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Ontwikkelingspsychologie 
 

Hoofdstuk 1: Gesch, theorie en 
onderzoeksstrategieën (belangrijkst!) 

Kernvragen 
❖ Hoe kunnen we ontwikkelingspsychologische theorieën met elkaar vergelijken?  

❖ Welke zijn de meest belangrijke klassieke en meer hedendaagse ontwikkelingstheorieën?  

❖ Welke methodes worden er gehanteerd om ontwikkelingspsychologische processen te 

bestuderen?  

Structuur hoofdstuk 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ (1) Structurele kenmerken van ontwikkelingspsychologie (continu-discontinu; 1 verloop of 

meerdere; nature versus nurture) 

❖ (2) Inhoudelijke bespreking van theorieën 

o Wetenschappelijke voorvaders (Darwin, Hall, Binet) 

o Klassieke theorieën (Freud, leertheorie, Piaget) 

o Recente theorieën 

❖ (3) Methodologie van ontwikkelingspsychologisch onderzoek 

 

“Kdn van nu teken slechter” is dat erg? Klopt dat wel?  

“Wrm eenzaamheid piekt bij 20ers” Vreemd: klopt dit en zo ja: redenen 
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“We w gelukkiger met het ouder worden” Contra-intuïtief 

Growth mindset Fixed mindset  

 “Je kan alles trainen/oefenen → plastische 
hersenen” 

“Oefening baart géén kunst, is aangeboren” 
 

Vaardigheden → uitdagingen Vaardigheden → aangeboren 

Behalen betere resultaten, meer investeren Deterministisch 

“Uit slechte toets leren” “Ik ben dom” 

 

Je kan die mindset veranderen  

Idee dat je altijd kunt veranderen meegegeven aan pedagogen  

Afstappen van competentie, soc vgl^n, interindiv feedback (meer intraind feedback) 

Domein van de ontwikkelingspsych 
❖ Wetenschappelijk 

❖ Toegepast 

❖ Interdisciplinair 

Ontwikkelingspsych 
1. Een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag wil begrijpen over de levensloop 

a. In verschillende domeinen: fysiek, perceptueel, cognitief, emotioneel, en sociaal 

b. Met interesse voor beïnvloedende factoren voor ontwikkeling 

2. Is ook toegepast (= heeft belang voor de praktijk) 

3. Is interdisciplinair (= ontwikkelt zich door gecombineerde inspanningen uit vele 

wetenschappen) 

Theorieën over ontw 
❖ Beschrijven 

❖ Verklaren 

❖ Voorspellen 

Theorie 
❖ Een geordend en samenhangend geheel van uitspraken dat gedrag beschrijft, verklaart en 

voorspelt 

❖ Bijvoorbeeld: Hechting 

o Ontwikkeling van hechtingsrelatie in 1ste jaar (beschrijven) 

o Waarom ontwikkelt die band zich? (verklaren) 

o Wat is het gevolg hiervan voor latere hechtingsrelaties? (voorspellen) 

Vb: Relatietherapeut: Vrouw moeite woede te uiten en moeite dat man op zakenreis is: is jaloers 
Hechtingstheorie: uitingen van onderliggend syndroom  
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Angstig gepreoccupeerde hechtingsstijl: omwille van jeugd: nooit zeker of je o/ouders kon vertrouwen 
 

❖ Nut van theorie: 

o Begrijpen = geeft richting en betekenis aan wat we zien 

o Basis voor praktijk (weten wat te doen) 

o Behoefte aan wetenschappelijke bevestiging = belang van replicatie 

1. Basisvragen of struct kenmerken van ontwikkelingspsychologische 

theorieën 

Drie basis vragen:  
❖ (1) Is ontwikkeling continu of discontinu? 

❖ (2) Is er één verloop van de ontwikkeling of meerdere? 

❖ (3) Is erfelijkheid of milieu het belangrijkst?   

 

1: Continu of discontinu? 

 

 

Continu Discontinu 

Kwantitatieve verandering = uitbreiden van al 
bestaande vaardigheden 

Kwalitatieve verandering = nieuwe manier van 
reageren in specifieke periodes 

Vaak geleidelijke verandering – gradueel 
(maar niet altijd!) 
Vb: grootte, fys ontw, motivatie, 
woordenschat 

Abrupte verandering – plotse ommezwaai – 
crisis 
Kan zeer snel gaan 
Vb: puberteit: rebels 

 
Waarheid ligt tussenin 

Cfr. Metafoor van wolken- 
formatie 
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Metafoor wolkenformatie: lijkt discontinu, maar door aantal nevelvorming is het wél continu 

Vb leren stappen lijkt discontinu, maar is continu: spieren eerst getraind 

Aan schijnbare discontinue verandering gaat vaak continue cerandering vooral 

 

 

Meisjes vroeger groeispurt dan jongens, dan plotse verandering: blijft NOG STEEDS CONTINU want 

kwaNtitatief, niét kwalitatief! 

 

2: Een verloop of meerdere? 
❖ Vroeger: aanhangers van stadiatheorieën (vb. Piaget en Kohlberg):  

o Zelfde sequentie van ontwikkeling 

o Universeel 

o Unidimensioneel 

o Alle kdn op 1 sequentie plaatsen die we doorlopen, maar 1 beweging mogelijk: 

voorwaards 

❖ Nu: meerdere vormen van ontwikkeling mogelijk door unieke combinaties van persoonlijke 

en omgevingskenmerken  

o Je kan ook stagneren of achteruit gaan, door druk in omgeving, fysiek of op psych 

vlak 

3: Erfelijkheid of omgeving? 
 

Biologische theorieën Milieutheorieën 

Erfelijkheid Omgeving 
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Aangeboren biol eigenschappen Fysische en soc invloeden uit omwereld 

Maturatie, grondplan klaar bij geboorte 
Geen invloed op hoe dat openvouwt 

Ontw kan versch kanten opgaan door de omg 

 

Biologische theorieën (nature) Milieutheorieën (nurture) 

Nadruk op ontwikkeling als endogeen = van 
binnenuit gestuurd  
 

Nadruk op ontwikkeling als exogeen = van 
buiten uit gestuurd 

Benadrukken stabiliteit & belang van 
erfelijkheid 

Beklemtonen plasticiteit of veranderbaarheid 

Omgeving = belangrijk bij vroege ervaring Omgeving = ganse leven door belangrijk 

Vroeger extreme voor- en tegenstandersg 

 

Omgeving: Watson (1930):  “Geef me een dozijn gezonde, goed gevormde baby’s en geef me mijn 

eigen specifieke omgeving waarin ik ze kan opvoeden, en ik verzeker U dat ik er op het toeval één 

kan uitkiezen en er om het even welke soort specialist van kan maken: een arts, een advocaat, een 

kunstenaar, een vooraanstaand koopman en ja, zelfs een bedelaar of een dief, ongeacht zijn 

talenten, voorkeuren, neigingen, vaardigheden, aanleg of het ras van zijn voorouders” 

Erfelijkheid: Judith Harris (“The nurture assumption”): I'm prone to making statements like this 

one: How the parents rear the child has no long-term effects on the child's personality, intelligence, 

or mental health.   

In general, studies that provide a way of controlling for the effects of the genes by looking at twins, 

siblings, or adopted children show that the home environment has little or no effect on intelligence or 

personality. They show that the similarities between parents and their biological children, or between 

two biological siblings reared in the same home, are almost entirely a function of their shared genes. 

Eliminate the effect of the shared genes and you've eliminated all, or nearly all, of the similarity. 

 

Erfelijkheid of omgeving?  

❖ Tegenwoordig: achterhaalde discussie want erfelijkheid en omgeving spelen op een 

complexe manier op elkaar in 

Vroeger gedragsgenetica: “introversie is 35% genen en 65% omgeving”  

Nu: domme vraag: dat is dynamisch, omg en erfelijkheid spelen op elkaar in, interactie 

Vb. 5HTTgen en mishandeling → kans op depressie  

MAOA-gen 

O’Connor: adoptiestudies, genetisch risico op vandalisme en anti-soc gedrag. → Harde kritische 

opvoeding versterkt het probleem 

Nu kijken op moleculair niveau: welke genen te (de)activeren van bep processen 

Basis vragen:  
❖ Hoe zijn deze structurele kenmerken onderling verweven? 

❖ Zal een onderzoeker die bijvoorbeeld sterk in discontinue ontwikkeling gelooft eerder in 

nature of in nurture geloven? 
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• Discontinue: nature 

• “Wrm zou iedereen deze ontw meemaken? Door nature!” 

Levensloopperspectief 

 

> psychogeontologie 

Men dacht dat na de adolescentie iedereen stabiel is 

Maar: reizen, les volgen, nog steeds trends volgen… 

❖ Is belangrijke vertegenwoordiger van dynamische systeembenadering 

❖ Gegroeid uit onderzoek naar volwassenen en ouderen 

❖ Ontwikkeling als 

o Levenslang 

o Multidimensioneel en veelvormig 

o Plastisch 

o Ingebed in verschillende contexten 

 

Levenslang 
❖ In tegenstelling tot bijvoorbeeld Freud, Piaget, en Kohlberg: 

❖ Volwassenheid = ontwikkeling van vele mogelijkheden 

❖ Levenslange ontwikkeling (zie ook H18) 

❖ Drie brede domeinen van ontwikkeling die interageren: 

o Fysiek 

o Cognitief 

o Emotioneel en sociaal 
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Multidimensioneel en -directioneel  

 

❖ Multidimensioneel = bepaald door complex samenspel van biologische, psychologische en 

sociale factoren 

o Vb talen: grammatica (meer biologische), vocabulaire (eerst ontw) 

❖ Multidirectioneel of veelvormig: 

o Vooruitgang en achteruitgang over alle domeinen heen 

o Vooruitgang en achteruitgang binnen zelfde domein 

o Ontw kan vooruit, stagneren, achteruit gaan 
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o Vb. Ouderen: beter praktische probl oplossen, minder goed nieuwe probl oplossen 

o Vb: Lang badminton: na ouder worden minder “explosief spelen”, beter 

uithoudingsvermogen 

o Vb: ouderen op emotioneel vlak experts, minder goed fysiek 

Plasticiteit 
❖ Kneedbaarheid, veranderbaarheid  

❖ Grote verschillen tussen individuen 

❖ Capaciteit tot veranderbaarheid neemt af over tijd < toenemende rigiditeit (cfr. 
Persoonlijkheidspsychologie 

❖ Correctieve ervaring: vb. Slechte hechting met ouders; goede partner is buffer voor die verhoogde 
kwetsbaarheid 

 

Versch contexten: 
❖ Invloeden op ontwikkeling: 

o Leeftijdsgebonden 

▪ = gebeurtenissen sterk gebonden aan leeftijd en daardoor voorspelbaar 

(normatief) 

▪ normatieve verandering: gelden voor ons allemaal op hetzelfde moment 

 Vb leren lezen, typische transities in het onderwijs, groeispurt, 

motorische mijlpalen (rechtop zitten, lopen); ouderl huis verlaten, trouwen, 

rijbewijs, kinderen 

o Gebonden aan geschiedenis 

▪ = ervaren door mensen geboren rond zelfde tijdstip (cohort of generatie) 

(normatief)  

▪ Normatief (generatie van leeftijdsgenoten met eigen attitude) 

▪ vb vroeger was hoger ondw niet vanzelfsprekend 

▪ Vaak onverwacht: wereldoorlog, 9/11 

▪ Voorspelbaar: vergrijzing, klimaatverandering, economische vooruitgang 

o Niet-normatief 

▪ = onregelmatige gebeurtenissen, beperkt aantal mensen, niet voorspelbaar 

▪ Leven van elk individu is uniek: niet-normatief 

▪ Meer bewustzijn, meer openheid → transgenders (ook gesch, dus mix van beide) 

▪ Vb het hebben van een beperking, van een aandoening (kanker); de lotto 

winnen, uitvindingen doen, boeken die bekend worden 
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Zoemsessie 
 Babyboom Generation X Generation Y (wij) 

Geboortejaar °na WOII °’60-‘80 °’80-2000 

Mentaliteit Hippies 
Optimisme 
Behoeden voor 
opkomende rampen 
Engagement 

Consumptiemaatsch 
Idealisten 
Individualistisch 
Angstremmers 

Voluntaristisch 
Lichtvoetiger 
Eclectisch 
Lokaler sociaal besef 

Culturele iconen Beatles 
Bob Dylan 
JFK 
Martin Luther King 
Woodstock 
Live Aid 

Nirvana Barack Obama 
Harry Potter 
LOTR, GOT 
Lichtvoetige muziek 

 

Wij: niet meer puur carrière-gericht (en-en generatie) 

Kritiek:  

❖ Applausgeneratie 

❖ Fopspeengeneratie (overbeschermd en bepamperd) 

❖ Pretparkgeneratie (alles moet leuk zijn) 

❖ Helikopter ouders 

❖ Drone-ouders 

❖ Curling ouders 

Kritiek op Generation Y: 

❖ Dragonslayor 

❖ Hemellicht 

❖ Her majesty 

❖ Promesses L’Oréal Paris 

❖ (^échte babynamen in België) 

Narcisme neemt toe:  

❖ Generation Me: why today’s Americans are more confident, assertive, entiteled and more 

miserable 
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Peter Pan-syndroom: volw die bepamperd zijn geweest (kleuterboeken voor volwassenen, 

pretparken voor volwassenen…) 

2. Inhoudelijke typering van ontwikkelingspsychologische theorieën 
3 mensbeelden:  

1. Kinderen zijn te wantrouwen 

a. Gevaarlijke driften, die we moeten kanaliseren 

2. Tabula Rasa 

a. Leeg blad die we moeten invullen 

3. Kinderen als engeltjes, het goede 

a. Potentieel gaan cultiveren 

b. Dit type heeft meer gelijk volgens onderzoek 

2.1 Wetenschappelijke voorvaders 
❖ Evolutietheorie (Darwin) 

o Natuurlijke selectie: organismen met bepaalde eigenschappen (adaptaties) slagen er 

beter in om te overleven 

o Seksuele selectie: eigenschappen die bijdragen tot reproductieve succes van 

organisme (voortplantingskansen) 

o Beide soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te worden, 

zodat alleen goed aangepaste soorten overleven (‘survival of the fittest’) 

Kenmerken die de overleving van de soort verhogen doorgegeven (vb giraffen hun nek voor de blaadjes 

en de pauw voor de voortplanting)  

Welke evolutionaire bepaalde gedragingen hebben we? Waarom hebben kdn eerst woede en minder 

angst? 

❖ Betekenis van evolutietheorie voor ontwikkelingspsychologie:  

o Deze vaststellingen worden door ontwikkelingspsychologen toegepast op de mens: 

bepaalde eigenschappen en gedragingen zijn nuttig voor onze overleving 

o Recapitulatietheorie: ontogenese als herhaling van fylogenese: zijnde van eenvoudig 

naar complex (theorie = achterhaald) 

Sporen in de individuele ontwikkeling van hoe we als soort zijn ontwikkelt 

Recapiltulatietheorie toegepast op de ontwikkeling van het spel: 

Vroege kindertijd (4-8 j) Stadium van dieren (rammelen) 

Kindertijd (4-8 j) Stadium van nomadische mensachtigen 
(‘anthropoids’): jagen en vissen (tikkertje) 

Pre-adolescentie (8-12 j) Stadium van overgang naar sedentair bestaan 
(hutten bouwen) 

Adolescentie (12-24 j) Stadium van beschaving (hobby) 

^Gebruiken we nu niet echt meer 

❖ Ontogenese = de ontwikkeling van een mens gedurende een mensenleven (van geboorte tot 

dood) 
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❖ Fylogenese = de ontwikkeling of evolutie van de mens als soort (over verschillende generaties 

heen) 

 

❖ Normatieve benadering (Hall; Gesell; begin 20ste eeuw) 

o Grootscheeps onderzoek om leeftijdsgemiddelden en typische ontwikkeling (‘de 

norm’) in kaart te brengen 

o Beschrijving leidt tot vaststelling van geordend patroon van veranderingen: bevestigt 

maturatie-idee 

o “The original impulse to growth … is endogenous rather than exogenous. The so-

called environment … does not generate the progression of development.” 

o Op zoek naar gemiddelden: vaste momenten in het leven, vaste fenomenen mee te 

maken 

 

❖ Test beweging 

❖ Binet (begin 20ste eeuw): Stanford-Binet intelligentietests: identificeren kinderen met  

leerproblemen (bijzonder onderwijs) 

o interesse in individuele verschillen in ontwikkeling  groeit 

o men wil ook een norm opstellen 

o Voorspellen hoe kdn het later doen op school: ook normatief 

❖ Op voorhand problemen screenen 

 

❖ Darwin: Verklaring 

❖ Hall: Beschrijving 

❖ Binet: Voorspelling 

 

2.2 Klassieke theorieën uit de 20e E 
 

 

Psychoanalyse

Freud

Erikson

Leertheorie

Traditioneel 
Behaviorisme

Sociaal leren 
theorie

Piaget
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2.2.1 Psychoanalyse  

 
❖ Visie = kinderen gaan door reeks stadia waarin conflicten tussen biologische driften 

(agressief, seksueel) en sociale verwachtingen. Oplossing bepaalt psychisch functioneren. 

 

❖ Psychoseksuele theorie = hoe ouders omgaan met impulsen (driften) van kinderen in eerste 

levensjaren bepaalt ontwikkeling persoonlijkheid. 

 

❖ Driften kanaliseren 

 

❖ Driften <-> verwachting SL (en in die spanning ontstaat de persoonlijkheid) 

 

❖ De menselijke psyche bevat een interne bron van vaste psychische energie die gedrag 
motiveert (driften) 

❖ Twee basisdriften die energie produceren: 

o libido (gericht op leven, plezier) lustprincipe: onmiddelijke bevrediging 

o thanatos (gericht op destructie, dood), onafh pers met eigen identiteit 

o Enerzijds sociale integr, anderzijds uniek en onafhankelijk individu 

❖ Persoonlijkheids-ontwikkeling is het gevolg van hoe het individu omgaat met deze driften 

 

❖ De menselijke geest deelt zich op in drie structuren: 

o Id = bron van biologische basisbehoeften en verlangens 

▪ Geregeerd door een primair denkproces zonder logica 

▪ Opereert volgens het lustprincipe 

o Ego = bewuste en rationele kant van de mens 

▪ Werkt aan de hand van het realiteitsprincipe 

▪ Geregeerd door “secundair proces denken” 

▪ Bemiddelaar driften – normen (toetsen aan realiteitsprincipe) 

▪ Energie kanaliseren 

o Superego ( = geweten) regels van de maatschappij volgen 

▪ Vertegenwoordigt het deel dat de normen en waarden van de maatschappij 
internaliseert 

▪ Aangeleerd door socialisatie 

▪ Het “goede” wordt beloond (trots) het “slechte” wordt bestraft (schaamte, 
schuld) 

▪ Driften beteugelen 
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❖ Metafoor van persoonlijkheids-ontwikkeling: de menselijke geest als een 

waterbuizensysteem (hydraulisch systeem) zoals in een huis: 

o De kranen open = het Id predomineert (neurotische angst),  

▪ agressie, promiscue (driften) 

o De kranen dicht = het SuperEgo predomineert (morele angst) 

▪ Geweten sterk, krit stem  

o De druk afleiden = manieren om de druk af te leiden: Ego bemiddelt 

▪ Iets constructiefs doen via sublimatie  

 

Psychoseksuele data:  

 

Oraal  
❖ Alles in de mond steken, zo wereld 

verkennen 
❖ Passief gevoed:  

o basis voor eerste basisrelaties 
o °warme gevoelens tov moeder 

❖ FOUT loopt: 
o Niet consistent in op vaste mom 

te voeden 
o °Fixatie:  

▪ Roken 
▪ Nagelbijten 
▪ Afhankelijkheid 
▪ Naïviteit 

Geboorte – 1 j 

Anaal 
❖ Zindelijkheid, controle op de sluitspier 
❖ Meer autonomie 
❖ Besef eigen individu zn 
❖ Excrementen als cadeau (potje) of als 

straf (broek) 
o Macht over ouders 

❖ FOUT loopt: 

1 – 3 j 
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o Fixatie:  
▪ OCD: rituelen 
▪ Smetvrees 
▪ Koppigheid 
▪ Rebellie 

Fallisch 
❖ Belangrijke fase!!! 
❖ Jongens: Oedipuscomplex 

o Richten libidinale driften op 
moeder 

o Relaties w triadisch: vader komt 
tussen (als superego) 

o °geweten bij jongen 
❖ FOUT loopt (krit, strenge vader): 

o Fixatie: 
▪ Faalangst 
▪ Zelfkritisch 
▪ Perfectionisme 

❖ Meisjes: elektracomplex 

3 – 6 j 

Latentie 
❖ Bezig met andere zaken: rust 

6 – 11 

Genitaal 
❖ Puberteit:  

o Conflict 
o Driften integreren onder 

genetaliën: intieme relaties 

Adolescentie 

≠ momenten in ons leven, waarbij de driften gecentreerd zijn op dat deel van het lichaam 

Welke soort theorie?  

❖ Discontinu of continu?  

o Discontinu want ≠ fasen 

❖ 1 verloop of meerdere vormen? 

o 1 verloop 

❖ Nature or nurture? 

o Nature (driften zeer grote rol) 

o Maar rol ouders is ook belangrijk (ma toch vral nature) 

 

In elke nieuwe ontwikkelingsfase zet het libido zich vanuit een innerlijk gestuurd proces vast op een 

andere erogene zone = zone die op een bepaald ogenblik lust verschaft door bevrediging van het 

eros te bieden 

Kritiek op Freud 

❖ Te grote klemtoon op rol seksuele gevoelens in ontwikkeling 

❖ Theorie is cultuurspecifiek (19de eeuw, Victoriaanse maatschappij) 

❖ Geen onderzoek bij kinderen 

Erikson (Neo-freudiaan, meer positief) 

Ego is niet alleen reactief maar ook proactief: positieve rol 
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❖ Rol van het ego verschilt: 

o Freud: defensief => verdedigt zich tegen dreigingen van es (id) & über-ich (super-ego) 

o Erikson: constructief => actief oplossen van conflicten waarmee individu wordt 

geconfronteerd 

❖ Erikson heeft meer globale en positieve visie 

o Freud: pessimistisch & donker; ego levert voortdurend een strijd  

o Erikson: optimistisch: ego is een sturende, positieve kracht die voortdurend streeft 

naar ontwikkeling van psycho-sociale identiteit 

“Pas als we het ‘ik’ van het ‘zelf’ gescheiden hebben van het ego, kunnen we het ego het domein 

toekennen dat het altijd al gehad heeft (…) in de beginperiode van Freud: het domein van de 

innerlijke instantie die ons coherente bestaan bewaakt door op ieder moment de indrukken, 

emoties, herinneringen en impulsen die onze gedachten binnen dringen en die onze actie opeisen, 

te selecteren en te synthetiseren, zodat zij ons niet innerlijk kunnen verscheuren” (p. 233; Identiteit, 

Jeugd, & Crisis, 1977) 

❖ Belang van de sociale omgeving 

o Freud: minimale rol => intrapsychisch 

o Erikson: substantiële rol => interpsychisch proces => psycho-sociale ontwikkeling 

staat centraal 

▪ Was wereldreiziger en schreef over cult invulling van psychosoc ontw 

❖ Duur van ontwikkeling 

o Freud: na 5 jaar ligt persoonlijkheid vast 

o Erikson: ontwikkeling = levenslang proces; voegt een aantal stadia toe 

Psychoseksueel stadium (Freud-) Psychosociaal conflict (Erikson) 

1 Oraal 1 Vertrouwen vs Wantrouwen 

2 Anaal 2 Autonomie vs Schaamte 

3 Fallisch 3 Initiatief vs Schuld 

4 Latentie 4 Vlijt vs Minderwaardigheid 

5 Genitaal 5 Identiteit vs Verwarring 

 6 Intimiteit vs Isolement 

 7 Generativiteit vs Stagnatie 

 8 Ego-integriteit vs Wanhoop 

Erikson gaat verder waar Freud stopt 

1e taak is het wantrouwen om te buigen naar vertrouwen 

 

❖ Epigenetisch model (Epi: na; Genese: ontstaan) 

o Het leven ontwikkelt zich volgens een vast stramien van binnenuit 

▪ universele geldigheid, maar contextuele invulling 

o Opeenstapeling van verschillende lagen 

▪ goed doorkomen van een crisis heeft implicaties voor verdere 

persoonlijkheidsontwikkeling 
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o Bouwblokken die cumulatief op elkaar voorbouwt, kan rugzak van problemen krijgen als 

het ergens fout loopt 

 

 

Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

❖ Nadruk op unieke, individuele 
levensgeschiedenis (klinische methode) 
 

❖ Inspireerde onderzoek over vele aspecten 
van menselijke psycho-sociale 
ontwikkeling 

 

