
Begrippenlijst ontwikkelingspsychologie  
 
Endogeen Van binnenuit gestuurd, nature standpunt

Exogeen Van buitenuit gestuurd, nurture standpunt

Continue Kwantitatieve ontwikkeling, langzaam en gestaag

Discontinue Kwalitatieve ontwikkeling, plots en stapsgewijs

Multidirectioneel Ontwikkeling spat in verschillende richtingen uiteen, 
zowel stap terug als stap vooruit is mogelijk

Multidimensioneel Zeer veel verschillende facetten, gebieden, van 
ontwikkeling.  Hebben een eigen tempo.

Plasticiteit Verandering is constant mogelijk. Ouderen hebben 
minder mogelijkheid tot plasticiteit dan jongeren.

Leeftijdsgebonden invloed Normatief en voorspelbaar

Persoongebonden invloed Niet normatief en onvoorspelbaar

Geschiedenisgebonden invloed Normatief en voorspelbaar

Maturatie Nature standpunt. Geleidelijk ontvouwen van 
voorbestemde genetische informatie. Zoals 
lichaamsgroei.

Imprinting Proces waarbij een bepaalde stimulus tijdens een kritische 
periode wordt opgeslagen of ingeprent, een soort 
hechtingsmechanisme dus. 

Kritische periode Een beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde 
gedragingen aan te leren, dit is men later de sensitieve 
periode gaan noemen. 

Objectpermanentie Inzien dat voorwerpen blijven bestaan als ze uit het zicht 
zijn.

A-niet-B fout Wel beschikken over objectpermanentie, dus weten dat 
het object niet weg is. Maar wanneer het object wordt 
verstopt en er wordt in het gezichtsveld van het kind van 
verstopplek gewisseld (van A naar B) dan zal het kind 
blijven zoeken op plek A, ook al heeft het gezien dat het 
object op plek B ligt. Beginnende objectpermanentie.

Instincten Kant en klare reactieschema’s of gedragspatronen

Structuren Georganiseerde gehelen van een reeks uiteenlopende 
schema’s. Dominante mentale denkvormen die typisch 
zijn voor iedere fase. 

Schema’s Specifieke psychologische elementen die ten grondslag 
liggen aan een bepaalde vaardigheid

Adaptatie Structuren van denken aanpassen m externe wereld te 
begrijpen en een evenwicht ‘equilibrium’ te bereiken.

Fylogenese Ontwikkeling van mens als soort

Ontogenese Ontwikkeling van mens gedurende een mensenleven

Microsysteem Direct contact, activiteiten en omgeving bijvoorbeeld 
ouders, school, leeftijdsgenoten, dagmoeder.



Mesosysteem Verbinding tussen microsystemen, bijvoorbeeld 
bemoeienis van ouders met school of vriendschappen.

Exosysteem Sociale context die invloed uitoefent. Bijvoorbeeld het 
werk van de ouders waardoor er minder tijd is voor de 
kinderen. Familie buiten het gezin.

Macrosysteem Culturele waarden, gebruiken en wetten. Bijvoorbeeld 
ouder krijgt ouderschapsverlof waardoor meer tijd voor 
kinderen.

Chronossysteem Tijdsdimensie, tijdsgebonden veranderingen van 
omgeving.

Bidirectionaliteit Transactionele relaties tussen kinderen en hun omgeving

Ideosyncratisch Bij ieder individu anders

Labo-experiment Gerandomiseerd en heeft geen ecologische validiteit. 

Veldexperiment Is gerandomiseerd en heeft ecologische validiteit. 

Natuurlijk experiment Is niet gerandomiseerd experiment en heeft ecologische 
validiteit. Bewust kiezen voor een bepaalde 
onderzoeksgroep of onderzoeksdeelnemers (in natuurlijke 
context). 

 Cross-sectioneel onderzoek Verschillende cohorten, hetzelfde moment in de tijd

Longitudinaal onderzoek Hetzelfde cohort, verschillende momenten in de tijd

Longitudinaal-sequentieel Verschillende cohorten, verschillende momenten in de 
tijd. Staat toe om de ontwikkeling van verschillende 
cohorten met elkaar te vergelijken.

