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Hoofdstuk 1 – Geschiedenis, theorie en 

onderzoeksstrategieën 

Inleiding tot het vak 
Domein van de ontwikkelingspsychologie 

• Wetenschappelijk 

o Een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag wil begrijpen over de 

levensloop 

▪ In verschillende domeinen te zien (bv. fysiek, cognitief, sociaal, …) 

▪ Er is een interesse voor de beïnvloedende factoren 

o We moeten ons onderscheiden van de dagelijkse (leken)opvatting 

• Toegepast 

o Theorieën en bekomen kennis toepassen op de mens 

o Groot belang voor de praktijk 

• Interdisciplinair 

o Ontwikkelt zich door gecombineerde inspanningen uit vele wetenschappen 

o Bv. sociologen, biologen, … 

Theorieën over ontwikkeling 

• Beschrijven 

• Verklaren 

• Voorspellen 

Theorie = een geordend en samenhangend geheel van uitspraken dat gedrag beschrijft, verklaart 

en voorspelt 

• Voorbeeld: 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) 

Nut van theorie 

• Nut  

o Begrijpen 

o Basis voor praktijk 

o Behoefte aan wetenschappelijke bevestiging → belang van replicatie 

• 2 soorten mindsets 

o Growth mindset 

▪ Capaciteiten kunnen zich ontwikkelen 

▪ Ontwikkeling door goede motivatie en inspanning 

▪ Mensen met dit soort mindset doen het vaak beter 

▪ Falen zorgt voor een extra boost, je wilt het de volgende keer beter doen! 

o Fixed mindset 

▪ Capaciteiten staan vast 

▪ Bv. je hebt een slecht resultaat, dus je bent dom (althans dit is wat je denkt) 
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o Zo’n mindset kan sterk beïnvloed worden door de omgeving! Ze kunnen dus 

aangeleerd/aangepast worden! 

Basisvragen of structurele kenmerken 
Continu of discontinue 

• Grafische weergave 

o Links = continu 

▪ Kwantitatieve aard; in termen van 

hoeveelheid 

▪ Rustige, zeer graduele ontwikkelingen die 

aan een bepaald tempo verlopen 

▪ Geen abrupte pieken of dalen 

▪ Dit is vaak het geval - bv.: kennis, sport, motorische ontwikkeling, … 

o Rechts = discontinu 

▪ Kwalitatieve aard; plotse verandering die kwalitatief onderscheiden is van 

wat je ervoor had; je komt in een nieuwe toestand die weinig te vergelijken 

is met de vorige 

▪ Abrupte, snelle overgang 

▪ Bv.: transitie van het middelbaar naar het hoger onderwijs, overlijden van 

geliefde, … 

 

• De pubertijd 

o Sterke piek zou een discontinue ontwikkeling 

kunnen aanwijzen, maar dit is NIET het geval! 

o Dit is een uitzondering op de continue 

ontwikkeling 

▪ Ze kan soms zeer snel verlopen 

▪ Je blijft mm per mm groeien  

▪ We passen onze reeds gekende 

vaardigheden aan 

 

• Metafoor van wolkenformatie 

o De waarheid ligt ergens tussenin 

o Bv. je eerste stapjes zetten → discontinu = joepie je kan het, wat zijn we trots op jou; 

continu = graduele groei naar stappen 

1 verloop of meerdere 

• Vroeger: aanhangers van stadiatheorieën (bv. Piaget en Kohlberg): 

o Menselijke ontwikkeling op 1 dimensie situeren 

o Zelfde sequentie van ontwikkeling 

o Universeel 

o 1 richting: vooruit 

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

en omgevingskenmerken 

o Iedereen heeft zijn eigen timing en tempo in de ontwikkeling, waarbij zowel 

progressie als regressie (bv. door een moeilijke periode in het leven) mogelijk zijn 
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Erfelijkheid of omgeving 

• Biologische theorieën – Nature 

o Aangeboren biologische eigenschappen 

o Eerder een stabiele visie op ontwikkeling – het staat vast 

o Endogene krachten (zit binnen het eigen kunnen) 

o Belangrijk concept: maturatie – er zou een blauwdruk aanwezig zijn van onze 

ontwikkeling, deze bepaalt wie je wordt 

• Milieutheorieën – Nurture 

o Fysische en sociale invloeden uit de omwereld 

o Je gelooft in de veranderbaarheid en plasticiteit 

o Exogene krachten (eigen controle, van buitenuit gestuurd) 

• Three identical strangers 

o 1-eiige drieling die bij de geboorte gescheiden zijn geweest door een onderzoeker 

o In welke mate speelt de genetica een rol? 

o Deze film toont hoe simplistisch de kijk was 

o Toont ook hoe onethisch men toen te werk ging! 

• Onderzoek van Caspi et al.: 

o De kans voor een klinische depressie is de combinatie van genetica en omgeving 

o Het is pas als ze samen voorkomen dat de kans sterk stijgt! 

• Onderzoek O’Connor et al.: 

o Twee groepen adoptiekinderen 

▪ 1 met genetisch risico op antisociaal gedrag en 1 zonder risico 

▪ Zorgt ervoor dat gezin inspeelt op de situatie en versterkt ze het nature-

element 

▪ Op 12 jaar antisociaal gedrag bij het 1e gezin (met genetisch risico) 

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

complexe manier op elkaar in 

Vraag: “Zal een onderzoeker die bijvoorbeeld sterking in discontinue ontwikkeling gelooft eerder in 

nature of nurture geloven?” 

Nature; Er zijn gezette tijdstippen dus er zou een bouwplan moeten zijn dat zegt wat wanneer 

moet gebeuren. 

Levensloopperspectief 

• Bied een veel meer gebalanceerd en genuanceerd perspectief op menselijke ontwikkeling 

• Door toenemende aandacht voor oudere mensen (ze zijn langer gezond en actief) 

• Soort uitloper van de dynamische systeembenadering (van bevruchting tot de dood) 

Levensloopperspectief: levenslang 

• In tegenstelling tot bv. Freud, Piaget en Kohlberg (zij hadden enkel fasen tot de kindertijd) 

• Volwassenheid = ontwikkeling van vele mogelijkheden 

• Levenslange ontwikkeling 

• Drie brede domeinen die interageren 

o Fysiek – cognitief – emotioneel en sociaal 
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Levensloopperspectief: multidimensioneel en -directioneel 

• Multidimensioneel = bepaald door complex samenspel van 

biologische, psychologische en sociale factoren 

• Multidirectioneel of veelvormig 

o Vooruitgang en achteruitgang over alle domeinen 

heen 

o Vooruitgang en achteruitgaan binnen zelfde 

domeinen 

Levensloopperspectief: plasticiteit 

• Kneedbaarheid/veranderbaarheid 

• Grote verschillen tussen individuen 

o Bv. ontslag op middelbare leeftijd; de ene zal dit zien als een nieuwe uitdaging de 

andere zal het zien als een soort van mislukking 

• Capaciteit tot veranderbaarheid neemt af over de tijd = toenemende rigiditeit 

Levensloopperspectief: verschillende contexten 

• Invloeden op ontwikkeling 

o Leeftijdsgebonden (normatief) 

▪ Zaken die we allemaal op dezelfde leeftijd meemaken 

▪ Bv.: alleen wonen, puberteit, onderwijs, … 

o Gebonden aan geschiedenis (normatief) 

▪ Gebeurtenissen die mensen in een bepaald cohort treffen 

▪ Bv.: oorlog, de opkomst van de digitale media, stemrecht voor vrouwen, … 

o Niet-normatief 

▪ Zaken die niet iedereen meemaakt, meer unieke invloeden 

▪ Bv.: persoonlijke economische toestand, het scheiden van de ouders, ziekte, 

het winnen van de lotto, beroemd worden, … 

 Soort invloed 

 Leeftijd Historisch Niet-normatief 

Voorspelbaar Ja Ja/nee Nee 

Wie Iedereen Cohort Enkele persoon 

 

ZOEMSESSIE 

“Waarvoor staan de termen babyboomgeneratie, generatie X, generatie Y en generatie Z?” 

“Wat zouden de belangrijkste verschillen zijn tussen deze generaties in termen van levensvisie, 

ingesteldheid, populaire cultuur?” 

 Periode Ingesteldheid Iconen 

Babyboomgeneratie Na WO2 tot 1960 Vooruitgangsdenken, 
goed leven opbouwen, 
collectief goed, 
idealisme 

Martin Luther King, 
The Beatles, Bob Dylan 

Generatie X 1960 – 1980 Rebels, afzetten tegen 
ouders, 
identiteitsverwarring 

Nirvana 
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Generatie Y 1990 – 2000 Individualisme, 
zelfontplooiing, 
onafhankelijkheid 

Obama 

Generatie Z/ I-
generatie 

2000 – nu  Gelijkwaardigheid, 
tolerantie voor 
verschillende 
levenswezens, fluïde 
identiteit 

/ 

 

Inhoudelijke typering van ontwikkelingspsychologische theorieën 
3 mensbeelden: 

• Van nature slecht 

o Kinderen komen ter wereld als een vat vol driften en impulsen die potentieel 

gevaarlijk zijn 

o De primaire rol van volwassenen is om die impulsen in goede banen te leiden 

• Tabula Rasa 

o Kinderen komen ter wereld als en onbeschreven blad, wiens ontwikkeling alle kanten 

uit kan 

o De primaire rol van volwassenen is om hen vanaf nul alles te leren (kinderen zijn dus 

sterk beïnvloedbaar door de omgeving [NURTURE]) 

o De ontwikkeling kan verschillende richtingen uitgaan! 

• Van nature goed 

o Kinderen zijn van nature morele wezens gericht op het goede 

o De primaire rol van volwassenen is om die goedheid te voeden en te cultiveren 

o Als psycholoog zouden we deze extra moeten stimuleren 

Wetenschappelijke voorvaders 

• Darwin [VERKLARING] 

o Evolutietheorie  

▪ Natuurlijke selectie: organismen met bepaalde eigenschappen (adaptaties) 

slagen er beter in om te overleven 

▪ Seksuele selectie: eigenschappen die bijdragen tot het reproductieve succes 

van organismen 

▪ Beide soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te 

worden, zodat alleen goed aangepaste soorten overleven [SURVIVAL OF THE 

FITTEST] 

 

o Betekenis van de evolutietheorie in de ontwikkelingspsychologie 

▪ Deze vaststellingen worden door ontwikkelingspsychologen toegepast op de 

mens: bepaalde eigenschappen en gedragingen zijn nuttig voor onze 

overleving (hoe evolueert de mens tijdens zijn ontwikkeling?) 

▪ Recapitulatietheorie: ontogenese als herhaling van fylogenese: zijnde van 

eenvoudig naar complex (theorie = achterhaald) 

• Wie we zijn zou een herhaling zijn van wat we in de geschiedenis zijn 

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

dood) 

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

▪ Recapitulatietheorie toegepast op het spel: 

• Vroege kindertijd (0-4 jaar): stadium van de dieren (vechten, gooien) 

• Kindertijd (4-8 jaar): stadium van de nomadische mensachtigen 

(verstoppertje, jagertje) 

• Preadolescentie (8-12 jaar): stadium van overgang naar sedentair 

bestaan (kampen bouwen) 

• Adolescentie (12-24 jaar): stadium van beschaving (gestructureerd 

spel zoals in hobby’s) 

 

• Hall [BESCHRIJVING] 

o Normatieve benadering 

▪ Probeerde een soort van tijdlijn te ontwikkelen 

▪ Grootscheeps onderzoek om leeftijdsgemiddelden en typische ontwikkeling 

in kaart te brengen 

▪ Beschrijving leidt tot vaststelling van geordend patroon van veranderingen: 

bevestigt maturatie-idee (bij de geboorte zou een soort van code 

ontwikkelt zijn die ervoor zorgt dat we op een bepaalde leeftijd een 

bepaalde ontwikkeling doormaken) 

▪ “The original impulse to growth… is endogenous rather than exogenous.” 

o Ontwikkelde de recapitulatietheorie  

 

• Binet [VOORSPELLING] 

o Test beweging 

o Stanford-Binet intelligentietests: identificeren kinderen met leerproblemen om deze 

dan vanop een jonge leeftijd te kunnen helpen (bijzonder onderwijs) 

▪ Interesse in individuele verschillen in ontwikkeling groeit 

▪ Men wil ook een norm opstellen 

Klassieke theorieën uit de 20ste eeuw 
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Psychoanalyse 

FREUD 

• Visie = kinderen gaan door een reeks stadia waarin conflicten tussen biologische driften en 

sociale verwachtingen naar boven komen. De oplossing voor zo’n conflict bepaalt het 

psychisch functioneren 

• Psychoseksuele theorie = hoe de ouders omgaan met de impulsen tijdens de eerste 

levensjaren van het kind bepalen de ontwikkeling van de persoonlijkheid 

• De menselijke psyché bevat een interne bron van vaste psychische energie die gedrag 

motiveert 

o De driften willen onmiddellijk bevredigt worden 

o Ze functioneren volgens het primaire proces denken 

• Er zijn 2 basisdriften 

o Libido (gericht op leven, plezier, het vormen van sociale relaties) 

o Thanatos (gericht op destructie, dood, differentiatie van het individu) 

• Persoonlijkheidsontwikkeling is het gevolg van hoe het individu omgaat met deze driften 

• De menselijke geest deelt zich op in 3 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 

▪ Soort scheidsrechter tussen het Id en het Superego 

▪ Werkt aan de hand van het realiteitsprincipe 

▪ Geregeerd door secundair proces denken 

o SUPEREGO = regels van de maatschappij volgen 

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

internaliseert 

▪ Aangeleerd door socialisatie 

▪ Het goede wordt beloond en het slechte wordt bestraft 

• Metafoor van het waterbuizensysteem: 

o De kraan open = het Id predomineert (neurotische angst) 

▪ De driften spelen baas 

▪ Mensen zijn slaaf van hun driften 

o De kraan dicht = het Superego predomineert (morele angst) 

▪ Mensen die “met de billen dicht” door het leven gaan 

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

▪ Doet dit op een efficiënte en constructieve manier 

Psychoseksuele stadia: 

Oraal Geboorte – 1 jaar Alles in de mond stoppen, zuigen aan de papfles 
Mama moet de nood aan voeding kunnen verzorgen 
Indien niet → orale fixatie (roken, nagelbijten, afhankelijkheid) 

Anaal 1 – 3 jaar Periode van zindelijkheidstraining, het kind leert om invloed uit te 
oefenen op zijn/haar omgeving (niet op het potje willen uit 
koppigheid) 
Anale fixatie (gierigheid, smetvrees) 
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Fallisch 3 – 6 jaar De periode waarbij het Oedipuscomplex/Electracomplex optreedt; 
een 3e persoon kan dit oplossen door een verbod op te leggen; het 
superego wordt geïnstalleerd 
Fallische fixatie = geweten dat overuren draait door te strenge 
installatie van het superego (afhankelijkheid, faalangst, 
perfectionisme) 

Latentie 6 – 11 jaar De driften worden meer op de achtergrond geplaatst, we zijn meer 
bezig met het leren van nieuwe vaardigheden 

Genitaal Adolescentie Opnieuw opkomen (zeer abrupt) van de driften, maar nu eerder 
gericht op anderen (seksuele voortplanting, ontwikkeling van 
gevoelens) 

 

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 de bevrediging van het 

eros te bieden. Door de verschuiving van deze erogene zone wordt de persoonlijkheid ontwikkelt 

 Welk soort theorie is die van Freud? 

• Discontinu → leeftijdsgebonden fasen 

• 1 verloop → universeel traject waarbij je enkel vooruit kan (je kan niet terug) 

• Nurture → grote impact van de omgeving; Nature → geprogrammeerde fasen 

Kritiek op Freud: 

• Te grote klemtoon op rol van seksuele gevoelens in de ontwikkeling 

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

• Geen onderzoek gedaan bij kinderen 

ERIKSON 

• Rol van het ego verschilt 

o Freud: defensief → Verdedigt zich tegen dreigingen van het id en superego 

o Erikson: constructief → actief oplossen van conflicten waarmee het individu wordt 

geconfronteerd 

• Erikson heeft een meer globale en positieve visie 

o Freud: pessimistisch en donker: ego levert voortdurend een strijd, het is niet leuk om 

de rol van het ego te spelen 

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

naar ontwikkeling van psychosociale identiteit; het ego is steeds op zoek naar een 

betere versie van het zelf 

• Belang van sociale omgeving: 

o Freud: minimale rol (→ intrapsychisch) 

o Erikson: substantiële rol (→ interpsychisch)  

• Duur van ontwikkeling 

o Freud: na 5 jaar ligt de persoonlijkheid vast 

o Erikson: ontwikkeling is een levenslang proces, toevoeging van extra stadia; wordt de 

eerste levenslooppsycholoog genoemd 

 

 



  

BRENT BAEYENS 17 

 

PSYCHOSOCIAAL CONFLICT (ERIKSON) PSYCHOSEKSUEEL CONFLICT (FREUD) 
Vertrouwen vs. Wantrouwen 
Autonomie vs. Schaamte 
Initiatief vs. Schuld  
Vlijt vs. Minderwaardigheid 
Identiteit vs. Verwarring 
Intimiteit vs. Isolement 
Generativiteit vs. Stagnatie 
Ego-integriteit vs. Wanhoop 

Oraal 
Anaal 
Fallisch 
Latentie 
Genitaal  

 

Epigentische ontwikkeling = elke ontwikkelingstaak ontstaat na de vorige en bouwt voort op de 

vaardigheden die je hebt geleerd uit de vorige fase. Wanneer je nog niet klaar bent met een 

bepaalde fase is de kans op falen in de volgende fasen groter waardoor ze het moeilijk kunnen 

hebben met nieuwe vaardigheden aan te leren 

 Voor- en nadelen 

• Voordelen 

o Nadruk op unieke, individuele levensgeschiedenis (klinische methode) 

o Inspireerde onderzoek over vele aspecten van menselijke psychosociale ontwikkeling 

• Nadelen 

o Weinig aandacht voor andere methoden, waardoor ze geïsoleerd was 

o Vele ideeën zijn te moeilijk om te kunnen onderzoeken (bv. ego-sterke) 

Behaviorisme en sociaal leren 

CONDITIONERING 

• Filosofische achtergrond 

o 17de eeuw: John Locke: Tabula Rasa – kind geboren als een onbeschreven blad 

▪ Continue ontwikkeling 

▪ Vele richtingen 

▪ Het kind wordt beïnvloed door de omgeving 

Klassieke conditionering 

• Ivan Pavlov → geïnteresseerd in de manier waarop gedragingen aan elkaar gekoppeld 

worden door via associaties 

• Voorbeeld: Moeder die haar kind streelde bij het geven van de borstvoeding 

o Ongeconditioneerde stimulus = borstvoeding 

o Geconditioneerde stimulus = strelen over het hoofd 

• Niet enkel fysiologische responsen, dit kan ook met emotionele reacties 

o Kleine Albert wordt bang voor een witte rat omdat onderzoekers een 

angstaanjagend geluid produceerden 

o Nu zou dit soort onderzoek niet meer mogen uitgevoerd worden wegens ethische 

redenen 

• Passief verloop 
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Operante conditionering 

  
 

• Actiever dan klassieke conditionering 

• Bekrachtiger = elke stimulus die ervoor zorgt 

dat de frequentie van een bepaald gedrag 

doet toenemen 

• Straf = elke stimulus die ervoor zorgt dat de 

frequentie van een bepaald gedrag gaat 

dalen 

• Skinner 

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

te krijgen 

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

Zoemsessie 

“Beeld je in dat je een ouder bent die probeert om je kind meer buiten te laten spelen en 

minder computerspelletjes te laten spelen, welke strategieën pas je toe?” 

 Frequentie van het gedrag 

Toename buiten spelen Afname computerspelletjes 
spelen 

Stellen van 
het gedrag 

leidt tot 

Toedienen van een 
stimulus 

Je mag een fiets kopen om 
meer buiten te spelen 
Beloven om mee buiten te 
spelen 
“dan zal ik trots zijn” 

Als je niet stopt moet je je 
kamer opruimen of vroeger 
gaan slapen 
“dan zal mama teleurgesteld 
zijn” 

Wegnemen van een 
stimulus 

Als je buitenspeelt moet je de 
afwas niet doen 
“dan zal ik stoppen met 
zagen” 

Wegnemen van de computer 
Anders mag je niet mee naar 
Walibi 
“dan weet mama niet of ze jou 
wel graag ziet” 

 

 

Gedrag

Bekrachtiger
Verhoogt de 

kans

Gedrag

Straf
Verlaagt de 

kans
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Vergelijking klassieke versus operante conditionering 

Klassiek: 

• Stimulus → respons sequentie 

• Passief = gedrag is functie van aanwezigheid van een stimulus die reflexmatig gedrag uitlokt 

Operant: 

• Respons → stimulus sequentie 

• Actief = individu probeert op een actieve wijze een bepaalde stimulus te bekomen 

 

Kernassumpties 

• Mens = passief 

o Geen interne groeiprocessen/geen introspectie 

o Menselijk gedrag wordt verkapt in gedragseenheden 

o Gedragseenheden kunnen op een toevallige wijze aan elkaar gekoppeld worden via 

algemene wetten → zo worden ze steeds complexer 

• Sociale omgeving programmeert menselijk gedrag (= mechanisch) 

o Vele ontwikkelingslijnen worden mogelijk 

o Ontwikkeling is een kwantitatief accumulatieproces op grond van 

omgevingsinvloeden = continu proces 

• Gevolg:  

o Weinig aandacht voor leeftijdsspecifieke processen 

o Fasetheorieën zijn zinloos 

SOCIAAL LEREN 

• Albert Bandura 

o Modeling / imitatie / observerend leren 

o Passieve ontwikkeling 

o Voorbeeld: hoe reageren kinderen op een spel met namaaksigaretten 

▪ Kinderen van rokers zullen meer interesse tonen in nepsigaretten ook al 

hebben ze een zeer negatieve attitude tegenover roken 

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

cognitie en denken zijn bij sociaal leren zeer belangrijke aspecten 

• Kinderen zouden steeds selectiever worden in wat ze imiteren 

o Door persoonlijke standaarden en een gevoel van zelfwerkzaamheid 
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Self-efficacy = je kijkt als kind naar de 

normen en verwachtingen van de 

sociale omgeving 

Op den duur formuleer je als kind je 

eigen standaarden op basis van deze 

verwachtingen. Als dit lukt krijg je een 

gevoel van Self-efficacy/competentie 

 

 

 

 

 

Voor- en nadelen van het behaviorisme en sociaal leren 

• Voordeel 

o Toegepast in gedragstherapie (‘behavior modification’) → Combinatie van 

conditionering in en sociaal leren 

• Nadelen 

o Visie op de omgevingsinvloeden is TE beperkt 

o Onderschatting van de eigen bijdrage tot ontwikkeling 

Piaget 

• Filosofische achtergrond 

o 18de eeuw: Rousseau 

▪ “Edele Wilde” – Kind is van nature gezond en ethisch gericht 

▪ Discontinue ontwikkeling (4 stages) 

▪ Maturatie = de volgorde van organismische veranderingen in de loop van de 

ontwikkeling die worden aangestuurd door instructies in de genetische code 

▪ Kinderen = actieve impact op eigen ontwikkeling 

▪ Onderzoek met baby’s en poppenkasten – 2 scènes waarin een pop een 

probleem heeft, daarnaast zijn ook nog 2 andere poppen, 1 die helpt en 1 die 

tegenwerkt – baby’s hebben een voorkeur (gemeten door oogbewegingen) 

voor de goede pop (daarnaast ook nog een scène waarbij een slechte pop 

geholpen/ tegengewerkt wordt, hierbij kiest de baby de pop die heeft 

tegengewerkt) – sluit aan bij het ‘van nature goed’ mensbeeld 

• Cognitieve ontwikkelingstheorie = kinderen bouwen actief kennis op door het omgaan met 

en het verkennen van de wereld rondom zich 

• Doel van cognitieve ontwikkeling = adaptatie 

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

evenwicht te bereiken 

• Wat zijn structuren? 

o “georganiseerde gehelen van een reeks uiteenlopende schema’s” 

o Dominante mentale denkvorm die typisch zijn voor iedere fase 
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o Schema’s worden vaak samengebracht onder de noemer van een structuur omdat 

men ontdekt dat er een organisatorisch principe aan ten grondslag ligt 

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

vaardigheid 

o Worden ontwikkeld doorheen enkele stadia om zo de wereld beter te kunnen 

begrijpen/manipuleren, vaak te beginnen bij motorische of mentale schema’s 

o Manieren van denken over de wereld 

o Door trial-and-error worden ze complexer 

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

 

De stadia van Piaget 

Sensorimotorische fase 

• 0 – 2 jaar 

• Het leren kennen van de wereld door het inzetten van ALLE zintuigen 

o Je stopt dingen in de mond, je kijkt, je luistert, … 

• Probleem volgens Piaget: er blijft relatief weinig hangen, je moet bij elke situatie het werk 

opnieuw doen 

• Bv. toevallig zuigen op je duim verschaft een sensorieel genot 

Pre-operationele fase 

• 2 – 6 jaar 

• De 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 

o Visuele werkelijkheid in plaats van fysieke werkelijkheid 

o Je kan door het verbeeldingsspel nieuwe zaken waar maken 

o Bv.: uitgestelde imitatie, objectpermanentie, doen-alsof spelletjes 

• Nog veel denkfouten gemaakt (bv. magisch denken) 

Concreet operationele fase 

• 7 – 12 jaar 

• Kinderen kunnen logische operaties uitvoeren (verdwijnen van de denkfouten) 

• Betere organisatie in het redeneren 

• Operaties moeten concreet blijven! 