❖ Weinig aandacht andere methodes, 
daardoor geïsoleerd 
 

❖ Vele ideeën zijn moeilijk te onderzoeken  
o vb. ego-sterkte 
o Vreemde exotische termen: hoe 

deze onderzoeken? (Penisnijd, 
castratieangst…) 

 

 

2.2.2 Behaviorisme en sociaal leren  
 

❖ Filosofische achtergrond van behaviorisme: 

o 17de eeuw (Locke): Tabula rasa – kind als onbeschreven blad: 

▪ Continue ontwikkeling (via stapjes: klein S-R) 

▪ Vele richtingen 

▪ Kind = passief (Slaaf van wat omg met hem doet) 

Klassieke conditionering Operante conditionering 

Stimulus – respons Bekrachtigen en straffen 

 

Ivan Pavlov 

Was geïnteresseerd in de manier waarop gedragingen aan elkaar gekoppeld worden via associaties 

Zijn hond: gecond stimulus 

Crisis = 

Kern-
conflict

Vorig 
Psycho-
sociaal
Conflict

Negatieve 
Pool

Sociale 
Steun

Ego-
sterkte

(Deugd)

Positieve 
Pool
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Vb mama: over voorhoofd aaien voor borstvoeding, na tijd al zuigen voor hij borst aanraakt 

Neutrale stimulus: Aaien over voorhoofd 

Ongeconditioneerde stimulus: borstvoeding (borst aangeven) 

Ongeconditioneerde reactie: zuigen 

Geconditioneerde stimulus: aaien over voorhoofd 

Geconditioneerde reactie: zuigen 

 

Klassieke conditionering 

Als je een neutrale stimulus combineert met een ongeconditioneerde stimulus (UCS) die op zich reeds 

een ongeconditioneerde reactie uitlokt (UCR) dan zal de neutrale stimulus een geconditioneerde 

stimulus (CS) worden die een geconditioneerde reactie (CR) zal uitlokken analoog aan de 

ongeconditioneerde reactie (UCR) 

 

Pavlov’s experiment:  

Voedsel (UCS)             → Salivatie (UCR) 

Voedsel m/belgeluid → Salivatie (UCR) 

Het belgeluid w geassocieerd met voedsel, tot uiteindelijk: 

Belgeluid (CS)              → Salivatie (SR) 
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Kleine Albert:  

Hamergeluid (UCS)                  → Schrikreactie (UCR) 

Hamergeluid m/zien van rat → Schrikreactie (UCR) 

Het zien van de rat w geassocieerd met hamergeluid, totdat uiteindelijk: 

De rat (CS)                                   → Schrikreactie (CR) 

Watson  had kleine Albert geleerd bang te zijn voor ratten, deze angst generaliseerde nr andere dieren 

Jongen bleek hydrocefalus te hebben, dus niet zeker of dit veralgemeenbaar is 

 

Operante conditionering 
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Zeer strakke definities, gelinkt aan observeerbaar gedrag vs de freudiaanse psychoanalyse 

 
 

Skinner: 

Beschrijft operante of instrumentele conditionering  

❖ Operant: operatie uitvoeren op de omgeving = intentioneel ingrijpen om iets gedaan te 

krijgen 

❖ Instrumenteel: gedrag is een instrument om in te grijpen op de omgeving 

 

Schematische voorstelling:  

 

  Frequentie van gedrag 

  Neemt toe Neemt af 

Stellen van 
gedrag leidt tot 

Toedienen van 
stimulus 

Gedrag neemt toe door 
toedienen van gewenste 
stimulus 

Gedrag neemt af door 
toedienen van aversieve 
stimulus 

 Wegnemen/vermijden 
van stimulus 

Gedrag neemt toe door 
wegnemen/vermijden 
van aversieve stimulus 

Gedrag neemt af door 
wegnemen of vermijden 
van gewenste stimulus 

 

  Frequentie van gedrag 

  Neemt toe Neemt af 

Stellen van gedrag 
leidt tot 

Toedienen van 
stimulus 

Positieve bekrachtiging 
Gedr toe, pos 

Positieve straf 
Gedr af, neg 

 Vermijden van 
stimulus 

Negatieve bekrachtiging 
Gedr toe, neg wegnemen 

Negatieve straf 
Gedr af, pos 
wegnemen 

 

Zoemsessie 
Ouder: kind meer buiten laten spelen: wat kan je doen? 

 Frequentie van gedrag 
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Meer buiten spelen  Minder computer 

Stellen van 
gedrag leidt 
tot 

Toedienen stimulus ❖ Kiezen wat je eet 
vanavond 

❖ Bal om mee buiten te 
spelen 

❖ Uur langer opblijven 

❖ Afwas doen 
❖ Klusjes doen 
❖ Emotioneel: mama is 

zeer ongoocheld in jou 

Wegnemen stimulus ❖ Tafel niet afruimen 
vanavond 

❖ Je moet niet afwassen 
❖ Emotioneel: ik zal 

minder zagen 

❖ Minder zakgeld 
❖ Vriendjes mogen niet 

komen 
❖ Niet uitgaan 
❖ Emotioneel: mama wil 

niet meer met jouw 
praten, mama ziet jou 
niet graag nu 

 

Vgl klassieke vs operante conditionering 

Klassiek Operant 

S → R sequentie R → S Sequentie 

Passief = gedrag is functie van aanwezigh van 
stimulus die reflexmatig gedrag uitlokt 

Actief = individu probeert actief bepaalde 
stimulus te bekomen 

 

Vraag 

Hoe kan het huilen van een baby geïnterpreteerd worden vanuit de behavioristische modellen? 

Stimulus (lawaai, koude kamer…) waardoor de baby huilde (geleerd dat mama komt) 

Aanbeveling was niet in te gaan op het gehuil om dit gedrag niet te bevorderen (zeer kil) 

Kernassumpties 

❖ Mens = passief 

o Geen interne groeiprocessen /  geen introspectie 

o Menselijk gedrag wordt verkapt in gedragseenheden (atomistisch wereldbeeld) 

o Gedragseenheden kunnen op een toevallige    wijze aan elkaar gekoppeld worden via 
algemene wetten => zo worden ze complexer  

 

❖ Sociale omgeving programmeert menselijk gedrag (= mechanisch) 

o Vele ontwikkelingslijnen zijn mogelijk 

o Ontwikkeling is een 

▪ kwantitatief accumulatieproces op grond van omgevingsinvloeden = 
continue ontwikkeling 

 

❖ Gevolg:  

o Weinig aandacht voor leeftijdspecifieke                  processen 

o Fasetheorieën zijn zinloos  
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o Je kan niet zeggen dat je op een bepaald moment iets leert, omdat je afhankelijk bent 
van een goede of slechte omgeving 

 

❖ Albert Bandura: 

o Modeling / imitatie / observerend leren: opnieuw passief 

❖ Later uitbreiding naar een sociaal-cognitieve theorie: meer actieve bijdrage in leerproces 

Foto: jongen die middenvinger uitsteekt bij voetbal : imitatie kan zeer krachtig leerproces zn  

Kdn van rokers: tegen roken (?), maar in hun spel met nepsigaretten spelen 

Documentaire:  

❖ Kdn over roken: “slecht en ongezond” 

❖ Interesse voor roken al voor puberteit 

❖ Weten da thet slecht is, maar doen het omdat dat erbij hoort 

❖ Vinden het niet leuk dat ouders roken 

Imiteren is passief  

 

Sociaal leren theorie 

 

Actiever: door observaties zelf waarden eruit distilleren 

 

Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

❖ Toegepast in gedragstherapie 
(‘behavior modification’) ( = combinatie 
van conditionering en model-leren) 

❖ In verslavingszorg: beloningen 
❖ In praktijk makkelijk toe te passen 

 

❖ Visie op omgevingsinvloeden te beperkt 
❖ Onderschatten van eigen bijdrage tot 

ontwikkeling 
o Vergeten dat kdn actief met omg 

interageren, waardoor schema’s 
niet voldoende zijn 

 

Beloningsbonnen voor kdn van Klasse: zal dit altijd goed werken? 

Observatie

•Observatie van standaarden van anderen en reactie 
daarop (bijvoorbeeld zichzelf prijzen of zichzelf 
verwijten maken)

Selectie

•Selectie van persoonlijke standaarden

Competentie

•Ontwikkeling van gevoel van self-efficacy
(persoonlijke competentie)
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❖ Kan verwachtingspatroon scheppen 

❖ Zal dan steeds meer en grotere beloningen nodig hebben 

❖ Voor wat hoort wat attituden 

❖ Sommige bonnen zijn kwalijk: 

o Normale activiteiten instrumentaliseren 

▪ “Mama doet dit om iets van mij gedaan te krijgen, niet omdat ze van mij houdt” 

→ Vader die kdn geld gaf telkens als ze vriendelijk zijn: morele waarde ervan corruperen  

Dit te simplistisch uitwerken: kdn tegen u werken  

 

2.2.3 Piaget  

 
❖ Filosofische achtergrond: 

o 18de eeuw (Rousseau): 

▪ (a)“Edele wilde” – kind als gezond en ethisch van nature 

▪ (b) Discontinue ontwikkeling (4 stages: vroege, midden, en late kindertijd, 

adolescentie) 

▪ (c) Maturatie = “the sequence of organismic changes in the course of 

development that are governed by instructions in the genetic code” 

▪ (d) Kinderen = actieve impact op eigen ontwikkeling 

Endogene krachten die leiden tot prosociaal gedrag 

Recent onderzoek: engeltjes beeld beter  

Poppenkast: stoute en lieve figuren → kdn voorkeur voor stoute figuren. 5m oud: reikt naar lieve figuur, 

3m oud: kijkt langer naar liever figuur  

Bij alle baby’s is dit een aangeboren intuïtie ^ 

 

❖ Cognitieve ontwikkelingstheorie = kinderen bouwen actief kennis op door omgaan met en 

verkennen van wereld 

❖ Doel van cognitieve ontwikkeling = adaptatie (universeel): 

o Structuren van denken passen zich aan om externe wereld te begrijpen en een 

evenwicht (“equilibrium”) te bereiken 

Piaget dacht dat we geboren zijn om te leren (aangeboren nieuwsgierigheid, enorme leergierigheid “ = 

aangeboren!”)  

 

Objectpermanentie: als object niet te zien is, dan bestaat het niet (vandaar dat kiekeboe leuk is) 

Soms nog zoeken waar hij het laatst vond, niet waar hij het de mensen ziet verstoppen → Klassieke fout 

 

Wat zijn structuren?  
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❖ “georganiseerde gehelen van een reeks uiteenlopende schema’s” 

❖ Dominante mentale denkvormen die typisch zijn voor iedere fase 

❖ Dus: Schema’s worden vaak samengebracht onder de noemer van een structuur omdat men 

ontdekt dat er een organisatorisch principe aan ten grondslag ligt 

Vb Valschema: telkens als ik iets laat vallen, dan beland dit op de grond 

 

❖ Schema = specifieke psychologische elementen die ten grondslag liggen aan een bepaalde 

vaardigheid 

❖ Structuur = georganiseerd geheel van schema’s waartussen men een relatie ontdekt 

 

Kan verschillende schema’s integreren vb voor met een driewieler te rijden 

 

Piaget’s stadia/fases  

 

Sensimotorische fase 
❖ Probleem: niet veel blijft hangen, lijkt 

alsof alles voor het eerst is 

0 – 2 j 

Pre-operationele fase 
❖ Symbolisch denken, knuffel is knuffel 

maar knuffel kan ook patiënt zijn 
❖ Magisch denken 

2 – 6 j 

Concreet-operationele fase 
❖ Rationeler, logisch denken 
❖ Zolang alles concreet observeerbaar is, 

anders lukt het nog niet 

7 – 12 j 

Formeel operationele fase 
❖ Reflecteren hoe dingen anders kunnen 

zijn  

12 j + 

 

Sensimotorische fase (0-2 j) 

Wereld leren kennen door te handelen en via zintuigen 

Vb toevallig zuigen op duim: verschaft sensorieel genot 
❖ Reactie w motorisch steeds herhaald: duimzuigschema w opgebouwd 

Pre-operationeel (2 – 6j) 

Doelgericht 
iets dat veraf 
ligt te pakken 

krijgen

Kijkschema

Grijpschema

Loopschema
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Peuter reageert niet meer op wat ze actueel waarnemen, maar ook op bepaalde voorstellingen 

Beschikt nu over de capaciteit om de wereld op een symbolische wijze voor te stellen: 
❖ Virtuele werkelijkheid ipv fysieke werkelijkheid 
❖ Voorbeelden: uitgestelde imitatie,       objectpermanentie, doen-alsof spelletjes 

 

Concreet operationeel (7 – 12 j) 

Men kan logische bewerkingen (operaties) uitvoeren 

Betere organisatie in redeneren 

Operaties moeten concreet blijven 

Formeel Operationeel (12j+) 

Men kan abstract & hypothetisch redeneren 
❖ Denken i.t.v. mogelijkheden en doelen 
❖ Vb. Aan wetensch doen en experiment opstellen 

 

Methoden onderzoek 

❖ In begin: observeert eigen kinderen, alledaagse problemen en reacties daarop (kinderen 0 – 2 

jaar) 

❖ Later: klinische interviews (open vragen) antwoord kind is basis voor volgende vraag (oudere 

kinderen)   

Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

❖ Knd leren actief en hebben een rijke, 
gestructureerde intelligentie 

❖ Stimuleerde veel onderz over kdn 
❖ Ontdekkingsleren w in scholen 

gestimuleerd 

❖ Piaget onderschatte de competentie 
van baby’s en kleuters 

❖ Prestatie kan verbeterd w door training 
<-> Idee van ontdekkingsleren 

❖ Beperkte theorievorming na 
adolescentie 

❖ Focus op tekorten, problemen 
❖ Ontdekkingsleren is niet het enige pad 

 

2.3 Recente theorieën 

2.3.1. Informatieverwerkingstheorie 
❖ Metafoor van de computer: menselijke geest is systeem dat symbolen manipuleert en waar 

informatie doorstroomt 

❖ Gebruik van diagrammen (‘flowcharts’) van stappen in oplossen problemen 

 - vb. optelsom maken  

- vb. brug bouwen 

Theorie: continu, niet per stadia maar gradueel !  
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1ste kind meer geavanceerde flowcharts 

 

 

❖ Recente ontwikkeling binnen deze theorie: neuropsychologie van de cognitieve 

ontwikkeling 

o Hoe zijn veranderingen in de hersenen gerelateerd aan veranderingen in cognitief 

functioneren? 

o Welke ervaringen stimuleren of ondermijnen de ontwikkeling van de hersenen? 

Vb Hoe komt het dat er sensitieve periodes zijn? Hersenen heel plastisch: problemen kunnen 

gecompenseerd worden (PETscans) 

 

Voor- en nadelen 

Voordelen  Nadelen 

❖ Kind als actieve denker (zie Piaget), 
maar géén stadia 

❖ Zorgvuldige, rigoureuze 
onderzoeksmethoden 

❖ Geen omvattende theorie van ontw 
❖ Geen plaats voor verbeelding, 

creativiteit 
❖ Onderzoek in labo-studies (geen ‘real 

life’) 
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Vgl informatieverwerking en Piaget 

Piaget Infoverwerking 

❖ Kind = actief lerende 
❖ Universeel 
❖ Stapsgewijze ontw: maturatie van 

mentale structuren 
❖ Alg concepten (geheel) 

❖ Kind = actief lerende 
❖ Universeel 
❖ Continue ontw van cogn processen 

 
❖ Specifieke processen: deelaspecten 

zoals geheugen, aandacht en 
categorisatie 

 

2.3.2 Ethologie en evolutionaire onwspsych (tem 2.3.4: contextuele theorieën) 
❖ Ethologie bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag  

❖ Evolutionaire Ontwikkelingspsychologie 

Adaptieve waarde van aangeleerd gedrag voor de soort 

Recent: ook capucijnaapjes gevoel van rechtvaardigheid (yt komkommer vs druif)  

Dit moreel aanvoelen is evolutionair adaptief  

 

❖ Taak van de ethologie  = studie van de aanpassingswaarde (overlevingswaarde) van het 

gedrag en de belang ervan in evolutie en overleven van de soort 

o Dus: ethologie focust op fylogenese (cf. Darwin) 

o Voorbeeld: objectpermanentie bij koeien versus buizerds) 

▪ Buizerds moeten prooien zoeken en vinden, koeien hebben dit niet nodig 

 

❖ Studieobject van ethologie = instincten = kant-en-klare reactieschema’s of gedragspatronen 

o die doorheen de evolutie van de soort biologisch verankerd zijn geworden (dwz. 

aangeboren zijn) 

o die hun nut hebben omdat ze de aanpassing & overleving van de soort bevorderen 

o Voorbeeld: reflexen, zoals grijpreflex en zuigreflex 

 

Vraag 

1. Wat zouden de termen instinctzwak en instinctsterk kunnen betekenen?  

- Instictzwak: weinig impact op de instincten 

2. Zijn mensen instinctsterk of –zwak? 

- De mens is instinctzwak 

3. Als men instinctzwak is, is er dan veel ruimte om iets nieuw bij te leren? Wat indien men 
instinctsterk is? 

- Als men instinctzwak is heeft men ruimte om mee bij te dragen aan zijn ontwikkeling 



 

27 
 

 

 

Konrad Lorenz (Nobelprijs): Zorgen dat hij voorbijliep op dat kritische moment van imprinting 

Vb Beelden in China:  eend → puppy (imprintingsproces fout gebeurd) 

Twee belangrijke voorwaarden bij imprinting:  

❖ Kritische periode: beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde gedragingen aan te 

leren. Later: sensitieve periode 

❖ Soort stimulus: Stimulus is niet geprogrammeerd, maar wel instinctmatig volggedrag 

 

❖ Ethologie vormde de basis voor de latere hechtingstheorie van John Bowlby: 

o Imprenting kan gezien worden als een vorm van hechting 

o Er wordt verondersteld dat menselijke hechting biologisch geprogrammeerd is: 

glimlachen, brabbelen, en grijpen van baby zijn aangeboren sociale signalen om een 

hechtingsrelatie tot stand te brengen 

▪ Schattigheid van baby’s zodat we ze willen verzorgen 

 

❖ Hechtingstheorie neemt basisassumpties van ethologie over:  

o Kritische / sensitieve periode 

▪ Wolfskinderen kunnen zich niet hechten aan mensen 

o Soort stimulus is bepalend 

▪ Moeilijk om een veilige hechtingsrelatie op te bouwen met een depressieve 

moeder 

Eerste levensjaren: ruimte voor veilige hechting 

Soort ouders is belangrijk: slecht huwelijk, drugsverslaving, depressieve moeder 

❖ Vormde ook de basis voor evolutionaire ontwikkelingspsychologie 
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o Doel: adaptieve waarde van cognitieve, emotionele, en sociale ontwikkelingen 

nagaan 

o Voorbeelden: 

▪ Soort spel: agressief bij jongens, kliekjesgedrag bij meisjes 

▪ Partnerkeuze tijdens vroege volwassenheid 

 

 

2.3.3 Vygotsky’s socioculturele theorie  

 
❖ Cultuur = waarden, overtuigingen, gewoonten, vaardigheden van sociale groep 

❖ Cognitieve ontwikkeling = sociaal gemedieerd en dus een cultureel bepaald proces 

o Sociale interactie = samenwerken en dialogeren met mensen die meer weten 

▪ Vb. stimuleren van puzzel-vaardigheden door ouders 

Belang van taal  

Zones van proximale ontwikkeling: 1 stap voor zijn (op potje zetten als je nog niet zindelijk bent, tegen 

je praten als je nog niet kan praten…) 

Veel meer de rol van cultuur in rekening gehouden dan Piaget deed  

Observeren, vb hoe Braziliaanse straatverkopers een speciale manier van tellen hebben 

 

❖ Verschillende culturen selecteren andere taken die kinderen moeten leren 

❖ Voordeel van de theorie: kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke cultuur 

❖ Nadeel van de theorie: verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage tot 

ontwikkeling 
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2.3.4 Ecologische systeem theorie (Bronfenbrenner) 
❖ Bronfenbrenner (1917-2005): mens ontwikkelt binnen complex systeem van relaties en is 

beïnvloed door verschillende niveaus van omgeving  

❖ Bio-ecologisch model = idee dat biologische en sociale factoren samen ontwikkeling bepalen 

= transactioneel 

❖ Niveaus = hiërarchische reeks van concentrische cirkels 

o van binnen naar buiten 

o “multi-layered” 

Rol van sociale omgeving in detail 
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Centraal: ontw kind, daarrond systemen 

Niet passief door microsysteem beinvloed, je hebt zelf ook (biol) bijdrage aan je interactie met je omg 

Mesosyteem kan invloed hebben op andere mesosystemen 

Vb: Betrokkenheid school-ouders, kijken of de setting van de crêche past bij karakter kdn, vriendjes in 

huis nemen of net niet binnenlaten 

Exosysteem:  

❖ Werksituatie ouders: veel stress → minder betrokken met opv 

❖ Ouders zelf netw van sociale steun? (vrienden/familie) 

 

Macrosysteem: 

❖ Politici 

❖ Vb. Tijgermoeders (asia): kdn drillen <-> betuttelende manier van opvoeden 

❖ Tijgermoeders: 

o Een-kind-politiek: maar 1 kind die je als kans hebt 

o Economie op voele toeren: competitie! 

Chronosyst: alles is continu aan het veranderen: 

❖ Ouders scheiden 

❖ Verhuizen 

❖ Vrienden minder zien 

❖ Van werk veranderen 

❖ Van kleutersch naar lagere sch 
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Niveau’s: 

 

Microsysteem Activiteiten en personen in onmiddelijke omgeving (gezin, leeftijdsgenoten, 
school, dagmoeder, leraar) waar kdn direct contact mee hebben 

Mesosysteem Verbindingen tusen microsystemen 

Exosysteem Sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeert, maar toch een 
invloed uitoefenen op de ontw (werk, buren) 

Macrosysteem Culturele waarden, wetten,  gebruiken, hulpbronnen 

Chronosysteem Tijdsdimensie van model. Omg verandert voortdurend. Deze veranderingen 
kunnen zelf gekozen zijn of van buiten uit worden opgelegd 

Conclusie Ontw = samenspel van omg en individu 
Mens is product en producent eigen omg 
Zeer dynamisch model 

 

Vergelijken theorieën 
❖ Theorieën richten zich op verschillende domeinen van ontwikkeling (vb. cognitief vs. 

emotioneel en sociaal) 

❖ Iedere theorie heeft opvatting over 3 basisvragen (zie Tabel 1.5.!!! in boek) 

❖ Alle theorieën hebben voor- en nadelen 

 

Structuur van H1 
1. Basisvragen ontwikkelingspsychologie 

2. Inhoudelijke typering van theorieën 

3. Ontwikkeling bestuderen 

1. Vaak gebruikte onderzoeksmethoden 

2. Algemene onderzoeksdesigns 

3. Designs om ontwikkeling te bestuderen 

 

3. Ontw bestuderen  
❖ Hypothese = voorspelling vanuit theorie, die k an opgebroken worden in predicties 

Methode = specifieke  
activiteiten van 
deelnemers 

Vb. vragenlijsten, tests,  
interviews 

Opzet (design) = algemeen 

 plan van onderzoek dat beste 

 toets van hypothese mogelijk 

 maakt 
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3.1 Onderzoeksmethoden 
❖ Systematische Observatie 

o Naturalistisch 

o Gestructureerd 

❖ Zelf-Rapportering 

o Klinisch interview 

▪ Open gespreksstijl (focusgroepen adolescenten) 

▪ Voordeel:  diepgang 

▪ Nadeel:  verbale capaciteiten ondervraagden en onvold gestandaardis 

o Gestructureerde interviews, vragenlijsten, tests 

❖ Gevalsstudies 

❖ Ethnografie 

 

Kijken hoe mensen afscheid nemen: airport separations  

Koppels: kort en intiem moment / Sterk en emotioneel moment (tranendal) 

Geen veilige hechting 

Voordelen Nadelen 

❖ Gedrag in vivum: van hoge ecologische 
waarde 

❖ Storende variabelen: 
o Dit gebeurt vaak (werk) 
o Hoe lang is die persoon weg? 

(2d/2j?) 
o Is er tijd voor lang afscheid? 