Cephalocaudale trend Hoofd ontwikkelt sneller dan het onderste gedeelte van 
het lichaam

Proximodistale trend Eerst het hoofd en de borst en later past de uiteinden 
zoals de vingers. Dit is waarom kindjes eerst reiken en 
daarna pas grijpen.

Lateralisatie De twee hemisferen van de hersenen krijgen elk part een 
eigen functie.

Experience-expectant brain growth Er is een zekere basisstimulatie nodig voor 
hersenontwikkeling, de stimulatie wordt verwacht door 
het brein. Indien de stimulatie uitblijft loopt het kindje 
schade op. Bijvoorbeeld bij sensorieel deprivatie (weinig 
stimuli), hoe langer de deprivatie duurt hoe groter de 
onherstelbare schade.

Experience-dependant brain growth Unieke verschillen in hersenontwikkeling zorgen voor 
individuele verschillen.

Hersenontwikkeling Multi-directioneel (stap vooruit en stap terug is 
mogelijk), plastisch en training is mogelijk.

Herstel respons De vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in 
terugkeer naar een hogere mate van reageren. Heeft link 
met korte termijn geheugen.

Habituatie Het gradueel afnemen van de sterkte van de respons als 
gevolg van repetitieve blootstelling. Onmiddelijk testfase 
na habituatie wijst op voorkeur voor nieuwe stimuli en 
recent geheugen. Uitgestelde testfase wijst op voorkeur 
voor vertrouwde stimuli en uitgesteld geheugen.



Adualisme Het kind is overdonderd door sensaties. Wanneer het wat 
voelt denkt het dat iedereen het voelt.

Dualisme Kind kan onderscheid maken tussen subjectieve 
ervaringen en buitenwereld. Het weet dus dat wat het 
voelt niet door iedereen gevoeld hoeft te worden.

Contrastsensitiviteit Vanaf 2 maanden, keuze voor meest contrasterende 
patroon.

Intermodale perceptie Verschillende zintuigen worden geïntegreerd 

Amodaal kenmerk Is op verschillende manieren met verschillende zintuigen 
waarneembaar. Bijvoorbeeld ritme (zien en horen) en 
textuur (zien en voelen).

Differentiatietheorie Kinderen zoeken naar niet veranderende kenmerken in de 
omgeving. Ze stellen stabiele relaties vast tussen stimuli. 
Perceptie wordt meer en meer sensitief of 
gedifferentieerd. Interactie met omgeving versnelt 
zintuigelijke ontwikkeling, kinderen percipiëren niet 
enkel, ze geven ook betekenis aan wat ze zien.

Assimilatie Het gebruiken van bestaande schema’s om de 
buitenwereld te begrijpen, dus het denken vanuit een 
schema zonder het te veranderen. Meer assimilatie dan 
accommodatie betekent dat er evenwicht is.

Accomodatie Het aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe 
schema’s om zich beter aan de omgeving aan te passen. 
Wanneer er meer accommodatie is dan assimilatie is er 
onevenwicht.

Uitgestelde imitatie Gedragingen van niet- aanwezige modellen onthouden en 
nadoen. Gebeurt tijdens ‘mentale voorstellingen’ stadium 
van Piaget.

Intentioneel gedrag Opzettelijk coördineren van schema’s om eenvoudige 
problemen op te lossen tijdens coördineren van 
secundaire circulaire reacties Piaget. 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 een 
aar op zoek gaan vanaf het begin.

Perceptuele categorisatie Categorisatie op basis van visuele kenmerken (rond 1 
jaar).

Conceptuele categorisatie Categorisatie op basis van niet-waarneembare elementen 
(rond 2 jaar).

Herkenning Opmerken dat een stimulus identiek of gelijkaardig is aan 
een die men vroeger gezien heeft.

Herinnering Zich iets herinneren zonder perceptuele ondersteuning. 
Na 1 jaar en uitstekend rond 2 jaar.

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.

Cooing Vocalisaties produceren van klinkerachtige geluiden, rond 
2 maanden.

Polyglot of universeel brabbelen Medeklinkers toegevoegd en medeklinker-klinker 
combinatie herhaald in lange reeksen (nonsense 
combinaties). Vanaf 4 maanden, hoort bij de prelinguale 
periode.



Monoglot of aangepast brabbelen Brabbelen wordt meer gemodelleerd naar eigen taal. 
Vanaf 8 maanden, hoort bij de prelinguale periode.

