voorkomt conflicten.” 
 
“Ik heb een manier ontdekt, hoe ik respectvol 
grenzen kan aangeven. En het werkt!” 



 
 
 
 
Waar in Amsterdam 
 
Een paar keer per jaar start er een nieuwe  
groep op de Haarlemmerdijk 39. 
   
Ouders en kinderen worden begeleid door 
Hedie Meyling. 
Zij is Piklerpedagoog en docent en tevens 
ervaringsgerichte gezinstherapeut volgens  
Jesper Juul. 
 
Voor meer informatie mail naar: 
h.meyling@chello.nl 
www.piklerindepraktijk.nl 
 
Kosten 
 
Voor een serie van zes bijeenkomsten en twee 
gespreksavonden euro 120,- 

 Wat is SpeelRuimte 
 
SpeelRuimte is een begeleide ouder/kind-groep  
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 
24 maanden. Wekelijks komen gedurende  
anderhalf uur, 5 tot 8 kinderen met hun ouder 
(grootouder of oppas) samen. De kinderen 
kunnen vrij bewegen en spelen in een speciaal 
daarvoor ingerichte ruimte met kruip-, klim- en 
speelmateriaal.  
 
Ouders zitten aan de kant en worden uitgenodigd 
de initiatieven van hun kind aandachtig te volgen.  
De Pikler®pedagoog kijkt samen met de ouders 
naar de kinderen en maakt de ouder attent op de 
manier waarop hun kind motorisch, mentaal en 
sociaal op ontdekkingstocht is. Zij grijpt alleen in 
als daar een duidelijke reden voor is, bijvoorbeeld 
als een kind zijn eigen grenzen nog niet kent of  
wanneer het hulp nodig heeft in een benarde 
situatie. 
 
De inhoudelijke basis voor SpeelRuimte is 
ontleend aan de theoretische en praktische 
uitgangspunten van de Hongaarse kinderarts  
Emmi Pikler. 
 
Gespreksavonden 
Naast de speelgroep overdag, zijn er begeleide 
gespreksavonden voor de ouders, waar allerlei 
opvoedkundige onderwerpen en vragen 
besproken worden. 
 
Introductiebijeenkomst 
SpeelRuimte start meestal met een bijeenkomst 
zonder kinderen waarin je (meer) leert over het 
gedachtegoed van Emmi Pikler en waar ‘de 
spelregels’ van SpeelRuimte besproken w 

 

SpeelRuimte 
voor zelfstandig bewegen en ontdekken 

 
Speelgroep voor kinderen van 

4 tot 24 maanden en hun ouders 
 
 

 
 
 

“Een kind dat iets bereikt door zelfstandig 
te experimenteren verwerft een heel 
andere kennis dan een kind dat een  

kant-en-klare oplossing krijgt aangeboden.” 
 

Emmi Pikler 

 