Storende variabelen uitschakelen door ‘strange situations’ 

Mama en papa eerst daar, dan weg  

Dan vreemde persoon binnen, dan deze ook weg   

Dan mama en papa binnen: kijken naar reactie k op terugkomst 

Pop die huilt: kijken hoe lang mama het volhoudt: onophoudelijk babypop troosten ~ hechting 

 

3.1.1 Systematische observatie  

 
❖ Naturalistische observatie 

o Observatie in veld, natuurlijke omgeving 

o Nadeel: weinig controle 

o Voordeel: alledaags gedrag zien 

❖ Gestructureerde observatie 

o Observatie in labo (opgezet gedrag) 
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o Voordeel: meer controle 

o Nadeel: labogedrag is niet alledaags gedrag 

 

3.1.2 Zelfrapportering  

 
❖ Klinisch interview 

o Flexibele stijl, zoals in gesprek 

o Voordeel: veel info vergaren op korte tijd & sluit goed aan bij alledaagse ervaringen 

o Nadeel: accuraatheid, problemen met sociale wenselijkheid en verbale vaardigheden 

❖ Gestructureerd interview 

o Altijd zelfde vragen op zelfde manier 

o Voordeel: gestandaardiseerd 

o Nadeel: Geen diepgang 

 

3.1.3 Klinische gevalsstudie 
❖ Brengt veel informatie over 1 persoon samen: volledig beeld 

❖ Combinatie van observaties, interviews & testscores 

❖ Wordt gedaan als er slechts weinig personen zijn   

• Vb te weinig seriemoordenaars 

 

3.1.4 Ethnografie 
❖ Methoden om cultuur te bestuderen 

o Vragenlijstenonderzoek (gestructureerd interview): veralgemeenbaarheid van 

processen nagaan 

o Etnografische methode: culturele betekenis van gedrag proberen te achterhalen 

▪ Beschrijvende, kwalitatieve techniek 

▪ Niet individu, maar cultuur/groep 

▪ Participerende observatie om eigen invloed te   minimaliseren  

▪ Nadeel: selectieve interpretatie & geen generalisatie 

Cross-sectioneel onderzoek: controlerend opvoeden  

Hier nefaste invloed op ontwikkeling: ook zo in China? 

Vragenlijst vb doorsturen naar China 

Maar lukt niet altijd zo goed: “mijn vader heeft veel regels die ik strikt dien na te leven”  

(in Be: verzet, in China: niet zozeer) 
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^Toch niet zo simpel dat je zo kan observeren.  

Controlerend in België heeft een negatieve connotatie 

Controlerend in China heeft een positieve en beschermende connotatie 

Van in het begin dus een andere betekenis, daarom beter zélf naar daar gaan, cultureel gevoelig worden 

( = etnografisch onderzoek) 

Tabel 1.5 

❖ Tabel geeft overzicht van verschillende onderzoeksmethoden 

❖ Bijzondere aandacht voor voor- en nadelen (of beperkingen) 

❖ Zoek actief naar gelijkenissen en verschillen tussen de methoden 

 

3.2 Algemene onderzoeksdesigns 

 
Correlationeel Experimenteel 

❖ Duidt op samenhang tussen variabelen 
❖ Toont GEEN oorzaak-en-gevolg effect 

aan 

❖ Laat ooraak-en-gevolg uitspraken toe 
❖ Laboratoriumexp mogelijk niet 

toepasbaar in realiteit 
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3.2.1 Correlationeel onderzoek 
❖ Correlationeel proefopzet (‘design’) 

o Informatie bij bestaande groepen, relatie tussen twee variabelen wordt bestudeerd 

❖ Correlatiecoëfficiënt 

o Getal dat de sterkte of grootte van de samenhang tussen 2 variabelen aangeeft 

o Teken geeft “richting” van verband aan: positief of negatief 

o Geeft aan of er een verband is tussen relatieve positie op één variabele en relatieve 

positie op andere variabele 

 

Positief correlationeel verband 

 

Negatief correlationeel verband 

 

Nulverband 

 

 

❖ Welke mogelijke problemen zijn er met een correlationeel verband? 
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Neg correl. 

❖ Bijvoorbeeld: negatieve correlatie tussen ouderlijke huwelijkstevredenheid en 

externalizerende problemen bij kinderen 

Hoe interpreteren? 

Fouten in ontw psych 

“Mijn moeder weet waar ik ben na school” 

 

“Vandalisme en druggebruik” 

Dus “hoe meer je weet, hoe minder fout loopt: ouderlijke kennis is een beschermende factor” 

1. Foute mening 

2. Foute richting interpret correlatiecoëfficiënt 

Hoe + drugs, hoe + je geheim houdt, hoe – je ouders weten 

Wat ze weten komt dus niét uit actief toezicht, maar uit wat de adolescenten hen zeggen 

GEEN oudereffect dus! 

 

3.2.2 Experimenteel onderzoek 
❖ Inferentie oorzaak-gevolg mogelijk door toevallige of gerandomiseerde toewijzing 

❖ Onafhankelijke variabele 

o Veroorzaakt veranderingen in andere variabele 

o Behandeling of manipulatie waarbij deze variabele onder controle wordt gehouden 

❖ Afhankelijke variabele 

o Wordt beïnvloed door onafhankelijke variabele 

o Variatie in deze variabele is “afhankelijk” van variatie in onafhankelijke variabele 

Kan je niet altijd doen 

randomisatie 

 

Varianten: 

 
 

1 Labo-
experiment

Randomisatie

Geen 
ecologische 

validiteit

2 Veld-
experiment

Randomisatie

Ecologische 
validiteit

3 Natuurlijk 
experiment

Geen 
randomisatie

Ecologische 
validiteit
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1. Voordeel: causale uitspraken, Nadeel: ecol validiteit beperkt  

a. Vb. Impact van beloning op prosociaal gedrag 

2. Met natuurlijk bestaande groepen 

a. Vb. Kdn die eigen hpbby kozen: meer motivatie 

b. Kdn die hobby van ouders moeten doen: minder motivatie 

3. Geen randomisatie: oorzaak-gevolg relatie kan andersom zijn 

a. Kdn die gemotiveerd zijn mogen die hobby doen, kdn die minder gemotiveerd zijn doen 

een hobby die hun ouders kiezen (???) 

3.3 Designs om ontw te bestuderen  

3.3.1 Cross-sectioneel (transversaal) 

Voordelen Nadelen 

❖ Efficiënt 
❖ Geen uitval of praktijkeffecten 

❖ Alleen algemene trends, geen 
individuele verschillen in ontwikkeling 

❖ Cohort-effecten: iedere leeftijdsgroep 
behoort tot ander cohort 
(leeftijdsverschillen vertekend) 

 

“Jeugd kan niet meer klussen” → fout: artikel gaat over Britse jgn (toch hier ook eig ma bon)  

    Fout: “niet meer” : je kan niet vgl met oudere cijfers! 

 

Vraag of rebellie afneemt: cross-section studie: geen rekening met versch generaties:  

→ versch waarden, versch historische invloeden 

Vb: Cross-section onderz Nieuwsblad: “jonge ouders meer autoritair is hist gebonden” → het zou ook 

leeftijdseffect kunnen zijn ipv generationeel: eerst autoritair, als kind wat ouder wordt meer permissief 

3.3.2 Longitudinaal 

Voordelen Nadelen 

❖ Algemene patronen en indiv verschillen 
❖ Relaties tussen vroegere en latere 

gebeurtenissen 

❖ Uitval 
❖ Praktijkeffecten 
❖ Tijdsintensief 
❖ Gebaseerd op 1 cohort (=mensen 

geboren in zelfde periode, zelfde hist 
invloeden) 
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Kost meer tijd, risico op uitval 

En kan selectief zijn: dat rebellen sneller zeggen dat ze niet meer meedoen 

→ onderzoek niet meer representatief 

3.3.3 Longitudinaal -sequentieel 
❖ Een reeks (= sequentie) van steekproeven (twee of meer) die elk een aantal jaren gevolgd 

worden 

o Bijvoorbeeld 3 steekproeven elk 3 keer gemeten: op 20, 30, en 40 jaar 

 

≠ longitudinale follow-ups die tot versch cohorten behoren 

Welke groepen met elkaar contrasteren?   

Vb Telkens 20-jarigen en cohort blijft hetz  

Hieruit bleek dat wij narcistisch waren: fair? 

Focus op 1 leeftijdsgroep, maar misschien zijn ook volwassenen narcistischer.   

Opmars van narcisme is eig zelfs al aan het dalen  

Wel verschillen tussen generaties: ontwikkelingsfenomeen (in periode waar je heel veel met jezelf bezig 

bent, eens je kdn hebt verandert dat) 
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Voordelen Nadelen 

❖ Zowel longitudinale als cross-sectionele 
vergelijkingen 

❖ Cohort-effecten analyseren 
❖ Vb. Verschillen 20-jarigen in alle 

cohorten van 30-jarigen qua depressie? 
Zijn 20-jarigen uit verschillende             
generaties even depressief? 

 vb. Doen zelfde evoluties in depressie     
                       zich voor in alle  cohorten?  
 

❖ Uitval 
❖ Praktijkeffecten 
❖ Tijdsintensief 

 

 

Ontwikelingspsychologische onderzoeksdesigns:  
Longitudinaal Zelfde groep bestudeerd op versch momenten 

Cross-sectioneel transversaal Versch groepen bestudeerd op hetzelfde moment 

Longitudinaal-sequentieel Versch groepen bestudeerd op verschillende momenten 

 

 

Ethische overwegingen: p 39-40 zelfstudie 
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Hoofdstuk 4: fysieke ontw in de eerste 2 
levensjaren 

Kernvragen 
❖ Hoe ontwikkelt het babylichaam zich gedurende de eerste 2 jaren? 

❖ Welke elementen hebben een impact op deze lichaamsgroei?  

❖ Hoe kan een baby iets nieuw aanleren? 

❖ Tot welke motorische handelingen is de baby in staat?  

❖ Hoe ontwikkelen de zintuigen zich? 

1. Lichaamsgroei  
❖ 50% toename in lengte van geboorte tot eerste verjaardag; 75% tegen tweede verjaardag 

❖ Groeispurten 

❖ Gewicht x 2 tegen 5 maanden, x 3 tegen einde 1e jaar, en x 4 tegen einde 2e jaar 

❖ Toename in babyvet tot ongeveer 9 maanden, daarna opnieuw slanker 

❖ Meisjes iets kleiner en lichter dan jongens 

❖ Jongens versus meisjes 

❖ Ethnische verschillen 

❖ Individuele verschillen 

o Skelet leeftijd 

Beter kijken naar hoe zacht of plooibaar kraakbeen hard bot wordt 

Pas bij de adolescentie maken jongens een inhaalbeweging 

1.1 Verschuivingen in lichaamsproportie 
 

 

Pasgeborene: hoofd ¼ van het lichaam 

Cefalocaudaal: hoofd groeit eerst 
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1.2. Groeitrends 

 
Cephalocaudaal Proximodistaal 

❖ “Van hoofd naar staart” 
❖ Onderste deel van lichaam ontwikkelt 

zich minder snel dan het hoofd 

❖ “Van dicht naar ver” 
❖ De uitersten groeien later dan het 

hoofd en de borst 

2. Ontwikkeling van de hersenen 

 

Neuronen migreren en maken connecties (100-200 miljard neuronen – te veel) 

Pas door de connecties te maken krijgen ze een functie 

❖ Ontwikkeling op het microscopische niveau 

o Bij de geboorte hebben baby’s veel meer neuronen dan ze nodig hebben 

o Onmiddellijk na de geboorte: 

▪ Verbindingen tussen neuronen 

▪ Neuronen zonder verbindingen sterven af (20 tot 80%)  

= Programmed Cell Death: ongebruikte cellen sterven 

▪ Stimulatie wordt essentieel 

• Gestimuleerde neuronen vormen verbindingen en synapsen 

• Niet-gestiumuleerde neuronen verliezen hun synapsen en keren 

terug naar een ongedifferentieerde staat = ‘synaptic pruning’ 

Niet meer gestimuleerd: verliezen functie 

 

❖ Ontwikkeling op het microscopische niveau: 

o Proces van myelinisatie 

▪ Schacht van myeline rond axonen, waardoor informatie-overdracht sneller 

gaat 

▪ Gevolg: volume en gewicht van hersenen nemen toe (Hersenen w zwaarder) 
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❖ Ontwikkelingen op het niveau van de cortex (hersenschors) 

o Eerst ontwikkeling in visuele, auditieve, motorische gebieden 

o Pas later: taal en frontale cortex (hogere-orde denken) 

 
Adult levels of synapses: aandacht, impulscontrole 

❖ Ontwikkelingen op het niveau van de cortex (hersenschors) 

o Initieel: hoge mate van plasticiteit 

o Lateralizatie: de twee hemisferen van de hersenen krijgen elk een aparte set 

functies 

▪ Links: verbaal, sequentieel denken, positieve emotie 
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▪ Rechts: spatiaal, parallel en holistisch denken, negatieve emoties 

▪ Voordeel is dat het door de plasticiteit op jonge leeftijd nog hersenschade kan 

opvangen 

 

❖ Omgevingsinvloeden zijn erg belangrijk: (voor input) 

o Stimulatie is nodig om neuronen te activeren en verbindingen te doen maken 

▪ Experimenten met dieren 

Afplakken oog kat (jong)= w blind in dat oog 

▪ Experimenten met weeshuiskinderen 

o Ook overstimulatie kan cognitieve schade toebrengen 

❖ Een zeker basis-stimulatie is nodig en wordt door het brein verwacht (‘experience-expectant 

brain growth’). Andere ervaringen zijn uniek voor elk individu en zorgen voor 

interindividuele verschillen in hersentontwikkeling (‘experience-dependent brain growth’). 

(Sporen trekken in eigen brein: brein versch per persoon) 

 

Kdn in stimulusarme omg (roemeens weeshuis): witte muren, geen speelgoed: korte duur (-6m): 

potentieel cogn schade w rechtgetrokken 

❖ Slaappatroon verschuift naar dag-nacht ritme tijdens het eerste levensjaar 

❖ Behoefte aan slaap daalt van 18 tot 12 uren per dag tegen 2e jaar. 

❖ (Hersenen prikkelen zichzelf ook ’s nachts) 
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3. Beïnvloedende factoren van lichaamsgroei 
❖ Erfelijkheid 

o Lengte 

o Gewicht 

o Snelheid van groei 

o Zolang omgeving niet extreem negatief is 

❖ Voeding 

o Zeer cruciaal in eerste 2 levensjaren want 2x zoveel energieverbruik als volwassene 

o Borst- versus flesvoeding (zie tabel p. 131) 

▪ Goede balans vetten & proteïnen 

▪ Volledigheid (alle noodzakelijke ingrediënten) 

▪ Verteerbaarheid: minder diarree 

▪ Gezonde groei: minder dik en leniger op 1-jarige leeftijd 

▪ Vlottere overgang naar vast voedsel omwille van verschillende smaken van 

moedermelk 

❖ Borstvoeding 

o Ontwikkelingslanden: 6 à 14 maal grotere kans op overleven op 1-jarige leeftijd bij 

borstvoeding 

o Meer tijd tussen twee opeenvolgende kinderen 

o Geen verschil in emotionele aanpassing! 

❖ Snelle gewichtstoename in babytijd licht gecorreleerd met kans op overgewicht op oudere 

leeftijd 

o Fruit en groenten 

o Beweging 

❖ Slechte voeding 

o Marasmus = complete fysieke achteruitgang tijdens eerste jaar; zeer mager 

o Kwashiorkor = gezwollen buik door gebrek aan proteïnen; 1ste-3de jaar  
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❖ Emotioneel welzijn 

o Niet-organisch gebrek aan enthousiasme = groeistoornis door gebrek aan 

ouderlijke liefde (~ marasumus) 

▪ Koude en ongeduldige ouders bij borstvoeding 

▪ Ongelukkig huwelijk 

▪ Abnormaal eetpatroon lokt ongeduld soms uit (wederkerig) 

o Teruggetrokken en apathisch gedrag bij kind 

4. Leervermogens 

4.1. Klassieke conditionering 

 

 

4.2. Operante conditionering 
o Bekrachtiging (beloning): frequentie van gedrag stijgt 

o Straf: frequentie van gedrag daalt 

❖ Kan gebruikt worden om na te gaan welke visuele stimuli babies interessant vinden. Hoe? 

o Voet vast aan mobiel met touw, soms trekken ze meer omdat ze meer plezier hebben bij 

het draaien van bepaalde figuren 

o Voorkeuren baby leren kennen 

 

4.3. Habituatie 
= graduele afname in de sterkte van een respons (hartslag, kijken) ten gevolge van repetitieve 

blootstelling (Je raakt verveelt door iets dat je goed kent: functioneel: kijken meer naar nieuwe dingen) 

❖ Herstel (recovery) = de vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in een terugkeer naar 

het hogere niveau van responsiviteit 

❖ Voordeel van habituatie: onze aandacht is meer gefocust bij nieuwe stimulus 
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Illustratie 

 

Langer wachten: voorkeur voor het vertrouwde = Familiarity preference 

❖ Mogelijkheid 1: Testfase volgt onmiddellijk na habituatie fase 

o Herstel naar de “nieuwe” stimulus meet (a) voorkeur voor nieuwe stimuli en (b) 

“recente” geheugen 

❖ Mogelijkheid 2: Testfase volgt veel later na habituatie fase 

o Herstel naar een de “oude” stimulus meet (a) voorkeur voor vertrouwde stimuli en 

(b) “uitgesteld” geheugen 

4.4. Imitatie 
= capaciteit om gedrag van andere personen te imiteren (vanaf 2 dagen oud) 

❖ Voor een deel aangeboren 

❖ Betwist door anderen: enkel reflexmatig 

• Imiteren vrij gedetailleerd en specifiek 

• Imiteren → soort basis van empathie en ToM 

❖ “Mirror” of spiegelneuronen in de hersenen = biologische basis 

• Vuren en actief worden wanneer je het zelf doet, maar ook als je het anderen 

ziet doen 
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5. Motorische ontwikkeling 
❖ Elke nieuwe stap zorgt er voor dat babies en peuters ... 

o zichzelf beter leren kennen 

o de wereld om zich heen beter leren kennen  

❖ Motorische ontwikkeling beïnvloedt sociale ontwikkeling 

Nieuwe facetten van de wereld leren kennen en meer deel uitmaken van de sociale wereld 

 

❖ Ruwe motorische ontwikkeling = controle verwerven over acties waardoor je beter de 

omgeving kan exploreren  (eerder brute beweging) 

o Kruipen, wandelen 

❖ Fijne motorische ontwikkeling = controle verwerven over kleinere acties  

o Reiken, grijpen  

❖ Sequentie van motorische ontwikkeling (zie Tabel 4.2) = uniform  snelheid van 

vooruitgang  

 

❖ Proximodistale trend = van binnen naar buiten = hoofd, romp en armen voor handen en 

vingers 

o Ruwe motorische ontwikkeling voor fijne motorische ontwikkeling 

❖ Cephalocaudale trend = controle over het hoofd komt voor controle over romp en benen 

o Hoofdje opheffen (2 maanden)  

o Zitten zonder steun (6 maanden)  

o Wandelen zonder steun (12 maanden) 

 

❖ Kruipen als voorbeeld van cephalocaudale motorische ontwikkeling: 

o Buikligging 

o Hoofd optillen 

o Steunen op de onderarmen 

o Bovenlichaam steunt op de gestrekte armen 

o Sluipen = zich vooruittrekken op de armen 

o Kruipen op handen en knieën 
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Sequentie is universeel 

❖ Dynamische systeemtheorie = nieuwe motorische vaardigheden aanleren impliceert het 

verwerven van een gradueel complexer actiesysteem 

o Wandelen = combinatie van kruipen, staan en stappen 

o Fiets rijden = zitten, trappen, sturen 

 

❖ 4 factoren bij elke nieuwe vaardigheid 

o Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel (Biol van aard: motor cortex: vold spierkracht 

nodig) 

o Capaciteit van het lichaam om te bewegen 

o Doelen van het kind  
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o Ondersteuning door omgeving (vold motivatie nodig; sommige kdn gefrustreerd wnnr 

het niet snel lukt, omdat ze willen exploreren) 

▪ Belang van omg: baby’s kunnen nu minder goed kruipen (op poep en handen 

duwen je) 

• K&G: “Kdn niet op buik laten slapen: tegen wiegendood” 

• Vanuit minder buikliggen, minder snel kruipen 

❖ Nieuwe vaardigheid: eerst tentatief en onzeker, later vlotter en efficiënter (door oefening) 

o vb. Achteruit ipv vooruit kruipen 

o Vb. Eerst met voeten naar een object grijpen (8 weken) 

 

 

Met benen grijpen vanuit sitter, omdat benen sterker zijn, meer controle over (armen zitten losser in hun 

gewrichten) 

 

Fijne motoriek: 

 

❖ “Pre-reiken” (tot 3 maanden) = slecht gecoördineerde zwaaibeweging naar een object. 

Geen controle over arm, zelden raken object (proberen maar stoppen, lukt nog niet) 

 

❖ Vrijwillig reiken (vanaf 3 maanden) neemt toe in efficiëntie & snelheid 

o Twee handen, later één hand 

o Ze kunnen reiken naar bewegende objecten 

 

❖ Ontwikkeling van reiken voor grijpen = voorbeeld van proximodistale trend 

 

❖ Vraag: Probeer de volgende soorten grepen in de juist volgorde van ontwikkeling te 

plaatsen: rijfgreep, handgreep, grijpreflex, pincetgreep, tanggreep 

o Grijpreflex  

o Rijfgreep (nog niet echt vastnemen) 
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o Handgreep (palmgreep)  

o Tanggreep  

o Pincetgreep  

6. Ontwikkeling zintuigen 

 

❖ Adualisme = stroom van wisselende zintuigen 

❖ Piaget: “een toestand waarin absoluut nog geen sprake kan zijn van ik-bewustzijn, waarin er 

dus geen enkele grens bestaat tussen de innerlijke wereld, de wereld zoals het kind deze 

beleeft en de realiteit van de buitenwereld”  

 

5.1 Tastzin, reuk en smaak 
❖ Tastzin: handpalmen, voetzolen, en gelaat zijn meest gevoelig 

• Voorkeur voor matige temperaturen 

• Voorkeur voor huidcontact met verzorger: werkt kalmerend, troostend 

❖ Reuk en smaak: goed ontwikkeld 

• Voorkeur voor zoete smaken (versus zuur en bitter) 

• Banaan en vanille aantrekkelijk, vis niet 
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5.2. Gehoor 

 
❖ Gehoor: goed ontwikkeld: < 6 maanden 

o Vanaf 3 dagen oud: hoofd draaien naar geluid 

o Gevoel voor muzikale frasering (voorkeur voor Mozart versus minder gestructureerde 

composities) 

o Opgewonden reactie bij hoge en intense tonen en rustig worden bij lage en zachte 

tonen 

o Voorkeur voor menselijke stem en eigen moedertaal: herkennen klanken die niet tot 

moedertaal behoren  

▪ Voorkeur voor verhalen die ze in de baarmoeder hoorden 

 

❖ Gehoor: > 6 maanden  

o Herkenning gesprekseenheden (speech units): basis om betekenis af te leiden 

▪ Vb. zinsneden; pauzes  

o Deze ritmische sensitiviteit breidt zich uit naar woorden en lettergrepen 

▪ Vb. ze herkennen welke woorden beklemtoond worden 

▪ Structuur zoeken in taal: kansberekeningen (pauze: kans groot dat er nieuwe zin 

ontstaat) 

4–7 maanden Gevoel voor muzikale frasering 

6–8 maanden Gevoeligheid voor geluiden uit eigen en taal en vreemde talen 

7–9 maanden Herkenning van vertrouwde woorden, en van gesprekseenheden uit eigen taal 

 

5.3. Zicht, diepteperceptie en patroonperceptie 

5.3.1. Zicht: 
Zicht ontwikkelt onder impuls van hersenontwikkeling 

o 2 maanden: focussen op een object en kleurherkenning 

o 6 maanden: omgeving “scannen” (aftasten) en een bewegend object volgen  

o 6–7 maanden: diepte-perceptie (In begin is zicht heel wazig, visuele cortex is nog in 

ontw, duurt erg lang eer zicht ontw is) 

 

5.3.2. Diepteperceptie: 
❖ Diepteperceptie: capaciteit om afstand tussen objecten en afstand tussen onszelf en 

objecten in te schatten 

❖ Belangrijk voor diverse motorische vaardigheden zoals: 

o Reiken 
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o Kruipen 

 

❖ Visuele kloof (Kruipen: rand overschrijden, zien diepte niet: na # weken doen ze dit niet meer) 

o 6-14 maanden oude zuigelingen betreden visuele kloof niet 

o vertonen verandering (trager) in hartslag 

o kritiek: toetsen van capaciteit tot diepteperceptie is afhankelijk van capaciteit tot 

kruipen. Diepteperceptie is al vroeger aanwezig 

Youtube: Babies on the brink: dachten 1st dat het hoogtevrees was, maar ze zien het gwn niet 

1e deel: welke methode is dit? Een gestructureerde observatie! Geen experimentele, want er is geen 

verschil in wat ze doen 

 

Stappen in dieptezicht 

<1 maand Gevoeligheid voor bewegende objecten 

2 – 4  maand Binoculaire diepte = integratie van beelden afkomstig van beide ogen 

2 versch bldn integreren tot 1 bld met diepte 

5 –12 maand Gevoeligheid voor diepte in tekeningen (perspectief) 

Bij elke motor mijlpaal (vb kruipen → stappen)  terug opnieuw aantal weken diepteperceptie trainen  

❖ Diepteperspectief wordt bevorderd door kruipen 

❖ Bij elke nieuwe positie moet diepte aangeleerd worden 

o Vb. op tafel zitten vs. rondkruipen terwijl leuk speelgoed op de grond ligt 

❖ Kruipen draagt ook bij tot herinnering van locaties  

o Metafoor: zelf rijden & weg uitzoeken vs. GPS-systeem 
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5.3.3. Patroonperceptie 
❖ Stappen in patroonperceptie 

❖ Contrastsensitiviteit = contrast refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tussen twee  

aaneensluitende zones  

 

❖ Contrastsensitiviteit op 2 maanden 

❖ Als baby’s het contrast kunnen ontdekken in twee of meer patronen, dan verkiezen ze het 

meest contrasterende patroon 

 

Enkel linkerbord kunnen ze waarnemen, rechts is zicht nog te wazig 

 

 
Vanaf 1 jaar kunnen ze een motorfiets herkennen 
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Gezichtsperceptie 

 

Jong: (links): weinig bewegen met de ogen, kijken naar de contouren 

Ouder (rechts): meer oogbewegingen, kijken naar ogen 

 

Gezichtsperceptie 

<1 maand Voorkeur voor eenvoudige gezichtspatronen: rand van gezicht  

2 – 4  maanden ❖ Voorkeur voor complexere elementen in gezicht = binnenzijde 
❖ Onderscheid tussen bekende & onbekende gezichten 
❖ Voorkeur moeder’s gezicht versus vreemd gezicht 

5 – 12 maanden Kan emotionele uitdrukkingen op gezicht waarnemen 

 

❖ Vroege voorkeur voor normaal gestructureerd menselijk gelaat 

❖ Discussie: Erfelijk of aangeleerd? Weten we ng niet 

 

Voor abstracte stimuli is die voorkeur er ook  

Voorkeur voor mooie gezichten, omwille van de symmetrie: daar meeste 

info uithalen 

 

 

 

Patroonperceptie 

3 weken  Weinig contrastgevoelig 
Voorkeur voor grote simple patronen 

2 maanden Meer oog voor detail 
Voorkeur voor complexere patronen 

4 maanden Kan patronen ontdekken zelfs als de grenzen niet zichtbaar zijn 

12 maanden Kan objecten herkennen zelfs als 2-3de van de figuur ontbreekt 
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5.4 Intermodale perceptie 
❖ Intermodale perceptie  

o Informatie van verschillende zintuigen wordt geïntegreerd 

< modus = één zintuiglijk system 

Interactie tussen verschillende systemen 
Amodale kenmerken: kenmerken versch zintuigen (vb oceaan, kampvuur) 
Textuur zien en voelen, ritme 
Wereld meer voorspelbare plek omdat zintuigen aan elkaar w gekoppeld 
Vb Koppeling ruziegeluid en (meer kijken nr) boze gezichten 

❖ Capaciteit hiertoe neemt gradueel toe in 1ste levensjaar 

 

❖ Differentiatie theorie: 

o Kinderen zoeken actief naar invariante, niet-veranderende kenmerken van de 

omgeving 

o Ze stellen stabiele relaties vast tussen stimuli 

o Perceptie wordt meer en meer sensitief of gedifferentieerd 

❖ Perceptie = zoeken naar structuur die steeds meer verfijnd wordt 

o Eerst kijken naar haarlijn en kin, daarna meer details bekijken 

 

❖ Differentiatie theorie: 

o Interactie met de omgeving versnelt zintuigelijke ontwikkeling  

o Kinderen percipiëren niet enkel, ze geven ook betekenis aan wat ze zien 
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Hoofdstuk 5: Cogn ontwikkeling in de 
eerste 2 levensjaren 

Kernvragen 
❖ Tot wat zijn zuigelingen en baby’s volgens Piaget cognitief in staat?  