Onderextentie Term te eng toegepast. Voorbeeld: er is enkel 1 beer en 
dat is de knuffelbeer.

Overextentie Term te breed toepassen. Voorbeeld: alles met wielen is 
een auto.

Referentiële stijl De woordenschat bestaat veeleer uit woorden die 
refereren naar objecten zoals bal, kip, mama. Dit zorgt 
voor een snellere taalontwikkeling. Vaak zijn dit peuters 
die graag de omgeving verkennen en ouders imiteren bij 
het benoemen van objecten. 

Expresieve stijl De woordenschat bestaat uit woorden die uitdrukking 
geven aan wensen en gevoelens zoals dank je, meer soep. 
Deze kinderen gaan ook meer gebruik maken van 
voornaamwoorden en sociale zegswijzen. Dit zijn meestal 
sociaal georiënteerde kinderen en kinderen wiens ouders 
meer  
routines gebruiken zoals ‘Hoe maakt u het?’. 

Child directed speech Taal gericht op het kind. Korte zinnen, hoge stem, 
overdreven expressiviteit, duidelijke uitspraak, duidelijk 
afgescheiden pauzes tussen onderdelen en herhalen van 
nieuwe woorden in nieuwe contexten. Kinderen voorkeur 
voor CDS vanaf geboorte. Vanaf 5 maanden sterke 
responsiviteit voor CDS. 

Goodness of fit model Model dat verklaart hoe temperament en omgeving 
samen tot gunstige resultaten kunnen leiden. Men richt 
opvoedingsomgeving in waarin het temperament van elk 
kind erkend wordt om zo meer aangepast functioneren 
aan te moedigen. Model verklaart waarom moeilijke 
kinderen vaak problemen hebben. 

Gehechtheid De sterke affectieve band die we hebben met bijzondere 
mensen in ons leven. Deze band zorgt voor: plezier en 
vreugde en troost in tijden van stress.

Intern werkmodel Geheel van verwachtingen over beschikbaarheid 
gehechthheidsfiguren en kans dat ze hulp zullen bieden in 
stressmomenten. Model voor alle latere intieme relaties.

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. 

Ik-zelf Gevoel van zichzelf als handelende instantie, 
afgescheiden van de omgeving/de wereld, kan eigen 
gedachten handelingen onder controle houden. Is meer 
subjectief en komt voor het mij-zelf.

Mij-zelf Gevoel van zichzelf als object van kennis en evaluatie. 
Kwaliteiten die het zelf uniek maken: lichamelijke 
kenmerken, bezittingen, houdingen overtuigingen en 
persoonlijkheid.

Asynchronie Bijvoorbeeld verschillende lichaamsdelen volgen een 
verschillend groeipatroon.

Krabbelstadium Bij tekenen heeft de tekening niet echt verwijzingswaarde 
en is de tekening vaak een motorische uitdrukking. (2 
jaar)



Toevallig realisme Na het maken van de tekening betekenis verlenen. 
Beginnen symbolische betekenis van tekening te 
gebruiken. (3-4 jaar)

Mislukt realisme Vooraf intentie om iets te tekenen maar dit mislukt. 
Daarna eerste tekening met symbolische functie. 
Kopvoeter. (4-5 jaar)

Verstandelijk realisme Tekening is uitdrukking van belevingswereld van kind, 
hoeft niet persen overeen te komen met de realiteit. 
Omgekeerd schrijven. (5-6 jaar)

Visueel realisme Accurater tekenen, diepte verhouding en meer 
organisatie, geen losse figuren meer. (8-9 jaar)

Symboolfunctie of semiotische functie Capaciteit om mentale voorstellingen te maken.

Duale representatie De idee dat een symbolisch object zowel een object op 
zich is en een symbool dat naar iets anders verwijst

Egocentrisme Symbolische gezichtspunten van andere mensen niet 
kunnen onderscheiden van het eigen gezichtspunt; 3 
bergen probleem of de vraag heeft je broer een broer (pre-
operationeel stadium Piaget)

Animisme De overtuiging dat niet-levende objecten de kwaliteiten 
van levende wezens hebben. Voorbeeld: Je doet je pijn 
aan de deur en je bent er kwaad op.  

Fysiognomisch waarnemen Levenloze objecten hebben een gezicht en een emotionele 
geladenheid. Voorbeeld: Je zegt dat een plant blij is als je 
ze water geeft.  