  

BRENT BAEYENS 22 

 

Formeel operationele fase 

• 12 jaar en ouder 

• Men kan abstract en hypothetisch redeneren 

o Denken in termen van mogelijkheden en doelen 

o Bv.: aan wetenschap doen en een experiment opstellen 

• Verdere cognitieve ontwikkeling zorgt voor emotionele ontwikkeling waardoor we de 

vorming krijgen van een eigen identiteit 

Voor- en nadelen 

• Voordelen 

o Kinderen leren actief en hebben een rijke, gestructureerde intelligentie 

o Stimuleerde veel onderzoek over kinderen 

o Ontdekkingsleren wordt in scholen gestimuleerd 

• Nadelen 

o Piaget onderschatte de competentie van baby’s en kleuters 

▪ Hij wees vooral op de fouten die ze nog maakten terwijl ander onderzoek 

aantoonden wat ze wel konden 

o Prestatie kan verbeterd worden door training → idee van ontdekkingsleren 

o Beperkte theorievorming na adolescentie  

▪ Er zijn geen fasen ontwikkeld voor de volwassenheid 

Recente theorieën 

Informatieverwerkingstheorie 

• Metafoor van de computer: onze geest is een systeem dat symbolen manipuleert en waar 

informatie kan doorstromen 

o Bekijkt hoe informatie binnenkomt, gemanipuleerd en opgeslagen wordt en hoe ze 

daarna opnieuw kan opgeroepen worden 

• Maakt gebruik van diagrammen van stappen bij het oplossen van problemen 

o Bv. rekensommen 

o Bv. bouwen van een brug 
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• Continue veranderingen – al onze cognitieve vaardigheden nemen beetje bij beetje en 

gradueel toe 

• Gelooft in meerdere verlopen – trekt cognitie uit in verschillende dimensies, deze dimensies 

moeten we dan op verschillende tijdstippen bekijken om de cognitieve ontwikkeling goed te 

begrijpen 

• 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? 

o Verklaart onder andere waarom we beter talen kunnen leren op jongere leeftijd 

Voor- en nadelen 

• Voordelen 

o Kind als actieve denker, maar geen stadia 

o Zorgvuldige, rigoureuze onderzoeksmethoden 

• Nadelen  

o Geen omvattende theorie van ontwikkeling 

o Geen plaats voor verbeelding, creativiteit 

▪ Kan de denkkronkels van kinderen niet verklaren! 

o Onderzoek in labo-situaties (geen ‘real life’ situaties) 

Vergelijking Piaget en informatieverwerkingstheorie 

PIAGET INFORMATIEVERWERKINGSTHEORIE 

• Kind = actief leren 

• Stapsgewijze ontwikkeling 

• Algemene concepten 

• Universeel 

• Kind = actief leren 

• Continue ontwikkeling 

• Specifieke processen: geheugen, aandacht 
en categorisatie 

• Universeel 
 

Ethologie en evolutionaire ontwikkelingspsychologie 

• Ethologie bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag 

• Evolutionaire ontwikkelingspsychologie – adaptieve waarde van aangeleerd gedrag voor de 

soort 

o Morele waarde bij babyapen 

o Onderzoek met komkommers en druiven 

o We hebben dit gevoel van moraliteit en rechtvaardigheid nodig om te kunnen 

overleven 

• Taak = studie van de aanpassingswaarde van het gedrag en het belang ervan in evolutie en 

overleven van de soort 

o Dus: ethologie focust op fylogenese 

o Bv.: objectpermanentie bij koeien vs. Buizerds 

• Studieobject = instincten = kant-en-klare reactieschema’s of gedragspatronen 

o Die doorheen de evolutie van de soort biologisch verankerd zijn geworden 

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

o Bv. reflexen, zoals grijpreflex en zuigreflex 
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• Instinctzwak = klein gamma aan instincten of automatische reactiepatronen 

o Mens = leerdier, omdat we ons de meeste vaardigheden via leerprocessen eigen 

moeten maken 

• Instinctsterk = groot gamma aan instincten of biologisch geprogrammeerde reactiepatronen 

o Weinig ruimte om te leren, gedrag is op voorhand geprogrammeerd 

o Bv. eenden 

 

Experiment van Conrad Lorenz: 

Zouden kuikens hem volgen 

moest hij het eerste bewegende 

object zijn dat ze zien tussen het 

13de en 16de uur; dit bleek 

inderdaad het geval te zijn! 

 

 

 

 

 

• Twee belangrijke voorwaarden bij Imprinting 

o Kritische periode 

▪ Beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde gedragingen aan te leren 

▪ Later: sensitieve periode 

o Soort stimulus 

▪ Stimulus is niet geprogrammeerd, maar wel instinctmatig volggedrag 

• John Bowbly 

o Imprinting kan gezien worden als een vorm van hechting 

o Er wordt verondersteld dat menselijke hechting biologisch geprogrammeerd is: 

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

een hechtingsrelatie tot stand te brengen 

o Zodra een persoon reageert start de hechting 

o Mensen hebben niet echt een kritische periode, eerder een continuüm (=sensitieve 

periode) 

• Hechtingstheorie neemt basisassumpties van ethologie over 

o Sensitieve periode: wolfskinderen kunnen zich niet hechten aan mensen 

o Stimulus: moeilijk om een veilige hechting op to bouwen met depressieve moeder 

• Vormde basis voor evolutionaire ontwikkelingspsychologie 

o Doel: adaptieve waarde van cognitieve, emotionele en sociale ontwikkelingen 

nagaan 

o Bv.: soort spel: agressief bij jongens, kliekjesgedrag bij meisjes 

o Partnerkeuze tijdens vroege volwassenheid 
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Vygotsky’s socioculturele theorie 

• Cultuur = waarden, overtuigingen, gewoonten, vaardigheden van een sociale groep 

• Net zoals Piaget en de informatieverwerkingstheorie, een theorie rond cognitieve 

ontwikkeling 

o Piaget had veel vertrouwen in de spontane cognitieve ontwikkeling en zag het 

minder als een universeel aspect (veel verschillende soorten door verschillende 

contexten) 

o De theorie van Vygotsky stelt dat kinderen vanuit de omgeving een duwtje in de rug 

krijgen → nurture 

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

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

o Bv. stimuleren van puzzel-vaardigheden door ouders 

• Verschillende culturen selecteren andere taken die kinderen moeten leren 

• Voordeel: 

o Kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke cultuur 

• Nadeel: 

o Verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage tot ontwikkeling 

Vergelijking tussen Piaget, Informatieverwerking en Vygotsky 

 

Ecologische systeemtheorie (Bronfenbrenner) 

• Bronfenbrenner: de mens ontwikkelt binnen een zeer complex systeem van relaties en 

wordt beïnvloed door de verschillende niveaus van de omgeving 

• Bio-ecologisch model = idee dat biologische en sociale factoren samen de ontwikkeling 

bepalen [TRANSACTIONEEL] 

o Context van de ecologie wordt sterk onderstreept 

o Waarschijnlijk de meest gedetailleerde theorie van invloeden van de omgeving op de 

ontwikkeling van de mens 

o Je hebt als kind zelf ook enkele biologische kenmerken waarop gereageerd wordt 

• Niveaus = hiërarchische reeksen van concentrische cirkels 

o Van binnen naar buiten 

o Multi-gelaagd 

o Dichte cirkels → meer rechtstreekse invloed 

o Verste cirkels → meer via via 
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Microsysteem 

• Contexten die zeer dicht bij het kind staan (vaak 

op dagelijkse basis) 

• Frequente invloed op het kind 

• Bv. ouders, crèche, vrienden, partner 

• Zeer proximale (directe) invloeden 

• Hebben een grote impact op de ontwikkeling 

 

Mesosysteem 

• Verbindingen tussen de microsystemen (de pijlen) 

• Onderlinge beïnvloeding 

• Bv. verjaardagsfeestje organiseren, oudercontact, interesse in het huiswerk 

• Zodra er een invloed is spreken we van een mesosysteem, ongeacht of de invloed positief of 

negatief is 

Exosysteem 

• Sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeert, maar toch een invloed uitoefenen 

op de ontwikkeling 

• Bv. de werksituatie van de ouder (andere reactie tussen ontslag en promotie), de meer 

uitgebreide familie, buren, vrienden van de ouders, … 

Macrosysteem 

• Culturele waarden, wetten, gebruiken en hulpbronnen 

• Het land waarin je woont kan op een complexe manier invloed uitoefenen op de 

ontwikkeling 

• Bv. een land waar veel flexibiliteit is op de werksituatie, politieke maatregelen, klimaat in een 

cultuur 

• Tiger moms = Aziatische moeders die heel erg streng zijn zodat het kind heel goed presteert, 

fouten worden niet toegelaten 

Chronosysteem 

• Tijdsdimensie van het model 

• De omgeving verandert voortdurend – de veranderingen kunnen zelfgekozen zijn of van 

buiten uit worden opgelegd 

Ontwikkeling bestuderen 
• Hypothese = voorspelingen vanuit theorie, die kan opgebroken worden in predicties 

• Methode = specifieke activiteiten van deelnemers (bv. vragenlijsten, tests, interviews) 

o Wat doen we om de hypothese te onderzoeken? 

• Opzet (design) = algemeen plan van onderzoek dat de beste toets van een hypothese 

mogelijk maakt 

o 1 keer in de tijd, komen we tussen, …? 

 



  

BRENT BAEYENS 27 

 

Vaak gebruikte onderzoeksmethoden 

Systematische observatie 

• Naturalistische observatie 

o Observatie in het veld/ de natuurlijke omgeving 

o Voordeel: we zien het hoe het is, alledaags 

o Nadeel: weinig controle 

o Bv.: airport separations 

▪ Koppels die afscheid nemen op de luchthaven observeren + korte vragenlijst 

▪ Verschillen in de wijze, sommigen met kort intiem moment, bij anderen zeer 

dramatisch, bij nog anderen eerder koud 

▪ Mensen met een meer veilige hechting → intiem 

▪ Kritische evaluatie: storende variabelen 

• Bv.: ruzie bij het ontbijt 

• Bv.: de duur van de afwezigheid (weekend vs. jaar)  

• Bv.: eerste keer afscheid vs. koppel dat het gewoon is 

• Gestructureerde observatie 

o Observatie in het labo  

o Voordeel: meer controle (de storende variabelen worden uitgeschakeld) 

o Nadeel: labogedrag is niet alledaags (generaliseren naar het echte leven?) 

o Bv.: the strange situation 

▪ Mama/papa moet het lokaal verlaten en een vreemde persoon komt binnen 

▪ Er wordt gekeken naar de reactie van het kind op de reünie 

▪ Zo wordt bepaald welk soort hechting het kind heeft aangegaan 

Zelfrapportering 

• Klinisch interview 

o Flexibele stijl ~ gesprek 

o Open vragen 

o Voordeel: veel informatie vergaren op korte tijd + sluit goed aan bij alledaagse 

ervaringen 

o Nadeel: accuraatheid, sociale wenselijkheid (het beter presenteren van jezelf dan je 

bent, het zou beter overkomen) en verbale vaardigheden 

• Gestructureerd interview 

o Altijd dezelfde vragen op dezelfde manier stellen 

o Voordeel: gestandaardiseerd 

o Nadeel: geen diepgang 

Gevalsstudies 

• Brengt veel informatie over 1 persoon samen (we krijgen een volledig beeld) 

• Combinatie van observaties, interviews en testscores 

o We onderzoeken dus 1 persoon met verschillende methoden 

o Uit deze methode probeerde hij de gemeenschappelijke deler te verkrijgen 

(triangulatie) 

• Wordt gedaan als er slechts weinig personen ter beschikking zijn 

• Bv. Sigmund Freud: ziektegeschiedenissen (boek met allemaal gevalsstudies) 
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Ethnografie  

• Methoden om cultuur te bestuderen 

o Vragenlijstenonderzoek: veralgemeenbaarheid van processen nagaan 

o Etnografische methode: culturele betekenis van gedrag proberen te achterhalen 

▪ Beschrijvende, kwalitatieve techniek 

▪ Verloopt in groep 

▪ Eigen invloed minimaliseren 

▪ Nadeel: selectieve interpretatie, geen generalisatie 

• Nagaan of een ontwikkeling in België zich anders voordoet in andere landen 

o Bv. verband tussen scores van controlerend opvoeden en adolescenten met 

problemen nagaan in België en Japan 

o Probleem kan zijn dat eenzelfde item in verschillende culturen anders 

geïnterpreteerd kan worden (hierdoor kan het zijn dat we appels met peren gaan 

vergelijken) → daarom etnografische methode; je gaat ter plaatse om voeling te 

krijgen met de cultuur en betekenisverlening 

• Nadeel: onbewuste vooroordelen 

Algemene onderzoeksdesigns 

Correlationeel onderzoek 

• Toont een samenhang aan tussen variabelen 

• Toont geen oorzaak-en-gevolg effect aan 

• Correlationele proefopzet – informatie bij bestaande groepen, relatie tussen twee variabelen 

worden bestudeerd 

o We brengen een manipulatie aan 

• Correlatiecoëfficiënt 

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

o Het teken van het getal geeft de richting van het verband aan 

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

relatieve positie op een andere variabele 

o 3 mogelijke verbanden 

▪ Positief verband = personen bezitten dezelfde relatieve positie t.o.v. andere 

personen voor beide variabelen 

▪ Negatief verband = personen bezitten omgekeerde relatieve positie t.o.v. 

andere personen voor beide variabelen 

▪ Nulverband = relatieve positie op één variabele staat niet in verband met de 

relatieve positie op andere variabelen 

Experimenteel onderzoek 

• Inferentie oorzaak-gevolg wordt mogelijk door toevallige of gerandomiseerde toewijzing 

• Onafhankelijke variabelen 

o Veroorzaakt veranderingen in andere variabelen 

o Behandeling of manipulatie waarbij deze variabele onder controle wordt gehouden 

• Afhankelijke variabelen 

o Wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele 

o Variatie in deze variabele is afhankelijk van de variatie in de onafhankelijke 
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Designs om ontwikkeling te bestuderen 

Cross-sectioneel 

• Voordeel 

o Efficiënt 

o Geen uitval 

• Nadeel: 

o Alleen algemene trends, geen 

individuele verschillen 

o Cohort-effecten 

Longitudinaal 

• Voordeel: 

o Algemene patronen en individuele 

verschillen 

o Relaties tussen vroegere en latere 

gebeurtenissen 

• Nadeel: 

o Uitval 

o Praktijkeffecten 

o Tijdsintensief 

o Gebaseerd op 1 cohort 

 

Sequentieel  

• Een reeks van steekproeven die elk een aantal jaren gevolgd worden 

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

• Voordeel: 

o Zowel longitudinale als cross-sectionele vergelijkingen 

o Cohort-effecten analyseren 

▪ Bv.: verschillen 20-jarigen in alle cohorten van 30-jarigen qua depressie 

▪ Bv.: doen zelfde evoluties in depressie zich voor in alle cohorten 

• Nadeel:  

o Uitval 

o Praktijkeffecten 

o Tijdsintensief 
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Ethische overwegingen 
Ethische commissie: 

1. Bescherming tegen nadelen: deelnemers hebben het recht beschermd te worden tegen 

fysieke of psychische schade die het onderzoek zou kunnen aanbrengen. Als er twijfel over 

bestaat of dit het geval is in een bepaald onderzoek, moet de onderzoeker andere middelen 

vinden om het onderzoek te kunnen uitvoeren. 

2. Geïnformeerde toestemming: iedereen heeft het recht alles te weten over het onderzoek 

dat hun bereidheid om mee te doen in gedrang zou kunnen brengen en om ermee in te 

stemmen er toch mee door te gaan. Kinderen moeten hun ouders laten tekenen. Op elk 

gegeven moment is het mogelijk te stoppen. 

3. Privacy: de identiteit van deelnemers moet, wanneer gevraagd, verborgen gehouden 

worden. 

4. Kennis van resultaten: deelnemers hebben het recht de resultaten te krijgen wanneer ze 

erom   vragen. 

5. Voordelige behandeling: wanneer een bepaalde groep een voordelige behandeling heeft 

gekregen, dan heeft de controlegroep naderhand ook recht op een alternatieve, voordelige 

behandeling. 

6. Indien er sprake was van misleiding of iets achterhouden, dan moet de deelnemer daar 

achteraf over op de hoogte worden gesteld. 
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Hoofdstuk 4 – Fysieke ontwikkeling in de eerste twee 

levensjaren 

Lichaamsgroei 
• 50% toename in lengte van geboorte tot eerste verjaardag; 75% tegen tweede verjaardag 

• Groeispurten 

• Gewicht 

o X2 tegen 5 maanden 

o X3 tegen einde 1e jaar 

o X4 tegen einde 2e jaar 

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

• Meisjes zijn iets kleiner en lichter dan jongens 

Individuele en groepsverschillen 

• Jongens vs. meisjes 

• Etnische verschillen 

• Individuele verschillen 

o Skeletleeftijd (hoe ver zit je in de fysieke ontwikkeling?) 

Groeitrends  

 

• Cephalocaudaal 

o Van hoofd naar staart 

o Onderste deel van lichaam ontwikkelt zich minder snel dan het hoofd 

• Proximodistaal 

o Van dicht (proximus) naar ver (distaal) 

o De uitersten (bv. vingers) groeien later dan het hoofd en de borst 

Ontwikkeling van de hersenen 
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Ontwikkelingen op het microscopisch niveau 

• Bij de geboorte veel meer neuronen aanwezig dan eigenlijk nodig is (back-up) 

• Onmiddellijk na de geboorte: 

o Verbindingen tussen de neuronen wordt gemaakt 

o Neuronen die geen verbindingen hebben gemaakt sterven af (20 – 80%); dit noemt 

men geprogrammeerde celsterfte 

o Stimulatie wordt essentieel 

▪ Gestimuleerde neuronen vormen verbindingen en synapsen 

▪ Niet gestimuleerde neuronen verliezen hun synapsen en keren terug naar 

een ongedifferentieerde staat = synaptic pruning / synaptisch snoeien 

• Myelinisatie 

o Laag van myeline rond axonen, waardoor informatieoverdracht veel sneller kan 

verlopen 

o Hierdoor neemt het volume en gewicht van onze hersenen toe 

Ontwikkelingen op het niveau van de cortex (hersenschors) 

• Eerste ontwikkelingen vinden plaats in de auditieve, visuele en 

motorische gebieden 

• Daarna komen pas de taalgebieden en de frontale cortex 

• We hebben dus een multidimensionaliteit en multidirectionaliteit 

in de ontwikkeling van de hersenen 

 

 

 

 

 

• Initieel hebben de hersenen een hoge mate van plasticiteit 

• Lateralisatie: de twee hemisferen van de hersenen krijgen elk een aparte set functies 

o Links: verbaal, sequentieel denken, positieve emoties 

o Rechts: spatiaal, parallel en holistisch denken, negatieve emoties 

• Omgevingsinvloeden 

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

o Ook overstimulatie kan cognitieve schade toebrengen 

• Een zekere basisstimulatie is nodig en wordt door onze hersenen verwacht (‘experience-

expectant brain growth’); andere ervaringen zijn uniek voor elk individu en zorgen voor 

interindividuele verschillen in hersenontwikkelingen (‘experience-dependent brain growth’ -

dit zorgt voor unieke hersenen) 
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Onderzoek bij Roemeense adoptiekinderen 

Een groot deel van deze kinderen doet het op latere leeftijd nog 

redelijk goed (enkel als ze niet te lang in dit weeshuis bleven), dit 

toont de grote plasticiteit van de hersenen aan 

Er zijn limieten aan het potentieel voor herstel – wanneer kinderen 

langer dan 6 maanden in het weeshuis verbleven zien we een 

significante daling bij de scores van de intelligentietesten 

De kinderen in de weeshuizen hebben dus een significant lage 

‘experience-expectant brain growth’ 

Slaap 

• Slaappatroon verschuift naar een dag-nacht ritme tijdens het eerste levensjaar 

• De behoefte voor slaap daal van 18 tot 12 uren per dag tegen de start van het 2e jaar 

• Bij baby’s zien we langere en meer periodes van REM-slaap 

Beïnvloedende factoren van lichaamsgroei 

• Erfelijkheid 

o Lengte  

o Gewicht 

o Snelheid van de groei 

• Zolang de omgeving niet extreem negatief is 

• Voeding 

o Zeer cruciaal in de eerste 2 levensjaren want ze verbruiken dubbel zoveel energie als 

een volwassene 

o Borst vs. flessenvoeding 

▪ Goede balans tussen vetten & proteïnen 

▪ Volledigheid  

▪ Verteerbaarheid (minder diarree) 

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

▪ Vlottere overgang naar vast voedsel omwille van verschillende smaken van 

moedermelk 

o Borstvoeding 

▪ Ontwikkelingslanden: 4 à 6 keer meer grotere kans op overleven op 1-jarige 

leeftijd bij borstvoeding 

▪ Meer tijd tussen twee opeenvolgende kinderen 

▪ Geen verschil in emotionele aanpassing 

o Snelle gewichtstoename in babytijd correleert licht met de kans op overgewicht op 

oudere leeftijd 

▪ Fruit en groenten 

▪ Beweging 

o Slechte voeding 

▪ Marasmus = complete fysieke achteruitgang tijdens het eerste jaar; zeer 

mager 

▪ Kwashiorkor = gezwollen buik door gebrek aan proteïnen; 1e – 3e jaar 
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• Emotioneel welzijn 

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

liefde 

▪ Koude en ongeduldige ouders bij borstvoeding 

▪ Ongelukkig huwelijk 

▪ Abnormaal eetpatroon lokt ongeduld soms uit 

o Teruggetrokken en apathisch gedrag bij het kind 

Leervermogens 
Klassieke conditionering 

 

Operante conditionering 

• Bekrachtiging = toename van het gedrag 

• Straf = afname van het gedrag 

• Kan operante conditionering gebruikt worden om na te gaan welke stimuli baby’s interessant 

vinden? 

o Baby ligt in een bedje, het voetje hangt vast aan een touwtje dat vasthangt aan een 

mobiel met verschillende vormen en kleuren 

o De kleuren en vormen zijn in deze situatie de bekrachtiger 

o Ander onderzoek: muziek en een fopspeen: krachtiger zuigen op de fopspeen bij 

muziek die ze liever hebben 

Habituatie 

• Graduele afname in de sterkte van een respons ten gevolge van repetitieve blootstelling 

• Herstel = de vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in de terugkeer naar het hogere 

niveau van responsiviteit 

o Ze raken in eerste instantie helemaal verveelt, bij een nieuwe stimulus komt dan de 

recovery/herstel 

• Voordeel: onze aandacht geraakt meer gefocust 

• Novelty preference = voorkeur voor de nieuwe stimulus 

• Familiarity preference = voorkeur voor de oude stimulus 

o Wanneer er meer tijd tussen de stimuli zit 

o Ze zijn meer vertrouwt geraakt met de oude 

stimulus 

o Hiermee kan het LT-geheugen van kinderen 

gemeten worden 
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Imitatie  

• De capaciteit om gedrag van anderen te imiteren 

o Vanaf 2 dagen oud 

o Voor een deel aangeboren 

o Betwist door anderen: eerder reflexmatig 

o Spiegelneuronen in de hersenen vormen de biologische basis 

▪ Vormen de basis voor menselijke empathie 

Motorische ontwikkeling 
• Ruw = controle verwerven over acties waardoor je beter de omgeving kan gaan ontdekken 

• Fijn = controle verwerven over kleinere acties 

• Sequentie van motorische ontwikkeling = uniform  

• Volgt de cephalocaudale en proximodistale ontwikkelingen 

o Kruipen als voorbeeld van cephalocaudale motorische ontwikkeling 

▪ Buikligging 

▪ Hoofd optillen 

▪ Steunen op de onderarmen 

▪ Bovenlichaam steunt op de gestrekte armen 

▪ Sluipen (voorttrekken op de armen) 

▪ Kruipen op handen en knieën  

• Dynamische systeemtheorie = nieuwe motorische vaardigheden aanleren impliceert het 

verwerven van een gradueel complexer actiesysteem 

o Wandelen = combinatie van kruipen, stappen en staan 

o Fietsrijden = zitten, trappen, sturen 

o Samenspel tussen context, biologie en persoon 

• 4 factoren bij elke nieuwe vaardigheid 

o Ontwikkeling v/h CZ (bv.: de cortex moet voldoende ontwikkeld zijn) 

o Capaciteit v/h lichaam om te bewegen 

o Doelen v/h kind 

o Ondersteuning door de omgeving van het kind (een huis met veel trappen) 

▪ Baby’s van nu kunnen minder goed kruipen door een verandering in de 

omgeving 

▪ Ouders worden aangemoedigd om kinderen niet op de buik te laten slapen 

om zo wiegendood tegen te gaan 

• Nieuwe vaardigheid: eerst tentatief (trial-and-error) en onzeker, daarna vlotter en efficiënter 

(door oefening) 

o Bv. achteruit i.p.v. vooruit kruipen 

o Bv. eerst met voeten naar een object grijpen (8 weken) 

• Kinderen hebben op deze leeftijd meer controle over de benen 

o De armen zitten nog wat losser waardoor het grijpen vaak mislukt 

o Wanneer we dus kinderen in een stoeltje plaatsen gaan ze vaak met de benen en 

voeten proberen grijpen naar een object 

o Uitzondering op de cephalocaudale trend! 
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Fijne motoriek 

• Pre-reiken – tot 3 maanden 

o Slecht gecoördineerde zwaaibewegingen naar objecten 

o Geen controle over de arm, zelden raken van een object 

o Reiken zal een tijd stoppen want ze weten dat het geen nut heeft 

• Vrijwillig reiken – vanaf 3 maanden 

o Neemt toe in efficiëntie en snelheid 

o Twee handen, later met 1 hand 

o Ze kunnen reiken naar bewegende objecten (rond 5 maanden) 

• Ontwikkeling van reiken voor grijpen = vb. van proximodistale trend 

• Vraag: probeer in juiste volgorde te plaatsen: rijfgreep, handgreep, grijpreflex, pincetgreep, 

tangreep 

1. Grijpreflex (geen echte greep, eerder iets automatisch) 

2. Rijfgreep (met de volledige arm) 

3. Handgreep ook wel de palmgreep genoemd (met de volledige hand) 

4. Tangreep (enkel met de vingers) 

5. Pincetgreep (enkel met duim en wijsvinger) 

Ontwikkeling van de zintuigen 
• Sensaties 

o Het passief opnemen van indrukken 

o Adualisme = overdonderd zijn door een chaos aan indrukken, je kan nauwelijks een 

onderscheid maken tussen jezelf en de indrukken 

▪ Als jij honger hebt, heeft iedereen honger 

▪ Als je hebt geplast in je pamper is het alsof de wereld onder water staat 

• Percepties 

o Het actieve proces van interpretaties en organisaties maken 

o Dualisme = onderscheid tussen subjectieve indrukken en de buitenwereld 

• Sommige zintuigelijke systemen lopen voorop op andere systemen, we hebben dus opnieuw 

te maken met een multidirectionele en multidimensionele ontwikkeling 

Tastzin, reuk en smaak 

• Tastzin: handpalmen, voetzolen en het gelaat zijn de meest gevoelige plaatsen voor het kind 

o Kinderen hebben een voorkeur voor matige temperaturen 

o Ze hebben een voorkeur voor fysiek contact met hun verzorger aangezien dit een 

kalmerend effect heeft 

• Reukzin en smaak zijn goed ontwikkeld 

o Kinderen hebben een voorkeur voor zoete smaken/geuren t.o.v. zuur en bitter 

o Rond de leeftijd van 4 maanden krijgt de zoute smaak een positief gevoel 

o Rond de leeftijd van 2 weken hebben ze een duidelijke voorkeur voor de geur van 

hun verzorger en kunnen deze makkelijker onderscheiden van andere 

• Zijn al vanaf de geboorte aanwezig 
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Gehoor 