❖ Over welke cognitieve vaardigheden beschikken baby’s? 

❖ Wat is de rol van de verzorgingsfiguren in deze cognitieve ontwikkeling? 

❖ Hoe leren baby’s hun eerste woordjes? 

5 Thema’s 
1. Theorie van Piaget (sensorimotorisch stadium) 

2. Informatieverwerkingstheorie 

3. Sociale context van cognitieve ontwikkeling (Vygotsky) 

4. Individuele verschillen (intelligentietests en stimulering) 

5. Taalontwikkeling  

1. Piaget 

1.1 Piaget: Algemene concepten 
❖ Cognitieve ontwikkeling = doorlopen van 4 stadia van kindertijd tot adolescentie 

❖ 1ste stadium: sensori-motorische stadium (0 – 2 jaar) 

= Baby’s en peuters “denken” met hun ogen, oren, handen en andere sensori-motorische middelen 

 

❖ Baby’s handelen op basis van sensoriële input en herhalen die handelingen 

❖ Baby’s leren dus de wereld kennen via hun sensorisch en motorisch handelen 

❖ Activiteiten in het hoofd (“echt” denken dus) kunnen nog niet uitgevoerd worden 

 

❖ Schema’s zijn specifieke psychologische componenten 

o Georganiseerde manieren om betekenis te geven aan ervaring 

o Wat aan een handeling gemeenschappelijk is en kan herhaald worden 

❖ Schema’s veranderen met de leeftijd 

o Eerst gebaseerd op handelingen (bewegingspatronen) 

o Later overgang naar mentaal niveau (denken)  
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Sensimotorische fase: met handen en voeten 1ste schema’s proberen op te bouwen 

 

Functie  = universeel, betere adaptie v/ons denken  

Geboren m/nieuwsgierigheid 

Denken ontw die past bij complexe wereld 

 

❖ Aanpassing = Opbouw van schema’s door directe interactie met omgeving, waardoor men 

op een meer aangepaste wijze weet om te gaan met die omgeving 

❖ Bestaat uit twee complementaire processen: assimilatie & accomodatie 

Schema’s steeds beter verfijnen 

Op hoge stoel zitten: <3 dingen op grond gooien 

Valschema: wat gebeurt er als je dingen laat vallen? Vb Mes 

Assimilatie: Als je andere dingen laat vallen (Vb Vork) blijft het liggen 

Soms schrik je: springbal komt terug! = springschema 

  Glas breekt! = Breekschema 

Niet verwacht: schema was nog niet voldoende: accommodatie = dat schema aanpassen 

Accommodatie is het besef dat een handgreep niet voldoende is om rozijnen op te rapen 

Assimilatie is opnieuw rozijnen proberen oprapen, besef dat spelden op dezelfde manier kunnen worden 

op geraapt. Besef dat rozijnen oprapen niet hetzelfde is als spelden oprapen (?) 

❖ Assimilatie 

o Gebruiken van bestaande schema’s om de buitenwereld te begrijpen 

❖ Accommodatie 

o Aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe schema’s om zich beter aan 

omgeving aan te passen 

Inhoud

Wat = concrete 
inzichten en 

vaardigheden 
(cultureel 
bepaald)

Functie

Doel = betere 
adaptatie van 
individu aan 

omgeving 
(universeel) 

Structuur

= object van 
onderzoek bij 

Piaget

Hoe veranderen 
schema’s tijdens 

ontwikkeling?
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Metafoor: Equilibratiemodel = golvend model 

 

❖ Alle rondrijdende voertuigen die “broem-broem” zeggen en waar je kan instappen = auto’s 

❖ Concept wordt opgesplitst in subcategorieën via een proces van 

o Generalizatie (vb. bestelwagen, vrachtwagen,    persoonswagen) 

o Differentiatie (verschillen ontdekken tussen       verschillende “auto’s”) 

 

❖ Aanpassing = proces dat plaatsvindt in interactie met de externe buitenwereld 

❖ Organizatie = Intern herschikken en verbinden schema’s, waardoor structuren worden 

opgebouwd 

o vb. Gooien, vallen & “ver” en “dicht” 

o Auto leren rijden: die verschillende bewegingen zijn evident, het probleem is het 

coördineren ervan 

 

Ook notie van afstand 

 

 

Doelgericht 
iets dat veraf 
ligt te pakken 

krijgen

Kijkschema

Grijpschema

Loopschema
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❖ Metatheorie van Piaget: 

o Kind = actieve kenniszoeker  

o Kinderen construeren ideeën over hun wereld terwijl ze deze actief verkennen 

❖ Holistisch-organismisch mensbeeld 

o Zoeken naar eenheid en inherente orde via processen van aanpassing en organisatie 

o Inherente drang of tendens naar hoger niveau van functioneren en stabiliteit 

 

❖ Ontwikkeling of evolutie naar een meer aangepast functioneren is functie van: 

o Rijping van zenuwstelsel 

o Actieve interactie met  fysieke werkelijkheid 

o Ervaring in interactie met sociale milieu (verzorging, opvoeding) 

o Het adaptieve organismische equilibratieproces 

 

1.2 Sensorimotorisch Stadium 
❖ Geboorte tot 2 jaar 

❖ Opbouw van schema’s door sensorische en motorische exploratie 

❖ Bestaat uit 6 subfasen 

❖ Circulaire reacties 

• Je doet iets/gebeurt iets van de buitenwereld dat je <3 en je wilt dat herhalen 

❖ Circulaire reactie (CR) = manier om eerste schema’s aan te passen. Kind stuit onverwacht op 

nieuwe ervaring door eigen bewegingen. De reactie is “circulair” omdat de baby het gebeuren 

steeds wil herhalen. 

❖ Zes stadia in sensorimotorisch denken 

 

Sensimotorische substadia: 

 

Oefenen aangeboren reflexen Geboorte – 1 maand Reflexen pasgeborene 

Primaire Circulaire Reacties 1 – 4 maanden Eenvoudige motorische gewoonten i.v.m. 
eigen lichaam 

Secundaire Circulaire Reacties 4 – 8 maanden Herhalen van interessante effecten in 
omgeving 

Coördinatie van Secundaire 
Circulaire Reacties 

8 – 12 maanden Intentioneel, doelgericht gedrag; object-
permanentie 

Tertiaire Circulaire Reacties 12 – 18 maanden Exploreren eigenschappen van voorwerpen 
door nieuwe handelingen 

Mentale Voorstellingen 18 maanden – 2 jaar Interne weergave objecten of gebeurtenissen; 
uitgestelde imitatie 
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❖ Substadium 1: Inoefenen van aangeboren reflexen (geboorte – 1 maand) 

o Piaget ziet aangeboren reflexen als bouwstenen van sensorimotorisch denken 

o Baby’s zuigen, grijpen en kijken op zelfde manier, ongeacht omstandigheden 

Grijpreflex..; Altijd op dezelfde manier reageren 

 

❖ Substadium 2: Primaire circulaire reacties (1 – 4 maand) 

o Herhalen van toevallige handelingen om basisbehoeften te bevredigen (eigen 

lichaam) 

▪ Je doet die met je eigen lichaam zoals Vb Duimzuigen 

o Egocentrisch want gestuurd vanuit eigen behoeftes 

▪ Want sterk gelinkt aan je eigen lichaam 

o Niet langer veroorzaakt door externe prikkel, maar komt tot stand door eigen 

gedrag 

o Gedrag aanpassen aan omstandigheden 

 

❖ Substadium 3: Secundaire circulaire reacties (4 – 8 maand) 

o Rechtop zitten en aandacht naar externe wereld 

▪ Met je objecten in de buitenwereld aan de slag 

o Herhaling van interessante effecten die door eigen handelingen veroorzaakt werden 

o Imitatie van vertrouwde handelingen bij anderen (maar niet van nieuwe 

handelingen) 

 

❖ Substadium 4: Coördineren van secundaire circulaire reacties (8 – 12 maanden) 

o Intentioneel of doelgericht gedrag = opzettelijk coördineren van schema’s om 

eenvoudige problemen op te lossen  

▪ Voorwaarden voor intentioneel gedrag:  

• Gedrag is uitwendig gericht op een object 

• Middelen moeten gebruikt worden om een doel te bereiken 

• Gedrag is gericht op aanpassing aan nieuwe toestand en geen 

herhaling van bekende schema’s 

• Gedrag is vanaf het begin doelgericht: dus niet toevallig verborgen 

object vinden, maar intentioneel er naar op zoek gaan vanaf het 

begin 
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▪ Vb. Knuffel is buiten bereik: speelgoed nemen om zo knuffel dichetrbij te 

schuiven 

▪ Vb. Mama jas aan → winkel: protest tonen/schoenen nemen (tonen dat je mee 

wilt)     

 

Piaget: “Onafhankelijk van de te hanteren middelen is het subject reeds voor de handeling 

doelbewust: zo stelt het zich ten doel een zich buiten handbereik bevindend voorwerp of een object 

dat onder het tafellaken of kussen is verdwenen, te pakken. Pas nadien worden de middelen gekozen 

en getest. Van meet af aan is het kind er zich evenwel van bewust dat het maar middelen zijn: het 

grijpt de hand van een volwassene en brengt deze in de richting van het begeerde voorwerp, of het 

tilt het tafellaken op dat het verborgen voorwerp bedekt.” 

❖ Terugvinden van verborgen objecten wijst op objectpermanentie = Inzien dat voorwerpen 

blijven bestaan als ze uit het zicht zijn 

❖ Onwikkelt zich volgens Piaget in stadium 4 

o Gewoon een object bedekken 

o Onvolledige objectpermanentie in fase 4: A-niet-B fout = beginnende 

objectpermanentie 

▪ Youtube: Pearson education object permanence 

o A-niet-B fout komt niet meer voor: fase 5 (gevestigde objectpermanentie) 

Gedrag dat ze niet kennen imiteren 

 

❖ Bijkomende voordelen Substadium 4: 

o Intentioneel handelen = begin van probleemoplossend denken en ontwikkeling van 

praktische intelligentie 

o Beter anticiperen op gebeurtenissen en intentioneel proberen te veranderen 

o Imiteren van gedragingen die lichtjes anders zijn dan gewoonlijk: intentionele 

imitatie  

▪ Reacties waren rigide;  nu meer experimenteren 

 

❖ Substadium 5: Tertiaire circulaire reacties (12 – 18 maanden) 

o Herhalen van handelingen die op objecten zijn gericht, maar nu met meer variaties 

o Ontdekken van nieuwe middelen door actief experimenteren 

o Gevolg: men kan niet zomaar meer gaan assimileren, maar men moet ook gaan 

accommoderen 

o A-niet-B fout: niet meer = teken van gevestigde objectpermanentie 

 

o  
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❖ Substadium 6: Mentale voorstellingen (18 maanden – 2 jaar) 

o Interne weergave van informatie die menselijke geest kan manipuleren 

▪ Mentale beelden van mensen en objecten  

▪ Begrippen (of concepten)  

Daarvoor was alle kennis vluchtig; nu vormt men een stabiel beeld van omgeving en wereld 

 

❖ Voordelen mentale representatie: 

o (A) Problemen oplossen “in het hoofd” (versus trial-and-error) = geïnterioriseerd 

experimenteren 

▪ Voorbeeld: Laurent probeert een tuinhek te openen, maar dat lukt hem niet 

onmiddellijk omdat er een stoel achter staat. Aan de hand van wat hij ziet of 

hoort kan hij niet verklaren waarom het hek niet open wil. Maar nadat hij er 

hard tegen heeft geduwd lijkt hij het ineens te begrijpen: Hij loopt om de 

muur heen, komt bij de andere kant van het hek, verplaatst de stoel die het 

hek verspert en opent het hek met een triomfantelijke blik. (Piaget, 1954, p. 

296). 

• Nadenken over probleem  in uw hoofd 

o B. Uitgestelde imitatie = gedragingen van niet-aanwezige modellen onthouden en 

nadoen 

o C. Verbeeldingsspel (‘make-believe play’) = alledaagse en ingebeelde 

gebeurtenissen uitbeelden 

Zoemsessie 
Wat zal baby doen met kubus in… 

1. Primaire circulaire fase? 

2. Secundaire circulaire fase? 

3. Coördineren van secundaire circulaire reacties? 

4. Tertiaire circulaire fase? 

5. Laatste fase (mentale voorspellingen)? 

 

1. Sabbelen op blokje, nr eigen lichaam brengen (egocentrisme) 

2. Mee gooien, blokjes tegen elkaar laten botsen 

3. Poging om blok in opening te krijgen 

Kan lukken of mislukken: altijd dezelfde actie en als het niet lukt stoppen 

4. Als eerste niet lukt, andere vorm proberen 

5. Intern plan bedenken en dan pas uitvoeren 
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1.3 Recent onderzoek 
❖ Baby’s kunnen veel dingen vroeger dan Piaget beweerde 

❖ Baby’s weten veel over fysieke eigenschappen van voorwerpen indien procedures gebruikt 

worden waarbij ze niet actief naar voorwerpen moeten zoeken 

o Methode: Habituatie onderzoek dat nagaat of sequentie aan gebeurtenissen ingaan 

tegen de verwachtingen (‘Violation-of-expectations’) 

 
Grotere recovery response bij dat wat niet klopt. Kijkt daar dus meer naar. Suggereert dat kdn bij 2,5 à 3 

m al een beetje objectpermanentie hebben. Veel vroeger dan Piaget dacht. 

❖ Vaststelling: Herstel (= langer kijken) bij onmogelijke gebeurtenis dan bij mogelijke 

gebeurtenis  

❖ Suggereert dat baby  

o Verwonderd is over afwijking van fysieke realiteit en zich dus bewust is van dat 

aspect van de fysieke werkelijkheid 

o Over objectpermanentie beschikt: verwacht dat een object achter een scherm blijft 

bestaan 

❖ Kritiek: geen replicatie + onduidelijk wat peuters nu goed begrijpen als ze langer staren 

 

• Piaget: mentale voorstelling vanaf 18 maanden 

• Meer recente evidentie:  

Herinneren en terugvinden van verborgen object na 1 minuut (8 maanden) 

Soms kan je zelfs dag wachten als ze ouder zijn 

Uitgestelde imitatie komt vroeger 
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6 weken: imiteren gelaatsuitdrukking volwassene volgende dag 

6 - 9 maanden: activiteiten volwassene imiteren 

• Imiteren breidt zeer snel uit, zelfs dingen van op tv 

• Lijken zelfs soort ‘6de zintuig’ te hebben voor schuttingstaal vr 

scheldwoorden 

12 - 18 maanden: langere perioden (maanden) en over veranderende contexten heen 

 
Obstakel: 2 touwtjes, juiste touw kiezen. Generaliseren ze naar nieuwe contexten.  

 

❖ Problemen oplossen door analogie: kan ook vroeger (< 1 jaar) dan Piaget beweerde 

❖ Dit betekent dat men een mentale voorstelling moet hebben van de oplossing om deze in 

een nieuwe situatie te kunnen toepassen (niet zomaar trial-and-error) 

 

1.4 Evaluatie 

 
❖ Sommige ontwikkelingen doen zich voor op moment dat Piaget beschreef, terwijl andere 

ontwikkelingen zich eerder lijken voor te doen. 

❖ Verklaring voor cognitieve vaardigheden? 

o Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat baby’s geboren worden met 

basiskennis in verschillende domeinen van denken 

o Volgens Piaget: alle kennis opbouwen via sensori-motorisch handelen 
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❖ Theorie van de basiskennis (‘Core knowledge perspective’) 

o Kinderen worden geboren met een reeks van kennissystemen (‘core domains of 

thought’) die toelaten om snel nieuwe info te vatten 

❖ Meerdere basisdomeinen van ‘core knowledge’: 

o Fysieke kennis (bv. object-permanentie) 

o Taalkundige kennis (zie later: LAD) 

o Psychologische kennis (zie Hfdst. 6) 

o Numerieke kennis  

Violation of expectation 

B: Juiste # muizen 

C: Foute # muizen: met meer verrassing hiernaar kijken op 5 maanden: basisaanvoelen voor optellen en 

aftrekken 

 

(19m, soms jonger?) Sloane et al. → 2 giraffen flink: “je zal beloond worden met taart” 

Elk gelijk stuk taart 

1 stuk taart, ander niks → meer hiernaar kijken: impliciet moreel aanvoelen, zoals capucijnaapjes bij de 

Wael fzoiets 

Yt: Magazine: Can babies tell right from wrong? The New york times 

❖ Ruime consensus over 2 dingen: 

o 1 - Vele cognitieve veranderingen gebeuren geleidelijk en continu (niet plots en 

onder vorm van stadia) 

o 2 - De verschillende aspecten van het denken van baby’s ontwikkelen zich niet 

tegelijkertijd, maar elk op eigen tempo in functie van uitdagingen vanuit omgeving 

(zie Informatieverwerkingstheorie) 

❖  
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2. Informatieverwerking 
❖ Metafoor: computer-model (‘flow charts’) 

❖ Mentale strategieën: worden toegepast op informatie die door systeem stroomt waardoor 

die beter onthouden en efficiënter gebruikt wordt 

❖ Structuur van het informatieverwerkingssysteem: bevat drie verschillende types geheugen 

 

 

Schema van het cognitief systeem. Systeem op zich veranderd niet, gwn de snelheid van de cogn 

processen.  

❖ Zintuiglijk geheugen (‘sensory register’): beelden en geluiden worden rechtstreeks 

voorgesteld en korte tijd opgeslagen 

❖ Korte-termijn geheugen (of: werkgeheugen): er wordt actief “gewerkt” op een beperkte 

hoeveelheid informatie door toepassing mentale strategieën 

❖ Lange-termijn geheugen (cf. bibliotheek):  

o Permanente opslagplaats van kennis 

o Capaciteit is onbeperkt 

o Vaak eerder problemen met terugvinden van informatie (‘retrieval’) 

o Informatie wordt in categorieën opgedeeld (‘categorized’) om beter terug te vinden 
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❖ Wat staat in voor de sturing van het systeem? 

o Deel van werkgeheugen, namelijk centrale uitvoerende instantie of ‘central 

executive’: 

▪ Stuurt de stroom van informatie 

▪ Geeft aan waar op letten 

▪ Combineert oude en nieuwe informatie 

 

❖ Structuur van systeem (3 geheugens) blijft dezelfde in loop van ontwikkeling, maar toename 

in capaciteit 

o Hoeveelheid info die tegelijk kan verwerkt worden 

o Snelheid van verwerking 

❖ Capaciteit neemt toe in functie van  

o Hersenontwikkeling 

o Verbetering in gebruik van mentale strategieën (aandacht, categorizatie, en 

geheugen) 

 

❖ AANDACHT 

o Snellere verwerking van nieuwe informatie (cfr. Habituatie-herstel onderzoek) 

o Efficiëntie en vermogen om focus te veranderen gaan verbeteren.  

o Meer volgehouden aandacht na eerste jaar. 

 

❖ CATEGORIZATIE  

o Indrukwekkende perceptuele categorizatie in eerste jaar (Objecten in groepen 

plaatsen obv uiterlijke kenmerken) 

o Onderzoek met 

▪ Operante conditionering 

▪ Habituatie (voorbeeld: vorm, grootte, kleur, …) 

o MAAR: passieve categorisatie op basis van visuele kenmerken 
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Voet hangt vast aan mobiel, 3 maanden oud: A ≠ Cijfer 2. Perceptuele categorisatie!!! 

Welk leerprincipe gebruikt men hier?  

Operante conditionering: wordt blij als het beweegt: blijheid = bekrachtiger 

 

o Conceptuele categorizatie in tweede jaar 

o Gaat om een proces van actieve categorisatie 

o Categorisatie is gebaseerd op niet-waarneembare elementen (bijvoorbeeld: dieren, 

keukengerief, vervoermiddelen, …) 

o Verschuiving vindt plaats door  

▪ toename in kennis van de wereld =    objectverkenners 

▪ ouders die objecten benoemen 

Vb. Ridders,  paarden in categorieën. Later ook nog rode ridders apart van de groene ridders.  

 

❖ GEHEUGEN 

o Habituatie-onderzoek 

o Operante conditionering 

o Beide focussen op herkenning = opmerken dat een stimulus identiek of gelijkaardig 

is aan één die men vroeger gezien heeft 

o Dit is niet hetzelfde als herinnering: zich iets herinneren zonder perceptuele 

ondersteuning 

▪ verschijnt na 1 jaar, uitstekend in tweede jaar (cf. imitatie) 

Bellen blazen op video 

5 m oud: 7 weken tussen habituatiefase en familiarity preference (??) 
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Scaffolding: stelling bouwen rond cogn systeem, zoals men bouwt aan een huis. Eerst veel feedback en 

steun, dan steeds minder feedback en steun.  

Vb. Jack in the box:  

1. Ouders doen eerst alles zelf 

2. Handje k op handel leggen 

3. Later: “Doe je het eens zelf?” 

^Gebeurt spontaan! 