Finalisme Idee dat alles tot iets dient of een bedoeling heeft. 
Voorbeeld: Je vraagt je af waarom het regent vandaag.  

Magisch denken Het geloof dat je de loop van de dingen kan veranderen. 
Voorbeelden: je mag vooral niet te veel denken aan 
dieven en monsters, want dan is de kans groter dat ze 
komen. Je schrijft een brief aan sinterklaas waarin je je 
fouten toegeeft en om vergeving smeekt.

Conservatie De idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van 
voorwerpen dezelfde blijven, zelfs wanneer hun uiterlijke 
verschijningsvorm verandert. Bijvoorbeeld aantal, lengte, 
hoeveelheid, gewicht. (In de pre-operationele fase van 
Piaget lukt het kinderen nog niet).

Centratie Aandacht richten op een aspect, focus op meest 
opvallende waarneembare eigenschappen. Afkomstig uit 
gebrek aan conservatie.

Gebrek aan transformaties Geen aandacht hebben voor evolutie tussen begin en 
eindtoestand. Afkomstig uit gebrek aan conservatie.

Onomkeerbaarheid of irreversibiliteit Kan een reeks van stappen niet in gedachten omkeren 
(statisch denken). Afkomstig uit gebrek aan conservatie.

Hierarchische classificatie Organiseren van voorwerpen in kassen en subklassen 
(waar een hiërarchische relatie tussen bestaat) op basis 
van gelijkenissen en verschillen. Dit wijst op een 
concentratie denkfout. 



Private taal Praten met zichzelf. Heeft volgens Vygotsky belangrijke 
functie omdat het helft om gedrag te sturen en vormt 
basis voor hogere cognitieve processen. Oorsprong van 
private taal is de zone van naaste ontwikkeling.

Innerlijke taal Internaliseren van luidop spreken

Scaffolding Aanpassen van steun die men geeft tijdens een leersessie 
in overeenstemming met huidige niveau van presteren 
kind. Scaffolding voorspelt gebruik private taal en zelf 
kunnen oplossen van analoge taken.

Scripts Algemene beschrijvingen van wat er gebeurt en wanneer 
het gebeurt in een specifieke situatie. Met toenemende 
leeftijd worden scripts uitgebreider met meer detail en 
worden ze gebruikt om te voorspellen wat er gaat 
gebeuren in gelijkaardige situaties.

Autobiografisch geheugen Bevat voorstellingen van persoonlijke betekenisvolle en 
eenmalige gebeurtenissen. Wordt steeds uitgebreider, 
specifieker en meer geïntegreerd.

Elaboratieve stijl Verschillende types vragen stellen en peilen naar ervaring 
gevoel en emoties kind. Repetitieve stijl is ook mogelijk.

False believe Overtuiging die niet overeenkomt met de realiteit die het 
gedrag van mensen kan beïnvloeden. Kind heeft in het 
begin niet door dat valse overtuigingen of verwachtingen 
het gedrag kunnen sturen, het maakt dan geen 
onderscheid tussen de fysieke realiteit en de 
gedachtenwereld.

Meta-cognitie Begrijpen van false belief, wijst op denken over denken. 
Vanaf 4 jaar inzicht in false believe taak, tot 6 jaar neemt 
dit inzicht toe.

Theory of mind Samenhangend geheel van idee over mentale activiteiten. 
Factoren die bijdragen aan theory of mind zijn taal, 
cognitieve vaardigheden en sociale vaardigheden (zoals 
broer, zus, leeftijdsgenoten bij verbeeldingsspel etc).

Passief recipient Jonge kinderen zien de menselijke geest als een passieve 
container, kleuters denken dat mentale activiteit ophoudt 
als er geen uiterlijke tekenen van zijn. Oudere kinderen 
zien de menselijke geest als actief en constructief. 

Fast mapping Verbinden woord met onderliggend concept na zeer korte 
kennismaking met woord. Daarom gaat men van 2-6 jaar 
van 200 naar 10.000 woorden. Vooral snel leren van 
voorwerpen, actie-woorden en adjectieven.

Principe van wederzijdse exclusiviteit Aangeboren capaciteit waarmee kinderen veronderstellen 
dat woorden verwijzen naar niet overlappende 
categorieën en het idee hebben dat nieuwe woorden 
verwijzen naar nieuwe objecten.