• Reeds prenataal ontwikkeld 

• Voor 6 maanden 

o Vanaf 3 dagen oud: hoofd draaien naar geluid 

o Gevoel voor muzikale frasering – voorkeur voor Mozart  

▪ Vanaf 1 jaar: het herkennen van melodieën 

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

tonen 

o Voorkeur voor de menselijke stem en de eigen moedertaal; baby’s kunnen klanken 

herkennen die niet tot hun eigen moedertaal behoren 

▪ Ook gemeten aan de hand van het fopspeen onderzoek 

• Vanaf 6 maanden 

o Herkenning van spraakeenheden (speech units): basis om een betekenis af te leiden 

o De ritmische sensitiviteit breidt zich uit naar woorden en lettergrepen 

▪ Bv. het herkennen van woorden die beklemtoond worden 

Zicht, diepteperceptie en patroonperceptie 

• Zicht ontwikkelt onder impuls van hersenontwikkeling 

o Bij de geboorte zien kinderen nog niets (visuele cortex is nog niet ontwikkeld) 

o 2 maanden: focussen op een object en kleurherkenning 

o 6 maanden: omgeving verkennen en bewegende objecten volgen 

o 6-7 maanden: diepteperceptie 

▪ Diepteperceptie = de capaciteit om afstand tussen objecten en de afstand 

tussen jezelf en objecten in te schatten 

▪ Belangrijk voor diverse motorische vaardigheden 

▪ Gemeten door visuele kloof  

• Visuele kloof (jaren 60) 

o Voor de leeftijd van 6 maanden kruipen ze gewoon 

over het glas 

o 6-14 maanden: betreden de kloof niet 

o Vertonen verandering in de hartslag 

o Kritiek: toetsen van capaciteit tot diepteperceptie is 

afhankelijk van de capaciteit om te kruipen 

(diepteperceptie zou al vroeger aanwezig zijn) 

o Soort onderzoek: gestructureerde observatie 

• Diepteperspectief wordt bevorderd door kruipen 

• Bij elke nieuwe positie moet diepte opnieuw aangeleerd worden 

o Bv. op tafel zitten vs. rondkruipen terwijl leuk speelgoed op de grond licht 

• Kruipen draag ook bij tot herinnering van locaties 

o Metafoor: zelf rijden & weg uitzoeken vs. GPS 
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Patroonperceptie 

o Contrastsensitiviteit = contrast refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tussen 2 

aaneensluitende zones 

o Al vanaf 2 maanden 

o Als baby’s het contrast ontdekken in 2 of meer patronen, dan verkiezen ze het meest 

contrasterende patroon 

o Ze zoeken naar het meest complexe patroon omdat ze daar meer informatie uit 

kunnen halen 

o Rond 12 maanden kunnen ze een afbeelding herkennen uit een tekening die maar uit 

1/3 van de oorspronkelijke tekening zelf bestaat 

 

Gezichtsherkenning 

• Baby’s van 1 maand oud zoeken meer naar de omtrek van het 

gezicht – statisch 

• Op 2 maanden gaan ze meer dynamisch het gezicht screenen, ze 

kijken dan ook meer naar de binnenkant van het gezicht 

• Basis voor het herkennen van emoties via de gelaatsuitdrukking 

• Vroege voorkeur voor het menselijke gelaat 

o Bv.: ze spelen graag spelletjes waarbij je dichtbij komt met je gezicht 

o Onderzoeken met stimuli 

o Er is zelfs een voorkeur voor gezichten van mooie mensen (symmetrie – grotere 

informatiewaarde) 
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Intermodale perceptie 

• Informatie van verschillende zintuigelijke systemen worden geïntegreerd 

• De capaciteit hiertoe neemt gradueel toe in het eerste levensjaar 

• Ammodale kenmerken = kenmerken van stimuli in onze omgeving die gebruik maken van 

meerder zintuigen tegelijk 

o Bv.: college volgen (zien + horen), mobiel dat muziek maakt en beweegt, de vorm 

van iets, textuur, ritme (je kan het zien en het horen, misschien zelfs voelen) 

• 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/gedifferentieerd 

o Interactie met de omgeving versnelt zintuigelijke ontwikkeling 

o Kinderen percipiëren niet enkel, ze geven ook betekenis aan wat ze zien 

o Bv.: het scannen van de afstand tussen de ogen en de kin 

o Bv.: het ontleden van zinnen om later complexere eenheden te ontdekken 

• Perceptie = zoeken naar structuur die steeds meer verfijnd wordt 
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Hoofdstuk 5 – Cognitieve ontwikkeling in de eerste twee 

levensjaren 

Theorie van Piaget (sensorimotorisch stadium) 
Algemene concepten 

 

• Cognitieve ontwikkeling = doorlopen van 4 stadia vanaf de kindertijd tot de adolescentie 

• 1ste stadium = sensorimotorische stadium 

o Inzet van alle sensorische en motorische handelingen om een beeld te krijgen van de 

buitenwereld 

o Baby’s en peuters “denken” met hun ogen, oren, handen en andere 

sensorimotorische middelen 

• Baby’s handelen op basis van sensoriële input en herhalen die handelingen (baby’s zijn op 

zoek naar voorspelbaarheid) 

• Activiteiten in het hoofd kunnen nog niet uitgevoerd worden 

• Schema’s = specifieke psychologische componenten 

o Georganiseerde manieren om een betekenis toe te kennen aan een ervaring 

o Wat aan een handeling gemeenschappelijk is en kan herhaald worden 

o Kunnen veranderen met de leeftijd 

▪ Eerst gebaseerd op handelingen 

▪ Later maken we de overgang naar het mentale niveau 

• Aanpassing = opbouw van schema’s door directe interactie met de omgeving, waardoor men 

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

o 2 complementaire processen 

▪ ASSIMILATIE 

• Gebruiken van de bestaande schema’s om de buitenwereld te 

begrijpen 

• Het huidige schema kan in gebruik blijven 

• Bv.: een plastieken bekertje telkens weer op de grond gooien 

▪ ACCOMMODATIE 

• Aanpassen van oude schema’s en de vorming van nieuwe schema’s 

om zich beter aan de omgeving aan te passen 

• Het oude schema wordt onbruikbaar  

• Bv.: een glas op de grond laten vallen en het breekt  
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EQUILIBRATIEMODEL 

 

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

o Op een bepaald moment zal de autoriteit (bv.: papa) een correctie geven waardoor 

het schema zal moeten aangepast worden 

• Concept wordt opgesplitst in subcategorieën door: 

o Generalisatie (bv.: bestelwagen, vrachtwagen, persoonswagen) 

o Differentiatie (bv.: verschillen ontdekken tussen verschillende auto’s) 

• Aanpassing = proces dat plaatsvindt in interactie met de buitenwereld 

• Organisatie = intern herschikken en verbinden van schema’s, waardoor structuren verder 

worden opgebouwd 

o Bv.: gooien, vallen & ‘ver’ en ‘dicht’ 

• Metatheorie van Piaget 

o Het kind is een 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 om naar een hoger niveau van stabiliteit en functioneren te gaan 

• Ontwikkeling of evolutie naar een meer aangepast functioneren is functie van 

o Rijping v/h ZS 

o Actieve interactie met de fysieke werkelijkheid 

o Ervaring in interactie met het sociaal milieu 

o Het adaptieve organismische equilibratieproces 

Sensorimotorisch stadium 

• Vanaf de geboorte tot 2 jaar 

• Opbouw van schema’s door sensorische en motorische exploratie 

• Bestaat uit 6 subfasen 

• Circulaire reacties = manier om de eerste schema’s aan te passen 

o Het kind stuit onverwacht op nieuwe ervaringen door de eigen bewegingen 

o De reactie is circulair omdat de baby het gebeuren steeds wil herhalen 

6 substadia 

• Substadium 1: inoefenen van aangeboren reflexen 

o Piaget ziet aangeboren reflexen als bouwstenen van het sensorimotorisch denken 

o Baby’s zuigen, grijpen en kijken op dezelfde manier 

o Kind nog zeer passief (bv.: moeder moet vinger in de hand leggen vooraleer het kind 

naar de vinger grijpt) 
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• Substadium 2: primaire circulaire reacties 

o Herhalen van toevallige handelingen om de basisbehoeften te bevredigen 

o Egocentrisch → gaat om de eigen behoeften 

o Komt door stand door het eigen gedrag  

o Gedrag aanpassen aan omstandigheden 

o Bv.: het kind probeert om zijn/haar voet in zijn/haar mond te steken 

 

• Substadium 3: secundaire circulaire reacties 

o Rechtop zitten en aandacht naar de externe wereld 

o Herhaling van interessante effecten die door de eigen handelingen worden 

veroorzaakt 

o Imitatie van vertrouwede handelingen bij anderen 

 

• Substadium 4: coördineren van secundaire reacties 

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

eenvoudige problemen op te lossen 

o Voorwaarden 

▪ Gedrag is uitwendig gericht op objecten 

▪ Middelen moeten gebruikt worden om het doel te kunnen bereiken 

▪ Gedrag is gericht op een aanpassing aan een nieuwe toestand en geen 

herhaling van wat bekend is 

▪ Gedrag is vanaf het begin doelgericht 

o Objectpermanentie treedt op = het terugvinden van verborgen objecten, je ziet in 

dat ze blijven bestaan ook al zie je ze niet meer 

▪ Is nog onvolledig 

▪ A-niet-B fout wijst op beginnende objectpermanentie 

o Bijkomende voordelen 

▪ Intentioneel handelen 

▪ Beter anticiperen op gebeurtenissen en proberen deze te veranderen 

▪ Imiteren van gedragingen die lichtjes anders zijn dan gewoonlijk: 

intentionele imitatie 

 

• Substadium 5: tertiaire circulaire reacties 

o Herhaling van handelingen die op objecten zijn gericht, maar nu met meer variatie 

o Ontdekken van nieuwe middelen door actief experimenteren 

▪ We kunnen niet meer zomaar assimileren, we moeten ook accommoderen 

o A-niet-B-fout wordt niet meer gemaakt 

 

• Substadium 6: mentale voorstellingen 

o Interne weergave van informatie die de menselijke geest kan manipuleren 

▪ Mentale beelden 

▪ Begrippen 

o Voordelen 

▪ Geïnterioriseerd experimenteren 

▪ Uitgestelde imitatie = handelingen van niet-aanwezige modellen onthouden 

en imiteren 

▪ Verbeeldingsspel  
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Zoemsessie  

Wat zal een baby doen met een kubus in: 

• De primaire circulaire fase 

o Aan het blokje voelen, het eens proberen in de mond te stoppen 

• Secundaire circulaire fase 

o Een keer gooien met het blokje 

• Coördineren van secundaire circulaire reacties 

o Eerste pogingen om het in het juiste vakje proberen te stoppen (toeval als het in de 

juiste opening terecht komt) 

• Tertiaire circulaire reacties 

o Verder experimenteren → trial and error 

• Mentale voorstellingen 

o Een theorie ontwikkelen, proberen achterhalen en te snappen waar het hoort 

Recent onderzoek 

• Baby’s kunnen veel dingen vroeger dan Piaget dit beweerde 

• Baby’s weten veel over fysieke eigenschappen van voorwerpen 

o Methode: habituatie onderzoek dat nagaat of de sequentie aan gebeurtenissen 

ingaan tegen de verwachtingen 

Habituatie 

• Onderzoek bij kinderen van 3 maanden oud 

• Kijken tot ze volledig gehabitueerd zijn en niet meer 

geïnteresseerd zijn 

• Bij (c) klopt er iets niet 

o Objectpermanentie wordt geschonden 

o Hier wordt langer naar gekeken, ze lijken het 

door te hebben dat er iets niet klopt 

• Suggereert dat baby 

o Verwonderd is over de afwijking van de fysieke 

realiteit en zich bewust is van dat aspect van de 

fysieke werkelijkheid 

o Over objectpermanentie beschikt 

▪ Voor Piaget zou dit pas in het 4de substadium aan bod mogen komen 

• KRITIEK: geen replicatie + onduidelijk wat peuters goed begrijpen als ze langer staren 

Mentale voorstellingen 

• Meer recente evidentie: 

o Herinneren en terugvinden van een verborgen object na 

1 minuut (8 maanden) 

o Uitgestelde imitatie komt vroeger 

▪ 6 weken: imiteren gelaatsuitdrukking na 1 dag 

▪ 6-9m: activiteit volwassene imiteren 

▪ 12-18m: langere perioden en over veranderende 

contexten heen 
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• Afb: probleem oplossen via analogie 

o Kinderen moeten het object verplaatsen en 1 van de touwtjes kiezen om het stuk 

speelgoed te pakken te krijgen 

o Op 10 à 12 maanden: wanneer situatie a correct verloopt, zullen ze zeer snel de 

andere situaties kunnen oplossen 

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

een nieuwe situatie te kunnen toepassen – het gaat dus niet zomaar om trial-and-error 

Evaluatie 

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

zich eerder lijken voor te doen 

• Verklaring voor cognitieve vaardigheden? 

o Sommige auteurs suggereren dat baby’s geboren worden met basiskennis over de 

verschillende domeinen van denken 

o Volgens Piaget: alle kennis opbouwen via sensorimotorisch handelen 

• Theorie van basiskennis (core knowledge perspective) 

o Kinderen worden geboren met een reeks van kennissystemen die toelaten om zeer 

snel nieuwe informatie te vatten 

• Meerder basisdomeinen van core knowledge 

o Fysieke kennis 

o Taalkundige kennis 

o Psychologische kennis 

o Numerieke kennis 

• Afb: violation-of-expectation onderzoek 

o 1 muis wordt achter een scherm geplaats, 

een tweede wordt toegevoegd 

o 2 situaties naar habituatie 

▪ Juiste som (2 muizen) 

▪ Onjuiste som (1 muis) 

o Aantonen van vroege numerieke kennis (5 maanden) 

• Ruime consensus over 2 dingen: 

o Vele cognitieve veranderingen gebeuren geleidelijk en continu 

o De verschillende aspecten van het denken ontwikkelen zich niet tegelijkertijd, maar 

elk op eigen tempo in functie van de uitdagingen die de omgeving biedt 

Informatieverwerkingstheorie 
• 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 3 verschillende types geheugen 

o Zintuigelijk geheugen (sensory register) 

▪ Beelden en geluiden worden 

rechtstreeks voorgesteld en 

korte tijd opgeslagen 
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o Kortetermijngeheugen 

▪ Er wordt actief gewerkt op een beperkte hoeveelheid informatie door 

toepassing van mentale strategieën 

o Lange termijn geheugen 

▪ Permanente opslagplaats van kennis 

▪ Capaciteit is onbeperkt 

▪ Vaak problemen met het terugvinden van informatie 

▪ Informatie wordt opgedeeld in categorieën om ze gemakkelijk terug te 

vinden 

• Wat staat in voor de sturing? 

o Deel van het werkgeheugen, namelijk de centrale uitvoerende instantie of de central 

executive 

▪ Stuurt de stroom van informatie 

▪ Geeft aan waar we op moeten letten 

▪ Combineert de ouder informatie met de nieuwe 

• De structuur blijft dezelfde in de loop van de ontwikkeling, maar neemt wel toe in capaciteit 

o Grotere hoeveelheid informatie die tegelijk kan verwerkt worden 

o Hogere snelheid in de verwerking 

• Capaciteit neemt toe in functie van 

o Hersenontwikkeling 

o Verbetering in de mentale strategieën 

Aandacht  

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

• Efficiëntie en vermogen om de focus te veranderen gaan verbeteren 

• Meer volgehouden aandacht na het eerste jaar 

Categorisatie  

• Eerste levensjaar: 

o Indrukwekkende perceptuele en passieve categorisatie 

o Onderzoek met  

▪ Operante conditionering 

▪ Habituatie 

o Maar: passieve categorisatie op basis van visuele kenmerken 

• Tweede levensjaar:  

o Conceptuele en actieve organisatie 

o Gebaseerd op niet-waarneembare elementen 

o Verschuiving vindt plaats door  

▪ Toename van de kennis van de wereld 

▪ Ouders die de objecten helpen benoemen 

Geheugen 

• Onder andere door het habituatie-onderzoek 

• Operante conditionering 

• Beide focussen op de herkenning (het opmerken dat een stimulus identiek of gelijkaardig is 

aan een vroegere) ≠ herinnering (iets herinnering zonder perceptuele ondersteuning) 
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Evaluatie informatieverwerking 

• Positief 

o Denken is nauwkeurig geanalyseerd in zijn verschillende componenten 

• Negatief  

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

de ontwikkeling van het denken 

Sociale context van cognitieve ontwikkeling 
• Vygotsky  

• Sociale contexten dragen bij tot de cognitieve ontwikkeling van het kind  

• De Zone van Naaste Ontwikkeling (‘zone of proximal development) 

o Reeks van taken die het kind niet alleen kan uitvoeren maar het kind kan het leren 

d.m.v. meer ervaren partners 

▪ Fine-tuned support 

▪ Scaffolding  

▪ Bv.: aanleren van taal, puzzels maken 

Mentale vaardigheden 
• Cognitieve theorieën proberen het proces van de ontwikkeling te verklaren 

• Specialisten inzake mentale vaardigheden richten zich op cognitieve producten  

• Bij jonge kinderen zien we meestal perceptuele en motorische reacties, maar ook vroege taal 

en probleemoplossingsvaardigheden  

Onderzoek 

• De Bayley Scales of Infant Development  

o Cognitieve schaal – gevallen objecten zoeken, torens bouwen, … 

o Taalkundige schaal – objecten en mensen benoemen, richtingaanwijzers volgen, … 

o Motorische schaal – grijpen, zitten, trappenlopen, … 

• Resultaten van mensen op elke leeftijd vormen een normale of klokvormige verdeling 

o Normen waarmee in de toekomst anderen mee vergeleken kunnen worden 

 

• Abeelding: 

o Achterop (< 100) 

o Gemiddeld (= 100) 

o Voorop (> 100) 

 

• Intelligentiequotiënt (IQ) = 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 zou zijn is niet juist want intelligentietests voor jonge 

kinderen zijn slechte voorspellers voor latere intelligentie 

o Intelligentie schommelt 

o Jonge kinderen zijn snel afleidbaar 

o Op jonge leeftijd hebben de tests een andere inhoud 

• Daarom worden de scores voor jonge kinderen ontwikkelingsquotiënten (OQ) genoemd 
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• Predictie is iets beter voor zeer laag scorende baby’s, daarom meestal gebruikt als 

screeningsinstrument  

• Taken uit de theorie van informatieverwerking worden gebruikt als meting van mentale 

mogelijkheden 

o Objectpermanentie 

o Habituatie en herstel-snelheid  

▪ Indicatie van snelheid van het denken 

▪ Meten basale cognitieve processen 

• Daarom is de meest recente versie van Bayleys test ook opgenomen: habituatie en herstel, 

objectpermanentie en categorisatie 

Taalontwikkeling 
• Zeer snelle ontwikkeling 

o Eerste woordje rond de eerste verjaardag 

o Tussen 1,5 een 2 jaar worden twee-woord-zinnen gevormd 

o Op 6 jaar: vocabularium van +/- 10.000 woorden 

Theorieën 

 

Behaviorisme 

• Skinner: taalontwikkeling is volledig toe te schrijven aan de invloed uit de omgeving 

• 3 visies 

o Operante conditionering: ouders versterken klanken die het meest lijken op 

woorden 

o Imitatie: nabootsen van zinnen of uitspraken 

o Combinatie 

• PROBLEEM: kinderen genereren spontaan vele uitspraken die niet verstrekt werden en die 

niet geïmiteerd zijn 

o Imitatie en operante conditionering ondersteunen de taalontwikkeling, maar geven 

geen uitsluitende verklaring 

Nativisme 

• 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) = aangeboren system dat een geheel van regels 

omvat dat gemeenschappelijk is in alle talen 

• Het systeem laat kinderen toe om te begrijpen en te spreken op een door regels gedreven 

manier, zonder ze genoeg woorden hebben opgepikt 
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Evidentie 

• Over de hele wereld: kinderen bereiken mijlpalen in een gelijkaardige volgorde 

• Kinderen beschikken over ritmische sensitiviteit voor zinnen en woorden 

• Kinderen die geïsoleerd opgevoed zijn hebben taalproblemen; dit wijst op een gevoelige 

periode voor de taalontwikkeling 

Tegenevidentie  

• Het gemeenschappelijke grammaticale systeem voor alle talen is niet gevonden 

• Taalontwikkeling verloopt niet snel, maar geleidelijk 

Interactionisme 

• Zit ergens tussen het behaviorisme en het nativisme 

o Taal ontwikkelt zich door interacties tussen aangeboren capaciteiten, invloeden uit 

de omgeving en motivatie 

• 3 factoren 

o Aangeboren capaciteiten 

o Een sterk verlangen om met anderen om te kunnen gaan 

o Een rijke taal- en sociale omgeving 

• 3 factoren kunnen van een verschillend belang zijn voor verschillende taalcomponenten: 

uitspraak, grammatica, woordenschat en communicatievaardigheden 

o Taal zou multidirectioneel en multidimensioneel ontwikkelen 

Voorbereiden op praten 

• Eerste taalklanken 

o Vocalisaties (oooo aaaa) 

o Brabbelen (ba ba ba) 

• Communicator worden 

o Gedeelde aandacht 

o Geven en nemen 

o Pre-verbale gebaren 

Vocalisaties en brabbelen 

• Eerste levensjaar = pre-linguale periode 

o < 6 weken: interesse in stemgeluiden en verschillen tussen taalklanken 

o Rond 2 maanden: vocalisaties = produceren van klinkerachtige geluiden 

▪ Reflectie van een toestand van welbehagen 

o Vanaf 4 maanden: brabbelen = toevoegen van medeklinker-klinker combinaties in 

herhaalde reeksen 

▪ Universeel brabbelen of polyglot (elk kind brabbelt op dezelfde manier) 

▪ Bv.: ba ba ba 

o Vanaf 8 maanden: brabbelen wordt gemodelleerd naar de eigen taal 

▪ Aangepast brabbelen of monoglot 

▪ Bv.: nana (verwijzing naar het zusje) 
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Communicatievaardigheden 

• Communiceren = interactief proces waarbij beide partners op elkaar afgestemd zijn 

o Gedeelde aandacht of joint attention 

▪ Vanaf 4 maanden: baby kijkt in dezelfde richting als de volwassene 

▪ Volwassene kijkt in dezelfde richting wanneer de baby iets probeert te 

benoemen 

▪ Verschillen tussen kinderen hoe ze dit doen – bij verminderde joint attention 

zal de latere communicatie ook moeilijk verlopen 

o Geven en nemen 

▪ Wederkerige spelletjes (bv. koekje geven en dank u zeggen, kiekeboe 

spelletjes) 

▪ Draagt bij tot het beurtelings karakter van de communicatie 

o Pre-verbale gebaren 

▪ Gebruikt om gedrag van anderen te beïnvloeden 

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

▪ Dienen als soort van hulpmiddel, maar zal later verdwijnen 

Beginnen praten 

• Eerste woorden  

o Onderextensie 

o Overextensie 

• Twee-woord zinnen 

o telegramstijl 

Eerste woorden 

• 6m: onderscheiden ‘mama’ en ‘papa’ 

o Kunnen het nog niet uitspreken, maar weten wel wat het betekent, zo kijken ze naar 

de juiste persoon op een foto 

• 12m: eerste woorden 

• Sommige woorden: samenhang met cognitieve prestaties 

o Objectpermanentie: “weg”  

o Puzzelstuk op de juiste plaats: “ooh” 

• Woorden worden ook op een meer emotionele wijze uitgesproken 

o Holofrasen 

• Nieuwe woorden 

o Belangrijke mensen (bv.: mama) 

o Alles wat beweegt (bv.: kat) 

o Bekende handelingen (bv.: op) 

o Resultaat van bekende handelingen (bv.: vuil) 

• Twee kenmerken 

o Onderextensie = term wordt te eng toegepast 

▪ Bv.: het woord beer enkel voor de lievelingsknuffel maar niet voor het echte 

dier 

o Overextensie = term wordt te breed toegepast 

▪ Bv.: alles wat wielen heeft en beweegt zijn auto’s 

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

o Spreken = het zelf benoemen van dingen  

▪ Vaker gepaard met overextensies 

o Begrijpen = bv.: wanneer er gevraagd wordt om een bepaald object te beduiden, 

doen ze het goed 

▪ Minder vaak gepaard met overextensies 

Twee-woorden zin 

• Telegramstijl = zinnen met maar 2 woorden 

o Kortere en minder belangrijke woorden laat het kind weg 

o Vanaf 20 – 26 maanden 

• Vaak eenvoudige vormen (bv.: willen + …) 

• Vele vroege combinaties van woorden beantwoorden niet aan de regels van de grammatica 

• Als regels wel gevolgd worden, dan zien we gewoonlijk een kopie van paren van woorden die 

volwassenen gebruiken 

Individuele verschillen 

• Omgeving 

o Meisjes zouden meer voorkeur hebben voor taal en zouden verbaal sterker zijn 

o Taalgericht naar het kind (child directed speech) 

o Self-fullfilling prophecy 

• Geslacht 

o Meisjes zijn gemiddeld voorop op jongens 

o Deels biologisch (hersenontwikkeling), deels omgeving 

• Persoonlijkheid 

o Sommige kinderen moeten een drempel overgaan om hun eerste woordjes te 

zeggen, ze maken wel een snelle inhaalbeweging 

• Stijl van het praten 

o Referentieel = sterke interesse om dingen te benoemen 

▪ Snellere taalontwikkeling 

▪ Vooral peuters die graag de omgeving verkennen 

▪ Imitatie van de ouders 

o Expressief = sterke interesse naar de gelaatsuitdrukking van de partner en woorden 

die uitdrukking geven aan wensen en gevoelens 

▪ Bv.: dank je 

▪ Meer voornaamwoorden 

▪ Voornamelijk sociaal gerichte kinderen 

• Taalachterstand 

• Taalnormen: 

2 maand Vocalisaties 

4 maand Brabbelen 

8 tot 12 maand Brabbelen ~ volwassen taal (bv. intonatie) 

12 maand Eerste woord 

18 tot 24 maand Woordenschat: 50 – 200 woorden 

20 tot 26 maand Twee-woord zinnen 
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Ondersteuning van de vroege taalverwerving 

 

• Child directed speech  

o Korte zinnen 

o Hoge stem 

o Overdreven expressiviteit in het gelaat 

o Duidelijke uitspraak 

o Duidelijk afgescheiden pauzes tussen de verschillende onderdelen 

o Herhalen van nieuwe woorden in nieuwe contexten 

• Kinderen houden hier ontzettend van 

o Halen hier heel veel informatie uit 

o Sluit aan bij het kind als actieve kenniszoeker 

• Vanaf 5 maand: sterke responsiviteit  
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Hoofdstuk 6 – Emotionele en sociale ontwikkeling in de eerste 

twee jaren 

Theorie van Erikson 

 