2.1 Evaluatie informatieverwerking 
❖ Positief:  

o Denken nauwkeurig geanalyseerd in zijn verschillende componenten (bv. perceptie, 

aandacht, geheugen) 

❖ Negatief:  

o Componenten worden later niet geïntegreerd in een brede, omvattende theorie 

over de ontwikkeling van het denken 

3. Sociale context van cognitieve ontw (Vygotsky) 
❖ Sociale contexten (andere mensen) dragen bij tot cognitieve ontwikkeling (zie Hfdst. 1) 

❖ Zone van Naaste Ontwikkeling  (‘zone of proximal development’) – reeks taken die kind niet 

alleen kan uitvoeren maar kan leren met hulp van meer ervaren partners 

o “fine-tuned support” 

o vb. aanleren van taal; puzzel maken 

4. Mentale vaardigheden 
❖ Cognitieve theorieën proberen het proces van de ontwikkeling te verklaren 

❖ Specialisten inzake mentale vaardigheden (tests) richten zich op cognitieve producten (= 

scores die latere prestaties voorspellen) 
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❖ Bij jongere kinderen (‘infant tests’): meestal perceptuele en motorische reacties, maar ook 

vroege taal en probleemoplossen 

 

❖ De Bayley Scales of Infant Development omvatten 

• Een ‘Cognitive Scale’: vb. een gevallen object zoeken, een toren bouwen etc. 

• Een ‘Language Scale’: vb. objecten en mensen benoemen, richtingaanwijzingen 

volgen 

• Een ‘Motor Scale’: vb., grijpen, zitten, trap oplopen 

❖ Resultaten van (grote groep) mensen op elke leeftijd vormen een normale of klokvormige 

verdeling 

• = Normen waarmee in toekomst anderen vergeleken worden 

❖ Ligt achter op ontwikkeling (< 100) 

❖ Is gemiddeld inzake ontwikkeling (= 100) (= 50%) 

❖ Loopt vooruit op ontwikkeling ( > 100) 

 
Onderzoek: score k ≠relevant/predictief voor late cognitieve ontw 

Door: sociale omg: veel of weinig stimulatie? 

             mood van de dag heeft invloed: moe/happy 

Wel als het kind héél laag score is het toch enigszins alarmerend 

❖ Intelligentie-quotiënt (IQ) is een score die toelaat om de prestatie van een kind op een 

intelligentietest te vergelijken met de prestaties van andere kinderen van dezelfde leeftijd 

❖ Idee dat intelligentie aangeboren is klopt niet want intelligentietests voor jongere kinderen 

zijn slechte voorspellers van latere intelligentie. Redenen hiervoor: 

o Intelligentie schommelt (longitudinaal onderzoek) 

o Jonge kinderen snel afgeleid 

o Op jonge leeftijd tests andere inhoud (meer motorisch)  
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❖ Daarom worden scores op tests voor jonge kinderen ontwikkelingsquotiënten (OQ) 

(‘developmental quotients’; DQ) genoemd. 

❖ Predictie iets beter voor zeer laag scorende baby’s, daarom meestal gebruikt als 

screeningsinstrumenten (= opsporen van kinderen met problemen) 

 

❖ Taken uit theorie van informatieverwerking gebruikt als meting van mentale mogelijkheden 

o Habituatie en herstel-snelheid  

▪ Indicatie van snelheid van denken 

▪ Meten basale cognitieve processen: aandacht, herinnering en reageren op 

nieuwe stimuli 

❖ Daarom in meest recente versie Bayley test ook opgenomen: habituatie en herstel, object-

permanentie, categorisatie 

5. Taalontwikkeling 
❖ Snelle ontwikkeling: 

o (Gemiddeld) eerste woord op 12 maanden (bereik: 8 – 18 maanden) 

o Tussen 1,5 en 2 jaar: twee-woorden-zin 

o Op 6 jaar: woordenschat van 10.000 woorden 

❖ Hoe leren kinderen taal? 3 theorieën: 

o Behavioristische (extreem) 

o Nativistische (extreem) 

o Interactionistische (gematigd) 

 

5.1 Theorieën over taalontwikkeling 

 
Behavior-istisch Aangeleerd door operante conditionering (versterking) en imitatie 

Nativistisch  Aangeboren ‘Language Acquisition Device’ (LAD) bereidt kinderen 
biologisch voor om regels van taal te leren 

Inter-actionisme Innerlijke capaciteiten en omgeving werken samen; sociale context 
is belangrijk 

 

5.1.1 Behaviorisme 

❖ B. F. Skinner: Taalontwikkeling is volledig toe te schrijven aan invloeden uit omgeving 

❖ Drie visies 

o Operante conditionering: ouders versterken klanken van hun baby’s die het meest 

lijken op woorden 

o Imitatie: Nabootsen van hele zinnen of uitspraken 
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o Combinatie van operante conditionering en imitatie 

Klanken die gezegd worden bekrachtigen 

Tussen ouders wedstrijd: zegt k eerst mama/papa? (combinatie imitatie-bekrachtiging) 

Stap per stap vooruit, kdn zeer actief vooruit 

❖ Probleem: kinderen genereren spontaan vele uitspraken die niet versterkt werden en die 

niet geïmiteerd zijn 

❖ Dus: Imitatie en operante conditionering ondersteunen vroege taalontwikkeling, maar 

geven geen sluitende verklaring 

 

 

5.1.2 Nativisme 
Radicaal tegenovergestelde van behaviorisme 

Biologische structuur → Soort van oerprogramma 

Geactiveerd gwn door taal te horen 

❖ Vaststelling van Chomsky: taal is te complex om aangeleerd te worden of ontdekt te worden 

door kinderen zonder de veronderstelling van een aangeboren potentieel 

❖ Oplossing: ‘language acquisition device’ (LAD) = een aangeboren systeem dat een geheel 

van regels omvat dat gemeenschappelijk is aan alle talen 

❖ Dit systeem laat kinderen toe (ongeacht welke taal ze horen) om te begrijpen en te spreken 

op een door regels gedreven manier, zodra ze genoeg woorden hebben opgepikt. 

❖ Evidentie: 

• Over hele wereld: kinderen bereiken mijlpalen inzake taal in gelijkaardige volgorde 

• Kinderen beschikken over ritmische sensitiviteit voor zin(snedes) en woorden (cfr. 

Hoofdstuk 4) 

• Kinderen geïsoleerd opgevoed: blijvende taalproblemen: wijst op bestaan gevoelige 

periode voor taalontwikkeling, waarin aangeboren taalpotentieel kan worden 

toegepast 

Kdn hebben vb spontaan natuurlijke interesse voor taal (sensitieve periode). Alle kdn → analoge stadia 

doorlopen 

❖ Tegenevidentie: 

• Het gemeenschappelijke grammaticale systeem voor alle talen is niet gevonden 

• Geen 1 universele grammatica, geen 1 plek in de hersenen waarin je dit 

duidelijk kan terugvinden 

• Chomsky overdreven enthousiast, nativisme ook te radicaal 

• Taalontwikkeling verloopt niet snel, maar geleidelijk: meer leren dan door Chomsky 

verondersteld  
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5.1.3 Interactionisme: 

Verschillende strekkingen 

 

❖ Taal ontwikkelt zich door interacties tussen aangeboren capaciteiten en invloeden vanuit 

omgeving 

❖ Drie factoren zijn belangrijk:  

o Aangeboren capaciteiten 

▪ Toch geboren met versch hersengebieden die oplichten 

▪ Gramm: biologisch  

o Een sterk verlangen om met anderen om te gaan 

o Een rijke taal- en sociale omgeving   

▪ Vocabulaire: meer sociale omg 

❖ Drie factoren kunnen van verschillend belang zijn voor verschillende taalcomponenten: 

uitspraak, grammatica, woordenschat, en communicatievaardigheden 

 

5.2 Voorbereiding op Praten 
❖ Eerste taalklanken 

o Vocalisaties (‘Cooing’) 

o Brabbelen 

❖ Een echte communicator worden 

o Gedeelde aandacht 

o Geven- en- nemen 

o Pre-verbale gebaren 

Prelinguale periode: interesse voor taal 

 

5.2.1 Vocalisaties en brabbelen: 

 
❖ Eerste levensjaar = pre-linguale periode = basis leggen voor het eigenlijke taalgebruik 

o (a)- < 6 weken: interesse in stemgeluiden & verschillen tussen taalklanken 

o (b)- Rond 2 maanden: Vocalisaties (‘Cooing’) = produceren van klinkerachtige 

geluiden  

▪ vb. ‘ooo’ of ‘aaa’ ~ reflectie van toestand van welbehagen 

Eerste geluiden: vegetatief, ongedifferentieerd: altijd hetzelfde wenen. Begint later wel anders te 

klinken afh van situatie 
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❖ Pre-linguale periode: 

o (c)- Vanaf 4 maanden: Brabbelen (‘babbling’) = medeklinkers toegevoegd en 

medeklinker-klinker combinatie herhaald in lange reeksen = nonsense combinaties 

▪ = polyglot of universeel brabbelen 

▪ In de hele wereld hetzelfde dus ^ (ook doofgeboren kdn in gebarentaal een 

brabbelfase!!) 

o (d)- Vanaf 8 maanden: brabbelen wordt meer gemodelleerd naar eigen taal.  

▪ Brabbelen wordt dus meer taalspecifiek = monoglot of aangepast brabbelen 

Via brabbelen kun je communiceren 

Vb. “Nana” om alleen over het zusje te spreken 

 

5.2.2 Communicatievaardigheden: 
❖ Communiceren = interactief proces waarbij beide communicatiepartners op elkaar 

afgestemd dienen te zijn (vb. gedeelde aandacht, beurtelings spreken) 

o (a)- Gedeelde aandacht (‘joint attention’) 

▪ Vanaf 4 maanden: baby kijkt in zelfde richting als volwassene en omgekeerd 

▪ Baby’s leren daar veel uit; kdn met ASS vertonen hier deficits op 

o (b)- Geven en nemen 

▪ Vb Krijgen en teruggeven, heen en weer conversatie, later handjeklap 

▪ Spelletjes waarbij spelers elk om beurt meedoen: handjeklap (‘pat-a-cake’) 

en kiekeboe (‘peekaboo’) 

▪ Draagt bij tot inzicht in beurtelings karakter (‘turn-taking’) van conversatie 

o (c)- Preverbale gebaren  

▪ Gebruikt om gedrag van anderen te beïnvloeden 

▪ Draagt bij tot inzicht dat taal tot gewenste resultaten kan leiden 

▪ Volwassenen kijken in zelfde richting als baby en benoemen omgeving 

▪ Vb. Wijzen om te weten wat het is of om het te krijgen 

▪ Later taal bij het wijzen: “da?” “edda?” Daarna verdwijnt wijzen 

 

5.3 Beginnen te praten 
❖ Eerste woorden 

o Onderextensie 

o Overextensie 

❖ Twee-Woord zinnen 
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o  In “Telegramstijl” spreken 

 

5.3.1. Eerste Woorden: 
❖ 6 maanden: ‘mama’ en ‘papa’ onderscheiden  

o Weten wat mama en papa betekent lang voor ze het uitspreken 

❖ 12 maanden: eerste woorden 

❖ Sommige woorden: samenhang met cognitieve prestaties 

o Object-permanentie: “weg” 

o Puzzelstuk kunnen in puzzel stoppen: “oh” 

❖ Woorden worden ook op een meer emotionele wijze uitgesproken 

o Belangrijke mensen (“mama”, “papa”) 

o Alles wat beweegt (“auto”,“bal”, “kat”) 

▪ Bewegende voorwerpen worden sneller uitgesproken dan statische vwp^n 

o Bekende handelingen (“op”, “meer”) 

o Resultaten bekende handelingen (“vuil”, “nat”, “heet”) 

Holophrase: in 1 woord al hele zin vervatten 

Vb: “Wennie!!!” als ze gaan zwemmen om te zeggen “JEEJ ZWEMMEN!” 

❖ Twee kenmerken bij het gebruik van woorden: 

o Onderextensie = term wordt te eng toegepast 

o Overextensie = term wordt te breed toegepast 

❖ Kinderen gaan over tot overextensie, omdat ze zich het juiste woord niet kunnen herinneren 

“Knuffel” enkel bij zijn lievelingsknuffel 

“Kat” enkel bij het zien van een tijger 

 

❖ Onderscheid 

o Spreken (‘production’): zelf benoemen van dingen: gaat vaker gepaard met 

overextensies 

o Begrijpen (‘comprehension’): minder vaak overextensies: als ze gevraagd worden 

om een bepaald object aan te duiden, dan doen ze het goed 

5.3.2. Twee-Woorden zin: 

❖ Telegram-stijl: slechts twee woorden: kortere en minder belangrijke woorden worden eruit 

gelaten (vanaf 20-26 maanden) 

• Zelfstandige nw en ww = volledige zin 

• “Ikke doen” 
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• “Papa helpen” 

• “Koekje hebben” 

❖ Vaak eenvoudige vorm (Willen + X; Meer + X) 

❖ Vele vroege combinaties van woorden beantwoorden niet aan regels grammatica van 

volwassenen (vanaf 2,5 jaar wel meer grammatica) 

❖ Als regels wel gevolgd dan gewoonlijk kopie van paren van woorden die volwassenen 

gebruiken 

5.4. Individuele Verschillen in Taalontwikkeling 
❖ Omgeving 

o Taal gericht naar kind (‘Child Directed Speech’) 

o Door verzorgings- en hechtingsfiguur toch al getimuleerd w 

o Baby: trager praten, hoger stemmetje (gebeurt spontaan) 

o Baby’s zijn daar heel erg ^in geïnteresseerd; halen er veel info uit 

❖ Geslacht 

o Meisjes voorop dan jongens (Biologisch meer maturatie, Omgeving: mensen vinden dat 

meisjes beter zijn in taal + self fulfilling prophecy) 

❖ Persoonlijkheid 

o Verlegen kdn pas later, maar letten ondertussen wel goed op: snelle inhaalbeweging 

❖ Stijl van praten 

o Referentieel 

o Expressief (Meer social, meer communicatief, liever bij volwassenen = spreken eerder 

expressief) 

❖ Taalachterstand 

 

❖ Geslacht: meisjes lopen (licht) vooruit op jongens inzake vroege ontwikkeling woordenschat 

door 

o Snellere hersenontwikkeling 

o Interactie tussen snellere hersenontwikkeling en sociaal responsieve omgeving 

❖ Persoonlijkheid: teruggetrokken kinderen beginnen later te praten 
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Taalnormen 

2 maand:   Vocalisaties (‘cooing’) 

4 maand Brabbelen 

8-12 maand Brabbelen als volwassen taal (bv. Intonatie) 

12 maand Eerste herkenbare woord 

18-24 maanden Woordenschat 50-200 woorden 

20-26 maanden Twee woorde, combineren 

 

❖ Bij substantiële achterstand op deze normen kunnen ouders zich zorgen maken: 

o Bv. Laat brabbelen: trage ontwikkeling taal (interventie nodig) 

o Bv. Op 2 jaar nog geen richtlijnen kunnen volgen of gedachten moeilijk onder 

woorden brengen: mogelijk probleem met gehoor of taalstoornis (behandeling 

nodig) 

o  
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5.5 Ondersteunen van Vroege Taalverwerving 

 
Baby’s ❖ Reageren op vocalisaties en brabbelen 

❖ Aandacht vestigen en reageren op gedeelde 
aandacht 

❖ Sociale spelletjes spelen 

Peuters ❖ Samen spelen (verbeeldingsspel) 
❖ Vaak met elkaar praten 
❖ Lees peuters vaak voor. Praat over de boeken 

 

❖ Taal gericht naar het kind (‘Child directed speech’) 

o Korte zinnen 

o Hoge stem 

o Overdreven expressiviteit 

o Duidelijke uitspraak 

o Duidelijk afgescheiden pauzes tussen onderdelen 

o Herhalen van nieuwe woorden in nieuwe contexten 

❖ Kinderen vertonen een voorkeur voor ‘child-directed speech’ (CDS) vanaf hun geboorte 

❖ Vanaf 5 maanden: sterke responsiviteit voor CDS 
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Hoofdstuk 6: Emotionele en sociale 
ontwikkeling in de eerste 2 jaren 

Kernvragen 
❖ Voor welke soort ontwikkelingstaken staan baby's en hoe helpen ouders hen hierin?  

❖ Welke emoties vertonen baby's en hoe ontwikkelen deze zich? 

❖ Bestaan er stabiele interindividuele verschillen in de manier waarop baby's met emoties 

omgaan?  

❖ Hoe hechten baby's zich aan hun opvoeders?  

❖ Hoe ontwikkelt de baby een begrip van zichzelf gedurende de eerste 2 jaar?  

Thema’s 
1. Theorie van Erikson 

2. Ontwikkeling van emoties 

3. Temperament en ontwikkeling 

4. Ontwikkeling van gehechtheid 

5. Ontwikkeling van het zelf gedurende de eerste 2 jaar 

 

1. Erikson 

 
Leeftijd Erikson Stadium Freud Stadium 

Eerste jaar Basisvertrouwen tegenover Wantrouwen 
(Getroost ku w, gevoed ku w, belang van rituelen: 
veilige uitvalsbasis) 
FOUT loopt: Paranoïde houding tov wereld, 
hypothekeert verdere ontw 

Oraal 

Tweede jaar Autonomie tegenover Schaamte/Twijfel   
Hun eigen willetje ontw 
“Peuterpuberteit”: ik ben twee en ik zeg nee: “Ikke 
doen!”, “Zelf doen!!!” 
FOUT loopt: Ouders: 
o De kop indrukken (°schaamte: ik kan dat niet) 
o Teveel vrijheid (°koppigheid, rebellie) 

Anaal 

Erikson zag het veel breder dan Freud: meer dan fysiol ontw, ook psychosociale ontw! 
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1.1 Erikson: eerste levensjaar 

 
❖ Freud legt vooral nadruk op het ID 

o Eerste levensjaar = orale fase: behoefte aan voeding en orale stimulatie is cruciaal 

❖ Erikson legt meer nadruk op de ontwikkeling van het EGO 

o Erikson: goed verloop ontwikkeling hangt af van kwaliteit van zorg (en niet van 

hoeveelheid orale stimulatie) 

o Oraal-sensorisch stadium: alle zintuigen zijn er in betrokken 

 

❖ Basisvertrouwen tegenover wantrouwen 

o Cruciale rol van beschikbare & sensitieve ouder 

o Wederzijdse bevestiging en vertrouwen komt tot uiting via rituelen: hebben 

positieve functies zoals het geven van een gevoel van veiligheid, erkenning, 

voorspelbaarheid 

❖ “Het ontwakende kind maakt in de moeder een heel repertoire aan gedrag wakker: emoties, 

woorden, handelingen. Ze nadert het kind met een glimlach of een bezorgd gezicht, geeft 

hem met een vrolijke of angstige stem één of andere benaming …” 

 

❖ Freud: tweede fase = anale fase 

o driften gecentreerd rond ontlasting 

o leren controle verwerven over impulsen 

❖ Erikson: toilettraining is maar één aspect 

o 1-jarige peuter moet ook leren zelfvertrouwen te winnen mbt tal van andere taken 

o ze hebben eigen wil: “protestfase” of “koppigheidsfase” 

❖ Kernconflict: autonomie tegenover schaamte en twijfel  

 

❖ Positieve oplossing = aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes 

o Peuter uit zo zijn individualiteit en wint aan zelfvertrouwen 

❖ Negatieve uitkomst = twijfel en angst  

o Tekort aan zelfbeheersing en zelfcontrole die gepaard gaat met schrik door anderen 

veroordeeld te worden 

o Te sterke blootstelling kan averechts effect hebben = koppigheid en rebellie 
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2. Emotionele ontwikkeling 

2.1 Basisemoties  
❖ Emoties spelen belangrijke rol in ontwikkelingen die Erikson belangrijk vond (bv. relaties 

met verzorgers, verkennen omgeving, ontdekking van het zelf) 

❖ Basisemoties zijn  

o universeel bij mensen 

o hebben lange geschiedenis in evolutie en overlevingswaarde 

▪ Evolutionair adaptief 

o kunnen rechtstreeks afgeleid worden uit gelaatsuitdrukkingen 

 

❖ In begin bij baby: weinig differentiatie. Kdn starten met ruwere differentiatie tussen de 

emoties. Moeilijk zich op wat baby voelt: “is het fysiek? Emotioneel?” 

 Twee globale toestanden van opwinding (‘arousal’): aantrekking tot aangename 

stimulatie en terugtrekken van onaangename stimulatie 

o Vooral een weerspiegeling van al of niet bevredigd zijn van fysiologische behoeftes 

o Solitair en zelfgenoegzaam karakter (dwz. niet gericht op anderen) 

❖ Cfr. Primaire circulaire reacties in cognitieve ontwikkeling en adualiteit 

 

Door emoties terug te kaatsen: 

In bad: “Dat vind je leuk he?” en  

Luier verversen: “Nu ben je boos he?” en  

❖ Geleidelijk aan worden emoties duidelijke, goed georganiseerde signalen  

o Op ongeveer 6 maanden 

o Emoties variëren mee met de sociale omgeving (vb. responsieve vs. depressieve 

moeder) 

❖ Gevolg: interne gemoedstoestand van peuter kan afgelezen worden van expressie van 

emoties 

2.1.1 Geluk 
❖ (Glim)lach is belangrijk want … 

o verbindt ouders en baby met elkaar  

o is uitdrukking van het beheersen van een nieuwe vaardigheid: bevordert competentie 

❖ Glimlach 

o Eerste weken: als voldaan (‘buikje vol’) + lach is niet gedifferentieerd 

▪ Zelfgenoegzaam lachen: komt puur van binnenuit; je voelt je lekker warm 

o 6 – 10 weken: eerste sociale glimlach (of contactglimlach) uitgelokt door menselijk 

gelaat  

▪ hangt samen met toenemende gevoeligheid voor complexiteit van visuele 

patronen (zie hoofdstuk 4) 
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▪ Naar buiten toe, communiceren, nog beetje gereserveerd 

❖ Lach 

o 3 – 4 maanden: als reactie op actieve stimuli (vb. kiekeboespel) 

▪ Uitbundig lachen 

o 10 – 12 maanden: verschillende vormen van lachen 

▪ vb. meer gereserveerd lachen naar vreemde 

• Selectiever: enkel hechtingsfiguren 

▪ vb. kraaien van plezier; lokt zelf ook glimlach uit en band met ouders wordt 

hierdoor versterkt 

❖ Opmerking: verschillende lach naar vreemde vs. bekend gezicht vereist … 

o herkenning (cognitieve ontwikkeling, Hfdst. 5)  

o een voorkeur voor bekend gezicht vs. vreemd gezicht (fysieke ontwikkeling, Hfdst. 

4) 

 

2.1.2 Woede en angst 
❖ Woede 

o Frequentie/intensiteit neemt toe: uitdrukking van protest 

o Waarom? 

▪ Is adaptief bij verkenning omgeving (overleving) 

• Boos w om iets gedaan te krijgen (vb. Wanneer je niet in bad wilt) 

▪ Cognitieve ontwikkeling: je kan intentioneel gedrag stellen (Piaget), 

waardoor je weet krijgt van factoren die je doelstellingen verhinderen 

❖ Angst 

o Neemt toe in tweede helft eerste levensjaar 

▪ Dan pas motorisch in staat je te verwijderen, anders was angst niet 

functioneel. Bestaat dus drm zo laat pas.  

o Meest frequente uitdrukking is die tegenover onbekende volwassenen = 

vreemdenangst (circa na 8 maanden) 

o Verloopt parallel met het glimlachen naar vertrouwde mensen 

o Is indicatie dat kind scherp onderscheid leert te maken tussen verschillende 

gezichten 

❖ Vreemdenangst hangt af van meerdere factoren: temperament kind, vroegere ervaringen 

met vreemden, situatie en stijl van vreemde 

❖ Scheidingsangst (rond 8 maanden) = angst om door verzorgingsfiguren verlaten te worden  
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o Is een logisch gevolg van hechte band die wordt opgebouwd 

o Nog geen objectconstantie: ouders weg = ophouden te bestaan 

o °enorme angst 

o Huilen stopt zeer snel als ouders terugzijn 

Geluk  
Happiness 

• Glimlach – van bij geboorte 
• Sociale glimlach – 6 tot 10 weken 
• Lachen – 3–4 maanden 

Woede 
Anger 

• Algemene ‘distress’ – bij geboorte 
• Woede – 4–6 maanden 

Angst 
Fear 

• Eerste angsten – tweede helft van eerste jaar 
• Vreemdenangst – 8–12 maanden 
• Scheidingsangst – 6 – 15 maanden 

 

2.2. Begrijpen emoties van anderen  
❖ Emotionele besmetting 

o Vroege kinderjaren 

❖ Herkennen gelaats-uitdrukkingen van anderen 

o 7–10 maanden 

❖ SociaIe bevestiging zoeken (‘Social referencing’) 

 

❖ In begin:  Passief: 

o Imiteren van gezichtsuitdrukking van anderen 

o Vaststellen / ontdekken van emoties van anderen door tamelijk automatisch proces 

van emotionele besmetting (Spanning voelen en algemene negatieve affectiviteit 

ervaren) 

❖ Geleidelijk aan ontdekken dat emoties aan bepaalde gebeurtenissen of personen zijn 

gerelateerd 

De 23 maanden oude Stephanie kijkt toe als haar oudere broer, Erik, en zijn vriend Piet luidkeels ruzie 

maken en beginnen te stoeien. Omdat ze niet precies begrijpt wat er gebeurt, werpt Stephanie een 

blik in de richting van haar moeder. Die glimlacht, omdat ze weet dat Erik en Piet het niet menen. Als 

Stephanie de reactie van haar moeder ziet, glimlacht ze ook; ze imiteert haar moeders 

gezichtsuitdrukking. 