Over-regularizatie Grammaticale regels te ver uitbreiden zodat 
uitzonderingen er ook onder vallen. Voorbeelden: 1 vark 
en 2 varken, wij bennen in plaats van wij zijn. 

Juxtapositie Specifiek betekent juxtapositie dat er een twee-woorden 
zin wordt uitgesproken en na een korte pauze wordt er 
een derde woord aan toegevoegd.  
Dit derde woord zou in principe in de zin zelf moeten 
staan maar het is pas na verloop van tijd dat kinderen 
effectief de zin in een beweging uitspreken. Voorbeeld: 
Roel snoepje [pauze] willen. 



Topicalisatie Topicalisatie betekent dat kinderen nog een tijdje nadat ze 
al een correcte grammaticale zin formuleren het 
belangrijkste deel van de zin (de topic) herhalen na de 
zin, na een korte pauze. Voorbeeld: De zon schijnt 
[pauze] de zon. 

Pragmatiek De praktische en sociale kant van taal, die kinderen 
moeten leren om effectief en op de gepaste manier met 
anderen te communiceren. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen 
al een om te beurt gesprek voeren, gepast reageren op een 
opmerking en een onderwerp een tijd lang aanhouden. 
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen de conversatie aanpassen 
aan leeftijd, geslacht, sociale status van de luisteraar. Er 
ontstaan echter problemen in moeilijke situaties.

Elaboratie De zin die het kind zei uitbreiden door bijvoorbeeld 
adjectieven toe te voegen. Helpt bij het niet overmatig 
corrigeren van je kind.

Recasting Fout corrigeren door de zinnen van het kind te herhalen, 
maar in de juiste vorm. Helpt bij het niet overmatig 
corrigeren van je kind.

Zelf concept Geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en 
waarden waarvan een individu gelooft dat het omschrijft 
wie hij of zij is. Wanneer het zelfconcept ontwikkelt 
ontstaan er steeds meer zelfbewuste emoties, bijvoorbeeld 
toename van empathie sympathie en prosociaal gedrag. 
Ook zelfbewuste emoties komen vaker voor naargelang 
het zelf-concept beter ontwikkeld is.

Zelfwaardering Oordeel over onze eigen waarde en gevoelens die we 
daarbij hebben op basis van een globale inschatting en het 
oordelen over verschillende aspecten van het zelf. 

Prestatie en persoonsgerichte feedback Zorgt voor meer zelfbewust emoties bij kindje, dit kan 
verkeerd zijn waneer een taak bijvoorbeeld niet goed 
gaat, het kind zal de fout op zichzelf attribueren.

Taakgerichte feedback Zorgt voor minder zelf-bewuste emoties, dit is het beste 
om te gebruiken.

Schaamte Gevoel van falen als persoon, geassocieerd met lage 
zelfwaarde, depressie en kwaadheid.

Schuld Falen ten opzichte van een bepaalde standaard: 
adaptiever, tendens tot reparatie en zelfcontrole. Verschilt 
wel per cultuur want in China is schaamte bijvoorbeeld 
een herinnering aan groepsnormen.

Empathie Heeft een cognitieve component en een affectieve 
component. De cognitieve is die van het perspectief 
innemen en de wereld door de ogen van de ander kunnen 
bekijken. De affectieve bevat empathische zorg of 
sympathie (bezorgdheid en medelijden kunnen tonen voor 
het ongeluk van anderen) en ook persoonlijk ongemak 
(affectief ongemak en stress bij confrontatie met lijden 
van anderen). Empathie is een belangrijke voorspeller 
van prosociaal gedrag, dit zijn handelingen die een ander 
persoon voordeel brengen zonder eigenbelang. 
Voorbeeld: Snoepjes delen met andere kinderen. Wanneer 
de opvoedingsstijl van de ouders bestraffend is zal er 
minder empathie zijn.

Empathische zorg of sympathie Bezorgdheid en medelijden kunnen tonen voor het 
ongeluk van anderen. Weinig emotionele zelfregulering 
betekent minder sympathie. 



Persoonlijk ongemak Persoonlijk ongemak (affectief ongemak en stress bij 
confrontatie met lijden van anderen).