Eerste levensjaar 

• Freud → nadruk op het ID 

o Eerste levensjaar → orale fase = de nood aan voeding 

• Erikson → nadruk op ontwikkeling van het EGO 

o Bouwt verder op Erikson 

o Voeding is niet het enige wat je meekrijgt → ook de emotionele tegemoetkoming 

(verzorging en warmte) 

o Oraal-sensorisch stadium: alle zintuigen zijn betrokken 

• Basisvertrouwen vs. wantrouwen 

o Cruciale rol van een ouder die sensitief en aanwezig is 

o Wederzijdse bevestiging; vertrouwen komt tot uiting via verschillende rituelen: 

hebben positieve functies zoals het gevoel van veiligheid, erkenning, 

voorspelbaarheid 

Tweede levensjaar 

• Freud → anale fase 

o Driften gecentreerd rond ontlasting (bv. op het potje gaan) 

o Leren controle verwerven over impulsen 

• Erikson → er is veel meer gaande dan enkel de zindelijkheidstraining 

o Fase van de peuterpubertijd 

o 1-jarige peuter moet ook leren zelfvertrouwen te winnen met betrekking tot tal van 

andere taken (bv.: “ikke doen”) 

• Kernconflict: autonomie vs. schaamte 

• Positieve oplossing = aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes 

• 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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Ontwikkeling van emoties 
Basisemoties 

• Emoties spelen een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling 

• Basisemoties 

o 6 emoties die universeel zijn 

o Lange geschiedenis in de evolutie en de overlevingswaarde 

o Afleidbaar uit de gelaatsuitdrukking 

• In het begin: twee globale toestanden van arousal: aantrekking tot aangename stimuli en 

afkeer voor onaangename stimuli 

o Weerspiegeling van het al dan niet bevredigen van de behoeften 

o Solitair en zelfgenoegzaam karakter 

o ~ primaire circulaire reacties 

• Geleidelijk aan worden emoties georganiseerde signalen 

o 6 maanden 

o Variëren met de sociale omgeving (bv.: responsieve vs. depressieve ouder) 

• Gevolg: interne gemoedstoestand van een peuter kan afgelezen worden uit de expressie van 

emoties 

Geluk 

• Glimlachen is belangrijk 

o Zorgt voor de connectie tussen de ouder en het kind 

o Uitdrukking van het beheersen van een nieuwe competentie 

• Glimlach: 

o Eerste weken: 

▪ Voldaan zijn 

▪ Niet gedifferentieerd 

o 6 – 10 weken: 

▪ Sociale glimlach 

▪ Lach bij het herkennen van emoties van anderen 

▪ Samenhang met toenemende gevoeligheid voor de complexiteit van visuele 

patronen 

• Lach: 

o 3 – 4 maanden: 

▪ Reactie op actieve stimuli 

▪ Bv.: bij het spelen van het kiekeboe spel 

o 10 – 12 maand: 

▪ Verschillende vormen van lachen 

▪ Enkel voor de mensen die ze het beste kennen 

▪ Versterking van de band met de ouders 

Woede en angst 

Woede  

• Kan al vanaf de eerste maanden 

• Uitdrukking van protest 

• Nuttig bij het verkennen van de omgeving (soort van macht) 

• Cognitieve ontwikkeling speelt ook een rol 
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Angst  

• Vanaf de 2de helft van het eerste levensjaar 

• Meest frequente uitdrukking is tegenover onbekende volwassenen 

• Loopt parallel met het lachen naar vertrouwde mensen 

• Indicatie van het onderscheid tussen verschillende volwassenen/gezichten 

• 2 soorten 

o Vreemdenangst = angst voor onbekende volwassenen 

▪ Afhankelijk van verschillende factoren 

• Temperament van het kind 

• Ervaring met vreemden 

• Situatie van de vreemde 

o Scheidingsangst = angst om door de hechtingsfiguur achtergelaten te worden 

▪ Rond de leeftijd van 8 maanden 

▪ ~ hechte band  

Begrijpen emoties van anderen 

• Herkennen van emoties van anderen rond de leeftijd van 7 – 10 maand 

o In het begin door vrij passieve mechanismen 

o Emotionele besmetting: kinderen zijn gevoelig aan het aanvoelen van bv. 

spanningen in de huiselijke sfeer 

o Graduele link leggen met bepaalde situaties 

• Sociale bevestiging / social referencing = het kind baseert zich op de emotionele relatie van 

de vertrouwenspersoon om te kunnen beslissen hoe hij/zij zich moet voelen en hoe er kan 

gereageerd worden in een bepaalde situatie 

o Voordelen 

▪ Vormt een krachtige methode om negatieve gebeurtenissen te mijden 

▪ Manier om de omgeving te leren kennen 

▪ Zorgt ervoor dat het kind de interne emotionele toestand beter kan 

benoemen 

o Ook bestudeerd aan de hand van de visuele kloof 

▪ Bepalen verschillende emotionele expressies het al dan niet oversteken van 

de kloof? 

▪ Boos/angstig/verdrietig → minder geneigd om de kloof over te steken 

▪ Interesse/blij → meer geneigd om de kloof wel over te steken 

Zelfbewuste emoties 

• Schaamte, schuld, trots, jaloezie en verlegenheid = hogere-orde emoties 

o Onderscheid schuld en schaamte 

▪ Schuld = heeft te maken met een negatieve evaluatie van een specifiek 

gedrag (bv.: je hebt iemand pijn gedaan) 

▪ Schaamte = een meer globale evaluatie van jezelf (bv.: ik heb gefaald) 

• Rond het midden van het tweede levensjaar 

• Nood aan richtlijnen van een volwassene 

• Betrekking tot het gevoel een eigen zelf te zijn 

o Spelen een rol in verband met prestaties en moreel gedrag 

o Verschillend van cultuur tot cultuur 
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Emotionele zelfregulatie 

• Jonge kinderen vertrouwen op hun verzorger 

• Vanaf het eerste levensjaar ~ hersenontwikkeling 

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

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

o Bv.: je hebt stress voor het examen - heeft te maken hoe je met deze stress omgaat 

o Eerste maanden: slechts een beperkt vermogen om emoties te reguleren; zeer 

afhankelijk van de verzorger 

• Verzorger draagt bij tot de emotionele zelfregulering 

o Tolerantie van stimulatie neemt toe 

o Ouders die adequaat en sensitief optreden vs. ouders die wachten om tussen te 

komen 

o Ouders leren aan wat sociaal aanvaard is 

• 2de levensjaar: beter in zelfregulatie 

o Voorstellingsvermogen en taal 

▪ Kinderen kunnen de emoties beter benoemen waardoor de ouder beter kan 

meeleven met het kind 

o Fysieke troost opzoeken 

o Moeder/vader opzoeken 

Temperament en ontwikkeling 
• = stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van reactiviteit en zelfregulatie 

• Thomas & Chess: bekendste longitudinale studie over temperament: basis van huidig 

onderzoek over persoonlijkheidsontwikkelingen 

o Temperament voorspelt psychologische aanpassing 

o Opvoedingsstijl van de ouders beïnvloedt de emotionele stijl van het kind 

Structuur 

• Thomas & Chess: 9 dimensies van temperament (o.a. intensiteit, verstrooidheid, …) 

o Te veel dimensies 

o Gereduceerd tot 4 types (Rothbart) 

▪ Makkelijk 

• Je komt als kind makkelijk tot 

routines 

• Vaak opgewekt 

• Makkelijke aanpassing 

▪ Moeilijk 

• Zeer onregelmatig in routines 

• Negatieve en intense reacties 

• Moeilijke aanpassing 

▪ Slow-to-warm-up 

• Vaak niet actief 

• Vaak negatieve stemming; reageert matig op de omgeving 

• Er is sprake van aanpassing, maar deze verloopt zeer traag 

▪ Niet-geclassificeerd 

• Hebben een zeer unieke combinatie van de verschillende kenmerken 

slowth-
to-

warm-
up

makkelij
k

moeilijk

Ze
lf

re
gu

la
ti

e

Reactiviteit



  

BRENT BAEYENS 57 

 

 

• Aanpassingen van Rothbart 

o Ritmiciteit en toenadering worden geschrapt 

o Verstrooidheid en aandacht worden gecombineerd tot aandacht en volharding 

o Aanpassing en responsiviteit worden gecombineerd tot effortful control 

o De intensiteit van de reactie wordt opgesplitst in angstige en geïrriteerde 

o Toevoeging van een nieuwe dimensie: irritatie 

Meten 

• Methoden: 

o Interviews met vragenlijsten voor de ouders 

o Gedragsbeoordeling door mensen die het kind kennen (bv.: de leerkracht) 

o Observaties (in het labo) 

o Fysiologische metingen 

▪ Bv.: moeilijk temperament: vaker een hoge hartslag 

• Waarde: 

o De beoordeling van een ouder krijgt vaak kritiek, als ouder ben je vaak 

vooringenomen en niet objectief 

o Er is een lichte correlatie met de gedragsobservaties 

Stabiliteit 

• Temperament impliceert stabiliteit 

o Veel studies tonen stabiliteit aan op lange termijn 

o Stabiliteit is vaak laag 

o Vele kenmerken die enkel stabiel zijn voor externe waarden (bv.: sociabiliteit) 

• Temperament ontwikkelt zelf 

• We kunnen pas een predictie maken op lange termijn vanaf het tweede levensjaar 

Genetische invloeden 

• Evidentie 

o Eeneiige tweelingen > twee-eiige tweelingen 

o Maar 50% van de individuele verschillen kunnen we wijten aan genetische 

verschillen 

o Etnische verschillen: Aziatische baby’s zijn minder actief en zijn makkelijker te 

troosten dan blanke baby’s 

o Jongens zijn meer actief en durven meer; meisjes zijn meer angstig 
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Omgevingsinvloeden 

• Genetische verschillen vaak versterkt door opvoeding 

o Werkt als een self-fullfilling prophecy 

o Opvoeding is consistent met genderstereotypen waardoor geobserveerde verschillen 

worden uitvergroot 

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

kinderen opvoeden in functie van deze unieke kenmerken 

• Grafiek:  

o Eeneiige tweelingen 

▪ Ouders zien vaak meer gelijkenissen 

dan verschillen 

▪ Ouders lijken de gelijkenissen te 

onderschatten tegenover externe 

observatoren  

o Twee-eiige tweelingen 

▪ Ouders zien hier meer verschillen dan 

gelijkenissen 

▪ De externe observatoren zien nog 

steeds meer gelijkenissen dan 

verschillen 

o Ouders zijn geneigd om differentieel op te 

voeden bij het zien van verschillen, hierdoor 

krijgen we een soort van self-fullfilling 

prophecy  

o We zien dus een complex samenspel tussen 

genetica en omgeving 

 

Goodness-of-fit model 

• Model dat verklaart hoe temperament en omgeving samen tot gunstige resultaten kunnen 

leiden (Thomas & Chess) 

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 verklaar waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben 

o Geen gemakkelijk model voor de ouders om toe te passen wat kan leiden tot 

irritaties, hierdoor wordt het temperamentsprofiel versterkt 

• Ook afhankelijk van de culturele waarden 

o Westen = sociale competentie 

o China = grote sociale maturiteit en inzicht 

• Millenniumwisseling = overgang van het communisme naar 

het individualisme 

o Voorbeeld van hoe het macrosysteem 

(BRONFENBRENNER) een invloed heeft op de 

ontwikkeling van het kind 
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Ontwikkeling van gehechtheid 
• De sterke, affectieve band die we hebben met bijzondere mensen in ons leven, deze band 

zorgt voor onder andere: 

o Plezier en vreugde 

o Troost 

• Oudere theorieën 

o Psychoanalyse: voeding zorgt voor de ontwikkeling van deze band (~ orale fase) 

▪ Voeding: primaire drijfveer; hechting is een neveneffect 

o Harlow (1950): 

▪ Experiment A 

• Kort na de geboorte weggenomen bij de biologische moeder 

• 2 soorten moeders: voedingsmoeder (gemaakt uit draad) en een 

zachte moeder 

• Bij welke mama gaan ze de meeste tijd doorbrengen? 

• Verwachting: bij de stalen draad mama → voeding 

• Resultaat: aapjes gaan vaker bij de zachte mama zitten 

▪ Experiment B 

• 1 groep blijft bij de zachte moeder, de andere groep blijft bij de 

voedingsmoeder 

• Ze worden blootgesteld aan intense geluiden en veel beweging 

• Groep 1: toevlucht bij de mama en komt tot rust → safe haven 

functie 

• Groep 2: zeer angstig en krijsen 

o Klassieke conditionering: 

▪ Baby ontwikkelt een voorkeur voor de aanrakingen van de moeder tijdens 

het voederen 

▪ De positieve gevoelens van bevrediging worden aan de moeder 

toegeschreven 

o Operante conditionering: 

▪ Watson: niet knuffelen of niet oppakken bij huilen 

Tegenevidentie 

• We ontwikkelen ook een hechtingsband met personen die ons niet voeden 

• Studie bij weeskinderen na WO2: psychische problemen ondanks materieel comfort 

Ethologische theorie 

• Mensen worden geboren men een geheel van erfelijk geprogrammeerde strategieën die 

behulpzaam zijn voor het instandhouding van soorten 

• Hechtingsgedragingen zorgen voor het opbouwen van een emotionele band tussen de baby 

en de verzorger 

• 4 fasen: 

o Nog geen gehechtheid – geboorte tot 6 weken 

▪ Nog geen verschil tussen verzorger en onbekende 

▪ Aangeboren signalen als communicatiemiddel 

▪ Brabbelen  
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o Beginnende gehechtheid – 6 weken tot 6 à 8 maanden 

▪ Differentiatie in reacties → selectieve sociale glimlach 

▪ Gevoel van vertrouwen 

▪ Geen reactie op separatie 

o Duidelijke gehechtheid – 6 à 8 maanden tot 18 maanden 

▪ Gehechtheid aan de verzorger is aanwezig 

▪ Separatieangst 

▪ Verzorger als veilige uitvalsbasis 

o Wederkerige relaties – 18 maanden tot 2 jaar 

▪ Voorstelling en taal (bv.: verhaaltje lezen voor het weggaan) 

• Uit de fasen ontwikkelt zich een intern werkmodel = geheel van verwachtingen over 

beschikbaarheid van hechtingsfiguren en de kans dat ze hulp bieden in stressmomenten; dit 

is het model voor alle latere intieme relaties 

o Werkmodel aangetoond via het habituatie-

onderzoek 

o Kinderen met een onveilige hechting kijken 

even lang naar beide situaties, het is alsof ze 

beiden gewoon zijn 

• Voorwaarden voor een hechtingsfiguur te zijn 

o Nabijheid/beschikbaarheid 

o Fysieke en emotioneel veilige haven 

o Veilige uitvalsbasis om te exploreren 

Meten 

• Vreemde situatie procedure = techniek om de kwaliteit van de 

gehechtheid te meten tussen 1 en 2 jaar 

• Principes: 

o Veilig gehechte kinderen gebruiken de ouder als veilige 

uitvalsbasis om de onbekende speelkamer te verkennen 

o Als de ouder weggaat biedt de onbekende minder troost 

omwille van vreemdenangst 

• Veel aandacht voor fasen van reünie met de ouder 

4 hechtingsstijlen 

• Veilig 

o Ouders als veilige haven 

o Het kind is van slag bij separatie 

o Het kind zoekt actief contact met de ouder bij reünie, ze worden vlot getroost 

• Vermijdend 

o Niet-responsief tegenover de ouder 

o Geen zichtbare reactie bij separatie 

o Het kind vermijd de ouder bij de reünie 

• Angstig-ambivalent 

o Zoeken nabijheid bij de ouder, gaan niet exploreren 

o Huilen sterk bij de separatie 

o Blijven huilen bij de ouder, willen niet meer loslaten, soms duwen en slaan bij reünie 
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• Gedesoriënteerd 

o Vertonen de grootste onveiligheid 

o Hele reeksen verwarde en tegenstrijdige gedragingen 

o Grootste kans op psychopathologie 

Psychosociale ontwikkeling  

• Ontwikkeling per hechtingsstijl 

o Veilig: hoge zelfwaardering, sociaal competent, werken goed samen 

o Vermijdend: geïsoleerd, weinig contact 

o Angstig-ambivalent: moeilijk gedrag 

o Gedesoriënteerd: vijandigheid en agressie 

• Bedenkingen bij het onderzoek 

o Causaliteit is nog niet aangetoond 

o Er zijn studies die de trend niet bevestigen 

• Verklaring voor effecten: 

o De ouder moet zijn/haar draai nog wat vinden 

o Mogelijke continuïteit van opvoeding bepaald of veilige gehechtheid verbonden zal 

zijn met latere ontwikkelingen 

o Kinderen kunnen een onveilige gehechtheid overkomen 

Stabiliteit 

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

levensomstandigheden 

• Overgang van onveilig naar veilig 

o Goed functionerende moeders die hun rol onder de knie krijgen 

• Overgang van veilig naar onveilig  

o Lage-SES = stress en weinig steun 

• Veilig gehechte baby’s behouden vaker hun status dan niet-veilig gehechte baby’s 

Culturele verschillen 

• Cross-cultureel onderzoek toont aan dat gehechtheidspatronen anders moeten 

geïnterpreteerd worden in andere culturen 

• Duitse ouders: 

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 

• In alle culturen: veilige gehechtheid komt het vaakste voor 

Determinanten van hechtingskwaliteit 

Mogelijkheid tot hechting 

• Kinderen die opgenomen zijn in een instelling zullen vaker te kampen hebben met 

emotionele problemen; deze problemen zijn ontwikkeld omdat er geen band gevormd is met 

een hechtingsfiguur 

o Wanneer ze later geadopteerd worden ontstaat een band met de adoptieouder, 

maar de emotionele problemen houden stand 
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• Er is mogelijk sprake van een sensitieve periode voor het ontwikkelen van een band 

Kwaliteit opvoedingsstijl 

• Sensitieve opvoeding = snel, consistent en op de juiste manier omgaan met baby’s en ze 

zacht en vol zorg vasthouden 

• Interactie-synchronie = een nauwkeurig afgestelde “emotionele dans” waarbij de verzorger 

reageert op de signalen van het kind op een goed-getimde, ritmische en gepaste manier 

• Toegepast op hechtingsstijlen 

o Vermijdend 

▪ Overstimulerende opvoeding 

▪ Vermijden is ontsnappen daaraan 

o Angstig-ambivalent 

▪ Gebrek aan betrokkenheid op het juiste moment 

▪ Inconsistente opvoeding 

▪ Geen objectpermanentie  

▪ Sterke afhankelijkheid 

o Gedesoriënteerd 

▪ Mishandeling 

▪ Depressieve moeders 

Materiële omstandigheden 

• Stress en instabiliteit 

o Direct: bv.: discussies 

o Indirect: verminderde sensitieve opvoeding 

Ouderkenmerken 

• Interne werkmodellen van de ouders zelf 

o Objectiviteit en evenwicht in beschrijving van eigen ervaringen 

o Ervaringen onbelangrijk vinden of woedend en in verwarring deze ervaringen 

beschrijven 

• Interne werkmodellen zijn gereconstrueerde herinneringen, die beïnvloedt zijn door 

o Gebeurtenissen in de levensloop 

o Persoonlijkheid 

o Huidige levenstevredenheid 

Kenmerken van het kind 

• Temperament van het kind en kwaliteit van gehechtheid 

• Belangrijke reden waarom kenmerken van het kind niet sterk samenhangen met gehechtheid 

is dat hun invloed afhangt van het goodness-of-fit-model  

Meerdere hechtingsfiguren 

• Mogelijke hechtingsfiguren 

o Papa 

o Broers/zussen 

o Grootouders 

o Professionele verzorgers 
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Vaders  

• De sensitieve verzorging van de papa voorspelt een veilige gehechtheid 

• Verschillende rollen 

o Mama: verzorger 

o Papa: speelkameraad 

• Hier komt een verschuiving doordat meer moeders buitenshuis gaan werken 

• Papa’s die erg betrokken zijn bij de opvoeding zijn 

o Minder stereotiep in de opvatting van genderrollen 

o Hebben sympathieke, vriendelijke persoonlijkheid 

o Zien ouderschap als verrijkende ervaring 

• Warme, voldoeninggevende huwelijksrelatie ondersteunt de betrokkenheid bij kinderen, 

vooral belangrijk voor de vaders 

Broertjes en zusjes 

• Bij de geboorte van een jonger broertje of zusje zien we vaak 

o Jaloezie → er gaat wat meer aandacht naar het nieuwe kindje 

o Positieve reacties → ze zijn bezorgd 

• Conflicten tussen broers/zussen nemen toe als één van hen zeer emotioneel is of zeer actief 

• Veilige gehechtheid en warmte t.o.v. kinderen hangt samen met positieve interacties tussen 

broers/zussen 

o Omgekeerd hangt afstandelijkheid samen met wrijvingen tussen broers/zussen 

• Speciale momenten voorzien met het oudste kind draagt bij tot harmonische relaties tussen 

broers/zussen 

Bartholomew en Horowitz  

• Model met 2 assen 

o Hoe kijk je naar jezelf in relaties 

o Hoe kijk je naar anderen 

• Door het kruisen van de assen krijgen we de 4 assen 

• Veilig gehecht 

o Je vindt dat je de moeite waard bent 

o Ze hebben kwaliteiten te bieden 

o De partner zelf is een bron van vertrouwen 

• Angstig-ambivalent (rechtsboven) 

o Je hebt niet het gevoel dat je iets waard bent 

o Je kijkt positief naar de andere, zij zorgen voor 

de redding 

o Hebben vaak een afhankelijke/onderdanige positie in de relatie 

o Zijn vaak jaloers en achterdochtig 

• Vermijdend 

o Hebben een positieve blik op zichzelf, maar hebben veel moeite met het vertrouwen 

van de ander 

o Vinden onafhankelijkheid zeer belangrijk 

o Hebben moeite met de “drempel” over te gaan om iemand in vertrouwen te nemen; 

ze zijn liever op zichzelf 



  

BRENT BAEYENS 64 

 

• Gedesoriënteerd (rechtsonder) 

o Negatieve kijk op zichzelf en anderen 

o Bang dat ze nog zwaarder gekwetst zullen worden wanneer ze een relatie aangaan 

o Zeer grote gevoelens van onzekerheid 

o Vaak depressieve en angstige gevoelens 

Ontwikkeling van het zelf gedurende de eerste 2 jaar 
Zelfbewustzijn 

William James: 

IK-ZELF MIJ-ZELF 

• Gevoel van zichzelf als handelende instantie 

• Afgescheiden van de omgeving 

• Kan eigen gedachten en handelingen onder 
controle houden 

 
 
 
Interne evaluatie van jezelf 

• Gevoel van zichzelf als object van kennis en 
evaluatie 

• Kwaliteiten die het zelf uniek maken: 
o Lichamelijke kenmerken 
o Bezittingen 
o Persoonlijkheid 

 
Externe evaluatie van jezelf 

 

• De eerste stap: bewustzijn van het lichaam als een eigen entiteit 

o Kinderen worden 2 video’s getoond van hun eigen trappelende beentjes 

▪ Een video in eigen perspectief 

▪ Een video in observator perspectief 

o Er wordt vaker gekeken naar het observator perspectief 

• Ik-zelf komt eerst (begint al vanaf de eerste dagen/weken) 

o Zo hebben kinderen een sterkere grijpreflex wanneer iemand anders een vinger in 

hun hand legt (t.o.v. wanneer ze hun eigen vinger in hun hand leggen) 

o Aanmoedigen van exploratie bevordert de ontwikkeling van een ikzelf 

• Het mij-zelf komt later 

o Experiment met de spiegel (rode vlek op de neus) 

▪ Jonger dan 18 maanden wordt de connectie vaak nog niet gemaakt 

▪ Vanaf 18 maanden gaan ze de link zien tussen zichzelf en de weerspiegeling  

▪ Vanaf 3 jaar kunnen ze duidelijk hun eigen schaduw herkennen 

o Zichzelf herkennen op foto’s 

o Gebruik van persoonlijke voornaamwoorden 

Fouten gemaakt bij het mij-zelf 

• De winkelkarstudie  

o Een klein tapijt aan de winkelkar waar het kind wordt opgeplaatst 

o Kinderen moeten doorhebben dat het hun eigen gewicht is dat veroorzaakt dat ze 

het karretje niet kunnen voortduwen 

o Op de leeftijd van 18 maanden lukt het  

• Schaalfouten 

o Fouten inschatten van het eigen lichaam t.o.v. miniatuur speelgoed 

o Veel 2,5-jarigen behandelen het miniatuur speelgoed als het grote speelgoed 
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Dolfijnen, olifanten, eksters en primaten slagen in de zelfbewustzijnstests 

Verdere ontwikkelingen 

• Ontstaan van zelfbewuste emoties (bv.: schuld, schaamte, trots) 

• Pogingen om het perspectief van anderen te begrijpen = empathie  

o Het vermogen om de emotionele toestand van iemand anders te begrijpen en mee 

te voelen of emotioneel op een gelijkaardige manier te reageren 

o Bv.: het troosten van anderen 

o Bv.: anderen kwetsen  

Zelfcategorisatie 

• Categorisch zelf = hangt sterk samen met taalontwikkeling 

• Kinderen kennen zichzelf meer “labels” toe; zowel fysieke als psychologische labels 

o Mij-zelf: zichzelf vergelijken met anderen 

o Tussen 18 en 30 maanden 

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 

o Makkelijker wanneer de taalvaardigheden beter ontwikkelt zijn 

• Gebaseerd op 

o Inzicht van zichzelf als handelende agent 

o Inzicht van zichzelf als iemand die normen kan overtreden 

o Herinnering van verzoek 

• Gemeten door o.a. de marshmallowtest 

• Gehoorzaamheid 

o Tussen 12 en 18 maanden 

▪ Aantrekkelijke telefoon niet aanraken 

▪ Geschenk niet opendoen 

▪ Rozijnen niet van onder de tas halen 

• Peuters bevestigen hun autonomie door soms niet te gehoorzamen  

o Als ouder moet je een duidelijke structuur aanbieden 

o Warme, sensitieve zorg doet de gehoorzaamheid toenemen  
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Hoofdstuk 7 – Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de vroege 

kindertijd (2 – 6 jaar) 

Fysieke ontwikkeling en determinanten 
• Cephalocaudale trend zet zich verder 

o Zwaartepunt van het lichaam komt dieper te 

liggen  

o 110 à 120 cm 

• + 8kg 

• Verlies van de melktandjes 

• Verschillende lichaamsdelen volgen een verschillend 

groeipatroon = asynchronie 

o Gewicht en lengte volgen het algemene groeipatroon 

o Hoofd, hersenen en genitaliën niet 

• Algemeen groeipatroon = stippenlijn 

• Multidimensionele en multidirectionele ontwikkeling 

Motorische ontwikkeling 
• Ruwe motoriek 

o Sterker evenwicht door hersenontwikkeling 

o Inhaalbeweging van groei van de rest van het lichaam → zwaartepunt verschuift 

▪ Leren lopen als een volwassene 

▪ Gooien en vangen van een bal 

▪ Leren rijden op een driewieler 

• Fijne motoriek 

o Sterke toename 

o Toename in zelfredzaamheid 

▪ Leren aandoen van de jas 

▪ 3 à 4 jaar: vork 

▪ 5 jaar: mes en vork 

▪ 6 jaar: schoenen knopen 

▪ Spel: kleuren, leren werken met een schaar, tekenen, … 

Tekenen 

• 2 jaar: krabbelstadium = betekenisloze lijnen 

• 3 à 4 jaar: tekenen = betekenis toekennen 

o Kopvoeters 

o Toevallig realisme = achteraf benoemen van de tekening 

▪ Tekening maken en achteraf pas zeggen dat het opa is 

• 4 à 5 jaar: mislukt realisme = op voorhand bepalen, maar er niet in slagen 

o Je zegt dat je opa gaat tekenen, maar het lukt je niet 

o Verschil zit in de intentie 

• 5 à 6 jaar: verstandelijk realisme = tekening is een uitdrukking van de belevingswereld van 

het kind; de tekening moet niet overeenkomen met de realiteit 

• 8 à 9 jaar: visueel realisme = tekenen zoals het echt is 

o Aandacht voor diepte en organisatie (geen losse figuren meer) 
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Schrijven 