Sociale bevestiging zoeken (‘social referencing’) = kind baseert zich op emotionele reactie van 

vertrouwenspersoon om situatie te kunnen duiden en te kunnen beslissen hoe te reageren in 

onzekere situatie (Actief op zoek in de gelaatsexpressie naar de emotionele betekenis: in ambigue 

situaties: naar gezicht kijken, wat is juiste emotionele houding?) 
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Kloofexperiment: 

Angstig gezicht 0% 

Boos gezicht 11% 

Blij gezicht 74% durft kloof over te steken 

Vb “wat moet ik nu van het vuur vinden?” kijken naar gezicht: angstig: “pas op! Dat is warm!” → Ahn 

oke er toch weg van blijven 

❖ Voordelen sociale bevestiging zoeken: 

o Vormt krachtige methode om negatieve gebeurtenis te vermijden 

o Omgeving leren kennen door onrechtstreekse ervaring 

o Ze kunnen hun eigen interne emotionele toestand beter benoemen en leren kennen 

door vergelijking met die van ouderen 

❖ Dus: emotionele signalen van anderen dienen om interne toestanden anderen af te leiden 

en zo richting te geven aan eigen handelen  

2.3. Zelfbewuste emoties  

 
❖ Emoties zoals schaamte, schuld, trots, jaloezie, en verlegenheid (°2j) 

• Schuld: meer adaptief en constructief 

• Je kan eruit leren, reparatief: gedrag rechtzetten 

• Schaamte: publiek aanwezig, negatieve beoordeling van jezelf, maladaptief 

❖ Komen naar voren rond midden tweede jaar tgv groeiend zelf-bewustzijn (zie later) 

❖ Behoefte aan richtlijnen volwassenen over wanneer je ze voelt 

• Als peuter nog aan het leren: 

• “Nu is mama echt triestig!” 

• “Kijk eens hoe dat kindje nu pijn heeft door jou!” 

❖ Zelf-bewuste emoties hebben betrekking op ons gevoel een eigen zelf / ego te zijn (‘sense of 

self’) 

• Zijn van een hogere orde 

• Spelen een belangrijke rol in gedragingen van kinderen die verband houden met 

prestaties en in morele gedragingen 

• Situaties waarin ouders deze emoties aanmoedigen verschillen van cultuur tot 

cultuur 
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2.4. Emotionele zelfregulatie  
Manier waarop je met emoties omgaat: versch strategieën (vb wij: examen) 

 

❖ Jonge kinderen vertrouwen op verzorgers om hen te troosten. 

• Baby’s w nog overspoeld door emoties: opvoeder moet dit voorkomen en er adequaat 

op reageren: sensitief zijn en op tijd ingrijpen, goed troosten en voor afleiding zorgen 

❖ Zelf-regulatie neemt toe in eerste jaar, met ontwikkeling hersenen: Prefrontale cortex 

• Kunnen zichzelf ook door taalkundige vaardigheden troosten: “Papa zal zo wel 

terugkomen” 

❖ Verzorgers dragen bij tot stijl van zelf-regulering van kind. 

 

 

❖ Emotionele zelfregulatie = de strategieën die we gebruiken om onze emotionele toestand 

tot een comfortabel niveau te brengen zodat we onze doelen kunnen bereiken (versus 

overweldigd zijn door emoties) 

❖ Eerste maanden:  

• Slechts beperkt vermogen om emoties te reguleren  

 

❖ Verzorgers dragen bij tot emotionele zelfregulering 

• Tolerantie voor stimulatie neemt toe: in face-to-face play wordt de mate van 

stimulatie aangepast aan mogelijkheden van het kind 

• Ouders die adequaat en sensitief troostend optreden vs. ouders die wachten om 

tussen te komen 

• Ouders leren aan wat sociaal aanvaard is (positieve emoties vaker imiteren dan 

negatieve) 

❖ Opmerking: Geslachts- en cultuurverschillen (jongens en collectivistische culturen minder 

emotie-expressie) 

 

❖ 2de levensjaar: peuters zijn beter in staat tot zelf-regulatie in stress-momenten: 

• Dankzij voorstellingsvermogen (Piaget) en taal kunnen ze zichzelf troosten   

• Fysieke troost zoeken  

• Moeder opzoeken 

❖ Ze kunnen emoties beter benoemen => verzorger kan beter meeleven (hoeft niet meer te 

raden), cfr. expressieve stijl 
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3. Temperament 

 
❖ Temperament = stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van 

o Reactiviteit 

o Zelfregulatie 

❖ Thomas en Chess (1977): bekendste longitudinale studie over temperament: basis huidig 

onderzoek over persoonlijkheidsontwikkeling 

o temperament voorspelt psychologische aanpassing 

o opvoedingsstijl ouders beïnvloedt emotionele stijl kind  

 

3.1 Structuur van temperament 
❖ Thomas & Chess (1977) 

1. Activiteitsniveau 

2. Ritmiciteit 

3. Verstrooidheid 

4. Toenadering/wegtrekken 

5. Aanpassing 

6. Aandacht en volharding 

7. Intensiteit van reactie 

8. Niveau van responsiviteit 

9. Kwaliteit van affect 

 

❖ Negen dimensies resulteren in 3 types 

o Makkelijk  

o Moeilijk  

o ‘Slow-to-warm-up’  

o (Niet-geclassificeerd)  
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Slow to warm up: niet gemakkelijk gestimuleerd, maar als er iets is dan is de zelfregulatie ook niet 

voldoende: angstig en snel wenen 

 

❖ Gemakkelijk (40%) 

o komt als baby snel tot regelmatige gewoonten (‘routines’) 

o is meestal opgewekt 

o past zich makkelijk aan nieuwe ervaringen aan 

 

❖ Moeilijk (10-17%) 

o is onregelmatig inzake dagelijkse gewoonten (‘routines’) 

o reageert negatief en intens 

o past zich traag aan nieuwe ervaringen aan 

 

❖ ‘Slow-to-Warm-up’ (Zit in die 10-17%) 

o is niet actief 

o reageert matig en weinig intens op omgeving, negatieve stemming 

o past zich traag aan nieuwe ervaringen aan 

 

❖ Niet-geclassificeerd (33-40%) 

o Vertonen een unieke combinatie van temperament-kenmerken 

o Op bepaalde momenten problemen 

 

❖ Problemen 

o Meeste bij moeilijk kind: angstig teruggetrokken gedrag en agressief gedrag in 

vroege en midden-kindertijd ( = LO) 

o Ook bij ‘slow-to-warm-up’: overdreven angstig en traag gedrag op school en in 

groep leeftijdgenoten 

0
1
2
3
4

Slow to
warm up

Makkelijk k Moeilijk k Reactiviteit

Zelfregulatie

Kolom1
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❖ Nieuwe classificatie van Rothbart. Verschilt op drie punten van Thomas en Chess  

o Combinatie van sommige dimensies 

▪ vb. verstrooidheid & aandachtsspanne 

o Weglaten van te globale dimensies (vb. ritmiciteit) 

o Nieuwe dimensie: irritatie 

Thomas en Chess Rothbart 

1. Activiteitsniveau ❖ Reactiviteit 

2. Ritmiciteit o Activiteit 

3. Verstrooidheid o Aandacht en volharding 
 

4. Toenadering/wegtrekken o Angstige distress 
 

5. Aanpassing o Geïrriteerde distress 
 

6. Aandacht en volharding o Positief affect 
 

7. Intensiteit van reactie ❖ Zelf-regulatie 

8. Niveau van responsiviteit o Effortful control 

9. Kwaliteit van affect  

 

3.2. Meten van temperament 
❖ Methoden 

o Interviews met of vragenlijsten voor ouders 

o Gedragsbeoordelingen door mensen die het kind kennen (pediaters, leraren, …) 

o Laboratoriumobservaties 

o Fysiologische metingen 
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❖ Waarde 

o Beoordelingen ouders vaak onder kritiek, want vooringenomen en subjectief 

o Maar correleren wel (matig) met gedragsobservaties  

Cortisol, wijdte pupillen, vingertoppen koud 

Veranderingen: Dezelfde beschr kan als je ouder w positief gezien worden (“Opstandig” vs “Assertief”) 

 

3.3. Stabiliteit temperament 
❖ Begrip “temperament” impliceert stabiliteit 

o Vele studies geven steun aan idee van stabiliteit op lange termijn 

o Maar stabiliteit is meestal laag tot matig 

o Vele kenmerken (bv. schuchterheid, sociabiliteit) enkel stabiel voor extreme 

waarden 

❖ Reden? Temperament ontwikkelt zelf (bv. betekenis activiteitsniveau verandert) 

❖ Gevolg: Predictie op lange termijn lukt pas vanaf het tweede levensjaar en later 

❖ Maar: veranderingen bij vele kinderen suggereren dat ervaringen de kenmerken van 

temperament (die een biologische basis hebben) kunnen wijzigen 

 

3.4 Genetische invloeden 
❖ Het begrip “temperament” impliceert een genetische basis 

❖ Evidentie: 

o Eeneiige tweelingen meer gelijkaardig dan twee-eiige tweelingen inzake 

temperament 

o Maar slechts 50 % van individuele verschillen terug te voeren op genetische 

verschillen 

o Etnische verschillen: Aziatische baby’s minder actief, minder irriteerbaar, maken 

minder geluid en makkelijker te troosten dan blanke baby’s 

o Geslachtsverschillen: Jongens meer actief en durven meer (meisjes meer angstig en 

terughoudend)  

 

3.5 Omgevingsinvloeden 
❖ Genetische verschillen worden vaak versterkt/geaccentueerd door opvoeding 

o Opvoeding is consistent met gender-stereotypen, waardoor aanvankelijk 

geobserveerde verschillen worden uitvergroot 

o Ouders proberen ook unieke kenmerken van kinderen te beklemtonen en zullen hun 

kinderen opvoeden in functie van deze uniek toegeschreven kenmerken 

❖ Conclusie: Complexe interactie tussen genetica en omgeving 
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Ouders ideeën over geslachtsverschillen: stereotypen worden gereflecteerd in opv 

Ouders zien verschillen tussen kdn, hoe klein dan ook, eerder dan gemeenschappelijke 

 

Bij slow to warm up: “ge moet terugslaan!” (ouders gaan assertiviteit aanmoedigen) 

Bij moeilijk temperament: Grenzen trekken: probleem is soms dat men net te hard kan straffen, 

averechts effect 

 

3.6 ‘Goodness-of-fit’ model 

 
❖ Goodness-of-fit (Thomas & Chess) = Model dat verklaart hoe temperament en omgeving 

samen tot gunstige resultaten kunnen leiden 

o Men richt een opvoedingsomgeving in waarin het temperament van elk kind erkend 

wordt (fit) om zo meer aangepast functioneren aan te moedigen. 

o Model verklaart waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben 

❖ Goodness-of-fit hangt ook af van culturele waarden bv. schuchter zijn;  

o Westen = sociale incompetentie 

o China = grote sociale maturiteit en inzicht 
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Hoe zou die verandering komen? 

Shift van communistisch systeem (collectieve waarden en bescheidenheid) naar een vrije 

markteconomie (individueel presteren) 

 

4. Gehechtheid 
❖ Gehechtheid = de sterke, affectieve band die we hebben met bijzondere mensen in ons 

leven. Deze band zorgt voor:  

o plezier en vreugde 

o troost in tijden van stress 

❖ Oudere theorieën 

o Psycho-analyse: voeding is primaire context waarin deze band wordt uitgebouwd 

(cfr. Orale fase: Lustnebengewin) 

o Voedsel = primaire drijfveer en hechting = is  neveneffect 

Vroeger: hechting = secundair product (ontw in spoor van die nood aan voeding: Freud -> Oraal) 

= achterhaald idee 

Nu: Hechting even primair als voeding 

Vb: Weeshuis: voldoende voeding en comfort, heel veel personeel: konden zich niet hechten → emotion 

problemen 
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❖ Oudere theorieën 

o Klassieke conditionering: tijdens 

voeding ontwikkelt baby voorkeur voor aanrakingen door moeder 

▪ positieve gevoelens (CR) van hongerbevrediging worden aan moeder 

toegeschreven  

o Operante conditionering: Watson (1920): Psychological care of infant en child: niet 

knuffelen of oppakken bij huilen 

 

❖ Experiment A van Harlow: 2 condities: 

o Rhesusapen verkiezen “zachte moeder” (‘terry-cloth’) boven “draad-moeder” (‘wire-

mesh’) met voeding 

o DUS: Voeding speelt niet alleen een rol! 

❖ Experiment B van Harlow: één groep blijft bij “zachte” moeder, terwijl andere groep bij 

“draad-moeder” blijft, terwijl ze even veel melk kregen 

o Bij bloostelling aan harde, intense geluiden: 

▪ Groep 1 zoekt toevlucht bij moeder & snel tot rust 

▪ Groep 2 werpt zich angstig op de grond, krijst 

 

❖ Tegenevidentie 2: ontwikkeling van gehechtheid met familieleden die ons niet voeden 

(vader, broer, beste vriend)  

❖ Tegenevidentie 3: studie van weeskinderen na WOII: ondanks materieel comfort lijden ze 

psychisch omwille van voortdurende personeelswissel 

o DUS: paradoxaal besluit voor WHO: Voeding is geen voldoende voorwaarde 

 

Resusaapjes: 2 surrogaatmoeders  

1 hard en voeding (Freud, behavior)  

1 zacht, zonder voeding  

 

Experiment A: 18 u op zachte moeder, 1 u harde moeder 

Experiment B: Bang maken: loopt naar zachte moeder, niet 

naar harde moeder. Doet daarna “stoer”.  

 

Hechting heeft 2 functies: 

• Safe heaven: getroost worden (zelfregulatie) 

• Secure base: om wereld aan te durven 



 

93 
 

4.1. Ethologische theorie 

 
❖ Ethologische theorie = inspiratiebron voor Bowlby: “Attachment and loss” (1969, 1973, 

1980) 

 

o Algemeen: Mensen worden geboren met een geheel van erfelijk geprogrammeerde 

strategieën die behulpzaam zijn voor het instandhouden van de soort 

o Concreet: Hechtingsgedragingen zorgen voor het opbouwen van een emotionele band 

van de baby met de verzorgingsfiguur; 

o Deze gedragingen zijn onderdeel van een hechtingssysteem dat in de evolutie naar voor 

is gekomen (’evolved response’), omdat het overleving bevordert 

Fase 1 Nog geen gehechtheid 

Fase 2 Beginnende gehechtheid 
Beginnende glimlach 

Fase 3  Duidelijke gehechtheid: 
❖ Separatie-angst 
❖ Veilige uitvalsbasis 

 
Duidelijke gehechtheid met belangrijkste hechtingsfiguren (6-8 m)  
Hechting: verlatingsangst: vastklampen, gaat voorbij 
 
Mentale representatie van zorg die ze krijgen opbouwen: zullen hechtingsfiguren me helpen als 
ik in nood ben of niet? Of onvoorspelbaar reageren? 

Fase 4 Ontstaan van een wederkerige relatie 

 

❖ Fase 1: Nog geen gehechtheid (geboorte - 6 weken) (‘Pre-attachment phase’) 

o Ondanks asociaal wezen, zendt het een aantal aangeboren signalen uit 

o Brabbelen => lokt positieve interactie uit 

o Vertrouwde verzorger en onbekende: geen verschil   

 

❖ Fase 2: Beginnende gehechtheid (6 weken tot 6-8 maanden) 

o Begin van differentiële reactie; ontwikkelt voorkeur voor bekende gezichten 

(selectieve sociale glimlach) 

o Gevoel van (basis)vertrouwen op basis van al dan niet contingent reageren van 

moeder 

o Nog steeds geen reactie op scheiding (separatie) van moeder 

 

❖ Fase 3: Duidelijke gehechtheid (6-8 maanden tot 18 maanden-2 jaar) (‘Clear-cut 

attachment’) 

o Gehechtheid aan vertrouwde verzorger is duidelijk aanwezig 

o Separatieangst = kind raakt van streek wanneer de primaire hechtingsfiguur 

weggaat (tussen 6 en 15 maanden)  
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o Baby wil aanwezigheid verzorger bestendigen (bv. volgen en op schoot klimmen) 

o Veilige uitvalsbasis = vertrouwde verzorger is punt van waaruit de omgeving 

verkend wordt en waar men naar kan terugkeren voor emotionele steun 

 

❖ Fase 4: Ontstaan van wederkerige relatie (vanaf 18 maanden - 2 jaar) 

o Voorstelling en taal (vb. verhaaltje lezen voor weggaan) 

❖ Uit deze fases ontwikkelt zich een intern werkmodel = geheel van verwachtingen over 

beschikbaarheid gehechtheidsfiguren en kans dat ze hulp zullen bieden in stressmomenten. 

Model voor alle latere intieme relaties.   

 
Veilig gehechte kdn: kijken langer naar C. Vinden ze verrassend 

Onveilig gehechte kdn: Kijken evenlang naar beide. Zijn beide dus gewend, zowel responsief als niet-

responsief 

 

Pearson: strange situation. Reaction to unfamiliar adult. Separatieangst opwekken. Kijken naar reunie 

met ouder. Unfamiliar gaat weg. 2e separatie: unfamiliar troost hem. Kijken naar tweede reunie met 

ouder.  

❖ Voorwaarden om een veilige hechtingsfiguur te worden 

o nabijheid / beschikbaarheid 

o fysieke en emotioneel veilige haven 

o veilige uitvalsbasis om te exploreren 
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4.2. Gehechtheid meten 

 

❖ Vreemde situatie (‘Strange Situation’; Ainsworth et al., 1978) = techniek om kwaliteit van 

gehechtheid te meten tussen 1 en 2 jaar 

1. Introductie in speelkamer 

2. Ouder zit neer en kind speelt 

3. Vreemde komt binnen, zit neer, praat met ouder 

4. Ouder gaat buiten, vreemde reageert op/troost kind 

5. Ouder komt weer binnen. Vreemde gaat weg 

6. Ouder verlaat weer kamer. (Kind is alleen) 

7. Vreemde komt binnen en probeert te troosten 

8. Ouder komt binnen, wekt belangstelling speelgoed   

 

❖ Principes 

1. Veilig gehechte kinderen gebruiken ouder als veilige uitvalsbasis om onbekende 

speelkamer te verkennen 

2. Als ouder weggaat biedt onbekende volwassene minder troost omwille van 

vreemdenangst (=> vandaar ook enkel gebruikt in leeftijd 6 – 20 maanden) 

❖ Veel aandacht voor fasen van hereniging met ouder 
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4.2.1. Vier hechtingsstijlen 

 
❖ Veilige gehechtheid 

o Ouder = veilige haven: emotioneel bijtanken 

o Separatie: even van slag; voorkeur voor ouder blijkt duidelijk 

o Hereniging: actief contact zoeken, huilen vermindert snel omdat ze vlot getroost 

worden en daarna opnieuw verder spelen 

 

❖ Vermijdende gehechtheid (‘avoidant’) 

o Niet-responsief t.o.v. ouder 

o Separatie: geen zichtbare (maar wel fysiologisch meetbare) ‘distress’, zelfde reactie 

op vreemde als op ouder 

o Hereniging: vermijden ouder, traag in begroeten, ondergaan het opgepakt worden 

 

❖ Angstig-ambivalent gehechtheid (‘resistant’) 

o Zoeken nabijheid ouder, weinig exploratie 

o Separatie: huilen => eisen de moeder op 

o Hereniging: woede en verzet, soms duwen en slaan van ouder; blijven huilen, 

moeilijk te troosten 

 

❖ Gedisorganiseerd/gedesoriënteerde gehechtheid 

o Vertonen grootste onveiligheid 

o Hereniging: hele reeks verwarde en tegenstrijdige gedragingen : vb. blik afwenden, 

vlakke, depressieve emotie, bevroren” houdingen  

Veilig (60%) 
Vermijdend (15%) 
Angstig-ambivalent (10%) 
Gedisorganizeerd-gedesoriënteerd (15%) 
 
Hoe reageren kdn op terugkomst ouder? Ouder als veilige haven? Secure base = veilige hechting 
Vermijdende hechting: terugkomst fysische stress, doen alsof ze niets voelen en spelen door.  
Angstig-ambivalent: kwaad, vastklampen 
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Zoemsessie 
In model van Bronfenbrenner een vb van een determinant 

1. Microsysteem 

a. Opvoedingsstijl ouders zelf 

i. Veilig: warm en responsief 

1. Subtiel emotionele signalen opvangen en er adequaat mee omgaan 

ii. Angstig-ambivalent: onvoorspelbaar berschikbaar 

1. Soms zelfs overbesch/intrusief wnnr onnodig is 

2. °Woede en angst verlaten te worden 

iii. Vermijdend: consistent afwijzen, intrusief en negatief reageren op k 

1. Geleerd best om zelf aan zelfregulatie te doen 

2. Vaak psychopathologie ouders: depressief, alcohol 

b. Opvoeding ouders speelt verder in opvoeding van hun kinderen, ze moeten zich er 

bewust van worden 

c. Broers en zussen, kan beïnvl w door opvoeding ouders 

d. Papa: naar buiten toe, minister van buitenlandse zaken, secure base 

e. Mama: .. (?) 

f. Onduidelijk: moeilijk temperament of onveilige hechting? 

2. Mesosysteem 

a. Hoe ouders omgn met liefjes: mogen ze blijven slapen? 

b. Hoe jij omgaat met liefjes: hechtingsstijl? 

c. Hoe ouders omgaan met krijgen van een broertje 

3. Exosysteem 

a. Grootouders, tantes en nonkels: advies 

b. Stress op het werk 

c. Ontslag 

d. Veranderen van job 

e. Financiële situatie van gezin 

4. Macrosysteem 

a. Cross-culturele onderzoeken 

b. In DUI en VS eerder vermijdend: individualistische landen = op eigen krachten 

c. In Japan eerder angstig-ambivalent: collectivistische landen = nt los ku laten 

5. Chronosysteem 

 

4.2.2. Hechting en psychosociale ontwikkeling 

 
❖ Veilig gehecht: hoge zelfwaardering, sociaal competent, werkt goed samen, populair 

❖ Vermijdend (‘avoidant’): geïsoleerd, weinig contacten 

❖ Afwerend of angstig-ambivalent (‘resistant’): storend en moeilijk gedrag 

❖ Gedisorganiseerd/gedesoriënteerd: grote vijandigheid en agressie 
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❖ Bedenkingen bij onderzoek:  

• Causale verbanden nog niet aangetoond!  

• Sommige studies bevestigen deze trend niet 

❖ Verklaring voor effecten: 

• Mogelijk continuïteit van opvoeding bepalend of veilige gehechtheid verbonden 

zal zijn met latere ontwikkeling 

• Kinderen zijn weerbaar en kunnen onveilige gehechtheid overkomen 

 

4.3. Stabiliteit van gehechtheid 

 
❖ Kwaliteit van gehechtheid = meestal veilig en stabiel voor baby’s uit midden-SES in gunstige 

levensomstandigheden 

❖ Overgang onveilig naar veilig 

o Goed functionerende moeders die hun rol onder de knie krijgen 

❖ Overgang veilig naar onveilig of van onveilig naar onveilig 

o Lage-SES = veel stress en weinig steun 

❖ Conclusie: veilig gehechte baby’s behouden hun status vaker dan niet-veilig gehechte baby’s 

o Uitzondering: gedisorganiseerd/gedesorienteerd: zeer stabiel over 2e levensjaar  

4.4. Culturele verschillen 
 

 

❖ Cross-cultureel onderzoek toont aan dat gehechtheidspatronen anders moeten 

geïnterpreteerd worden in andere culturen 

❖ Duitse ouders: 
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o moedigen kinderen aan tot onafhankelijkheid 

o vermijdende gehechtheid komt vaker voor 

❖ Japanse ouders:  

o laten kinderen zelden alleen bij vreemden 

o angstig-ambivalente gehechtheid komt meer voor (Vreemde situatie leidt tot meer 

stress) 

❖ In alle culturen: Veilige gehechtheid komt vaakst voor 

 

4.5. Determinanten van hechtingskwaliteit 

4.5.1. Mogelijkheid tot hechting 
❖ Kinderen opgenomen in instelling: emotionele problemen 

o Problemen niet door scheiding van moeder maar doordat ze geen band konden 

vormen met één of enkele volwassenen 

o Later geadopteerd:  

▪ wel goede band met adoptieouders (eerste gehechtheidsband op 4-6 jaar!) 