Niet sociale activiteit Het kind speelt niet en vertoont toeschouwersgedrag of 
het doet aan solitair spel (alleen spelen).

Parallel spel Het kind speelt in de nabijheid van andere kinderen met 
gelijkaardig speelgoed, maar probeert hen niet te 
beïnvloeden. 

Sociale interactie Associatief spel (uitwisselen en commentaar) en 
coöperatief spel (eenzelfde doel nastreven). 

Functioneel spel Eenvoudige, repetitieve bewegingen, met of zonder 
voorwerpen (0-2 jaar).

Constructiespel Creëren of construeren van iets (3-6 jaar).

Rollenspel Uitbeelden van alledaagse en ingebeelde rollen (2-6 jaar). 

Vriendschap bij volwassenen Elkaar gezelschap houden, delen, begrijpen van 
gedachten en gevoelens en voor elkaar zorgen in tijden 
van nood. Rijpe vriendschappen blijven duren in de tijd 
en overleven occasionele conflicten.

Speelkameraad bij kleuters Samen lachen, praten, elkaar steunen maar nog geen 
wederzijds vertrouwen, nog niet langdurig want na een 
ruzie eindigt de vriendschap. Iemand die jou leuk vindt, 
met jou speelt en speelgoed deelt. De vriendschappen 
veranderen vaak. Vrienden bieden meer bevestiging, zijn 
emotioneel expressiever en bieden meer sociale steun dan 
niet vrienden.

Inductieve discipline Ouders stellen discipline maar leggen daarbij wel uit wat 
niet mag. Het is voor het kindje dan duidelijker hoe te 
handelen en ontwikkelt het meer empathie. Morele 
standaarden worden beter begrepen, er is minder 
transgressie van normen, meer gehoorzaamheid en meer 
reparatie na normovertredingen.

Instrumentele agressie Is bedoelt om iets te krijgen, een instrument om een doel 
te bereiken.

Fysieke agressie Direct: slaan, krabben, schoppen enzovoorts. Zichtbaar 
op de persoon toegepast. Indirect: minder duidelijke 
agressie met indirect gevolg zoals een speelgoedje van 
iemand afpakken.

Verbale agressie Altijd direct. Woordelijke agressie.

Relationele agressie Schade toebrengen aan relaties. Direct: driegen relatie 
stop te zetten. Indirect: roddelen, niet meer met iemand 
praten.

Gebrek aan geslachtsconstantie Kleuters begrijpen nog niet dat de kenmerken die 
samenhangen met het geslacht niet bepalen of iemand 
mannelijk of vrouwelijk is.

Geslachtsconstantie Het inzicht dat geslacht een biologische basis heeft en 
hetzelfde blijft ongeacht kleding, haarstijl of 
spelactiviteiten. Dit inzicht is pas verworven op het einde 
van de kleuterperiode en is gerelateerd aan cognitieve 
problemen van pre-operationeel denken.  
Conservatie en uiterlijke verschijning realiteit.

Decentratie Focussen op meerdere aspecten van het probleem en ze 
met elkaar in verband brengen. Ontstaat tijdens lagere 
schoolleeftijd (6-11).



Transformaties Het vermogen om het proces tussen begin- en 
eindtoestand in acht te nemen en te gebruiken bij de 
beoordeling van de situatie. Ontstaat tijdens lagere school 
leeftijd (6-11).

Omkeerbaarheid De richting van een reeks stappen omkeren en weer op 
het uitgangspunt terugkeren. Is onderdeel van elke 
logische operatie, ontstaat tijdens lagere schoolleeftijd 
(6-11).

Operaties Mentale handelingen die gehoorzamen aan logische 
regels.

Seriatie De capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie 
te ordenen (rond 6-7 jaar).

Transitieve inferentie Het uitvoeren van mentale seriatie of ordening. Hierbij 
moet men opnieuw 3 soorten relaties integreren. 
Voorbeeld: staaf A langer dan staaf B, B langer dan C, is 
A dan langer dan C of niet?  

Spatiaal redeneren Begrip van ruimte. Een 5-6 jarige kan geen object 
benoemen wat zich links of rechts van een persoon 
bevindt. Een 7-8 jarige kan dit wel dankzij mentale 
rotatie (een ruimtelijk standpunt innemen van de andere). 