• Toenemende vaardigheid 

o Eerst schrijven in het spiegelschrift 

o Symmetrische letters (bv.: b vs. d en p vs. q) worden vaak door elkaar gebruikt 

Individuele verschillen 

• Genetica 

• Geslacht 

o Jongens zijn iets sneller met de ruwe motoriek; meisjes sneller met de fijne motoriek 

o Meisjes zijn wel beter in ruwe motoriek als het gaat om bv.: huppelen, gymnastiek, … 

• Oefening → veel exploratie 

• Omgeving → motivatie meekrijgen 

Piaget: pre-operationele stadium 
Einde sensorimotorische stadium 

• FASE 5: tertiaire circulaire fase  

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

o Experimenteren 

o Gevestigde objectpermanentie 

• FASE 6: mentale voorstellingen 

o Geïnterioriseerd experimenteren 

o Loskoppelen van handelen en denken 

o Accommodatie van schema’s bij overgang 

Pre-operationele stadium 

• De capaciteit om mentale voorstelling te maken biedt het kind: 

o Uitgestelde imitatie 

▪ Gedragingen van niet-aanwezige modellen onthouden en nadoen 

o Taal = symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn 

▪ Maar volgens Piaget speelt taal slechts een minimale rol in de cognitieve 

ontwikkeling 

▪ Via handelen leren kinderen de wereld kennen, ze leren een intern beeld op 

te bouwen en te benoemen 

▪ Piaget: taal volgt op cognitieve ontwikkeling 

o Verbeeldingsspel 

▪ Via een voorstelling betekenissen toekennen aan objecten die op zich die 

betekenis niet hebben 

▪ Vanaf 2,5 jaar 

• Meer los van de reële omstandigheden 

• Minder zelf-gecentreerd 

o Meer een meer andere kinderen betrekken 

• Meer complexe scènes 

▪ Ontwikkelt tot socio-dramatisch spel 

▪ Piaget: inoefenen en versterken van de schema’s 

▪ Vygotsky: verbeeldingsspel is een fundamenteel iets waarlangs cognitieve 

ontwikkeling wordt gestuurd 
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▪ Het fantasiespel is niet enkel een reflectie van cognitieve vooruitgang, draagt 

ook toe bij: 

• Sociale vaardigheden – coöperatief zijn 

• Versterken van cognitieve vaardigheden 

• Inzicht in reële levenssituaties 

o Tekenen 

▪ Tekeningen stellen een bepaald belevingsniveau voor, een realiteit die er 

fysiek niet is 

• Ontwikkeling van een duale representatie = de idee dat een symbolisch object zowel 

o Een object op zich is 

o Een symbool is dat naar iets anders verwijst 

Beperkingen 

EGOCENTRISME 

• De symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen onderscheiden van het 

eigen gezichtspunt (= zintuigelijk egocentrisme in babytijd dat gekenmerkt wordt door 

adualiteit) 

o Bv.: drie-bergen probleem 

o Bv.: het probleem met de broer 

▪ Heb je een broer? “ja” 

▪ Heeft je broer een broer? “neen” 

• Enkele problemen 

o Animisme 

▪ Het idee dat niet-levende objecten een ziel hebben 

▪ Bv.: je doet je pijn aan de deur en je bent kwaad op de deur 

o Finalisme 

▪ Blijven doorvragen 

▪ Waarom regent het? Waarom …? Waarom …? 

o Fysiognomisch waarnemen 

▪ Vorm van animisme, je denkt gelaatsexpressies te zien bij objecten 

▪ Bv.: je zegt dat een plant blij is en dat ze lacht als je ze water geeft 

o Magisch denken 

▪ De verbeelding wordt realiteit, denken dat je gedachten een invloed kunnen 

hebben op het echte leven 

▪ Bv.: je mag vooral niet te veel denken aan monsters, want dan is de kans 

groter dat ze komen 

CONSERVATIE 

• De idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven zelfs wanneer 

hun uiterlijke verschijningsvorm verandert 

o Centratie 

▪ Aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen 

▪ Focus op meest opvallende eigenschappen v 

▪ Voorbeeld van de munten 
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o Gebrek aan transformaties 

▪ Geen aandacht hebben voor evolutie 

tussen begin- en eindtoestand  

▪ Voorbeeld van de glazen water 

o Onomkeerbaarheid  

▪ Kan een reeks van stappen niet in de 

gedachten omkeren 

HIËRARCHISCHE CLASSIFICATIE 

• Organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen o.b.v. gelijkenissen en verschillen 

• Zijn er meer gele bloemen dan bloemen?  

o Probleem van centratie 

Kritiek  

• Piaget legt te veel nadruk op wat peuters niet kunnen 

• Pre-operationeel = nog niet in staat tot operaties = mentale handelingen die beantwoorden 

aan logische regels 

 

 

 

Recenter onderzoek 

• Veel Piaget-taken bevatten onbekende elementen of te veel informatie-elementen om 

tegelijkertijd te verwerken 

o gevolg: capaciteiten van de kinderen worden onderschat 

 

• Egocentrisme: 

o Drie-bergen met vertrouwde voorwerpen en geen foto’s laten kiezen: zelfs op 4 jaar 

al inzicht in verschillende gezichtspunten 

o In conversaties: kinderen passen hun taalgebruik aan de behoeften van de 

luisteraars aan 

• Animisme: 

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 à 4-jarigen geloven in elfen en kabouters 

o Kunnen de gebeurtenissen verklaren die ze niet vatten 

o Tussen 4 en 8 jaar verdwijnt dit magische denken 

• Niet-logisch denken 

o Taken vereenvoudigd en relevant voor het dagelijkse leven, dan doen kinderen het 

veel beter dan Piaget zou verwachten 

o Logische, causale uitdrukkingen (als-dan) worden correct gebruikt 

o Analoog redeneren over fysieke veranderingen 

Denken van kinderen in dit stadium is: 

• Intuïtief 

• Rigide 

• Niet ondersteund door een logisch 
stabiel georganiseerd systeem 
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• Categorisatie  

o 7 – 12m: passief 

o 12 – 24m: actief = zelf samen plaatsen van objecten 

o Vanaf 2 jaar: differentiatie van categorieën 

▪ Door uitbreiding van de woordenschat en algemene kennis 

▪ Vermogen om hiërarchisch te classificeren is al vroeger aanwezig 

 

• Uiterlijke verschijning en realiteit 

o In bepaalde situaties worden kinderen makkelijk misleid door de uiterlijke 

verschijning 

o Geen algemeen probleem om verschijning van de realiteit te onderscheiden 

o Het is een representatieprobleem 

▪ Kleuters hebben moeite om reële beelden van voorwerpen (bv.: kaars) voor 

de geest te halen wanner ze geconfronteerd worden met een tweede, 

contradictorische voorstelling van datzelfde voorwerp (bv.: potlood) 

Evaluatie van het pre-operationele stadium 

• Als proeven vereenvoudigd worden, dan vertonen kleuters al een begin van logische 

operaties 

o Logische operaties worden geleidelijk verworven 

• Bestaat er wel een pre-operationeel stadium? 

o Ja: flexibel stadium-concept ~ Neo-Piagetiaanse denkers 

o Neen: informatieverwerkingsprocessen zijn reeds vanaf het begin aanwezig ~ 

informatieverwerkingstheoretici 

Opvoedkundige principes afgeleid uit Piagets theorie 

• Ontdekkingsleren = al doende leren 

• Gevoel voor bereidheid = readiness van kinderen om te leren 

• Aanvaarden van individuele verschillen = zelfde sequentie maar verschillend tempo 

Subcategorie

Basis 
categorie

Globale 
categorie 

Dieren

Vogels

Botvink Roodborstje 

Zoogdieren

Dolfijn
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Vygotsky’s socio-culturele theorie 

 

• Private taal door zone van naaste ontwikkeling  

o 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) 

o Scaffolding voorspelt het gebruik van private taal 

o Wanneer de sociale dialoog wordt overgenomen spreken we van private taal 

Voor- en nadelen 

• Voordelen 

o Belang voor onderwijs 

o Aandacht voor culturele verschillen 

• Nadelen  

o Westerse theorie 

o Verbale communicatie is niet het enige middel dat bijdraagt tot cognitieve 

ontwikkeling 

o Vygotsky zei weinig over basale cognitieve processen 

Informatieverwerkingsstrategieën 
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Aandacht 

• Kleuters kunnen maar een zeer korte tijd met een 

bepaalde taak bezig zijn, ze kunnen moeilijk letten op 

details en raken zeer makkelijk afgeleid 

• Ze worden 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 vertrouwde 

taken 

o Zelfs als ze plannen, vergeten ze vaak belangrijke stappen uit te voeren 

Geheugenstrategieën 

• Makkelijker om te bestuderen 

o Ze kunnen met taal beschrijven wat ze zich kunnen herinneren 

o Ze kunnen instructies volgen in eenvoudige geheugentaken 

• Herkenning vs. herinnering 

o Herkenning (recognition): perfect vanaf 4 – 5 jaar 

o Herinnering (recall): 

▪ 2 jaar: 2 items 

▪ 4 jaar: 3 à 4 items 

o Verklaring: kleuters zijn minder goed in het gebruik van geheugenstrategieën = 

bewuste mentale activiteiten die de kans op herinnering doen toenemen 

▪ Geheugenstrategieën vragen veel werkgeheugen 

• Scripts = algemene beschrijvingen van wat er gebeurt en wanneer het gebeurt in een 

specifieke situatie (bv.: op restaurant gaan) 

o Opsommen in de correcte volgorde 

o Met toenemende leeftijd worden scripts uitgebreider en gedetailleerder 

o Deze worden gebruikt in analoge situaties 

• Autobiografisch geheugen = voorstellingen van persoonlijke betekenisvolle en eenmalige 

gebeurtenissen (bv.: naar het pretpark gaan) 

o Wordt meer uitgebreid 

o Twee stijlen om vertellen aan te moedigen 

▪ Elaboratieve stijl = andere vragen stellen 

• Bv.: wat hebben we gezien? Leeuwen Wat deden ze? Stappen… 

▪ Repetitieve stijl = zelfde vraag opnieuw stellen 

• Bv.: wat hebben we gezien? … en wat nog? …  

Theory of mind 

• Bewustzijn van het mentaal leven (vanaf 2 à 3 jaar)  

• Begrijpen van het ‘false belief’ (vanaf 4 jaar) 

o Overtuiging die niet overeenkomt met de realiteit 

o Bv.: taak met de pleisterdoos 

▪ Het kind heeft niet door dat de valse overtuiging/verwachting het gedrag kan 

sturen (zo denkt het kind dat de pleisters in het doosje met een kruis op 

zitten) 

o Beheersen van false belief wijst op metacognitie 
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• Theory of mind = samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteiten 

Geleidelijke groei 

• 2 jaar: bewustzijn van mentaal leven – werkwoorden zoals denken, onthouden, doen alsof 

• 4 jaar: inzicht dat foute overtuigingen het gedrag kunnen sturen 

• Tot 6 jaar: inzicht in false belief neemt toe 

Factoren die bijdragen 

• Taal 

o Rijke woordenschat over mentale toestanden 

• Cognitieve vaardigheden 

o Ongepaste reactie onderdrukken 

o Flexibel denken 

o Plannen  

• Sociale vaardigheden 

o Oudere broers/zussen 

o Leeftijdsgenoten  

o Volwassenen 

Onvolledigheid van inzicht 

• Kleuters denken dat de mentale activiteit ophoudt als er geen uiterlijke tekenen van zijn 

• Ze besteden weinig aandacht aan het proces van denken 

• Begrijpen niet dat mentale interferenties een bron van kennis kunnen zijn 

• Jonge kinderen zien de menselijke geest als een passief recipiënt 

• Oudere kinderen zien de menselijke geest als iets actief/constructief 

Taalontwikkeling  
Woordenschat 

• 2 – 6 jaar: van 200 naar 10.000 woorden (5 nieuwe woorden per dag) 

• Fast-mapping = verbinden van woorden met een onderliggend concept na een zeer korte 

kennismaking met het woord 

o Woorden voor voorwerpen worden snel aangeleerd 

o Ook actie-woorden en adjectieven 

• Principe van wederzijdse exclusiviteit 

o Aangeboren capaciteit 

o Kinderen veronderstellen dat woorden verwijzen naar niet-overlappende 

categorieën 

o Ze gaan ervan uit dat elk voorwerp overeenkomt met 1 woord 

o Synoniemen worden via andere principes geleerd 

o Idee dat nieuwe woorden verwijzen naar nieuwe objecten 

• Interactie met de omgeving 

o Betekenis afleiden uit de structuur van de zin (Bv.: gele auto en een gele citroen) 

o Volledig object en deel van object (bv.: dit is een vogel met een vreemde bek) 

o Linguïstisch contrast (de ouder gaat het kind bijsturen door bv.: te zeggen dat een 

bus geen auto is maar een bus) 

• Zowel aangeboren principes en interactie spelen een belangrijke rol! 
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• Hoe wordt woordenschat zo snel aangeleerd? 

o Toenemende geheugencapaciteit 

o Categorisering 

o Naamvragen (bv.: wat is dit?) 

Grammatica 

• Manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle uitdrukkingen en zinnen 

o Basisstructuur leren toepassen → onderwerp-werkwoord-voorwerp 

▪ Ik eet een banaan 

▪ 3,5 à 4 jaar 

▪ Leren toepassen door bv.: passieve zinnen 

o Geleidelijke uitbreiding 

o Soms over-regularisatie = regels te ver uitbreiden zodat de uitzonderingen er ook 

onder vallen 

▪ Bv.: ik eet, wij eten; over-regularisatie: ik ben, wij bennen 

o Fouten bij complexere zinnen 

o Moeilijkere zinconstructies vanaf 4 à 5 jaar 

• Gestage ontwikkeling biedt geen evidentie voor Chomsky’s theorie 

o We zouden een universele en aangeboren aanleg hebben voor taal en grammatica 

o Kinderen leren heel geleidelijk aan → toont de interactie met omgeving aan 

• Zinnen uitbreiden via 

o Juxtapositie 

▪ Een bepaalde zin die ze kennen hanteren, een pauze laten, een woordje erna 

zeggen (want ze weten niet waar het bijgevoegde woord in de zin moeten 

plaatsen) 

▪ Bv.: papa voordoen … willen (ze weten niet waar de “willen” moet komen, 

daarom plaatsen ze die er maar na) 

o Topicalisatie  

▪ Experimenteren met nieuwe moeilijke zinnen, door de onzekerheid gaan ze 

de belangrijkste woord nog eens herhalen om zeker te zijn dat de boodschap 

aankomt 

▪ Bv.: “ik wil de soep eens proeven” “de soep” 

• Enkele problemen: 

o Negatie – “Gijs dokter gaan, nee” 

o Inversie bij vragen – “stoel buiten staan?”  

o Passieve zinnen  

• Typische zaken 

o Vergissingen 

▪ “ik heb te warm in de school” (terwijl het kin een extra trui vraagt) 

o Over-regularisatie 

▪ Wij bennen 

▪ De goeisten 

▪ Ik heeft twee voets en twee ammers 

▪ Een vark 
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Conversatie 

Pragmatiek = de praktische en sociale kant van taal, die kinderen moeten leren om effectief op de 

gepaste manier met anderen te communiceren 

• 2 jaar: om beurt praten, gepast reageren op opmerkingen, een onderwerp aanhouden 

• 4 jaar: conversatie aanpassen aan leeftijd, geslacht en sociale status v/d luisteraar 

• Problemen in moeilijke situaties 

o Bv.: oma die via de telefoon vraagt hoe oud je bent geworden; het kindje antwoord 

met “zoveel” en toont terwijl het aantal vingers 

Ondersteuning van de taalontwikkeling 

• Sensitieve ouders: 

o Helpende, expliciete feedback 

o Fouten niet overmatig corrigeren 

▪ Het kind zou onzeker kunnen worden en stoppen met experimenteren 

• Manieren om niet overmatig te corrigeren 

o Elaboratie / uitbreiding / expansion 

▪ Bv.: het kind zegt “ik heb mooie rode schoenen”; de ouder zegt “je hebt een 

mooi paar schoenen) 

▪ Reacties van volwassenen die de uitdrukking van het kind verder gaat 

uitwerken en die daardoor complexer gaat maken 

o Recasting / herformuleren 

▪ Reacties van volwassenen die foutief taalgebruik herstructureren tot de 

correcte vorm 

▪ Bv.: kind “ik heb de bal gewerpt”; ouder: “ja, jij wierp de bal” 

• Verklaring 

o Vygotsky: volwassenen brengen kind zachtjes tot volgende stap in de ontwikkeling  

o Drang van het kind om sociale banden te behouden 
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Hoofdstuk 8 – Emotionele en sociale ontwikkeling in de vroege 

kindertijd 

Erikson: initiatief vs. schuld 
INITIATIEF SCHULD 

• Enthousiast om nieuwe taken te proberen 
en deel te nemen aan activiteiten met 
peers 

• Spel laat toe nieuwe vaardigheden uit te 
proberen 

• Beeldt goed zichtbare beroepen uit in het 
fantasiespel 

• Overmatig streng superego veroorzaakt te 
veel schuldgevoel 

• Houdt verband met overdreven 
bedreigingen, kritiek en straf door 
volwassenen 

• Niet durven experimenteren 

 

Verschil tussen initiatief en autonomie? 

• Initiatief: de ouder willen helpen 

• Autonomie: tegen de ouder in gaan, rebels zijn 

Zichzelf begrijpen 
• Zelfconcept = geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en waarden waarvan een 

individu gelooft dat het omschrijft wij hij/zij is 

o Bij kleuters is dit zeer concreet en gebaseerd op observeerbare kenmerken 

o 3,5 jaar: typische emoties/attitudes 

o 4 jaar: snappen wat trekomschrijvingen (bv.: rustig, lief, …) zijn, maar kunnen ze nog 

niet toepassen op zichzelf, ze beschrijven zichzelf nog steeds met de observeerbare 

zaken 

o Sterker zelfconcept: sterkere tendens om rechten doen gelden op voorwerpen 

(territoriale drang: van mij!) 

• Zelfwaardering = oordeel over onze eigen waarde en gevoelens die we daarbij hebben 

o Start bij een globale inschatting, gaat daarna over naar oordelen over verschillende 

aspecten van het zelf 

o Kleuters durven hun eigen vaardigheden heel hoog in schatten, zo durven ze ook de 

moeilijkheid van een taak te onderschatten 

▪ Reden van overschatting: gewenste zelf en reële zelf worden door elkaar 

gehaald 

o Heeft een invloed op het initiatief  

• Onderscheid tussen beide termen: 

o Zelfconcept = cognitief; zelfwaardering = affectief 

Emotionele ontwikkeling 
• Het begrijpen van de emoties van anderen wordt steeds accurater 

• De emotionele zelfregulering neemt toe 

• Er worden meer zelfbewuste emoties ontwikkelt 

• Empathie, sympathie en pro-sociaal gedrag nemen toe 
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Begrijpen van emoties 

• Beter inzicht in emoties: sociaal refereren en actief spreken over emoties 

o Bv.: weten wanneer we aan papa moeten vragen om te spelen 

o Bv.: weten dat wanneer een vriendje boos is, je beter weg blijft 

• Indrukwekkend vermogen om gevoelens van anderen te interpreteren, voorspellen en 

veranderen 

• Toch beperkingen in situaties met tegengestelde aanwijzingen 

o Bv.: de situatie van een blije jongen met een kapotte fiets 

• Factoren: 

o Veilige gehechtheid: meer emoties bespreken 

o Andere kinderen: socio-dramatisch spel 

Emotionele zelfregulatie 

• Vermogen om expressie van emoties onder controle te houden 

o Private speech = tegen zichzelf praten “mama komt zeker, dus ik moet niet bang zijn” 

o Blootstelling aan sensoriële input beperken 

▪ De handen voor de ogen doen bij een enge film 

o Van doel veranderen 

▪ Bv.: niet meer mee spelen en met iets anders spelen 

• Gevolg: minder emotionele uitbarstingen 

• Beïnvloedende factoren 

o Opvoeding: modelleren  

o Temperament 

o Kinderangsten (bv.: monster onder het bed) 

Zelfbewuste emoties 

• komen vaker voor naargelang het zelfconcept beter ontwikkelt  

• 3 jaar: duidelijke band met zelfevaluatie 

o Fierheid: positieve zelfwaarde 

o Schaamte en schuld: negatieve zelfwaarde 

• Nog afhankelijk van volwassenen 

o Prestatie- en persoonsgerichte 

feedback 

▪ Eerste rekenoefening met 

succes opgelost 

▪ “wauw wat ben jij toch een 

wonderkind” 

▪ Bij de eerste fout zal het kind zich “mislukt” voelen 

▪ Fixed mindset 

o Taakgericht feedback 

▪ Eerste rekenoefening met succes opgelost 

▪ “wauw, toon mij eens hoe je dat gedaan hebt” 

▪ Growth feedback 

• Schaamte = gevoel van falen als persoon ~ lage zelfwaarde, depressie en kwaadheid 

• Schuld = falen ten opzichte van een bepaalde standaard (adaptiever, wil er iets aan doen) 

• Verschillend over verschillende culturen (bv.: China: herinnering aan groepsnorm) 
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Empathie, sympathie en prosociaal gedrag 

 

• Empathie 

o Cognitief aspect 

▪ Meeleven met de ander 

▪ Bv.: weten dat het voor een nieuw kindje moeilijk moet zijn om toe te komen 

in een al bestaande klas 

o Affectief aspect 

▪ Empathische zorg / sympathie 

• Troosten van dat nieuwe kindje 

• Koekje delen 

▪ Persoonlijk ongemak 

• Er zodanig over nadenken, dat je je er zelf slecht bij gaat voelen 

• Empathie is een belangrijke voorspeller voor pro-sociaal gedrag = handelingen die een 

andere persoon voordeel brengen zonder eigenbelang 

• Factoren 

o Temperament 

▪ Weinig emotionele zelfregulering 

▪ Minder sympathie 

o Opvoeding ouders  

▪ Meer bestraffend 

▪ Minder empathie en sympathie 

Relaties met peers 
• Meer sociaal worden in spel met peers 

• Oorspronkelijk idee: spelontwikkeling is te meten aan de hand van de mate waarin spel al 

dan niet sociaal aanvaard is 

• Frequentie of omvang van elke soort verandert met de leeftijd 

Spel 

zoemsessie 

• Toeschouwerspel = de ene kijkt toe terwijl de ander speelt 

• Parallel spel = 2 kinderen doen hetzelfde maar naast elkaar; geen interactie 

• Solitair spel = elk kind speelt zijn eigen spel; ze doen iets anders 

• Associatief spel = geven feedback aan elkaar terwijl ze hetzelfde doen 
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• Coöperatief spel = samen werken aan iets 

 

• Longitudinaal onderzoek toonde aan: 

o Alle 3 soorten spel komen samen 

voor bij kleuters 

o Niet-sociaal: meest frequent bij 3-4 

jarigen 

o Solitair en parallel spel bij 3-6 jaar 

 

• Alleen spelen is enkel een probleem als het een laag niveau van cognitieve rijpheid 

weerspiegelt 

o Bv.: repetitief blokjes op elkaar vastzetten zonder iets te bouwen 

 

• Culturele verschillen 

o India: samen spelen 

o Belang spel: entertainment vs. 

aanleren van cognitieve en 

sociale vaardigheden 

Vriendschap 

• Wederzijdse relatie 

o Elkaar gezelschap houden 

o Delen 

o Begrijpen van gedachten en gevoelens 

o Voor elkaar zorgen in tijden van nood 

• (Rijpe) vriendschappen blijven duren in tijd en overleven occasionele conflicten 

o Bij kleuters is een vriendschap vaak iets vluchtiger 

o Verschil wordt gemaakt tussen vrienden en niet-vrienden 

• Kleuters begrijpen al iets over uniekheid van vriendschap: speelkameraad, maar 

o Nog geen wederzijds vertrouwen 

o Nog niet langdurig 

• Vrienden bieden meer bevestiging, zijn emotioneel expressiever en bieden meer sociale 

steun dan niet-vrienden 

Invloed van ouders 

 

DIRECTE INVLOED INDIRECTE INVLOED 

• Regelen van informele activiteiten 

• Richtlijnen over hoe zich gedragen 
tegenover anderen 

• Veilige gehechtheid 
o Oefenen van situaties 
o Makkelijkere aansluiting met 

vrienden 

• Emotionele expressieve, ondersteunende 
communicatie 

o Modelleren 
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Vroege morele ontwikkeling 

 

Psychoanalyse 

• Freud: installeren van het Uber-Ich/geweten/superego  

o Angst voor straffen 

o Angst om de liefde van de ouders te verliezen 

• Belang van inductieve discipline 

o Angst als motivator werkt niet 

o Ouders die informatie geven hoe 

het kind beter/moreler kan 

handelen 

o Bv.: twee kindjes spelen, het ene 

neemt een pop af van de ander 

– de ouder kan zeggen “dat je 

het beter vraagt/je zou het ook 

niet graag hebben” 

o Het kind moet begrijpen 

waarom hij/zij op een bepaalde 

manier moet handelen 

o Invloed van temperament 

▪ Bij een moeilijker temperament zal het kind het moeilijker hebben om te 

begrijpen waarom 

▪ Het kan zijn dat een kind het moeilijker hebben met het begrijpen van de 

empathie 

• Focus op het affectieve 

Sociaal leren 

• Zelf tonen en demonstreren van goed gedrag 

• Legt nadruk op de gedragsmatige kant 

• Bekrachtigen en belonen van goed gedrag 

• Imitatie wordt beïnvloed door 

o Warmte en responsiviteit 

o Competentie 

o Consistentie  
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• Waarom werkt fysiek straffen meestal niet? 

o Modellering van agressie 

▪ Het kind zou het zelf kunnen gebruiken om 

de problemen op te lossen 

o Gevoel van bedreiging 

o Vervreemding van de socialisatiefiguur 

o Kan verslavend werken voor de socialisatiefiguur 

o Transferentie naar volgende generatie 

• Time-out, privileges inperken, … werken beter 

• Studie Talwar & Lee 

o School A: straffend klimaat 

o School B: niet-straffend klimaat 

o Afhankelijke variabele: 

▪ Spel waarbij kinderen moesten raden welk speelgoed zich achter hun rug 

bevond 

▪ Onderzoeker verlaat lokaal en vraagt het kind niet te spieken 

▪ “heb je omgekeken om naar het speelgoed te kijken” 

▪ “welk stuk speelgoed denk je dat er onder het deken zit?” 