▪ maar emotionele en sociale problemen (o.a. weinig vrienden) 

❖ Dus: normale ontwikkeling gehechtheid hangt mogelijk af van kunnen vormen van nauwe 

band met verzorgers in eerste levensjaren  

o Sensitieve periode  

4.5.2. Kwaliteit opvoedingsstijl 
❖ Algemeen: Sensitieve opvoeding = snel, consistent, en op de juiste manier omgaan met 

baby’s en ze zacht en vol zorg vasthouden (kwaliteit & niet kwantiteit van interactie) 

❖ Specifiek: Interactie-synchronie = een nauwkeurig afgestelde “emotionele dans” waarbij 

de verzorger reageert op signalen kind op een goed-getimede, ritmische en gepaste manier. 

Beide partners stellen ook hun emotionele toestanden op elkaar af, vooral de positieve. 

 

❖ Vermijdend (‘avoidant’): 

o overstimulerende of intrusieve opvoeding 

o vermijden is ontsnappen daaraan 

❖ Angstig-ambivalent (‘resistant’): 

o gebrek aan betrokkenheid op juiste ogenblik 

o inconsistente opvoeding: niet reageren op signalen, maar exploratie onderbroken 

o Geen objectpermanentie van verzorgingsfiguren 

o Baby is zeer sterk afhankelijk + kwaad omwille van gebrekkige betrokkenheid 
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❖ Gedisorganiseerd/gedesoriënteerd: 

o vaak mishandeling (maar bij alle 3 onveilige vormen) 

o vaak depressieve moeders  

 

4.5.3. Materiële omstandigheden gezin 

 

 

4.5.4. Ouderkenmerken 

 
❖ Interne werkmodellen van de ouders zelf 

o Objectiviteit en evenwicht in beschrijving van eigen ervaringen => veilige baby’s = 

perceptie van ouders  

o Ervaringen onbelangrijk vinden of woedend en in verwarring deze ervaringen 

beschrijven => onveilig gehechte baby’s 

❖ Maar! Interne werkmodellen zijn gereconstrueerde herinneringen, die beïnvloed zijn door  

o Gebeurtenissen in levensloop 

o Persoonlijkheid 

o Huidige levenstevredenheid etc 

 

4.5.5. Kenmerken van kind 
❖ Temperament van kind en kwaliteit van gehechtheid: onduidelijke samenhang 

o vb. moeilijk temperament: kwaad reageren bij scheiding: Is dit gevolg van 

temperament of van onveilige hechting? 

❖ Belangrijke reden waarom kenmerken kind niet sterk samenhangen met gehechtheid is dat 

hun invloed afhangt van ‘goodness-of-fit’:  

o Vele kenmerken kind kunnen leiden tot veilige gehechtheid, zolang de verzorger 

maar sensitief is en de opvoeding aanpast aan de behoeften van het kind 
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4.6. Meerdere hechtingsfiguren 
❖ Vaders 

❖ Broers/Zussen 

❖ Grootouders 

❖ Professionele verzorgers 

 

4.6.1. Vaders 
❖ Sensitieve verzorging door vader voorspelt veilige gehechtheid 

❖ Verschillende rol:  

o Moeders: “verzorger” 

o Vaders: “speelkameraad” 

❖ Verandering tgv werkende vrouwen  

❖ Vaders die erg betrokken zijn bij opvoeding kinderen zijn  

o minder stereotiep in opvatting geslachtsrollen 

o hebben sympathieke, vriendelijke persoonlijkheid  

o zien ouderschap als verrijkende ervaring 

❖ Warme, voldoeninggevende huwelijksrelatie ondersteunt betrokkenheid op kinderen, 

vooral belangrijk voor vaders 

 

4.6.2. Broers en zussen 
❖ Geboorte jongere broer/zus:  

o Vaak moeilijke ervaring: jaloezie 

o Positieve reacties: bezorgdheid 
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❖ Conflict tussen broers/zussen neemt toe als één van hen zeer emotioneel is of zeer actief 

❖ Veilige gehechtheid (moeder – kind) en warmte t.o.v. kinderen hangt samen met positieve 

interactie tussen broers/zussen 

o Omgekeerd hangt afstandelijkheid samen met wrijvingen tussen broers/zussen 

❖ Speciale momenten voorzien met oudste kind (uitleggen behoeften jongste kind) draagt bij 

tot harmonische relaties tussen broers/zussen  

 

4.6.3. Bartholomew en Horowitz (1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechtingsstijlen maken op een jonge leeftijd al een verschil, blijven op latere leeftijd relevant 

Model: hoe anderen zich tov u opstellen, hoe je kijkt naar anderen (anderen kunnen vertrouwen/te 

wantrouwen) 

 

Veilig: 

Je vindt jezelf de moeite waard, je hebt iets te bieden, je kunt terugvallen op andere personen 

 

Angstig:  

Negatief zelfbeeld, onduidelijke identiteit, verwacht van anderen dat ze alle heil brengen 

Afhankelijk van anderen (ook je identiteit), anderen claimen, anderen op een voetstuk plaatsen 

Al je zelfvertrouwen afhankelijk van die relatie 

Afwijzen: 

Positief zelfbeeld, sceptisch-paranoïde tov anderen, onafhankelijk 

Anderen op afstand houden 

Angstig-vermijdend 

Negatief zelfbeeld, angst dat anderen je gaan kwetsen 

Anderen op afstand houden 

^Meeste kwetsbaarheid 

Veilig

Angstig

Gepre-
occupeerd

Vermijdend
Angstig 

Vermijdend

ANDER POSITIEF 

ANDER NEGATIEF 
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4.7. En u? 
❖ Test je eigen hechtingsstijl op de volgende webpagina: 

o http://www.web-research-design.net/cgi-bin/crq/crq.pl 

 

5. Ontwikkeling van zelfbeeld 

5.1. Zelfbewustzijn 

 
Onderscheid dat reeds door William James werd gemaakt (1 van stichters psych) 

Ik-zelf Mij-zelf 

❖ Gevoel van zichzelf als handelende 
instantie (‘agent’) 

❖ Afgescheiden van de omgeving/ de 
wereld 

❖ Kan eigen gedachten en handelingen 
onder controle houden 

 
 
Prof als persoon verschilt van studenten, ervaart 
eigen intenties 
Gebeurt voor de ontw van het mijzelf 

❖ Gevoel van zichzelf als object van 
kennis en evaluatie 

❖ Kwaliteiten die het zelf uniek maken: 
o Lichamelijke kenmerken 
o Bezittingen 
o Houdingen, overtuigingen, 

persoonlijkheid 
 

Helicopterzicht op mezelf, mezelf evalueren 
vanop afstand 
Op ongeveer 2 jaar 

 

❖ Eerste stap: bewustzijn lichaam als eigen entiteit 

o 2 video’s van eigen trappelende beentjes (eigen perspectief en perspectief 

observator); meer kijken naar perspectief observator 

❖ Ik-zelf komt eerst 

o begin ligt in inzicht dat eigen handelingen voorspelbare acties veroorzaken van 

voorwerpen (en van andere mensen) (zie intentioneel stadium bij Piaget) 

o aanmoedigen exploratie bevordert ontwikkeling van een ik-zelf 

Grijpreflex: verschil uzelf en buitenwereld 

Tijdens coördinatie secundaire circul reacties 

^ik zelf met die intentionaliteit 

Elise van 8 maanden kruipt langs de levensgrote spiegel die aan een deur hangt in de slaapkamer 

van haar ouders. Ze besteedt er nauwelijks aandacht aan. Maar haar nichtje Brigitte, die bijna twee 

is, staart naar zichzelf in de spiegel als ze er langs loopt. Ze veegt wat choco af die aan haar mond 

was blijven plakken na het 4-uurtje. 

 

Rouge test (self-recognition test): 2 k iets te zeggen over vlek op hoofd, k kijkt soms zelfs achter 

spiegel. Ongeveer op 18 maanden °besef 

Studie: ^8 diersoorten slagen ook in de spiegelherkenningstest. Vb aziatische olifant met wit kruis 

Great apes (4), Magpie, doplhins, elephants 

 

http://www.web-research-design.net/cgi-bin/crq/crq.pl


 

104 
 

Stages: 

1. Social behaviour 

2. Test behaviour 

a. Waarom doet dat dier me na? Leren dat reflectie is 

3. Selfreflective test 

a. Om lichaamsdelen te zien die ze anders niet kunnen zien, zichzelf onderzoeken 

b. Kijken in hun mond en naar slagtanden (of slurf??) 

4. Mark test 

a. Als ze in de spiegel kijken en dan zichzelf aan dat wit kruis aanraken = BESEF 

 

❖ Mij-zelf komt later (2de levensjaar) 

o Experiment met spiegel 

o Zichzelf herkennen op foto’s en eigen schaduw herkennen 

o Gebruik van persoonlijke voornaamwoorden Ik en mij 

De winkelkar studie: “kar vooruit duwen” (lakentje aan waar ze op stappen) 

Schaalfouten studie 

^Foutieve inschattingen van buitenwereld 

1st positie lichaam beseffen vooraleer dit lukt 

 

1st a sense of the self nodig, denken dat kar niet lukt 

16m: Denkt dat niet aan kar ligt, maar aan tapijt (Nog niet besef van eigen lichaam) 

18m: °sense of the self: beseft het wel! Verschuift tapijt! 

Duurt dus vrij lang 

 

Fouten bij inschatten grootte vwp’n in verhouding m/zichzelf (2,5 jaar, al oud genoeg voor 

winkelkarstudie) 

Grote stukken speelgoed vervangen door miniatuurversies: proberen in miniautootjes te kruipen ook al is 

die nu te klein 

Besef dat er iets fout is, maar passen gedrag niet aan aan de grootte van speelgoed 

Negeren grootte auto 

Yt: The scale error 

❖ Verdere ontwikkelingen 

o Ontstaan van zelf-bewuste emoties 

o Pogingen perspectief anderen te begrijpen = empathie = het vermogen om de 

emotionele toestand van iemand anders te begrijpen en mee te voelen of 

emotioneel op een gelijkaardige manier te reageren 

▪ Vb. anderen troosten (op manieren waar men zelf troost in vindt) 

Kan biologisch geprogrammeerd zijn 

Allemaal capaciteiten ontwikkelingen die essentieel zijn: eigen en groepsfunctioneren 

Emoties belangrijk: sociale normen (hoe je je gedraagt: als je die n overtreed) 

Empathie vereist ook een mijzelf-perspectief 

^Door de blik van anderen kijken, vanuit 3de persoonsperspectief naar anderen kijken en uzelf 
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Kdn op bepaalde leeftijd: dekentje om zichzelf te troosten 

Soms dan als ouders verdriet hebben het dekentje aangeven 

 

Keerzijde; kdn kunnen echt gemeen zijn waar het écht pijn doet 

Vb Prof ruzie met dochtertje: hij mag niet naar haar verjaardagsfeest 

5.2. Zelfcategorisatie 
“Categorisch zelf”: hangt sterk samen met taalontwikkeling 

❖ Mij-zelf: zichzelf vergelijken met anderen 

❖ Tussen 18 en 30 maanden: zichzelf en anderen indelen in categorieën van leeftijd, 

fysieke kenmerken en goed en slecht 

Zichzelf psychologische kenmerken toeschrijven (ik ben flink, stout…) vanaf 2,5j 

5.3. Zelfcontrole 
❖ Vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet-aanvaard gedrag en aan 

negatieve emoties 

o Verschijnt rond 12 à 18 maanden 

o Neemt toe in vroege kindertijd 

❖ Is gebaseerd op  

o Inzicht van zichzelf als handelende agent 

o Inzicht van zichzelf als iemand die normen kan overtreden 

o Herinnering van verzoek 

Delay of gradification ifv latere doelen, richtlijnen die volwassenen geven 

Richtlijnen: wacht met cadeautjes tot gasten er zijn, vooral op 1 j nog heel moeilijk hiermee 

 

Weinig zinvol kdn van 1 jaar hiervoor te bestraffen: ze hebben die capaciteit nog niet 

Bekend voorbeeld = marshmellow test  

Yt: Early morally relevant self-control 

^Zelfcontrole beter ontw, mijzelf beter ontw, taal helpt: steun zoeken, creatieve coping (vb op de grond 

gaan liggen) 

Zullen tijdens peuterpuberteit gezag van volwassenen testen  

❖ Gehoorzaamheid (‘compliance’) 

❖ Verschijnt tussen 12 en 18 maanden: drie taken 

o Aantrekkelijke telefoon niet aanraken 

o Geschenk niet open doen 

o Rozijnen niet van onder tas halen 

❖ Peuters bevestigen hun autonomie door soms niet te gehoorzamen 

❖ Warme, sensitieve zorg doet gehoorzaamheid toenemen 
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Hoofdstuk 7: Fysieke en cognitieve 
ontwikkeling in de vroege kindertijd  

(2-6j) 
Groter, zwaarder, fysieke groei minder snel dan 1ste 2 jaren 

Door cephalocaudale trend: groei meer naar onder (romp nu) = evenwicht wordt groter 

Babyvet verdwijnt, meer spiermassa 

Einde: verlies babytandjes 

Kernvragen 
❖ Hoe ontwikkelen peuters en kleuters zich fysiek en motorisch? 

❖ Wat is de volgende stap in de cognitieve ontwikkeling? 

❖ Hoe kan de sociale context deze cognitieve ontwikkeling bevorderen? 

❖ Wat met de deelprocessen? 

❖ Hoe zit het met de taalontwikkeling? 

6 Thema’s 
1.- Fysieke ontwikkeling en determinanten 

2.- Motorische ontwikkeling 

3.- Piaget: het pre-operationele stadium 

4.- Informatieverwerkingsstrategieën 

5.- Vygotski’s socio-culturele theorie 

6.- Taalontwikkeling 

Niet te kennen 
❖ “Brain development” 

❖ “Influences of physical growth & health” 

❖ “Early childhood literacy”, “Young children’s mathematical reasoning”, en “Individual 

differences in mental development” 

1. Fysieke ontwikkeling 
❖ 8 kilogram toename in gewicht (circa 20 kg) 

❖ 110 à 120 cm: hoofd groeit minder snel dan rest van het lichaam 

❖ Einde van kleutertijd: verlies babytandjes 

❖ Verschillende lichaamsdelen volgen een verschillend groeipatroon = asynchronie 

o Gewicht en lengte volgen algemeen groeipatroon 
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o Hoofd, hersenen, en genitaliën niet 

Asynchronie 

Stijging eerste levensjaren dan afkalvingn dan rond adolescentie terug groei 

Uitzonderingen:  

❖ Hersenen en hoofd 

❖ Geslachtsorganen (rustig tot puberteit) 

❖ Lymfoïde systeem: afweer mensel lichaam (piek lagere schoolleeftijd, dan is immuniteit het 

hoogst) 

2. Motorische ontwikkeling 
❖ Ruwe motorische ontwikkeling: 

o Sterker evenwicht of balans door hersenontwikkeling 

o Inhaalbeweging van groei rest lichaam: verschuiving van zwaartepunt 
▪ Gevolg: Leren lopen als volwassene: hielen en armen meebewegen, 

springen, en lopen 

• Stappen: minder wankelen, soepelere tred 

▪ Gooien en vangen van bal 

• Armen kunnen coördineren met de bal en beter in schoenen kunnen 

staan 

▪ Op driewieler leren rijden  

 

Zwaartepunt lichaam komt dieper te liggen: °evenwicht 

 

❖ Fijne motorische ontwikkeling: sterke toename 

❖ Gevolg: toegenomen zelfredzaamheid 

o 3 à 4 jaar: vork  

o 5 jaar: mes en vork 

o 6 jaar: schoenen knopen: vergt aandacht en herinnering 
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o Spelactiviteiten: prikken, schaar hanteren, tekeningen inkleuren 

o Tekenen 

 

Ook veel fierheid dat ze zelfstandiger worden 
Vb: 3-4j met bestek kunnen eten 
Vb: leren veters strikken: velen onthouden wanneer het lukte, wie hen dat leerde 

Vb. Leren jas aandoen 

^Kleuterschool is hier nu veel mee bezig 
 

2.1 Tekenen 

 
2 jaar krabbelstadium = betekenisloze lijnen zonder verwijzingswaarde 

Niet bedoeling iets te tekenen (kunnen dat nog niet) 

3 à 4 jaar betekenis of verwijzingswaarde toekennen = tekenen 

❖ Kopvoeter (‘tadpole’) 

❖ Toevallig realisme = achteraf benoemen van figuur 

Beginnend besef dat tekeningen ergens voor staan, maar het pas daarna benoemen: 
“euh ik heb euh… opa getekend!” 

4 à 5 jaar mislukt realisme = op voorhand bepalen, maar niet in tekening slagen 

“Ik ga opa tekenen”, maar nog niet de skills. Eindresultaat nog hetzelfde als bij 
toevallig realisme 

Hier wel al kopvoeters:  
Worden gaandeweg meer gedifferentieerd 

5 à 6 jaar Verstandelijk realisme = tekening is uitdrukking van belevingswereld van kind; 
hoeft niet per se overeen te komen met de realiteit 

 

Fantasie vindt expressie op papier 
Wat ze denken op papier te zetten 
Rijke fantasie: magische dingen 

Meisje even groot als huis, zon met gezichtje = magisch denken 

Letters in spiegelschrift: nog geen besef dat letters soort abstracte 
verwijzingswaarde hebben  

Zeker symmetrische letters (B en P) worden door elkaar gehaald 

Langzaam aan meer details en betere verhoudingen 

8 à 9 jaar Visueel realisme = dingen tekenen zoals ze er werkelijk uitzien:  

❖ Meer aandacht voor diepte-elementen 

❖ Meer organisatie; geen losse figuren meer 

 

Magische elementen weg, meer detail en diepteperspectief 
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2.2. Motorische ontwikkeling: Schrijven 

 
Letter schrijven: toenemende vaardigheid:  

❖ Eerst in omgekeerde richting 

❖ Symmetrische letters (vb. b en d) worden door elkaar 
gehaspeld 
 

❖ Individuele verschillen veroorzaakt door: 

o Genetica 
▪ Groter en gespierd: sneller stappen 

o Geslacht 

▪ Jongens iets beter in ruwe motoriek 

▪ Meisjes beter in hinkelen, touwtjesspringen en fijne motoriek 

o Oefening 

o Aanmoediging door de omgeving (speelpleinen, tuin…) 

3. Cognitieve ontwikkeling: Piaget 
Piaget: transitie sensimotorisch denken (niet denken in hoofd) naar preoperationeel denken (in staat 

mentale representaties te maken, moet niet telkens met handen en voeten de wereld opnieuw leren 

kennen) 

3.1. Einde sensorimotorische fase 
❖ Fase 5: Tertiaire circulaire fase = systematisch variëren van handelingen om tot oplossing te 

komen 

❖ Fase 6: Geïnterioriseerd experimenteren 

o Capaciteit om mentale voorstellingen te maken = symboolfunctie of semiotische 

functie  

o Loskoppelen van handelen en denken 

o Accommodatie van schema’s bij overgang 

Taal ook uiting van capaciteit tot mentale representaties volgens Piaget 

Taal = secundair proces 

Vygotsky niet akkoord: taal primaire functie; taal is de motor voor cogn ontw en niet het gevolg van 
cogn ontw 
Piaget ziet dat andersom:  

❖ Je zal woord “vallen” pas kennen nadat je eerst iets liet vallen en valschema maakte 
❖ Veel van 1ste woorden door reeds gevestigde cogn vaardigheden 

o 1st objectpermanentie, dan pas woord weg 

 

Besef dat tekening wereld representeren 
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3.2 Pre-operationele fase 
❖ Capaciteit tot mentale voorstelling 

o 1.- Uitgestelde imitatie 

o 2.- Taal = symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn 

▪ Maar volgens Piaget speelt taal slechts minimale rol in cognitieve 
ontwikkeling 

▪ Via handelen wereld leren kennen, intern beeld opbouwen, en dan 
benoemen 

o 3. - Verbeeldings- of fantasiespel en sociodramatisch spel: via voorstelling 
betekenissen toekennen aan objecten die op zich die betekenis niet hebben 

o 4. - Tekenen   

▪ Tekeningen stellen een bepaalde belevingsinhoud voor, een realiteit die er 

fysiek niet is 

 

3.2.1.  Pre-operationele fase: Verbeeldingsspel 
‘Make-believe’ (vanaf 2.5 jaar) evolueert: 

 

❖ Meer los van reële levensomstandigheden 

o Objecten hoeven niet te lijken op wat het representeert, 1st pop nodig die op baby lijkt 

o Drna: teddybeer/kussen/stok(als ridderzwaard) 

❖ Minder zelfgecentreerd 

❖ Meer complexe plot  (verschillende rollen) 

 

Theekransje, mama van baby, dokter spelen. 1st alleen met teddyberen 

Daarna mama en papa, leerlingen van de klas 

 

❖ Voordelen socio-dramatisch spel: 

o Piaget: Inoefenen en versterken van schema’s 

▪ Vb Systeem van klas al kennen → juf spelen 

o Fantasiespel is niet enkel reflectie van cognitieve vooruitgang, maar draagt er ook 

toe bij  

▪ (a) sociale vaardigheden (coöperativiteit) 

▪ (b) versterken van vele cognitieve vaardigheden  (aandacht, creativiteit, en 

taalontwikkeling) 

• Concentreren op scenario, creativiteit, taal om scenario te beschrijven 

▪ (c) inzicht in reële levenssituaties 

Vygotsky: omgekeerd !!! Verbeeldingsspel → je cogn systeem beter ontwikkelen 

Vb 1st iets horen en die nieuwe situatie proberen, verstaan door verbeldingsspel 

 
❖ Om te tekenen, aan fantasiespel te doen moet je beseffen dat een symbool naar een 

gebeurtenis of situatie verwijst 

❖ Ontwikkelen van duale representatie = de idee dat een symbolisch object zowel  

o een object op zich is  

o een symbool is dat naar iets anders verwijst 

▪ Stok kan stok zijn, maar ook zwaard zijn 
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▪ Letters kunnen verwijzen naar symbolen (?) 

▪ Besef dat dingen versch betekenissen hebben 

 

Snoopy pop 1st miniatuurversie, kamer bekijken, dan in kamer hem zoeken 

Vanaf 3j: “maquette = symbool voor kamer” 

 

3.3 Beperkingen 

Piaget: nadruk op wat kdn nog niet kunnen 

Préoperationeel: nog niét logisch 

 

Operaties = logische denkprocessen, voor dit gebeurt 

Denken van kinderen: fouten 

Vanuit perspectief pop vertellen lukt nog niet! 

 

Kritiek ^ op dat onderzoek: kdn doen het beter als je met makkelijker en minder materiaal werkt (Piaget 

zag het dus nogal extreem) 

 

Zoemsessie 
❖ Magisch denken:  

o “Je mag niet te veel denken aan dieven en monsters, want kans is groot dat ze dan 

komen” 

o Idee dat gedachten, wensen realiteit beïnvloeden 

o Vb. Verjaardagswens, wimper wegblazen, wens dat Lego tot leven zou komen 

o Volwassenen en studenten doen dit nog! 

▪ Niet durven zeggen dat examen goed ging of je ptn zijn miss slecht 

❖ Animisme 

o “Als ik 1 koekje eet, moet ik de andere ook eten of ze zijn verdrietig omdat ik hen 

niet at” 

o “Je doet je pijn aan de deur en bent kwaad op de deur” 

o Levenloze objecten die levende kenmerken zouden hebben, gevoelens toekennen 

 

❖ Fysiognomisch waarnemen: 

o Specifieke, speciale vorm van animisme 

o “Je zegt dat een plant blij is en dat plant lacht als je ze water geeft” 
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o Iets leeft en je ziet echt emoties op het object in een gelaatsuitdrukking 

o Tekening: zon met lachebekje 

o Auto’s die lief lachen of boos kijken 

 

❖ Finalisme 

o “Je vraagt je af wrm het regent” 

o Alles heeft finale oorzaak en is perfect uit te leggen 

o Doorvragen aan ouders: waarom? 

▪ “Tis zo” 

▪ Ouders beginnen animistische uitleg te geven soms 

▪ Als wolken ruzie hebben dan regent het 

^Gaat spontaan over! 

Piaget overdreef het belang hiervan 

 

Zolang je niet begrijpt waarom iets werkt zal je er snel ziel aan toekennen, tijdelijke verklaring voor 

fenomeen 

Vb: Auto “loopt” → °besef motoren → auto heeft geen ziel, auto = voorwerp 

 

1. Egocentrisme:  

de symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen onderscheiden van het eigen 

gezichtspunt (=/ zintuiglijk egocentrisme in babytijd dat gekenmerkt wordt door adualiteit) 

❖ vb. 1: Drie-bergen probleem 

❖ vb. 2: Heeft je broer een broer?  