Cognitieve kaart Mentale representatie van bekende plaatsen, zoals buurt, 
huis en school. Hiervoor gebruiken ze landmarks, die 
eerst fragmentarisch zijn en later meer georganiseerd en 
geïntegreerd. Rond 8-10 jaar kunnen kinderen 
bijvoorbeeld de weg uitleggen aan een ander. 

Cognitieve inhibitie Capaciteit om irrelevante info te weren.

Elaboratie Een relatie of gedeelde betekenis tot stand berengen 
tussen twee of meer stukken informatie die niet tot 
dezelfde categorie behoren. Mentaal beeld oproepen. 
Rond eind lagere schoolleeftijd want meer werkgeheugen 
beschikbaar.

Cognitieve zelfregulering Proces van continu opvolgen van de vooruitgang in de 
richting van het gestelde doel, problemen detecteren en 
oplossingen zoeken. Geleidelijke ontwikkeling want 
moeilijk en belastend. Ouders kunnen helpen door goede 
strategieën te suggereren en te vertellen waarom ze 
werken. Zo ontwikkelt het kind academische zelf-
efficaciteit in plaats van aangeleerde hulpeloosheid.

Topic focus tijdens verhalen vertellen Typisch noord-amerikaans. Duidelijke rode draad en 
samenhang in het verhaal.

Associatieve stijl tijdens verhalen vertellen Typisch afro-amerikaans. Verschillende anekdotes, veel 
uitweidingen, emoties, fantasie en subplots.

Permissief opvoeden Veel warmte, gebrek aan regels en legt de basis voor 
narcisme. Het kind ontwikkelt een onrealistisch hoge 
zelfwaarde. Bijna alles is toegelaten en er is geen controle 
waardoor kinderen te hoge doelen stellen. 

Kritische opvoeding Zorgt voor lage zelfwaarde bij kindje.

Democratisch en warm opvoeden Warm opvoeden maar wel regels stellen en uitleggen 
waarom iets niet mag. Zorgt voor goede zelfwaarde.

Interne attributie Het ligt aan mezelf.

Externe attributie Het ligt aan anderen.



Veranderbare attributie Het kan veranderen.

Stabiele attributie Het zal altijd zo blijven.

Specifieke attributie Geboden verklaring is enkel relevant voor specifieke 
gebeurtenis.

Globale attributie Geboden verklaring kan toegepast worden om meerdere 
situaties.

Pessimistische verklaringsstijl Benadrukt interne, stabiele en globale oorzaken voor 
negatieve gebeurtenissen en is geassocieerd met 
gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing.

Leerorientatie Gericht op begrijpen en onder de knie krijgen van 
materiaal.

Aangeleerde hulpeloosheid Verwachting dat de competentie tekort zal schieten in het 
behalen van het doel.

Emotionele zelfregulatie Strategieen om emoties tot een comfortabel niveau te 
brengen.

Emotionele zelf-efficaciteit Capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op een 
effectieve wijze te kunnen hanteren. Het gevoel dat je 
emoties onder controle hebt. Bevordert sociale 
competentie, empathie en vermindert negatieve emoties.

Probleemgerichte coping-strategie Gebruikt als gebeurtenis onder controle is. Steun zoeken 
en proberen probleem op te lossen. Bijvoorbeeld bij een 
toets of competitiewedstrijd. (Rond 10 jaar, lagere school 
leeftijd).

Emotie-gerichte coping-strategie Gebeurtenis buiten controle: herdefiniëren van situatie, 
ontkennen van belang van gebeurtenis. Meer omgaan met 
ervaring van het probleem. (Rond 10 jaar, lagere school 
leeftijd).

Distributieve rechtvaardigheid Regels met betrekking tot de wijze waarop schaarse 
goederen verdeeld dienen te worden.

Peergroep Groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en 
door leider-volgers wordt gekenmerkt. 3-12 personen. Er 
heerst een peer cultuur: bijvoorbeeld specifieke kleding 
dragen, woordgebruik, plaats om bijeen te komen. 
Kenmerkend: nabijheid, geslacht, etniciteit, populariteit.

Peer aanvaarding Graag gezien zijn door een groep vrienden, dus geen 
wederzijdse relatie maar eenzijdig.

Proding Synapisch snoeien, hersenverbindingen afbreken. Om zo 
meer ruimte te maken in de hersenen (rond 13-14 jaar).