• Niet-succesvol liegen = zeggen wat je hebt gezien 

• Volhoudend liegen = verkeerd antwoord geven 

o Zowel het liegen als het volgehouden liegen komt vaker voor in de straffende school 

Cognitief ontwikkelingsperspectief 

• Focus op de cognitie (kinderen denken actief na over wat mag en wat niet) 

• Vanaf 3 à 4 jaar: toenemend inzicht in intenties 

o Per ongeluk pijn doen is veel minder erg 

• Nog veel rigiditeit in het hanteren van standaarden 

o Er zijn geen uitzonderingen 

o Een geheimpje bewaren is ook liegen 

• Toenemend onderscheid tussen soorten standaarden 

o Morele imperatieven  

▪ Handelingen die de rechten en het welzijn van anderen beschermen 

▪ Bv.: iemand pijn doen 

o Sociale conventies 

▪ Gewoonten die gemaakt worden op basis van sociale afspraken 

▪ Bv.: tafelmanieren 

o Private kwesties 

▪ Zaken die geen rechten schenden 

▪ Die niet sociaal afgesproken zijn 

▪ Die te bepalen zijn door het individu 

▪ Bv.: welke kleren je aandoet 
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Agressie 

Zoemsessie 

 

Evolutie over de tijd 

• Fysieke agressie neemt af en wordt vervangen door verbale agressie 

• Instrumentele agressie neemt af 

• Vijandige agressie neemt toe 

Geslachtsverschillen  

• Jongens meer openlijke agressie en meer agressie in het totaal 

o Mannelijke geslachtshormonen 

o Geslachtsrollen 

• Meisjes meer relationele agressie en meer indirect 

Oorzaken van agressie 

• Individuele verschillen 

o Temperament 

• Gezin 

agressie

fysieke 
agressie

direct: slaan, 
schoppen

indirect: pop 
stuk maken

verbale 
agressie

altijd direct

relationele 
agressie

direct: 
sculdinductie

indirect: 
ruddelen

instrumentele 
agressie

vijandige 
agressie
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o Harde, inconsistente discipline 

o Cycli van disciplinering, “jammeren” en toegeven 

o Kritische, bestraffende ouders: meer agressie 

• TV 

o Geweld op TV = model 

o Jongens grotere voorkeur voor geweldsfilms (mannen 

zijn er sterk) 

o Meer tolerantie t.o.v. gewelddadig gedrag 

o USA: sterke druk om iets aan geweld op TV te doen 

 

o Behandelingsprogramma’s: 

▪ Vroeg beginnen 

▪ Doorbreken van cycli van vijandigheid 

▪ Aanleren van betere manieren bij het omgaan met peers 

▪ Training in oplossen van sociale problemen 

Geslachtsrollen  
• Geslachtsrolstereotypering = associatie van voorwerpen, activiteiten, rollen of 

persoonlijkheidstrekken met één van de geslachten op een manier die aansluit bij culturele 

stereotypes 

o 2 jaar: categorisatie als “jongen” en “meisje” 

o Geslachtsgebonden voorkeuren in speelgoed 

o Persoonlijkheidstrekken 

▪ Jongen: actief, assertief, openlijke agressie 

▪ Meisjes: angstig, afhankelijk, relationeel agressief 

o Geslachtsgebonden overtuigingen worden sterker in de kleutertijd 

o Kleuters begrijpen nog niet dat de kenmerken die samenhangen met het geslacht 

niet bepalen of iemand mannelijk/vrouwelijk is 

• Geslachtsconstantie = het inzicht dat het geslacht een biologische basis heeft en hetzelfde 

blijft zelfs als kleiding, haarstijl en spelactiviteiten veranderen 

o Inzicht wordt pas verworven aan het einde van de kleuterperiode 

o Gerelateerd aan cognitieve problemen van pre-operationeel denken 

Oorzaken 

• Genetisch 

o Evolutionaire aanpassingswaarde 

o Hormonen  

• Omgeving  

o Gezin 

▪ Moedigen verschillende speelstijlen aan en versterken onafhankelijkheid bij 

jongens en intimiteit bij jongens 

o Leraren 

▪ Meisjes meer aangemoedigd tot gestructureerde activiteiten, jongens meer 

tot ongestructureerde activiteiten 

o Leeftijdsgenoten 

▪ Versterken gedrag dat past bij het eigen geslacht 

▪ Vooral jongens hebben kritiek op geslachts-incongruent gedrag 
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o Bredere sociale omgeving 

Genderidentiteit 

• Gevoel mannelijk/vrouwelijk te zijn 

• 3 vormen 

o Mannelijk 

o Vrouwelijk 

o Androgyn  

▪ Mannelijke en androgyne genderidentiteit voorspellen een goede 

psychosociale aanpassing 

Theorie van de geslachtsschema’s 

 

Niet elk kind maakt evenveel gebruik van de schema’s 

➢ Kind ziet een pop op de grond liggen →denkt het kind aan geslacht? 

1. Ja: genderschematisch kind;  

• mag ik hiermee spelen? 

o Ja: spelen 

o Nee: laten liggen 

2. Nee: gender aschematisch kind; veel minder denken in termen van geslacht; 

eerder: vind ik dit leuk om mee te spelen? 
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Hoofdstuk 9 – Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de lagere 

schoolleeftijd 

Fysieke ontwikkeling en determinanten 
Lichaamsgroei 

• Cephalocaudale trend zet zich verder; nu de onderste lichaamsdelen 

o Benen zullen nu sneller groeien dan de armen 

• Grote lenigheid – ligamenten zijn nog niet stevig vastgehecht 

• Kindertanden vervangen tussen 6 en 12 jaar 

o Verhoudingen kloppen nog niet helemaal 

• Trage fysieke groei 

Gezondheidsproblemen 

• Bijziendheid (myopie) 

o Stijgt met SES 

o Uren TV hebben hiermee te maken 

• Slechte voeding: met ouders 1 maal thuis eten voorkomt dit 

o Meer hobby’s → meer uit huis eten 

• Obesitas = meer dan 20% toename in gemiddeld lichaamsgewicht naargelang geslacht en 

leeftijd 

o 16% van Amerikaanse gezinnen 

o 5 – 6% van Vlaamse kinderen 

o Oorzaken 

▪ Genetica 

▪ Lage SES: meer stress en gebrek aan kennis 

• Ongezonde voeding is vaak goedkoper 

▪ Overvoeding: elk ongemak = signaal voor voedsel: kinderen leren niet hun 

eigen honger aan te voelen en eten intern te reguleren 

• Vaak zeggen ouders dat je zoveel van je bord moet leeg hebben voor 

je van tafel mag 

▪ Ongezonde voeding als beloning 

▪ Minder fysiek actief en meer TV kijken 

o Gevolgen 

▪ Stereotiep beeld: lui, lelijk, onzeker en niet sociaal aanvaard 

▪ Emotionele problemen 

▪ Kans op obesitas als een volwassene 

▪ Gezondheidsproblemen 

o Behandeling 

▪ Familiekwestie (het hele gezin moet mee doen) 

▪ Scholen (kinderen zijn vaker in scholen) 
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Motorische ontwikkeling 
Ruwe motorische ontwikkeling 

• Betere beheersing van de ruwe motorische handelingen 

• Ontwikkeling van 4 domeinen: 

o Flexibiliteit/elasticiteit (ligamenten die nog niet sterk aangehecht zijn) 

o Vergroting van het evenwicht (bv.: lopen op een evenwichtsbalk, veranderen van 

richting tijdens het lopen in een voedbalwedstrijd) 

o Snelheid en behendigheid van beweging neemt toe (bv.: hinkelen, tikkertje)  

▪ Versnelling van de reactietijd door betere focus 

o Kracht neemt toe (bv.: baseball, tennis) 

Fijne motorische ontwikkeling 

• Verfijning van de fijne motorische handelingen 

o Alfabet: letters = groot  

▪ Drukletters  bestaan meestal uit rechte lijnen en zijn daarom makkelijker te 

schrijven voor het kind 

▪ De beweging kan uit de volledige arm komen in plaats van uit de pols 

o Tekeningen: meer detail, diepte-elementen en relaties tussen figuren 

• Geslachtsverschillen 

o Meisjes: beter in fijne motoriek met uitzondering op zaken die evenwicht vergen 

o Jongens: beter in de ruwe motoriek en vaardigheden die kracht vergen 

o Genetische verschillen, maar ook omgeving die op stereotype wijze reageert 

Spelletjes met regels 

• Spelletjes bevorderen de ontwikkeling 

o Toename in perspectief innemen: je kan begrijpen hoe anderen het spel zullen 

spelen  

▪ Waar zou ik mij verstoppen? Waar moet ik me net niet verstoppen? 

o Samen ontdekken welke regels goed zijn en welke niet 

o Inzicht in wat fairheid en rechtvaardigheid betekenen 

Piaget: concreet-operationele stadium 
Concreet-operationeel stadium 

• Kleuters: laten zich leiden door schijn en de meest opvallende element 

• Lagere school: schijn kan bedriegen en je oordeel baseren op mentale bewerkingen = 

operaties 

 

Ontwikkeling van enkele vaardigheden 

• CONSERVATIE 

o De idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs 

wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert 

o Er is een biologische basis, maar de omgeving speelt ook een grote rol 
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Pre-operationeel Concreet-operationeel 

Centratie = aandacht richten op één aspect en 
andere verwaarlozen 

Decentratie = focussen op meerdere aspecten 
van het probleem en ze met elkaar in verband 
brengen, eerder dan zich op één aspect te 
richten 

Geen transformaties = heeft enkel aandacht 
voor begin- en eindtoestand van de situatie, 
niet voor overgang 

Transformatie = vermogen om proces dat 
tussen begin- en eindtoestand zit in acht te 
nemen en te gebruiken bij de beoordeling van 
de situatie 

Onomkeerbaarheid = kan een reeks van 
stappen niet in gedachten omkeren 

Omkeerbaarheid = vermogen om te denken in 
een reeks van stappen en dan in gedachten de 
richting omkeren en weer op het uitgangspunt 
terugkeren 

Door operaties = mentale handelingen die gehoorzamen aan logische regels 

• CLASSIFICATIE 

o Klas-inlcusietaak (bv.: zijn er meer gele blokjes of meer blokjes?) wordt nu correct 

opgelost 

▪ Bewustzijn van hiërarchie in classificatie 

▪ Focussen op 3 soorten relaties tegelijkertijd 

• 2 subgroepen + een koepelterm 

o Klasseren verloopt vlotter: sorteren van objecten op basis van bepaalde criteria 

▪ Eerst slechts één dimensie, later ook op basis van een tweede dimensie 

o Oplossing dient gevonden te worden op basis van logisch denken en niet door gissen 

en missen 

 

• SERIATIE 

o Capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te ordenen (6 à 7 jaar) 

o Transitieve interferentie: uitvoeren van mentale seriatie of ordening 

▪ Staaf A is langer dan staaf B en staaf B is langer dan staaf C, wat is de relatie 

tussen A en C? 

• Moet concreet verlopen, stel dat je werkt met personen die niet in 

de ruimte staan zal het meestal niet lukken 

▪ Opnieuw tegelijk integreren van 3 soorten relaties 

 

• SPATIAAL REDENEREN 

o Begrip van ruimte 

▪ Objecten benoemen links of rechts van andere personen:  

▪ 5-6 jarige kan dit niet 

▪ 7-8 jarige kan het wel door mentale rotatie 

o Cognitieve kaart = mentale representatie van bekende plaatsen 

▪ Landmarks eerst fragmentarisch getekend, later meer organisatie en 

integratie 

▪ Uitleggen van de weg aan anderen: duidelijk en goed georganiseerd = 

“ruimtelijke wandeling in gedachten” 
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Beperkingen 

• Enkel georganiseerd en logisch denken als omgaan met 

o Concrete informatie die waarneembaar is 

o Niet met abstracte categorieën 

• Omwille van concrete en situatiegebonden karakter verloopt het denkproces hier gradueel = 

geleidelijk verworven 

o Bv.: eerst conservatie van aantal, dan pas andere vormen 

• Dus: nog geen algemene principes de vervolgens op tal van situaties worden toegepast 

Recent onderzoek 

• Piaget: hersenmaturatie en eigen ervaring 

• Invloed van cultuur en formele opleiding 

o Cultuur: in niet-westerse culturen: conservatie vaak later verworven (11 of later) 

o School: kinderen die al langer naar school geweest zijn doen het beter op Piaget-

taken 

• Dus: logisch denken ontwikkelt niet spontaan, maar invloed opleiding, context en cultuur 

Overgang van pre- naar concreet-operationeel 

• Piaget: abrupte stagegebonden verschuiving naar operationeel stadium 

• Informatieverwerkingsbenadering: graduele toename ~ Neo-Piagetiaanse theoretici 

o Cognitieve schema’s worden geautomatiseerd = routine 

o Gevolg: meer plaats in het WG → oude schema’s combineren/integreren 

• Concrete ervaringen worden geïntegreerd tot centrale conceptuele structuren = netwerken 

van begrippen en relaties die meer algemeen, complex en systematisch denken bevorderen 

in veel verschillende situaties 

• Geleidelijke ontwikkeling is toe te schrijven aan verschillende mate waarin WG wordt belast 

o Conservatietaken stellen verschillende vereisten inzake informatieverwerking; dus 

meer of minder WG 

o Ervaringen van kinderen verschillen sterk: automatisatie treedt sneller/trager op 

Evaluatie 

• Piaget had gelijk: kinderen op de lagere school zijn veel systematischer en rationeler 

• Onduidelijkheid:  

o Continue verbetering van logische vaardigheden 

o Discontinue herstructureringen van denken 

• Waarschijnlijk beide 

o Geleidelijke uitbreiding van logisch denken naar aantal taken 

o Vergelijking begin-einde lagere school: kwalitatief verschil 

Informatieverwerkingsstrategieën 
Algemene principes 

• Verandering in twee basale informatieverwerkingsvaardigheden 

door hersenontwikkeling 

o Er wordt dus niet gekeken naar het algemene denken 
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Aandacht 

• Selectief 

o Bv.: focussen op de bal 

o Bv.: het oplossen van een 

computertaak 

• Flexibel 

o Bv.: het sorteren van de kaarten 

op basis van kleuren, daarna op 

basis van de vorm 

• Planmatig  

o Bv.: het organiseren van een verjaardagsfeestje 

Geheugenstrategieën 

• Bewuste strategieën om info te onthouden 

o Herhalen = herhalen van informatie 

▪ Vanaf het begin van de lagere schoolleeftijd 

▪ Eerst 1 woord, daarna reeksen 

o Organiseren = groeperen van items die tot dezelfde categorie behoren 

▪ Vanaf het begin van de lagere schoolleeftijd 

o Elaboratie = een relatie, of gedeelde betekenis tot stand brengen tussen twee of 

meer stukken informatie die tot dezelfde categorie behoren: mentaal beeld 

oproepen 

▪ Vanaf einde lagere scholleeftijd; vereist meer WG 

• Later combinatie van strategieën 

• Meer systematisch toepassen van strategieën 

• Waarom zijn organisatie en elaboratie effectiever? 

o Elementen worden tot betekenisvolle eenheden gegroepeerd waardoor 

▪ Plaats vrijkomt in het WG 

▪ Informatie beter opgeroepen kan worden 

Kennisbestand 

• LTG wordt meer uitgebreid en meer hiërarchisch gestructureerd netwerk 

• Hoe kan het verschil tussen kenners vs. niet-kenners in het herinneren van items worden 

verklaard 

o Rol van aanwezige kennis 

o Rol van motivatie 

• Cultuur speelt een rol: Westen; gebruik van mentale strategieën wordt meer aangemoedigd 

(bv.: het aanleren van versjes) 

Theory of mind 

• Metacognitie = capaciteit om te denken over het eigen denken wordt uitgebreid en meer 

verfijnd 

• Geest = actief en speelt een constructieve rol 

o Mentale inferenties zijn nu bron van kennis 

o Inzicht dat prestaties afhangen van mate van concentratie 

o Inzicht in welke geheugenstrategieën het beste werken 
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• Wat bevordert het inzicht? 

o Private speech + observatie van het eigen denken 

o Ervaring op school 

• Voorbeeld van onderzoek (false belief onderzoeken): 

o Jason krijgt een brief en wil niet dat zijn zusje dit leest, hij verstopt deze 

o Wanneer Jason vertrekt komt Lisa de kamer binnen en neemt de brief, leest deze en 

zal deze opnieuw verstoppen, wat zij niet weet is dat Jason het heeft gezien 

o Waar denkt Lisa dat Jason gaat zoeken naar zijn brief? 

▪ Onder het kussen = adequate theory of mind 

▪ Tweede-orde false belief (hoe denkt de ander over het denken van nog 

iemand anders) 

▪ Eerste-orde = taak met het pleisterdoosje 

 

Cognitieve zelfregulering 

• Schoolkinderen denken meer over het denken, maar zetten dit niet altijd om in de praktijk 

o Bv.: weten dat je beter ’s morgens studeert maar dit niet toepassen 

• Cognitieve zelfregulering = proces van continu opvolgen van de vooruitgang in de richting 

van het gestelde doel, problemen detecteren en oplossingen zoeken 

o Geleidelijke ontwikkeling wat moeilijk en belastend 

• Ouders en opvoeders kunnen helpen 

o Suggereren goede strategieën en uitleggen waarom ze werken 

o Gevolg: academische zelf-efficaciteit vs. aangeleerde hulpeloosheid 

Taalontwikkeling  
Woordenschat 

• Uitbreiding van de woordenschat: 40.000 woorden (toename van x4) 

• Hoe? 

o Structuur van complexe woorden analyseren (bv.: blijheid < blij) 

o Begrijpen vanuit de context 

• Grotere precisie in denken over en gebruik van woorden 

o Eerst: definities gebaseerd op functies of uitzicht 

o Later: synoniemen en uitleg over categoriale relaties 

• Inzicht in meervoudige betekenissen 

o Metaforen: bv.: zo scherp als een mes 

o Raadsels en woordspelletjes 

▪ Bv.: ‘het tocht hier’ 
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Grammatica 

• Passieve wijze gebruiken 

• Infinitiefzinnen beter begrijpen 

o Bv.: verschil tussen: “jan wil graag anderen een plezier doen” vs. “het is makkelijk om 

jan een plezier te doen” 

Pragmatiek 

• Preciezere beschrijving van voorwerpen 

o Kleuter: “bal” 

o Nu: “mag ik spelen met de rode bal die buiten ligt?” 

• Meer verfijnde communicatiestrategieën (bv.: iets beleefd vragen) 

• Meer georganiseerde verhalen vertellen 

o Topic-gefocuste stijl 

o Associatieve stijl  

Twee talen leren 

• Tweetalige ontwikkeling 

o Beide talen tegelijk 

o Eerst de ene taal, daarna de andere 

o Gevoelige periode in de kindertijd 

• Tweetalig onderwijs 

o Onderdompeling of taalbad 

o Tweetalig onderwijs 

• Positieve gevolgen voor ontwikkeling 

o Aandacht, redeneren, conceptvorming, flexibiliteit 

o Meer nadenken over taal 

✓  
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Hoofdstuk 10 – emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de 

lagere schoolleeftijd  

Erikson 
VLIJT INFERIORITEIT 

• Gevoel van competentie t.a.v. cultureel 
gewaardeerde activiteiten 

• School biedt hierbij veel mogelijkheden 

• Pessimisme en gebrek aan vertrouwen 
om dingen goed te doen 

• Gezin, leerkrachten en peers kunnen 
hiertoe bijdragen 

 

Zelfbegrip en zelfwaarde 
2 – 6 jaar 5 – 11 jaar 

• Basis 

• Vaardigheden 

• Geen trekomschrijving 

• Positieve elementen 

• Geen oorzaken 

• Meer verfijnd 

• Vaardigheden in vergelijking met meerdere 
personen 

• Trekomschrijvingen 

• Zowel positief als negatief 

• Oorzaken aangeven 
 

• Trekomschrijvingen ontstaan omwille van 

o Cognitieve ontwikkeling: combinatie van ervaringen 

o Sociale feedback v/d omgeving: ik-zelf neemt het mij-zelf zoals door de omgeving 

aangereikt 

 

• Uit de verwachtingen gaat het kind een ideaal zelf ontwikkelen, dit wordt afgetoetst door het 

reële zelf 

o Wanneer de discrepantie groot is zal hun zelfbeeld niet zo positief zijn 

o Bij een kleiner verschil hebben ze een beter gevoel van zelfwaardering 

• Hiërarchische organisatie 

o Onderscheid tussen de verschillende types zelfbeelden (academisch, sociaal, fysiek, 

uiterlijk) 

o Evolutie: beginjaren: lichte daling, daarna stijging 
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Invloeden op zelfwaarde 

• Cultuur: Azië < Europa < Afro-Amerikanen 

• Geslacht: meisjes < jongens 

• Opvoeding 

o Democratisch en warm opvoeden vs. controlerende en kritische ouders 

o Permissief (toegeeflijk) opvoeden: onrealistisch hoog self-esteem 

▪ Lopen dikwijls tegen de lamp 

▪ Kan ervoor zorgen dat er een deuk in het zelfbeeld komt te zitten 

• Attributiestijl 

o Causale attributie = de verklaring van een persoon van 

de oorzaak van een gebeurtenis 

o Verklaringsstijl = tendens van mensen om bepaalde 

attributionele verklaringen te gebruiken bij het verklaren 

van gebeurtenissen 

o Onderzoek: tussen jaren 70 en 90: enorme stijging van 

het zelfwaardegevoel 

▪ Het geven van lege complimenten is niet goed 

voor de sociale aanpassing van kinderen 

Attributiestijlen  

• 3 categorieën attributies 

o Extern vs. intern 

▪ Aan jezelf toeschrijven of aan een externe oorzaak van een gebeurtenis 

▪ Laag zelfwaardegevoel: wat goed gaat extern leggen, wat misloopt aan jezelf 

toekennen 

▪ Extern: het lag aan de toets 

▪ Intern: ik heb niet genoeg geleerd 

o Stabiel vs. veranderbaar 

▪ Stabiel: ik ben te dom 

▪ Veranderbaar: ik kon er iets meer voor gedaan hebben 

o Globaal vs. specifiek 

▪ Globaal: ik ben dom (zegt iets over het hele functioneren) 

▪ Specifiek: wiskunde is niet mijn ding 

• Pessimistische verklaringsstijl 

o Benadrukt interne, stabiele en globale oorzaken voor negatieve gebeurtenissen 

o Is geassocieerd met gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing 

• Schoolse prestaties 

o Leeroriëntatie = gericht op het begrijpen en onder de knie krijgen van het materiaal 

o Aangeleerde hulpeloosheid = verwachting dat competentie zal tekortschieten in het 

behalen van een doel 
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• Impact van de sociale omgeving 

o Ouders en leerkrachten: leren aanmoedigen boven sociale 

vergelijking en prestaties 

o Persoonsgerichte feedback vermijden 

o Attributietraining: falen toeschrijven aan gebrek aan 

inspanning in plaats van enkel capaciteiten 

• Carol Dweck 

o 2 verhaallijnen 

o Puzzelverhaal 

o Legohuis verhaal 

 

Emotionele ontwikkeling 
Zelfbewuste emoties 

• De aanwezigheid van een volwassene is niet langer nodig! 

o Bij kleuters pas aangevoeld wanneer deze door de omgeving aangestipt werden 

• Zelfbewuste emoties zijn meer genuanceerd 

o Schuld: enkel geassocieerd met een intentionele fout 

▪ Opzettelijk pijn doen vs. per ongeluk pijn doen 

o Fierheid: uitdagingen en vlijt 

o Schaamte: inferioriteit vs. kwaadheid ten opzichte van kritische ouder/leerkracht 

Begrip van emoties 

• Eén emotie vs. mix van emoties 

o Ze kunnen blij zijn met het cadeautje dat ze hebben gekregen op hun verjaardag, 

maar tegelijk ook wat verdrietig zijn omdat het niet het soort cadeau is waarop ze 

hadden gehoopt 

• Beter inzicht in zelfbewuste emoties 

• Contradictorische informatie kan verwerkt worden 

o Het voorbeeld van de blije jongen met de gebroken fiets 

o Ze kunnen doorhebben dat de jongen gewoon blij is omdat het hij de fiets samen 

met de papa zal repareren 

• Empathie: niet enkel begrip voor ervaren ongemak van de persoon, maar ook voor zijn 

situatie (bv.: kindjes in Afrika) 

0
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competentie positief affect persistentie

ATTRIBUTIESTIJLEN

Persoonsgericht Taakgericht
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Emotionele zelfregulatie 

• Ongeveer 10 jaar: balans wordt gezocht tussen 2 copingstrategieën 

o Probleemgerichte coping 

▪ Gebruikt wanneer de situatie nog verandert kan worden 

▪ Richten op het probleem 

▪ Bv.: een ruzie met een vriendje 

o Emotiegerichte coping 

▪ Richten op de emotie 

▪ Het probleem is vaak niet meer veranderbaar 

▪ Bv.: terugkrijgen van een slechte toets 

• Emotionele zelfregulatie = strategieën om emoties tot een comfortabel niveau te brengen 

• Emotionele zelf-efficaciteit = capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op een effectieve 

wijze te kunnen hanteren 

o Gevoel je emoties onder controle te hebben 

o Bevordert competentie, empathie en een daling van negatieve emoties 

Morele ontwikkeling 
• Leerprincipes  

o Modelleren 

o Bekrachtigen 

o Actief nadenken 

• In de kindertijd neemt de morele ontwikkeling een vlucht omwille van 

o Toenemende sociale wereld: meer vriendjes 

o Toenemende capaciteit tot perspectief inname 

o Cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden 

• Distributieve rechtvaardigheid = regels met betrekking tot de wijze waarop schaarse 

goederen verdeeld dienen te worden 

o Bv.: wie mag vooraan zitten in de auto, met wie deel je je koek 

o Evolutie 

▪ 3 à 4: eigenbelang = ik deel want anders krijg ik het kleinste stuk 

▪ 5 à 6: gelijkheid = iedereen heeft recht op hetzelfde deel 

▪ 6 à 7: verdienste = de jarige mag een stukje meer 

▪ 8: helpen = de benadeelde krijgt meer 

• Begrip van morele en sociale conventies wordt complexer en verfijnder 

o Meer flexibiliteit 

▪ Eerlijkheid is belangrijk, maar je gaat proberen om niet te kwetsen 

o Sociale afspraken die een duidelijk doel hebben vs. geen doel: transgressie 

▪ Niet lopen in het zwembad is duidelijker dan niet lopen in de gang 

o Intentie/bedoeling van actie wordt in acht genomen 

• Begrip van individuele rechten 

o Meer zaken worden privé 

o Legitimiteit van gezag neemt af in private kwesties 

o Vrijheid van meningsuiting 

• Begrip van diversiteit en ongelijkheid 

o Begin schooljaren: vooroordeel 

o Verandert na 7 à 8 jaar 
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• Grote interpersoonlijke variatie: hangt af van 

o Hoge zelfwaarde: denigrerend optreden om zelfevaluatie te rechtvaardigen 

o Categorisatie in sociale groepen: op de sociale ladder plaatsen 

o Stabiele visie op persoonlijkheidskenmerken 

▪ Meer vooroordelen 

o 5 – 7 jaar: piek vooroordelen 

▪ Oplossing: veel contact met bevooroordeelde groepen 

Relaties met peers 
Peer groepen 

• Groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door leider-volgers worden 

gekenmerkt (3 à 12 personen) 

o Peer cultuur: bv.: specifieke kleren, woordgebruik, plaats om bijeen te komen 

• Kenmerken 

o Nabijheid 

o Geslacht 

o Etniciteit  

o Populariteit 

VOORDELEN NADELEN 

• Zelfwaarde door groepsidentiteit 

• Sociale vaardigheden 
o Samenwerking 
o Loyaliteit 
o Leiderschap  

• Relationele agressie 

• Rivaliteit tussen groepen 

• Insiders vs. outsiders 

 

Vriendschappen 

• Speelkameraad maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en wederzijds 

vertrouwen (meestal 2 à 3 personen) 

• Meer selectiviteit 

• Meer langdurige band: leren een conflict te overwinnen 

o Kleuters: zeer fluïde 

• Wederzijdse beïnvloeding: pro-sociale vs. antisociale vrienden 

Peer aanvaarding 

• Graag gezien zijn door een groep personen 

• Geen wederzijdse relatie maar wel éénduidig 

• Meting van sociale voorkeur en sociale 

bewondering 

• Controversieel  

o Pro-sociaal en agressief 

o Enkele goede vrienden 

• Genegeerd 

o Goed aangepast en niet eenzaam 

o Extraversie is niet altijd nodig  
• weinig positef, 

veel negatief
• weinig positief, 

weinig negatief

• veel positief, 
veel negatief

• veel positief, 
weinig negatief

populair controversieel

verworpengenegeerd
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Hoofdstuk 11 – Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de 

adolescentie 

Inleiding  
• Puberteit (10 – 15 jaar) = reeks biologische gebeurtenissen die leiden tot  

o Volwassen gestalte  

o Seksuele rijpheid 

• Adolescentie (10 – 20 jaar) 

o Volledige overgang tussen kindertijd en volwassenheid 

o Moratorium van de adolescentie: tolerantie die er bestaat tegenover jongeren 

Visies op adolescentie 

• Biologisch perspectief 

o Puberteit: hormonen 

o Storm en stress 

▪ Moment van instabiliteit 

▪ Een soort van reset om daarna opnieuw te kunnen ontwikkelen 

o Freud: genitale stadium 

▪ Seksuele drift ontwaakt na de latentiefase en veroorzaakt psychologisch 

conflict en losgeslagen gedrag 

▪ Slechts tegen het einde van de adolescentie geraakt deze drift gekanaliseerd 

en mondt dit uit in de capaciteit om een intieme relatie aan te gaan 

• Sociaal perspectief 

o Culturele invloeden: niet in elke cultuur verloopt de adolescentie zo turbulent 

• Naar een evenwicht 

o Sommige zaken zijn universeel 

o Het soort verwachtingen en de mate van druk die op adolescenten wordt geplaatst 

verschilt van cultuur tot cultuur 

o In onze geïndustrialiseerde cultuur: lange adolescentie (moratorium) 

▪ Vroeg: 11 – 14 

▪ Midden: 14 – 16 

▪ Laat: 16 - 18  

Conclusie  

• Is de adolescentie een periode van normatieve toenames in probleemgedrag, losgeslagen 

emotie en kind-ouder conflicten? 