– 1 ervan =egocentrisme: perspectief van anderen niet kunnen zien 

Vb verstoppertje: plek waar zij ander niet kunnen zien, maar de ander hen wél 

kan zien + “He jouw broer een broer?” “nee” = geen besef zelf broer te zijn 

– Vanuit perspectief pop vertellen lukt nog niet! (zie foto) 

 

❖ Animisme, finalisme, fysiognomisch waarnemen, en magisch denken 

o “Je mag vooral niet te veel mag denken aan dieven en monsters, want dan is 

de kans groter dat ze komen” 

o “Je doet je pijn aan de deur en bent kwaad op de deur” 

o “Je schrijft een brief naar sinterklaas waarin je je fouten toegeeft en om 

vergeving vraagt” (Magisch denken) 

o “Je vraagt je af waarom het regent” 

o “Je zegt dat een plant blij is als je ze water geeft” 

 

2. Conservatie  

=  de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs wanneer hun 

uiterlijke verschijningsvorm verandert (vb. aantal, lengte, hoeveelheid, gewicht) 
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Klassieke test: die met het water, met hoeveel munten…? 

 

❖ Dit gebrek aan conservatie reveleert verschillende andere gebreken: zegt Piaget 

a. Centratie – Aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen: focus 
op meest opvallende 

i. waarneembare eigenschappen 

ii. Alle focus op 1 kenmerk: “deze rij is breder” = 1 aspect 

b. Gebrek aan transformaties: geen aandacht hebben voor evolutie tussen 
begin- & eindtoestand 

i. Enkel kijken nr de begin- en eindtoestand, niet naar proces 

c. Onomkeerbaarheid of irreversibiliteit: kan een reeks van stappen niet in 
gedachten omkeren (statisch denken) 

i. Niet mentaal op hun stappen terugkeren, niet zichzelf bevragen 

 

3. Hiërarchische classificatie  

= organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen (waar een hiërarchische relatie tussen 

bestaat) op basis van gelijkenissen en verschillen 

❖ Op welk soort denkfout wijst dit?  

 
Kijken naar 1 aspect: gele bloemen (opvallend) = centratie 

 

 

• 

Egocentrisme Centratie 
Onomkeer - 

baarheid 

Geen  

transformatie 
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Piaget: zijn hier meer gele bloemen dan bloemen?  

 
 

Geneigd te zeggen: “gele bloemen” 

Niet in staat hogere subcategorie te zien 

 

❖ Kritiek: Piaget beschrijft kleuters in termen van wat ze niet kunnen en niet in termen van 

wat ze wel kunnen 

❖ Pre-operationeel = nog niet in staat tot operaties = mentale handelingen die beantwoorden 

aan logische regels 

❖ Denken van kinderen in dit stadium is 

o Intuïtief 

▪ Buikgevoel, van waaruit je oordeelt 

o Rigide 

▪ Blijft bij je “logica”, er is er geen. Eerst munten tellen: goede strategie. Daarna: 
“Die is breder” 

o Niet ondersteund door een logisch stabiel georganiseerd systeem 

❖ “Het kind affirmeert voortdurend maar bewijst nooit iets. Wanneer men kinderen beneden 7 

jaar ondervraagt, wordt men steeds getroffen door hun onvermogen om beweringen te 

motiveren en door de moeilijkheid die zij ondervinden om retrospectief aan te geven hoe zij 

tot die bewering zijn gekomen” (Piaget, 1979, p. 34) 

 

3.4 Recenter onderzoek 
❖ Veel Piaget-taken bevatten onbekende elementen of te veel informatie-elementen om 

tegelijkertijd te verwerken 

❖ Gevolg: capaciteiten van kinderen (in ‘real-life’ situaties) onderschat 
 

❖ Egocentrisme 

o 3-bergen met vertrouwde voorwerpen en geen foto’s laten kiezen: zelfs op 4 jaar al 

inzicht in verschillende gezichtspunten 

o In conversaties: kinderen passen taalgebruik aan aan behoeften van luisteraars 
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❖ Animistisch denken: overschatting   

o Kinderen maken animistische “fouten” vooral        bij voorwerpen die uit zichzelf 

bewegen 

o Misvattingen komen voort uit onvolledige kennis over voorwerpen, niet echt geloof 
in hun levend zijn 

❖ Magisch denken 

o Meeste 3- en 4-jarigen geloven in elfen en kabouters 

o Kunnen gebeurtenissen verklaren die ze niet vatten 

o Tussen 4 en 8 jaar: magisch denken verdwijnt 

❖ Niet-logisch denken:  

o Taken vereenvoudigd en relevant voor dagelijkse leven, dan doen kinderen het veel 

beter dan Piaget zou verwachten 

▪ vb. suiker oplossen in water 

o Logische, causale uitdrukkingen (als – dan) correct gebruikt.  

o Analoog redeneren over fysieke veranderingen 

▪ Als ik hand in vuur steek ga ik pijn hebben: dat besef al 

 

Piaget overdreef: kdn weten al meer 

 

❖ Categorizatie 

o 7-12 maanden: Passief (cfr. Hoofdstuk 5) 

o 12-24 maanden: actief = zelf samen plaatsen van objecten.  

o Vanaf 2 jaar: Differentiatie van categorieën: globaal – basis – 

subcategorieën 
▪ Door uitbreiding van woordenschat en algemene kennis; cfr. 

luid op lezen & benoemen van objecten in prentboeken 

▪ Dus: categoriesystemen nog niet complex, maar vermogen 
om hiërarchisch te classificeren is al vroeg aanwezig 

• Al globale cat opsplitsen in basiscategorieën. En dan 
basiscat opsplitsen in subcategorieën. Voorbeeld: 
Dieren: Vogels – zoogdieren. Vogels: Mus – parkiet. 

• Lukt al, maar Piaget werkte gewoon met té exotisch 
materiaal, waardoor het niet lukte  
 

Appel staat tot appelschijf zoals brood staat tot… 

“Boterham!”/”Sneetje brood”!  
Dus Piaget overdreef  

 

❖ Uiterlijke verschijning en realiteit 

o In bepaalde situaties worden kinderen makkelijk misleid door uiterlijke verschijning 

o Geen algemeen probleem om verschijning van realiteit te onderscheiden 

o Het is representatie-probleem! Kleuters hebben moeite om reële beeld van voorwerp 
voor de geest te halen (vb. kaars) wanneer geconfronteerd met tweede, 

contradictorische voorstelling van datzelfde voorwerp (vb. potlood) 
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o Belang van verbeeldingsspel: hoe vaker spelen, hoe  beter onderscheid tussen 

uiterlijke verschijning en realiteit gevat 

 

Als je met ambigue voorwerpen werkt: voorbeeld kaarsen die lijken op krijtjes: in de war. Kunnen het 
dan niet meer benoemen. Conflicterende functies kunnen ze dus niet benoemen, maar ze zullen er vb 
niet mee gaan tekenen 

 

❖ Evaluatie preoperationeel stadium:  

o Als proeven vereenvoudigd worden, dan vertonen kleuters al een begin van logische 

operaties 

o Daarom: logische operaties geleidelijk verworven (i.t.t. stage-gebonden visie van 

Piaget) 

o Gevolg: Bestaat er dan wel een preoperationeel stadium? 
▪ Neen, want informatieverwerkingsprocessen zijn reeds vanaf het begin, zij 

het wel in preliminaire vorm, aanwezig =  
informatieverwerkingstheoretici 

• “Zinloos” 

▪ Ja:  neo-Piagetiaanse denkers = flexibel stadium-concept 

• Willen dat concept behouden 

• Begin – einde = kwalitatief verschil: maar erkennen wel dat binnen die 

fasen continue veranderingen zijn 

 

3.5. Opvoedkundige Principes Afgeleid uit Piagets Theorie 
❖ Ontdekkingsleren (‘Discovery learning’) = “al doende leren”of spontaniteit 

❖ Gevoeligheid voor bereidheid (‘readiness’) van kinderen om te leren 

o Aanpak aangepast aan ontwikkeling 

❖ Aanvaarden van individuele verschillen: zelfde sequentie, maar verschillend 
tempo 

o Piaget belangrijk: kdn via ontdekking actief aan ontw werken 

o Sommige kdn sneller/trager 

4. Vygotsky’s Socioculturele Theorie 
Taalontwikkeling resulteert in toename van (a) sociale dialoog en (b) private taal (praten met 

zichzelf) 

Piaget Vygotsky 

❖ Evolutie van egocentrische speech 
(perspectief van anderen niet kunnen 
innemen) naar sociale peer ervaringen 

❖ Egocentrische speech verdwijnt 

 
“Overblijfsel van infantiel egocentrisme, van 
periode voor je besefte dat taal dient om te 
communiceren met een ander” 

❖ Private taal heeft belangrijke functie: helpt om 
gedrag te sturen en vormt basis voor hogere 
cognitieve processen  

❖ Innerlijke taal is het internaliseren van luidop 
spreken (vooral bij moeilijke taken) 

 
Vygotsky ging niet akkoord: positieve betekenis 
Private taal: toont aan dat we door te spreken onze 
kennis opgedaan hebben 
Daarom als volw taal bovenhalen om onszelf te helpen 
bij cogn moeil zaken (is dus normaal!) 
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Bedmonoloog kdn: Voor ze slapen tegen zichzelf praten. 
Verwerken van de dag 
 
Ingebeelde vriendjes: beter de wereld leren kennen 

Jezelf toespreken bij het leren 

❖ Oorsprong private taal = Zone van naaste ontwikkeling  

❖ Hoe die zone creëren? Ondersteuning (‘scaffolding’) = aanpassen van de steun die men 

geeft tijdens een leersessie in overeenstemming met huidige niveau van presteren van kind 

(Eng. ‘scaffold’ = stelling, steiger) 

❖ Deze sociale dialoog wordt overgenomen = private taal 

❖ Empirische steun: Scaffolding voorspelt gebruik “private” taal en zelf kunnen oplossen van 

analoge taken 

 

Piaget Vygotsky 

❖ Actieve deelname kinderen 

❖ Aandacht voor individuele verschillen 

❖ Zelfstandig ontwikkelingsleren 

❖ Samenwerking met  

❖ leeftijdsgenoten van zelfde niveau 

❖ Geen aandacht voor verbeeldingsspel 

o Niet 100% waar, maar kijken als 
product en niet als stimulans 

van cogn ontw 

 

❖ Actieve deelname kinderen 

❖ Aandacht voor individuele verschillen 

❖ Begeleid ontwikkelingsleren 

❖ Samenwerking met  

❖ leeftijdsgenoten van verschillend 
niveau 

❖ Verbeeldingsspel als unieke zone van 
proximale ontwikkeling 

 

Vond het belangrijker dan Piaget om kdn te ost 

Lln van versch ontw’sniveaus in 1 klas: helpen 

elkaar vooruit 

❖ Voor: 

o Belang van onderwijs als sociale context – Grote aandacht voor culturele verschillen 

❖ Tegen: 

o Is Westerse theorie (Ouders in Westen doen veel aan ‘scaffolding’) 

o Verbale communicatie is niet enige middel dat bijdraagt  tot cognitieve ontwikkeling 
(zie bijvoorbeeld observatie en imitatie) 

o Vygotsky zei weinig over basale cognitieve processen en over hoe specifieke 

vaardigheden (bv. aandacht, geheugen, categorisatie en probleem-oplossen)       
bijdragen tot hogere cognitieve processen 
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4. Informatieprocestheorie 

 

5.1. Aandacht 
❖ Kleuters kunnen maar korte tijd met taak bezig zijn, kunnen moeilijk op details letten, en 

raken makkelijk afgeleid 
❖ Beter in plannen = vooraf een opeenvolging van handelingen uitdenken en de aandacht 

verdelen in functie van het bereiken van een doel 
o Enkel bij minder complexe en meer vertrouwde taken (anders vervalt dat 

planmatige) 

o Zelfs als ze plannen, vergeten ze vaak belangrijke stappen uit te voeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x klopt onderzoeker 

lln 2 x kloppen 

Of omgekeerd  

= TAPPING TASK 
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Day night: “nacht” (zon zeggen); “dag” (maan zeggen) 

 

5.2. Geheugenstrategieën 
1st platen, dan platen tonen: welke zag je daarnet? 

Vermogen tot herkenning w bijna beter dan volw 

Actieve herinnering: 7 woorden die ze moeten onthouden, superslecht in: kunnen maar 2 woorden 

onthouden 

❖ Makkelijker te bestuderen want  

o kunnen met taal beschrijven wat ze zich herinneren  

o kunnen instructies volgen in eenvoudige geheugentaken 

❖ Herkenning (‘recognition’) vs. herinnering (‘recall’) 

❖ Herkenning: 4-5 jarigen: perfect 

❖ Herinnering: 2-jaar: 2 items; 4-jaar: 3 à 4 items 

❖ Verklaring: kleuters minder goed in gebruik van geheugenstrategieën = bewuste mentale 
activiteiten die de  kans op herinnering doen toenemen (vb. herhalen en organizeren) 

❖ Kleuters vertonen al begin van geheugenstrategieën: te moeilijk want vergen veel 
werkgeheugen 
 

❖ Scripts = algemene beschrijvingen van wat er gebeurt en wanneer het gebeurt in een 
specifieke situatie (vb. op restaurant gaan, bedritueel) 

o Herinneringen aan gebeurtenissen die je goed kent 

❖ Opgesomd in correcte volgorde 

❖ Met toenemende leeftijd worden scripts 

o uitgebreider; meer details 

o worden gebruikt om te voorspellen wat er gaat gebeuren in gelijkaardige situaties 

▪ Kan positief zijn: pretpark (voorpret), dokter (al angst, verzet) 

 

❖ Autobiografisch geheugen = voorstellingen van persoonlijke betekenisvolle en eenmalige 
gebeurtenissen (vb. naar pretpark gaan, op reis gaan, 1ste keer naar de zoo gaan ) 

❖ Wordt meer uitgebreid, specifieker en meer geïntegreerd 

❖ Twee stijlen waarop volwassenen dat vertellen aanmoedigen: HEEL BELANGRIJK 

o Elaboratieve stijl 

▪ Variatie in vragen 

▪ “Wat zag je? Was je niet bang? Wat deed de juf?” 

▪ Dit bij veilige ouder-k-relaties 

▪ Meer gesproken over gevoelens 

▪ Rijker autobiografisch geheugen 
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o Repetitieve stijl 

▪ “Wat heb je gezien in de zoo? En wat nog?” 

 

5.3. ‘Theory of Mind’ 
Denken over denken 

Vroege tekens van TOM: 

Preverbaal: door wijzen kennis uit hoofd van andere personen kunnen verkrijgen 

Social referencing: Emoties van anderen gebruiken als referentiekader voor de eigen gevoelens 

Woorden als “denken”; “doen alsof”, “vergeten”… leren gebruiken om mentale toestanden te benoemen 

❖ Bewustzijn van mentaal leven – baby – 2- 3 jaar 

❖ Begrijpen van ‘false belief’ – rond 4 jaar 

o Je kan fout geïnformeerd worden en daardoor foute kennis hebben 

 
❖ False Belief taak 

❖ Taak 1: 

o 2 doosjes tonen, één met teken van pleisters op en één witte doos 

o Vraag 1: “Neem de doos met de pleisters” 

o Kind neemt doos met teken van pleisters op: geen pleisters, wel in andere doos 

o Vraag 2: “Hier is Pamela (= pop), die pleister nodig heeft. Waar zal ze die zoeken?” 

o Antwoord: witte doos = geen idee van ‘false belief’ 

o Antwoord: doos met teken van pleisters op = wel idee daarvan  
 

“Waar denk jij dat pleisters zitten?” Denken rode doos.  
“Toch niet!” Doosjes dicht. 
Pop Marie: pijn → “Waar gaat zij zoeken?” 

Jonge kdn zeggen: witte doos (omdat ZIJ weten dat ze daarin zitten) 

 

Denken dat kennis statisch gegeven is, publiek geheim 
Alles wat jij denkt, denken anderen: drm kunnen jonge kdn nog niet echt liegen 

 

!!Pas op: in een vertrouwde omgeving kunnen ze makkelijker liegen 
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❖ ‘False belief’ = overtuiging die niet overeenkomt met realiteit, die het gedrag van mensen 
kan beïnvloeden 

❖ Kind heeft niet door dat “valse” overtuigingen of verwachtingen het gedrag kunnen sturen, 
want de overtuiging dat pleisters in pleisterbox moeten zitten = valse overtuiging 

❖ Maakt geen onderscheid tussen fysieke realiteit en gedachtenwereld 
 

❖ Taak 2: tennisbal, doos, en koffer 

o 4-jarig kind en twee volwassenen: tennisbal zit in koffer 

o 1 volwassene verlaat lokaal 

o verplaatsen van tennisbal naar doos 

o terugkomst volwassene 

o waar zal de volwassene gaan zoeken?  

o in doos = nog geen beheersing van false belief 

o in koffer = doorhebben dat foutieve overtuigingen gedrag van anderen kan sturen 

 

❖ Beheersen van ‘False belief’ = wijst op denken over denken= meta-cognitie 

❖ ‘Theory of mind’ = samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteiten 

❖ Geleidelijke groei 

o 2 jaar: Bewustzijn van mentaal leven 

▪ werkwoorden: “denken”, “onthouden”, “doen alsof” 

o Vanaf 4 jaar: inzicht dat foute overtuigingen ons gedrag kunnen sturen (correct 

antwoord in ‘false belief’ taak) 

o Tot 6 jaar: inzicht in ‘false belief’ neemt toe  

Besef lagere school dat anderen andere kennis hebben 

❖ Factoren die bijdragen tot ‘Theory of mind’: 

o Taal 

▪ rijke woordenschat over mentale toestanden 

o  Cognitieve vaardigheden 

▪ ongepaste reacties onderdrukken, flexibel denken, plannen 

o Sociale vaardigheden 

▪ oudere broers/zussen 

▪ leeftijdgenoten (verbeeldingsspel) = doorhebben dat anderen kinderen er 
andere ideeën kunnen op nahouden 

▪ volwassenen 

Veilige hechting: sneller stappen obv ToM 
Emoties w + besproken, empathie beter ontw 

 

❖ Bij kleuters inzicht in mentale leven nog onvolledig 

o denken dat mentale activiteit ophoudt als er geen uiterlijke tekenen van zijn 

o besteden weinig aandacht aan proces van denken 

o begrijpen niet dat mentale inferenties een bron van kennis kunnen zijn => kennis = 
iets dat men direct heeft waargenomen 
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❖ Conclusie: 

o Jonge kinderen: zien menselijke geest als passief recipiënt ( = ‘container’) 

o Oudere kinderen: zien menselijke geest als actief en constructief 

6. Taalontwikkeling 

µ  

Belangrijk → leerstoornissen, dyslexie… 

 

6.1. Woordenschat 
❖ 2-6 jaar: 200 naar 10.000 woorden 

❖ Hoe? Fast-mapping = verbinden woord met onderliggend concept  

o Heel snel bepaald woord aan bepaald concept koppelen 

o Auto: dat voorwerp 

❖ (= ‘mapping’) na zeer korte kennismaking met woord 

o Woorden voor voorwerpen snel geleerd 

o Ook actie-woorden vb. ‘lopen’ 

o Adjectieven vb. vuile tas & vuile broek 

o Abstracte woorden komen pas later 

❖ Specifieke processen? Groei van woordenschat blijft onduidelijk  

 

❖ Principe van wederzijdse exclusiviteit (Gaan ervan uit “voor elk vwp is er 1 woord, vb auto en 

tram.” Maar niet volledig juist: vb synoniemen zoals auto en wagen.)  

o aangeboren capaciteit 

o kinderen veronderstellen dat woorden verwijzen naar nietoverlappende categorieën 

o idee dat nieuwe woorden verwijzen naar nieuwe objecten 

 

❖ Info uit de sociale omgeving gebruiken – betekenis afleiden uit structuur van de zin 

▪ Gele auto: geel voor auto, geel is wss toegep op de auto 

▪ Gele citroen: geel voor auto, wat is gemeenschappelijk aan die 2? Ah wss hun 
kleur 

o volledig object en deel van object 

▪ “Vogel heeft speciale bek” 

• Vogel: zal volledige vwp zijn 

• Bek: zal dan deel ervan zijn 

Woordenschat 

Grammatica 

Conversatie 

Sociale Ondersteuning 
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o linguïstisch contrast (dat ouders k verbeteren) 

❖ Dus: aangeboren principes kunnen niet alles verklaren (Aangeboren + omg) 

❖ Vraag: Hoe komt het dat woordenschat zo snel kan groeien? 

o Toenemende geheugencapaciteit 

o Capaciteit tot categorisering: objecten in dezelfde categorie krijgen hetzelfde label 

o  Naamvragen: “wat is dit”? 

▪ Actief bezig zijn met de woordenschat te verruimen door wat-vragen 
 

6.2. Grammatica 
❖ Grammatica = manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle uitdrukkingen en 

zinnen 

o Basisstructuur leren toepassen = onderwerp-werkwoordvoorwerp: 3,5 à 4 jaar 

▪ Ik (onwd), eet (ww), koek (zn) 

o Geleidelijke uitbreiding (meervoud, voorzetsels, werkwoordstijden) 

o Over-regularizatie = regels te ver uitbreiden zodat uitzonderingen er ook onder 

vallen 

▪ “Ik ben” → “Wij bennen” ipv “zijn” 

o Fouten bij complexere zinnen (vb. vraag zin) 

▪ “Papa is buiten” ipv “Is papa buiten?” 

▪ Kunnen dat nog niet: intonatie: “Papa is buiten?” 

o 4-5 jaar: al vele moeilijke zinsconstructies 

▪ Basisstructuur: An slaat Jan 

▪ Complex: Jan w geslagen dr An (lukt pas na 4 j!!) 

❖ Gestage ontwikkeling biedt geen evidentie voor Chomsky’s theorie 

 
 

❖ Zinnen worden uitgebreid via 

o Juxtapositie 

▪ ‘Papa voordoen / willen’ 

▪ Weten nog niet waar ‘willen’ moet staan, zetten het gewoon vanachter/na de 
zin 

o Topicalisatie 

▪ ‘Zon schijn / zon zon’ 

▪ ‘Ik wil de soep eens proeven / de soep’ 

• Meest belangrijke thema herhalen om zeker te zijn dat ouders haar 

echt begrepen hebben 

▪ ‘Mijn geweer schiet / mijn geweer’ 

 

❖ Problemen met negatie, inversie bij vragen, en passief 

o ‘Gijs dokter gaan, nee’ 

▪ “Gijs wil niet…” Gaat nog niet: daarom de nee vanachter 

o ‘Stoel buiten staan?’ 

▪ Ipv “staat stoel buiten?” CFR “Papa is buiten?” 
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o ‘Is dat voor kleur?’ 

▪ Wat vraag is nog moeilijk 

❖ Vergissingen (omgekeerde zeggen van wat bedoeld wordt) 

o ‘Ik heb te warm in de school’ (terwijl het kind een extra trui vraagt) 

o Begrijpen betekenis wel maar zo veel aandacht naar de opbouw van de zin dat ze zich 
vergissen in hun vocabulair 

❖ Over-regularizatie (gaat vaak gepaard met hypercorrectie): 

o ‘Wij bennen niet naar school geweest’ 

o ‘De goeisten zijn gewonnen’ 

o ‘Ik heeft twee voets en twee ammers’ 

o ‘Een vark’ (als enkelvoud van ‘varken’) 

 

6.3. Conversatie 
❖ Pragmatiek = de praktische en sociale kant van taal, die kinderen moeten leren om effectief 

en op de gepaste manier met anderen te communiceren 
o 2 jaar: In persoonlijk gesprek (‘face-to-face’): om beurt praten, gepast reageren op 

opmerkingen, en onderwerp tijdlang aanhouden 

▪ Laten af en toe een pauze 

o 4 jaar: Conversatie aanpassen aan leeftijd, geslacht, sociale status luisteraar 

▪ Praten tegen baby: zachter en hoger spreken 

▪ Tegen juf beleefder spreken en wilder tegen vriendje 

o Problemen in moeilijke situaties  

▪ Met de telefoon in de hand iets uitbeelden 

▪ “Hoe oud ben je nu?” 

▪ “Zoveel!” (steekt #vingers omhoog) 

 

6.4. Ondersteunen taalontwikkeling 
Laissez faire is niet adaptief 

 

❖ Sensitieve ouders doen 2 dingen: 

o Helpende, expliciete feedback 

o Fouten niet overmatig corrigeren/lachen => verhindert experimenteren met taal 

❖ Manieren om niet overmatig te corrigeren:  

o ‘elaboratie’  

o ‘recasting’ 
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❖ Uitbreidingen (‘expansions’) = reacties van volwassenen die uitdrukking van kind verder 
uitwerken en die daardoor complexer maken (vb. voorzetsel toevoegen; adjectief 
toevoegen) 

o “Ik heb 2 rode schoenen” 
o Ouders: “Ja je hebt een paar rode schoenen” 
o “Ik ga buiten spelen” 
o “Ja je gaat buiten spelen in het mooie weer” 

 
 

❖ Herformuleringen (‘recasts’) = reacties van volwassenen die foutief taalgebruik 
herstructureren tot de correcte vorm 

o “Ik heb soep gegeet” 
o “Ja je hebt soep gegeten!” 

 
❖ Verklaring:  

o Vygotsky: volwassenen brengen kind zachtjes tot volgende stap in ontwikkeling 
(warmte en aanmoediging) 

o Drang van kind om sociale band te behouden 

 