Myelinisatie Connectie tussen hersenregio’s wordt versterkt. Gevolg is 
sneller denken (van 13 tot ongeveer 20-25 jaar).

Imaginair publiek De sterke focus op zichzelf leidt ertoe dat adolescenten 
het gevoel hebben dat iedereen ook op hen gefocust is 
(nadruk op imago, blozen, verlegenheid, gevoeligheid 
voor kritiek). 

Persoonlijke legende Adolescenten nemen aan dat hun eigen gedachten en 
gevoelens uniek zijn. Bijvoorbeeld niemand heeft ooit 
zo’n gebroken hart gehad. Gaat gepaard met een gevoel 
van onkwetsbaarheid, zichzelf sterk idealiseren.

Clique Kleine groep, 5-7 goede vrienden. Bepaald door 
interesses en sociale status (populair of niet populair).



Crowd Groter, meerdere cliques. Lidmaatschap gebaseerd op 
reputatie of stereotype.

Authoritative opvoeding Het kind een grote autonomiteit geven en aan het stuur 
zetten. Men gaat uit van een grote rijpheid van het kind. 
Als iets verboden wordt dan wordt ook duidelijk 
aangegeven waarom het niet mag. Ook de grenzen 
worden duidelijk uitgelegd. Deze ouders zijn vaak erg 
warm in de omgang met hun kinderen. Helpt weerstaand 
bieden tegen de druk om te conformeren.

Twee-cyclus model van identiteitsontwikkeling Exploratie in de breedte zorgt voor maken van bindingen. 
De bindingen zorgen voor exploratie in de diepte. De 
exploratie in de diepte zorgt voor evaluatie van de 
binding. Als men zich identificeert met de binding blijft 
de binding bestaan. Indien dit niet het geval is gaat men 
terug naar exploratie in de breedte. 

Levensstructuur Het onderliggende design van iemands leven. 
Bijvoorbeeld relaties of werk. 

Sociale klok Leeftijdsgebonden verwachtingen voor 
levensgebeurtenissen.

Eenzaamheid Een gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de 
kloof tussen de sociale relaties die we nu hebben en 
diegene die we zouden willen hebben. Eenzaamheid 
bereikt een piek bij oudere tieners en bij vroege 20ers en 
daalt dan gestaag tot in de zeventig. Wanneer iemand 
langdurig of aanhoudend eenzaam is zal er ‘self-
defeating’ gedrag ontstaan, iemand is dan negatief 
tegenover zichzelf en anderen. 

Generativiteit Het bewaren van zin ‘keepers of meaning’.

Midlife crisis Een twijfelen aan zichzelf, evaluatie en stress die erg 
uitgesproken is in de 40er jaren en leiden tot belangrijke 
herstructurering van de persoonlijkheid. Levinson vond 
dat de meeste mannen en vrouwen dit meemaakten 
terwijl Vaillant vond dat dit erg weinig voorkomt. 
Mannen krijgen dit in hun vroege jaren 40 en vrouwen in 
hun late 40 en 50er jaren. Mannen hebben een midlife 
crisis in een richting en vrouwen in meerdere 
(bijvoorbeeld werk of gezin of werk en gezin). Na later 
onderzoek blijkt het leeftijdsbereik breder en is de crisis 
meer gerelateerd aan ingrijpende levensgebeurtenissen.

Mogelijke zelven Wat men hoop of vreest te worden. Vormen de temporele 
dimensie van het zelf; waar het individu naar streeft en 
wat het hoopt te worden. Naarmate ouder worden, minder 
sociale vergelijking en meer vergelijking over de tijd 
(temporeel). Beschrijvingen van actuele zelf blijven 
stabiel, maar beschrijvingen mogelijke zelf veranderen 
sterk.

Effect-optimisatie Capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en 
negatieve emoties te reduceren. Belangrijk in functie van 
omgaan met verlies van fysieke en mentale vermogens.

Reminiscentie Het vertellen van verhalen over mensen, gebeurtenissen, 
gedachten en gevoelens uit verleden.

Life review De betekenis van ervaringen uit het verleden her 
evalueren. Hierdoor begrijpen we onszelf beter, want het 
helpt om een gevoel van integriteit te bekomen en heeft 
positieve welzijnseffecten.