• Vanaf ’80 werd dit beeld bijgesteld 

• Toch vinden heel wat snelle en spectaculaire veranderingen plaats tijdens de adolescentie 

• Uitdagende en interessante periode, zowel voor de adolescenten zelf als voor psychologen 

Biologische veranderingen 
Hormonale veranderingen 

• 8 – 9 jaar: toename van het groeihormoon en thyroxine (lengte en botten) 

o Groeihormoon krijgt de bovenhand vanaf de puberteit 

• Geslachtshormonen: oestrogenen en androgenen 
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• HPA cyclus 

o Vanuit de hersenen worden signalen 

gegeven naar de rest van het lichaam 

o Deze signalen zorgen voor de productie 

van de hormonen (bv.: FSH) 

o Jongeren met weinig vetstoffen hebben 

een tragere puberale rijping 

o In de gonaden worden dan de specifieke 

geslachtshormonen geproduceerd 

o Feedbackmechanismen = vragen voor 

meer/minder hormonen zodat er een 

balans ontstaat 

▪ Valt weg in de puberteit (5 à 6 

maanden) 

▪ Overproductie van 

geslachtshormonen 

 

Lichamelijke groei 

Hersenontwikkeling 

• Begin van de puberteit: zeer 

dense structuur van de 

hersenen 

• Vanaf de puberteit verlaagt 

deze densiteit door het 

afbreken van de synapsen 

• De overgebleven synapsen 

worden verbetert door de 

verbindingen te 

versterken/versnellen 

• Cognitieve focus zal verhogen 

o We worden beter in plannen, focussen, omgaan met stress, … (allemaal door de 

frontale hersenen) 

Slaapgewoonten 

• Adolescenten hebben nog evenveel slaap nodig als jonge kinderen, maar gaan typisch later 

slapen 

o Wordt veroorzaakt door biologie (melatonine raakt de weg kwijt) 

o Maar ook door sociale ontwikkeling 

• Gebrek aan slaap interfereert met aandachts- en emotieprocessen en leidt tot  

o Slechtere schoolresultaten 

o Humeurigheid 

o Risicogedrag 
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Geslachtsverschillen 

 JONGENS MEISJES 
Groeiversnelling Begint op 12,5 jaar Begint op 10 jaar 
Proporties Schouders breder; benen 

langer 
Heupen breder 

Spier-vet verhouding Meer spiertoename Meer vettoename 
 

• Figuur 

o Verticaal: lichaamsgroei 

o Horizontaal: leeftijd 

o Voor de puberteit: +/- 6 cm per jaar 

o Bij meisjes komt de versnelling iets eerder 

▪ Hoogtepunt = + 9 cm 

o Bij jongens komt te versnelling iets later en duurt 

ook iets langer 

• Verwachting: ze zouden meer gaan sporten 

o Het omgekeerde gebeurt 

o Sterke daling in het aantal minuten sport per dag 

 

Seksuele rijping  

PRIMAIRE GESLACHTSKENMERKEN SECUNDAIRE GESLACHTSKENMERKEN 

• Rijping voortplantingsorganen 

• Meisjes: menarche samen met piek in 
groeispurt 

• Jongens: spermarche 

• Andere zichtbare lichaamssignalen van 
seksuele rijpheid 

• Meisjes: borsten 

• Jongens: gezichtsbeharing, stem verandert 

• Beide: haar onderarmen en schaamhaar 
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Individuele verschillen 

• Erfelijkheid 

• Voeding, lichaamsbeweging 

• SES 

• Etnische groep 

• Gezin 

• Seculaire trend 

o Gemiddelde vervroeging van de 

menarche per land (figuur) 

Psychologische gevolgen 

Directe reacties 

• Gemengde reacties 

o Zelfvertrouwen, teken van volwassenheid 

o Angst, onzekerheid 

• Type reactie is sterk afhankelijk van hoe dit wordt aangekondigd 

o Bv.: voorlichting door de ouders 

Humeurigheid 

• Relatie met hormonen (zwakke relatie) 

• Welke andere factoren kunnen de humeurigheid verklaren 

o Onderzoek met beepers (Larson) 

o Methodologie: op verschillende 

momenten op de dag een vragenlijst 

doorsturen naar de jongeren om hun 

affect te meten 

o Door de week: schommelingen in de 

gevoelens 

o Resultaten 

▪ Iets meer negatieve stemmingen 

▪ Minder stabiel dan tijdens volwassenheid 

• Conclusie 

o Biologische en sociale factoren bepalen samen de toegenomen humeurigheid 

Conflict met ouders 

• Niet-industriële samenleving: fysieke afstand 

• Industriële samenleving: psychologische afstand 

• Conflicten doorgaans over alledaagse zaken 

• Meeste conflicten zijn mild van aard 

• Bij heel veel conflicten: negatieve gevolgen 

Timing  

• Lichamelijke aantrekkelijkheid wordt veel belangrijker 

o Lichaamsbeeld = opvatting over en houding tegenover eigen voorkomen 

• Aansluiten bij oudere peers → deviant gedrag 
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• LT-gevolgen 

o Vooral voor vroeg rijpende meisjes: stabiliteit in problemen 

 

Cognitieve ontwikkeling 
Piaget: formeel-operationeel denken 

• Hypothetisch-deductief redeneren 

o Hypotheses afleiden uit een algemene theorie 

o Denken als een wetenschapper 

o Hypothese formuleren en omzetten in een toetsbaar experiment 

o Slinger probleem 

▪ Wat heeft invloed op de snelheid waarmee een slinger beweegt 

• Propositie-denken 

o De logica van verbale uitspraken evalueren 

o Experiment met de poker chips 

▪ Conditie 1: chip in de hand verborgen 

• De chip in mijn hand is ofwel groen ofwel niet groen 

• De chip in mijn hand is groen en niet groen 

▪ Conditie 2: chip duidelijk zichtbaar, zelfde stellingen 

▪ Jonge kinderen altijd onzeker in conditie 1 

▪ Adolescenten: houden enkel rekening met statements: statement 1 is altijd 

juist, statement 2 is altijd fout 

• Denken in termen van mogelijkheden 

o Over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen (bv.: toekomst) 

o Over zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn 

o Zelfreflectie, dagdromen, fantasie 

o Thema’s: milieu, oorlog, vrijheid, liefde 

• Veranderingen in de richting van het formeel-operationeel denken gebeurt gradueel 

• Formeel-operationeel denken is mogelijk niet universeel 

o Gemodereerd door opleidingsduur en -niveau 

Informatieverwerkingstheorie 

• Vooruitgang in: 

o Aandacht (selectie van relevante informatie) 
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o Geheugenstrategieën worden efficiënter, op vlak van opslaan, verwerken en 

ophalen van informatie 

o Kennis neemt toe 

o Metacognitie breidt uit 

o Cognitieve zelfregulering 

o Verwerkingscapaciteit: snelheid van denken (x200) 

• Coördineren theorie en evidentie (wetenschappelijk denken) 

o Jonge kinderen: gaan voorbij aan conflicterende evidentie of vervormen evidentie zo 

dat hun eigen ideeën bevestigd worden 

o Adolescenten: gaan systematisch de mogelijkheden na, leggen verbanden en 

koppelen hypothesen terug aan de beschikbare evidentie 

• Het coördineren van theorie met bevindingen verbetert met de leeftijd 

o Vanaf kindertijd tot volwassenheid 

o Er zijn interindividuele verschillen 

• Beïnvloedende factoren 

o Capaciteit van het WG 

o Ervaring met complexe problemen 

o Metacognitieve ervaringen 

o Openheid van geest 

Gevolgen van cognitieve verandering 

• Belust op discussie 

• Idealisme en kritisch zijn 

• Planning en beslissingen nemen 

o Problemen bij het nemen van alledaagse beslissingen 

o Intuïtie eerder dan ratio speelt nog vaak een rol 

▪ Gebrek aan ervaring met complexe problemen 

▪ KT voordelen > LT  

• Zelfbewustzijn & zelfgerichtheid 

o Imaginair publiek 

▪ De sterke focus op zichzelf leidt ertoe dat adolescenten het gevoel hebben 

dat iedereen ook op hen gefocust is 

o Persoonlijke legende 

▪ Adolescenten nemen aan dat hun eigen gedachten en gevoelens uniek zijn 

▪ Ze ontwikkelen een ideaal verhaal van zichzelf 

• Risicogedrag 

o Persoonlijke legende gaat vaak gepaard met een gevoel van onkwetsbaarheid: 

adolescenten zijn geneigd om risicovol gedrag te stellen dat volwassenen nooit 

zouden durven stellen 
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Hoofdstuk 12 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de 

adolescentie 

Identiteitsvorming 
Erikson 

• Identiteit = bepaalt wie je bent, wat je belangrijk vindt en de richting die je uit wil in het 

leven 

• Komt tot uiting in veel verschillende domeinen: beroep/studiekeuze, relaties, moreel-

politieke keuzes, etnische identiteit 

• Geslaagd: sterke identiteit 

• Niet geslaagd: identiteitsverwarring 

o Negatieve identiteit 

o Synthetische identiteit 

o In beide gevallen: Erzats-identiteit (false self) 

• Invloed vorige fasen = epigenetisch principe in de theorie van Erikson 

o Basisvertrouwen vs. wantrouwen (geen vertrouwen, nergens in geloven) 

o Autonomie vs. schaamte (geen autonomie, geen wilskracht) 

o Initiatief vs. schuld (geen creativiteit, geen doelgerichtheid) 

o Vlijt vs. minderwaardigheid (geen competentie, geen beroepskeuze) 

Crisis of exploratie 

• Identiteitscrisis = tijdelijke periode van verwarring en onbehagen tijdens experimenteren 

met alternatieven met als optimale uitkomst: gevoel van temporeel-spatiale continuïteit 

• Nu: exploratie = geleidelijke en rustige aanpak van vorming van de identiteit (crisis is niet 

meer nodig) 

IDENTITEIT IDENTITEITSVERWARRING 

• Bepalen wie je bent, wat belangrijk is, 
richting in het leven 

• Bindingen inzake beroep, persoonlijke 
relaties, seksuele oriëntatie, etnische 
groepen, idealen 

• Oplossing voor identiteitscrisis of exploratie 

• Gebrek aan riching en zelfdefiniëring 

• Beperkte exploratie in adolescentie 
o Vroegere psychosociale conflicten 

niet opgelost 
o Maatschappij beperkt de keuzes 

• Niet voorbereid op stadia van 
volwassenheid 

Marcia 

• Status = mogelijke uitkomst van identiteitsproces 

• James Marcia: semigestructureerd interview over 

allerlei domeinen 

• 2 criteria 

o Mate van exploratie 

o Mate van binding 

• Achievement is het positiefst 

o Ze zijn flexibel om iets nieuws te starten 

bij onverwachte omstandigheden 

o Bv.: faillissement van het bedrijf waar ze werken 
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Bepalende factoren 

• Persoonlijkheid 

• Opvoeding en gezin 

• Interactie met peers 

• Scholen en gemeenschappen die ruimte bieden voor exploratie en opnemen van 

verantwoordelijkheid 

• Culturele invloeden 

• PERSOON X OMGEVING 

Zichzelf begrijpen 

Zelfconcept - cognitief 

• Brengt afzonderlijke trekken samen in grotere, abstractere trekken 

• Kan verwijzen naar contradictorische trekken tijdens de vroege adolescentie 

• Geleidelijk trekken gecombineerd in georganiseerd systeem, met meer zin voor nuance 

• Inhoudelijk: meer nadruk op persoon in relatie tot andere 

Zelfwaardering – evaluatief – tevreden zijn met jezelf 

• Steeds meer gedifferentieerd: nieuwe 

dimensies worden toegevoegd (hechte 

vriendschap, romantische relaties, 

competentie in job of studie) 

• Het niveau van zelfwaardering neemt meestal 

toe, tenminste op het einde van de 

adolescentie 

o Canadese studie 

o 14 – 23 jaar: ZW meten 

o 3 ontwikkelingstrajecten 

▪ Stabiel hoog (grootste groep) 

▪ Hoge zelfwaardering op 14 en 

21; dipje rond 19 

▪ Chronisch laag (kleinste groep) – moet in het oog gehouden worden 

o Meest rekening houden met de stabiliteit 

• Stabiliteit wordt groter: het zelfwaardgevoel wordt gekristalliseerd 

• Positief zelfwaardegevoel is belangrijke voorspeller voor aan 

o Meer ZW uit vrienden dan uit school/ouders 

o Laag op alle domeinen van ZW: angst, depressie, zelfdoding, antisociaal 

Invloeden op de zelfwaardering 

• Democratische (warm en duidelijke regels) opvoeding [hoog] 

• Aanmoediging leraren [hoog] 

• Steun voorwaardelijk (enkel als voldaan aan hoge normen) [laag] 

• Etnische groep: blanke adolescenten lager dan Afro-Amerikaanse 
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Morele ontwikkeling 
Piagets theorie van morele ontwikkeling 

HETERONOME MORAAL AUTONOME MORAAL 

• Regels overgeleverd door autoriteit, 
blijvend, onveranderlijk, strikte 
gehoorzaamheid 

• ‘slechtheid’ beoordeeld vanuit resultaten, 
niet bedoeling 

• Regels als sociale overeenkomst, 
veranderlijk 

• Norm van ideale wederkerigheid 

• Beoordeling van resultaten en intenties 

• verantwoordelijkheid 
 

Kohlbergs’ theorie van morele ontwikkeling 

• Methode: morele dilemma’s 

“Ergens in Europa lag een vrouw op sterven omwille van een zeldzame kanker. Er bestond een 

geneesmiddel waarvan de dokters dachten dat het haar leven kon redden. Dit geneesmiddel bevatte 

een bepaald soort radium en was pas ontdekt door een apotheker die in dezelfde stad woonde als de 

vrouw die op sterven lag. De bereiding van het geneesmiddel was duur, maar de apotheker vroeg nog 

eens tienmaal zoveel. Hij betaalde zelf 12.000 frank voor het radium en rekende 120.000 frank aan 

voor een kleine dosis van het geneesmiddel. Heinz, de echtgenoot van de zieke vrouw, ging bij al zijn 

kennissen langs om het geld te kunnen lenen. Hij kon echter maar 60.000 frank bijeenkrijgen, wat nog 

maar de helft van de kostprijs was. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw stervende was en vroeg 

hem het geneesmiddel aan een lagere prijs te verkopen of hem later te laten betalen. Maar de 

apotheker zei : "Neen, ik heb het geneesmiddel ontdekt en ik wil er geld mee verdienen". Heinz werd 

wanhopig en overwoog om in de apotheek binnen te breken en het geneesmiddel te stelen voor zijn 

vrouw.” 

• Wat belangrijk is: de manier van redeneren, niet de inhoud van het antwoorde 

• 3 niveau’s 

o Pre-conventioneel 

▪ Stadium 1: straf en gehoorzaamheid 

• Kind kan niet letten op 2 standpunten 

• Stelen mag niet! 

▪ Stadium 2: instrumentele gerichtheid 

• Het kind weet dat er 2 standpunten zijn, maar concreet 

• Aandacht voor de positieve gevolgen 

• De man mag het stelen, hij kan er zijn vrouw mee helpen 

o Conventioneel 

▪ Stadium 3: good boy/girl 

• Ideale wederkerigheid 

• Aandacht ligt sterk op de relatie met de personen in de omgeving 

• Wat de man doet voor zijn vrouw haar welbevinden is oké 

• Je kan zeggen dat het niet mag, want dan wordt hij een misdadiger 

en de vrouw zal er ook onder lijden 

▪ Stadium 4: behoud van sociale orde 

• Niet volgen van de regels is onmogelijk 

• Alle mensen zijn belangrijk 

• Denken in termen van de maatschappij 
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o Post-conventioneel 

▪ Stadium 5: sociaal contract 

• Wetten samen gemaakt, daardoor veranderbaar 

• De regels moeten zo goed mogelijk zijn voor alle mensen 

▪ Stadium 6: universele ethische principes 

• Gelijke aandacht voor ieders aanspraken 

• Respect voor ieders waarde/waardigheid 

• Het denken houd rekening met principes zoals respect en 

rechtvaardigheid 

• Vele mensen blijven in fase 3 hangen 

Longitudinaal onderzoek 

• Meeste mensen doorlopen de stadia – meeste stoppen op fase 4 

• Ontwikkeling erg traag en geleidelijk 

• Post-conventioneel wordt zelden bereikt 

• Conventioneel denken kan ook hoge morele maturiteit impliceren 

• De relatie tussen moreel redeneren en moreel gedrag is niet perfect 

o Praktische overwegingen 

o Intense emoties 

Geslachtsverschillen 

• Kohlberg: rechten en rechtvaardigheidsoriëntatie 

• Golligan: zorgen voor anderen oriëntatie 

o Ethiek van zorg 

• Onderzoek toonde aan dat  

o Vrouwen meer scoorden op stadium 3 - zorgen 

o Mannen meer scoorden op stadium 4 – regels en normen 

• Beide geslachten beide oriëntaties, maar vrouwen meer zorg 

o Grotere ervaring als zorgverleners 

Vriendschap en relaties met peers 
Vriendschap 

• Minder “goede vrienden” 

• Meer intimiteit, loyaliteit 

o Nabijheid, vertrouwen 

o Zelf-onthulling – de persoonlijkheid van je vriend leren kennen 

• Vrienden gelijkaardig of worden meer gelijkaardig 

o Identiteitsstatus, aspiraties, politiek, deviant gedrag 

o Je kiest iemand als vriend omdat ze lijken op jou 

• Geslachtsverschillen 

o Vrouwen: emotionele intimiteit 

o Mannen: activiteiten, status 

• Potentiële gevaren van intieme vriendschappen 

o Co-ruminatie (samen piekeren) 

o Relationele agressie (kan leiden tot verwerping van de ander) 
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Vriendschappen op het internet 

• Messenger, facebook, … 

o Ondersteunt gevoel van intimiteit en nabijheid in bestaande vriendschappen 

o Laat toe om nieuwe vrienden te leren kennen 

o Mogelijkheid om delicate onderwerpen te bespreken in een niet-bedreigende 

context 

• Gevaren 

o Romantische relatie via het internet opbouwen 

o Enkel vrienden via internet leren kennen 

o Gevaarlijke uitwassen; bv.: Pro-Anna Nation, pestgedrag, ontmoetingen met 

onbekenden, … 

Voordelen van vriendschappen 

• Mogelijkheid tot zelf-exploratie, iemand anders echt begrijpen 

• Basis voor latere intieme relaties 

• Helpen omgaan met dagelijkse stress 

• Kan houding en betrokkenheid school bevorderen 

Cliques en crowds 

• Clique  

o Kleine groep: 5 – 7 personen 

o Goede vrienden 

o Bepaald door interesses, sociale status 

▪ Populair vs. niet-populair 

• Crowd  

o Groter: meerdere cliques 

o Lidmaatschap gebaseerd op reputatie, stereotype 

 

Onderzoek van Brown 

 DRUGS RESULTATEN ZELFVERTROUWEN 

POPULARS + + + 
BRAINS - ++ 0 
JOCKS 0 - + 

NORMALS - - 0 
DRUGGIES ++ - 0 
OUTCASTS - - - 
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Dating 

• Komt voor uit gemengde cliques 

o Cliques trekken samen op 

o Verschillend koppels gevormd en samen 

dingen den 

o Individuele koppels 

• Veranderingen in adolescentie 

o Vroeg: ontspanning, groepsactiviteiten, 

oppervlakkige intimiteit 

o Geleidelijk meer intimiteit zoeken 

o Te vroeg ‘dating’: samenhang met 

problemen met wet en op school 

Conformiteit met peers 

• Druk tot conformeren inzake 

o Kleding, uiterlijk, activiteiten 

o Pro-volwassen gedrag 

o Onbehoorlijk gedrag 

▪ Neemt toe in vroege adolescentie, maar laag 

• Meer conformiteit in vroege adolescentie 

• Gezaghebbende opvoeding helpt weerstand bieden 

Verstoorde ontwikkelingspatronen 
Depressie 

• Vaakst voorkomende psychologische probleem 

• Dubbel zoveel meisjes als jongens → vroege rijping 

• Wordt niet altijd ernstig genoeg genomen 

• Factoren 

o Genetisch 

o Opvoedingspraktijken 

o Aangeleerde hulpeloosheid 

• Mogelijkheid tot zelfdoding 

o Hogere depressieve gevoelens: meer risico 

op zelfdoding 

o Rode lijn: punt van doorverwijzing 

Suïcide 

• Belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren (18 jaar) 

• 4-5 keer meer jongens dan meisjes // meisjes doen meer 

pogingen 

• Hoogste risico 

o Blanke jongens 

o Afrikaans-Amerikaanse jongens 

o Holebi’s 
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• Preventie: 

o Signalen opvangen 

o Contactpersonen 

o Uitdrukken belangstelling en zorg 

• Behandeling 

o Vele behandelingen, van medicatie tot therapie 

o Verkrijgbaarheid van wapens beperken 

o Opvang gezinsleden 

o Rol van de media 

Delinquentie 

• Al het gedrag dat strafbaar is volgens de wet 

• Officiële statistieken (17 – 23% arrestaties in VS) 

• Zelf-rapportering (hoge cijfers) 

• Leeftijdstrends: stijging, dan daling) 

o Terry Moffit 

▪ Lengte van de pijlen duiden de duur van 

het delinquent gedrag aan 

▪ Adolescence limited: 90%; het gedrag 

houdt op tegen het einde van de adolescentie; geen interventie nodig 

▪ Life-course-persistent: blijven dit doen, zelfs in de volwassenhied 

• Geslacht: jongens 3 – 8 keer meer 

• Determinanten: 

o SES, etnisch 

o Opvoedingsproblemen 

o Armoede 

• Preventie: vroeg en vele niveaus: autoritaire opvoeding, goed onderwijs, welvarende buurt, 

zerotolerantie werkt niet 

• Behandeling: thuis houden, aanleren vaardigheden, niet-agressieve omgeving 

• George Atterson 

o Vroeg beginnen: gedrag begint op lagere school 

▪ Risicofactoren: biologie, opvoeding en peers (versterken van elkaars 

antisociale handelingen) 

o Laat beginnen: gedrag rond puberteit 

▪ Peers 

o Voortdurend proces van verwerping 
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Hoofdstuk 14 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de 

vroege volwassenheid (18 – 40) 

Opkomende volwassenheid 
MEEST RELEVANTE CRITERIA MINST RELEVANTE CRITERIA 

Verantwoordelijkheid voor eigen 
daden 
Je eigen ideeën en overtuigingen 
ontwikkelen 
Financiële onafhankelijkheid 

Objectieve roltransities zoals: 
trouwen, kinderen krijgen en werk 
hebben 

 

• Fase van multidimensionele en multidirectionele ontwikkeling 

• Een graduele overgang vanaf de vroege 20’er jaren 

o Exploratie van studiekeuze, werk, waarden en relaties 

o Weinig sociale verwachtingen 

▪ Je krijgt de tijd en ruimte om je identiteit verder te ontwikkelen 

o Verdieping van attitudes en waarden 

• Vrij recent fenomeen 

o Vooral in de rijke, geïndustrialiseerde landen 

o Minder in ontwikkelingslanden en in omstandigheden van lage SES 

• Twee-cyclus model van identiteitsontwikkeling in de opkomende volwassenheid 

o Exploratie in de breedte = verschillende alternatieven met elkaar vergelijken 

▪ Bv.: het kiezen van de studie 

▪ Bv.: gaan kijken naar verschillende opendeurdagen, naar de SID in gaan,… 

o Binding = het maken van de keuze 

▪ Is een deel van jouw identiteit 

o Exploratie in de diepte = kijken of de keuze wel nog jouw ding is 

▪ Versterking van de binding 

▪ Zo niet → terug keren naar exploratie in de breedte 

 

• Behoorlijk belastende en uitdagende periode 

• Vereist veerkracht en flexibiliteit, capaciteiten die ondersteund worden door 

o Cognitieve en socio-emotionele attributen + sociale ondersteuning 

• 1/3 studenten: psychische nood (→ druk vanuit de samenleving) 
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Erikson 
• Psychologisch conflict van de vroege volwassenheid is intimiteit vs. isolement, wat zich uit in 

de gedachten en gevoelens van jonge mensen omtrent het aangaan van een permanent 

engagement t.a.v. een intieme partner 

INTIMITEIT ISOLEMENT 

• Een permanente keuze maken voor een 
levenspartner 

• Verworven deugd of kwaliteit: liefde 

• Omvat opgegeven pasverworven 
onafhankelijkheid, opnieuw 
omschrijven identiteit 

• Eenzaamheid, zelf-absorptie 

• Aarzelen om intieme relaties aan te 
gaan 

  

• Wat zou het betekenen als we het epigenetisch principe van Erikson toepassen op de 

ontwikkelingstaken identiteit en intimiteit? 

o Zonder identiteit geen intimiteit 

o Bv.: bindingsangst  

o Bv.: afhankelijkheid in een relatie 

• Succes bij oplossen van dit conflict bereidt voor op de generativiteit = zorgen voor de 

volgende generatie en de maatschappij helpen verbeteren 

Andere theorieën over psychosociale ontwikkeling van volwassenen 
Levinson 

• Seasons of life: biografische interviews met 40 mannen en 

45 vrouwen uit diverse beroepen 

• Deelt de levensloop op in seizoenen (~ Freud) waarbij elk 

stadium begint met een overgang die ongeveer 5 jaar 

duurt 

o Discontinu model 

• Levensstructuur: het onderliggende design van iemands 

leven 

• Overgang naar vroege volwassenheid 

o Droom: een beeld van jezelf dat levensbeslissingen 

bepaalt 

o Mentor: een oudere vriend of collega die helpt bij het realiseren van de droom 

• Onderzoek met ‘dromen over je toekomst’ 

o Soorten dromen 

▪ Relationele dromen 

▪ Beroepsdromen 

▪ Dromen voor de wereld 

▪ Materiële dromen 

o Mannen vs. vrouwen 

▪ Beroepsdromen vs. relationele dromen 

▪ Eenduidige dromen vs. complexe dromen (split dreams) 

• Overgang van 30er jaren 

o Opnieuw evalueren levensstructuur (zelfs succesvolle mensen) 

o Vaak klemtoon op onderontwikkelde aspecten 
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o Mannen herzien zelden hun prioriteiten van werk en gezin; carrière gerichte 

vrouwen doen dit soms wel 

o Voor wie ontevreden is, kan overgang een crisis zijn 

• Settling down voor mannen, blijvende instabiliteit voor vrouwen 

o Mannen richten zich op bepaalde relaties en aspiraties 

o Voor vrouwen vaak commitment 

o Vele vrouwen bereiken pas stabiliteit in de middelbare volwassenheid 

Vaillant 

• Onderzoek bij 250 mannen (1920-1930), gevolgd doorheen de levensloop (vet = nieuwe 

fases) 

o 20ers – zorgen omtrent intimiteit 

o 30ers – consolideren loopbaan 

o 40ers – generativiteit 

o 50ers-60ers – behoeders van betekenis 

o 70ers – spiritueel en reflexief 

• Theorie sluit aan bij Levinson, maar geen strike leeftijdsafbakening 

• Bevestigt stadia van Erikson, maar vult de gaten op 

• Bestudeerde aanvankelijk alleen mannen 

o Later kleine steekproef hoogopgeleide vrouwen 

o Onderzoek suggereert dat vrouwen op gelijkaardige wijze veranderen 

Beperkingen 

• Conclusies gebaseerd op mensen geboren in 1920 – 1940 

• Levinson bestudeerde weinig mensen zonder opleiding en van lage SES 

• Deelnemers van Levinson waren in middelbare leeftijd en herinnerden zich de vroege 

volwassenheid misschien niet meer zo goed 

Sociale klok 

• Leeftijdsgebonden verwachtingen voor levensgebeurtenissen (bv.: trouwen) 

• Minder rigide dan bij vroegere generaties (bv.: door het wegvallen van de Kerk) 

• Een sociale klok volgen geeft vertrouwen, draagt bij tot sociale stabiliteit 

• ‘Distress’ als je de klok niet volgt of achterop zit 

• Illustratie: vrouwen met universitair diploma en geboren in 1930s onderzocht op 27 jaar en 

op 43 jaar 

o Vrouwelijke sociale klok: meer verantwoordelijkheid, meer zelfcontrole, minder 

zelfwaardering 

o Mannelijke sociale klok: meer dominant, sociaal, onafhankelijk 

o Vrouwen zonder klok: zelftwijfel, gevoelens incompetentie en eenzaamheid 

Intieme relaties 
Partnerkeuze 

• Meeste mensen kiezen partners die op hen lijken 

• Geslachtsverschillen 

o Vrouwen: intelligentie, ambitie, financiële situatie, even oud of iets ouder 

o Mannen: aantrekkelijkheid, huishoudelijke vaardigheden, iets jonger 
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• Evolutietheorie: voortplanting 

o Vrouwen:  

▪ Beperkte reproductiecapaciteit 

▪ Zoeken een man die hun nakomelingen kunnen beschermen 

o Mannen 

▪ Grotere reproductiecapaciteit 

▪ Willen niet investeren in kinderen die niet van hun zijn 

• Sociale leertheorie: geslachtsrollen 

o Vrouwen: zorgtaken 

o Mannen: assertief, onafhankelijk, werken 

o In culturen met grotere gelijkheid tussen geslachten hebben mannen en vrouwen 

dezelfde partnervoorkeuren 

Liefde – Sternberg 

• 3 componenten van liefde 

o Passie (fysiek) 

o Intimiteit (emotioneel) 

o Engagement (cognitief) 

• Passionele liefde 

o Passie neemt geleidelijk af, terwijl 

intimiteit en engagement toenemen 

• Studie eerste jaar huwelijk: geleidelijk aan 

minder verliefd 

o Minder praten 

o Minder gezamenlijke activiteiten 

o Minder het standpunt van de ander 

innemen  

• Maar als de relatie blijft duren, dan zeggen partners dat ze nog meer van elkaar houden 

• Wat bepaalt of een relatie blijft bestaan? 

o Engagement voorspelt duur en kwaliteit 

o Engagement moet gecommuniceerd worden 

o Constructief oplossen van problemen 

• Cultuurverschillen 

o 20ste eeuw, Westerse landen 

▪ Passie en intimiteit als basis van het huwelijk 

o Oosterse culturen 

▪ Gevoelen gespreid over hele sociale netwerk 

▪ Chinezen en Japanners denken aan verplichtingen tegenover anderen 

wanneer ze een partner kiezen 

Vriendschap 

• Versterkt de zelfwaardering, bieden sociale ondersteuning en maken het leven interessant 

• Vrienden van hetzelfde geslacht 

o Geslachtsverschillen 

▪ Vrouwen hebben meer intieme vriendschappen met hetzelfde geslacht 

▪ Vrouwen praten liefst gewoon met vriendinnen 

▪ Mannen willen samen iets doen met vrienden 
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o Individuele verschillen 

▪ Hoe langer de vriendschap duurt, hoe intiemer 

▪ Invloed van het gezin; bv.: vrienden zijn gezelschap bij voorkeur van jonge 

volwassenen die single zijn 

• Vriendschappen met het andere geslacht 

o Jongvolwassenen leren veel over mannelijke en vrouwelijke stijlen inzake intimitiet 

o Seksuele aantrekking wordt gereguleerd 

o Kan evolueren naar romantische relatie 

• Broers en zussen 

o Herontdekken van de vriendschap na het afstoten in de puberteit 

o Vaak lijken op vriendschap 

o Deze relaties gaan het langst mee 

o Kan verstoord worden door ouderlijk favoritisme en door sibling rivaliteit 

o Vaillant: beste predictor mentale gezondheid op 65 jaar is de nauwe band met 

broer/zus in de vroege volwassenheid 

Eenzaamheid 

• Gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de 

kloof tussen de sociale relaties die we nu hebben 

en diegene die we zouden willen hebben 

• Volwassenen voelen zich eenzaam als ze een 

intieme partner of vrienden missen 

• Eenzaamheid bereikt een piek bij oudere tieners en 

bij vroege 20ers en daalt dan gestaag tot in de 

zeventig, daarna opnieuw een stijging 

• Vaak is het zo dat dit de periode waarin je omringd wordt door een groot aantal 

collega’s/studenten, maar je hebt niet met al deze personen een intieme relatie 

• Determinanten 

o Samenlevingsvorm 

o Cultuur 

o Persoonlijkheid 

• Langdurige of aanhoudende eenzaamheid hangt samen met self-defeating houdingen en 

gedragingen 

Levenscyclus van het gezin 
• Een opeenvolging van fasen die kenmerken is voor de meeste gezinnen over de hele wereld 

o Vroege volwassenheid: alleen wonen, huwelijk, kinderen opvoeden 

o Middelbare volwassenheid: kinderen verlaten huis, minder verantwoordelijkheden 

o Late volwassenheid: pensionering, oud worden en overlijden van echtgenoot 

• Vandaag grote verscheidenheid in opeenvolging en timing van gebeurtenissen in gezin 

• Model van levenscyclus van gezin blijft toch bruikbaar 

Ouderlijk huis verlaten 

• Gemiddelde leeftijd is de laatste decennia gedaald 

• Timing van deze gebeurtenis hangt af van reden 

o Opleiding volgen 

o Ontsnapping aan wrijvingen van het gezin 
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o Eénouder gezin na echtscheiding 

o Financiële problemen 

• Helft van de jongvolwassenen keer terug naar het ouderlijk huis 

o Meestal door rolverandering 

o Minst waarschijnlijk: bij gehuwde jongvolwassenen 

o In veel voorkomende gebeurtenis bij ongehuwde volwassenen 

o Verschil tussen ons en Amerika 

▪ In Amerika gebeurd het meer → universiteiten bevinden zich vaker ver van 

huis terwijl wij op 30 minuten in Gent kunnen staan 

• Effect van SES en etnische achtergrond 

o SES 

o Etnische groep: allerlei minderheidsgroepen en Aziatische-Amerikanen 

• Zeer vroeg het ouderlijk huis verlaten hangt samen met grotere kans op niet-succesvol 

huwelijk en loopbaan 

• Het ouderlijk huis verlaten hangt typisch samen met een meer voldoeninggevende relatie 

tussen ouders en kinderen en een succesvolle overgang naar volwassen rollen 

o Niet meer de ergernissen van dagelijks op elkaars ‘lip’ te moeten zitten 

o Als je iets samen doet voelt het niet meer als een verplichting 
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Hoofdstuk 16 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de 

midden volwassenheid 

Erikson 
GENERATIVITEIT STAGNATIE 

• Zich openstellen voor anderen op manieren 
die volgende generaties helpen en 
begeleiden 

• Engagement reikt verder dan eigen zelf 

• Typisch gerealiseerd door opvoeden van 
kinderen 

• Andere familierelaties, mentorrelaties op 
werk, creativiteit zijn ook generatief 

• Einddoel: symbolische onsterfelijkheid 

• Plaatst eigen comfort en zekerheid boven 
uitdaging en opoffering 

• Op zichzelf gericht, genotzuchtig, 
opgeslorpt door zichzelf 

• Gebrek aan betrokkenheid op of 
bezorgdheid voor jonge mensen 

• Weinig interesse voor productiviteit op 
werk, aan zichzelf werken 

 

• Generativiteit neemt toe met de leeftijd 

• Mensen met grote mate van generativiteit 

o Zijn goed aangepast 

o Staan meer open voor verschillende standpunten 

o Zijn politiek actief/proberen de wereld te verbeteren 

• Groepsverschillen  

o Vaders zijn meer generatief dan niet-vaders 

o Moeders zijn even generatief als niet-moeders 

 

• Toenemende generativiteit zorgt voor 

o Grotere bezorgdheid rond het verouderingsproces 

o Veiliger gevoel in de identiteit 

o Gevoel van competentie 
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Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling 
Levinson 

• Overgang naar middelbare leeftijd (40-45) 

o Gevoel dat de tijd opraakt in het leven (willen nog enkele doelen bereiken) 

o Evalueren van vroege volwassenheid 

o Ingrijpende of kleine veranderingen 

▪ Veroorzaakt door hogere nood aan introspectie 

o Periode waarin men succes in bereiken van doelen evalueert en zich focust op de 

vraag hoe men best het eigen leven kan veranderen om een betekenisvolle 

toekomst te hebben 

▪ Soms grote veranderingen, vaak klein 

▪ Meer naar binnen gericht 

▪ Opbouwen levensstructuur betekent confrontatie met 4 ontwikkelingstaken 

o 4 ontwikkelingstaken 

▪ JONG-OUD 

• Veel vrouwen: zorgen over verminderde 

fysieke aantrekkelijkheid 

• In toenemende mate wordt dit ook 

verwacht van mannen 

• Vanaf 40 jaar: piek in de zorg rond het 

verouderingsproces 

• Levinson: je moet iets vinden om mentaal 

jong te blijven 

▪ VERNIETIGEN-SCHEPPEN 

• Bewust worden van de vernietigende kracht die we als mens kunnen 

hebben 

• Tegengewicht: scheppende kracht beklemtonen 

• Resultaat: schenking of erfenis nalaten voor de volgende generaties 

▪ MANNELIJK-VROUWELIJK 

• Mannen: meer aanvaarding van de vrouwelijke trekken, zoals 

verlangen aar verzorgen en verzorgd worden, ook meer emotioneel 

• Vrouwen: meer openstaan voor de mannelijke trekken, zoals 

autonomie, dominantie 

• Zaken die niet veel aan bod zijn gekomen in het leven, krijgen nu de 

kans om dit te doen 

• Ouderlijke imperatief: de “verplichting” om de sociale stereotypen 

aan te leren, wanneer de kinderen uit huis zijn kan je meer toelaten 

▪ BINDING-AFZONDERING 

• Mannen en carrièregerichte vrouwen: minder focus op ambitie en 

prestatie 

• Gezinsgerichte vrouwen: grotere betrokkenheid op werk of bredere 

gemeenschap 

• Intrede in levensstructuur (45-50) 

• Vijftig jaar overgang (50-55) 

• Hoogtepunt levensstructuur (55-60) 
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Vaillant 

• Generativiteit = bewaren van zin (mensen voelen dat de volgende generatie klaar staat) 

• Komende generatie staat te drummen om de fakkel over te nemen 

o Middelbare volwassenen verweren zich door zichzelf en hun verworven positie te 

bevestigen 

o Tegelijk willen ze tradities of positieve aspecten van cultuur bewaren en doorgeven 

aan volgende generatie 

• In vele culturen: mensen van middelbare leeftijd vormen tegengewicht tegen te snelle 

veranderingen veroorzaakt door adolescenten en jongvolwassenen 

• Lange-termijn doelen (bv.: menselijke relaties in de maatschappij) 

• Meer filosofisch (niet alle problemen zijn oplosbaar) 

o Bv.: CEO van Torfs houd zich minder bezig met de logistiek maar eerder met de 

filosofie van het bedrijf 

Midlife crisis 

• Twijfel aan zichzelf, evaluatie en stress erg uitgesproken in 40er jaren en leiden tot 

belangrijke herstructurering van persoonlijkheid 

• Levinson vs. Vaillant 

o Levinson: we moeten hier allemaal door 

o Vaillant: niet iedereen gaat hier door, er zijn zelfs weinigen die dit aanhalen 

• Geslachtsverschillen 

o Timing 

▪ Mannen: vroege jaren 40 

▪ Vrouwen: late jaren 40 en 50er jaren 

• Ze “wachten” tot hun kinderen het huis uit zijn vooraleer ze 

beginnen te filosoferen over hun leven 

o Richting 

▪ Mannen: 1 richting 

▪ Vrouwen: meerdere richtingen 

• Sterke verstoring en opwinding zijn ongewoon. Studie van 700 volwassenen 

o Maar ¼ ervaart crisis 

o Veel losser gedefinieerd dan door onderzoekers 

o Breder leeftijdsbereik 

o Niet toegeschreven aan leeftijd maar aan ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of 

een echtscheiding 

• Onderzoek over ‘life regrets’ bij vrouwen in de 40 

o Spijt zonder levensveranderingen: minder welbevinden 

o Spijt met levensveranderingen: meer vertrouwen en assertiviteit 

o Interpretatie van ‘life regrets’ is cruciaal: blijvende ontgoocheling vs. aanvaarding 

Stabiliteit en verandering in het zelfconcept en persoonlijkheid 
Mogelijke zelven 

• Wat men hoopt/vreest te worden 

• Vormen van de temporele dimensie van het zelf; waar het individu naar streeft en wat het 

hoopt te worden 

o Meer doenbare doelen (bv.: meer tijd met de kleinkinderen) 
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• Naarmate we ouder worden, er minder sociale vergelijking en meer vergelijkingen over de 

tijd zijn 

• Beschrijvingen van actuele zelf blijven stabiel, maar beschrijvingen mogelijke zelf 

veranderen sterk 

• Wat men hoopt/vreest te worden wordt aangepast om mentaal gezond te blijven 

• Belangrijke functie tot blijvend welbevinden: de droom levendig houden: blijven nieuwe 

doelen aspireren 

• Middelbare volwassenheid: hoge zelfwaardering 

Zelfaanvaarding 

• 3 belangrijke persoonlijkheidskenmerken nemen toe tijdens midden-volwassenheid 

o Zelfaanvaarding (het zien van de goede en slechte kanten) 

o Autonomie (zelf weten wat je wil) 

o Beheersing van omgeving 

• In het algemeen: meer expertise, beter oplossen van praktische problemen: ondersteunt 

toegenomen vertrouwen → middelbare leeftijd vormt hoogtepunt van het leven (‘prime of 

life’) 

Coping 

• Toename van effectieve copingstrategieën  

• Effectieve coping = combinatie van probleemgerichte en 

emotiegerichte coping 

• Waarom beter omgaan met problemen? 

o Verbeterde zelfkennis 

o Groter zelfvertrouwen 

• Dus: jaren van ervaring in omgaan met stress zijn belangrijk 

Geslachtsidentiteit 

• Vrouwen nemen toe in mannelijke trekken 

• Mannen nemen toe in vrouwelijke trekken 

• Theorieën 

o Ouderlijke imperatief 

o Daling in rol van geslachtshormonen 

o Leeftijdsgebonden vereisten 

Persoonlijkheid 

KENMERK HOOG/LAAG EIGENSCHAPPEN 
NEUROTICISME Hoog  Zich zorgen maken, emotioneel, kwetsbaar 

Laag  Rustig, kan tegen een stootje 
EXTRAVERSIE Hoog  Actief, gepassioneerd 

Laag  Passief, emotioneel niet-reactief 
OPENHEID Hoog  Creatief, origineel 

Laag Niet-creatief, conventioneel, conservatief 
VRIENDELIJKHEID Hoog  Genereus, lief 

Laag  Antagonistisch, kritisch 
GEWETENSVOLHEID Hoog  Werkt hard, goed georganiseerd 

laag Lui, niet georganiseerd 
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• Leeftijdstrends 

o Daling 

▪ Neurotiscime 

▪ Extraversie 

▪ Openheid 

o Stijging 

▪ Vriendelijkheid 

▪ Gewetensvolheid 

o In zeer verschillende culturen: vandaar mogelijke genetische basis 

• Stabiliteit 

o Nemen alle 5 toe met de leeftijd 

o Groep (rangorde stabiliteit) van middelbare volwassenen verandert nog wel maar de 

gemiddelden blijven relatief stabiel 
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Hoofdstuk 18 – emotionele en sociale ontwikkeling in de late 

volwassenheid 

Erikson 
EGO-INTEGRITEIT WANHOOP 

• Zich een geheel voelen tevreden over 
verwezenlijkingen 

• Sereniteit en tevredenheid 

• Hangt samen met psychosociale maturiteit 

• Acceptatie van mislukkingen en successen 

• Innerlijke vrede en harmonie 

• Gevoel dat vele beslissingen fout waren 

• Verbitterd en de komende dood niet 
aanvaarden 

• Uitgedrukt als woede en minachting voor 
anderen 

• Verzet en ontgoocheling 

• Innerlijk onrust 
 

 

• Laatste fase: we maken een harmonieus geheel om te kijken wie we zijn 

• Sleutel tot ego-integriteit = aanvaarden 

• Epigenetisch model → 2 grote ontwikkelingslijnen 

o Zelfdefinitie  

o De interpersoonlijke ontwikkeling 
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Andere psychosociale theorieën 
Peck 

 

• EGO-DIFFERENTIATIE 

o Je probeert je in te zetten op andere hobby’s zodat je genoeg hebt om op terug te 

vallen 

o Bv.: bij een fietsclub gaan 

o Tegengestelde: preoccupatie met werkrol 

• LICHAAMSTRANCENDENTIE 

o Accepteren dat je niet meer alles kan zoals vroeger 

o Je zoekt alternatieve manieren om je goed te voelen in je vel 

o Tegengestelde: preoccupatie met het lichaam 

• EGO-TRANSCENDENTIE  

o Aanvaarden dat je niet meer de “belangrijkste” persoon bent in de wereld 

o Je neemt een bescheidenere rol in 

o Tegengestelde: preoccupatie met het ego 

• GEROTRANSCENDENTIE 

o Tornstam: “een verschuiving van meta-perspectief, van een materialistische en 

relationele naar een meer kosmische en transcendentale visie, normaliter gevolgd 

door een toename van de levenstevredenheid” 

o Gevoel van kosmische eenheid en transcendentie 

o Zou niet voor iedereen besteed zijn 

Labouvie-Vief 

• Affect-optimalisatie = capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en negatieve 

emoties te minimaliseren 

o Belangrijk in functie van omgaan met verlies van fysieke en mentale vermogens 

• Meer levendige beschrijving van emotionele gebeurtenissen: meer “in touch” of harmonie 

• Emotiegerichte coping: meer emoties zelf aanpakken i.p.v. zich extern af te reageren 

• Kortom: emotionele experts 
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Reminiscentie en Life Review 

Reminiscentie Life review 

• Vertellen van verhalen over mensen, 
gebeurtenissen, gedachten en gevoelens uit 
het verleden 

• De betekenis van ervaringen uit het 
verleden evalueren 

• Vorm van reminiscentie 

• Leidt tot beter begrijpen van zichzelf 
o Helpt om gevoel van integriteit te 

bekomen 
o Positieve welzijnseffecten 

 

• FOCUS OP ZELF 

o Verveling tegengaan 

o Ontgoocheling herbeleven 

o Ruminatie die wanhoop kan verergeren 

• FOCUS OP ANDEREN 

o Relaties met anderen versterken 

o Relaties met gestorven personen herbeleven 

• KENNIS-GEBASEERD  

o Op het verleden en ervaring een beroep doen om huidige problemen op te lossen 

o Jongeren iets aanleren 

Zelfconcept 
• Veilig, complex zelfconcept 

o Zelf-aanvaarding: positieve elementen zorgen voor aanvaarding van negatieve 

elementen 

o Een verhoopt of ideaal zelfconcept wordt geformuleerd 

• Veranderende persoonlijkheidskenmerken 

o Vriendelijkheid: hoger: goed gehumeurd, genereus 

o Sociabiliteit (extraversie) daalt 

o Aanvaarding van verandering neemt toe 

• Hoe accepteren ouderen verlies en kijken ze de dood tegemoet? 

o Spiritualiteit = betekenis zoeken en vinden in de natuur, sociale relaties, kunst en 

religie 

o Religie = deelname aan religieuze activiteiten en rituelen om symbolische betekenis 

te geven aan het leven en om te gaan met verlies 

▪ Meer dan ¾ in USA zegt dat godsdienst belangrijk is 

▪ Meer dan de helft woont vieringen bij 

▪ Geen universeel fenomeen 

• Fowler: overgang van kinderlijk over conventioneel naar persoonlijk/symbolisch geloof 
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Een veranderende sociale wereld 
• Paradox: sociaal contact neemt af, welzijn neemt toe  

o Verschillende theorieën rond sociaal functioneren bij ouderen 

• DISENGAGEMENT THEORY 

o Wederzijds terugtrekken van ouderen en samenleving 

o Het is goed voor de oudere dat ze geen zorgen meer moeten maken over de 

problemen van de maatschappij 

o Gevolg: eenmaal teruggetrokken is de dood van ouderen minder nefast voor de 

samenleving 

o Geen sluitende verklaring voor de paradox 

▪ Veel ouderen blijven actief betrokken 

▪ Terugtrekking = fout van de samenleving en geen persoonlijke keuze 

• ACITIVITEITSTHEORIE 

o Ouderen willen een actieve rol blijven uitvoeren, maar krijgen hiertoe niet altijd de 

kans 

▪ Activiteit en grootte sociaal netwerk zijn geen goede voorspellers voor 

welzijn 

▪ Bovendien: veel ouderen maken niet gebruik van sociale mogelijkheden 

• CONTINUÏTEITSTHEORIE 

o Geen echte vervanging van sociale rollen door nieuwe, maar een voorzetting van 

sociale activiteiten die men gewoon is 

▪ Bezorgt een gevoel van continuïteit en identiteit 

▪ Sociale activiteiten en hobby’s blijven vaak dezelfde 

• SOCIO-EMOTIONELE SELECTIVITEITSTHEORIE 

o Sociale netwerken worden selectiever 

o Enkel de meest bevredigende overleven 

 

• Functie van vriendschappen 

o Informatie vergaren 

o Bevestiging zoeken voor uniciteit 

o Emotieregulatie 

• Naargelang men ouder wordt: informatie zoeken neemt af, 

terwijl emotieregulatie toeneemt 

• Emotioneel evenwicht neemt toe 

o Met kalmte reageren op emotioneel stresserende situaties 

o Positieve elementen zoeken in negatieve gebeurtenissen 

• Dit verklaart toenames in welzijn ondanks kleiner sociaal netwerk 

o Meer selectief 

o Meer emotioneel evenwichtige relaties 

 


