
Ontwikkelingspsychologie (Bart Soenens) 

ontwikkelingslijnen beïnvloeden elkaar voortdurend

Niet per lijn studeren maar ze integreren, ontwikkelingen bouwen op elkaar

Kruipen: fysiek en heeft invloed op sociaal (nieuwe mogelijkheden) en op cognitief (geheugen 
wordt sterker)


ontwikkelingspsychologie-> hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën (vitamines voor 
groei)-> levenslooppsychologie (klinisch, methodologie & voorbeelden)


Essentie staat in slides + hoorcollege

Ufora-> welke delen te kennen? Boxen zijn uitbreiding

Ask yourself boxen om actief te leren

Het geheime leven van 5 jarigen (vtm): relevant voor de les

Het gezin: maar Rubentje toch

Up 63 op Canvas: elke 7 jaar opgevolgd

Boyhood: 12 tot 18


Onderlijnen in boek + wat aanvullend is op slides noteren

Paper telt voor 4 SP

Practica is geen extra examen leerstof


Hechting

Begin van verhaal voorlezen over monster onder het bed, kleuter laten verder vertellen, betrekken 
ze hun ouders in het verhaal? Toont de hechting


Zelfwaarde

Lage zelfwaarde wordt trend bij jongeren door sociale media: heel veel kritiek (zelfwaarde blaast 
op of spat uit elkaar als ballon) 


Ego-integriteit

Rust en vrede op einde van leeftijd of gevoelens van spijt en mislukking? Interview over hele leven 
met bv. Grootouders


Enkel eerste sessie is verplicht: groepsgenoten leren kennen en nodige informatie krijgen (niet 
aanwezig = doktersbriefje)

Feedback: extra informatie en voorbeeld van casus


Overzicht practica groepen: groep kiezen waarvan je naar eerste sessie kan gaan


Voor examen geen giscorrectie, maar om te slagen 31/50 halen

Je kan niet slagen als je geen practicum hebt ingediend
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Hoofdstuk 1: Geschiedenis, theorie en onderzoeksstrategieën

Uitgebreidste en belangrijkste hoofdstuk (algemeen ipv 1 levensfase)

Wetenschappelijk: een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag wil begrijpen over de 
levensloop

- In verschillende domeinen: fysiek, perceptueel, cognitief, emotioneel en sociaal

- Met interesse voor beïnvloedende factoren voor ontwikkeling

Toegepast: belang voor de praktijk

interdisciplinair: samenwerking met neurologen, historici, medici, …

Onderscheid tussen alledaagse uitspraken via methodologie

Britse media vindt dat men kleuter moet disciplineren als een hond -> kritiek

Pedagogische tik -> velen in Vlaanderen vinden dat nog kunnen

-> komt neer op hoe we kinderen bekijken, werken we best met beloftes en straffen?

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

- Geeft richting en betekenis aan wat we zien

- Basis voor praktijk

- Behoefte aan wetenschappelijke bevestiging = belang van replicatie

Meeste mensen in unief geloven in Growth mindset voor de volgende 5 jaar

Mensen met growth mindset gaan beter en flexibeler met tegenslagen om

Growth mindset is motivationeel sterk

Rapporten steeds meer procesgericht ipv ranglijsten

Jaloezie, woede moeilijk kunnen communiceren en te gehecht zijn in een relatie zijn allemaal 
gevolgen van hetzelfde syndroom

Theorieën helpen beschrijven verklaren en voorspellen

Geen ultieme waarheid, onderzoekers zijn niet altijd eens over de betekenis van wat ze zien, geen 
enkele theorie verklaart alle aspecten van de complexe mens


1. Basisvragen/structurele kenmerken van ontwikkelingspsychologische theorieën

Theorieën worden volgens 3 basisvragen georganiseerd:

1. (Dis)continu?

Continu: kwantitatief van aard (rustig &gradueel) bv. Kennis, fysiek, motorisch

Discontinu: kwalitatief, plotselinge veranderingen van fases (niet steeds meer, maar plots iets 
anders, abrupt) bv. Secundair -> unief, midlife crisis, overlijden van een dierbare, trauma

Groei is continu maar gaat plotseling sneller, is wel nog steeds kwantitatieve verandering

1ste stapjes lijken discontinue (kwalitatieve verandering) maar je hebt al veel geprobeerd, traag 
spierkracht opgebouwd (kwantitatief) is dus eigenlijk continue verandering


2. 1 verloop of meerdere?

Piaget: 1 verloop en tempo voor iedereen

Nu: stagnatie en regressie zijn mogelijk, voor iedereen is verloop anders

Discontinu: iedereen gaat door dezelfde plotse stadia

Tegenwoordig: aandacht voor culturele diversiteit die mensen anders beïnvloed


3. Nature vs nurture?

Welke is meer doorslaggevend?

Nature: stabiel, ontwikkeling is endogeen, maturatie ligt bij geboorte vast en is niet te veranderen

Nurture: veranderlijke trajecten zijn mogelijk, omgeving blijft altijd belangrijk

Alle theorieën hebben beide elementen, maar verschillen in nadruk

Film: three identical strangers

Drieling werd gescheiden door onderzoeker

Kans op klinische depressie is verhoogd door combinatie van genen en omgeving 

Omgeving activeert genetische kwetsbaarheid

Genetica lokt omgeving uit, omgeving activeert genetische zwakheid nog meer en raakt vast in 
cyclus -> onmogelijk om nog af te leiden welke de oorzaak was


Continu hangt samen met nature, als iedereen zelfde verloop maakt moet daar een biologische 
verklaring voor zijn (nature: stability)
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Discontinu wordt verklaard door de veranderende omgeving (nurture: plasticity/early life 
experiences may not be overcome)


Interesse in ouderen groeit door steeds langer en actiever leven

-> volledige levenspan is belangrijk (oudere theorieën gaan pas tot adolescentie

Op oudere leeftijd gaan we fysiek en cognitief achteruit, maar emotioneel blijven we groeien, 
probleemoplossend denken versterkt ook (multidirectioneel)

Multidirectionaliteit: tegelijkertijd vooruit en achteruit gaan binnen bv. Fysiek steeds minder 
explosief maar betere uithouding 


Levensloopperspectief: ontwikkeling is

1. Levenslang


- Geen enkele leeftijdsgroep heeft het meeste invloed, ervaringen kunnen even veel kracht 
hebben


2. Multidimensioneel en multidirectioneel

- verandering op 3 domeinen (dimensies): fysiek, cognitief, emotioneel/sociaal

- Elke fase gaat gepaard met vooruit en achteruit gaan


3. Plastisch

- Plasticiteit daalt met de leeftijd


4. Beïnvloed door meerdere interactieve krachten


Leeftijdsgebonden invloeden (voorspelbaar) bv. Het huis uit gaat gaan, school, pensioen, rijbewijs, 
kinderen krijgen (meeste biologische zaken), alcoholconsumptie, eerste woordjes, stappen, …

Belang van resilience (veerkracht) in kinderen om ervaringen te kunnen overkomen

Geschiedenisgebonden invloeden bv. oorlogen, opkomst digitale middelen en digitale media, 
stemrecht voor vrouwen, 9/1, culturele achtergrond, nieuwe transportmiddelen

cohort: generatie

Niet-normatieve invloeden (niet voorspelbaar): maken we niet allemaal mee, uniek, particulier bv. 
Economische toestand, scheiding van ouders, handicap, gevangenisstraf, ernstige ziektes, lotto 
winnen, beroemd worden

Voorspelbaar geschiedenisgebonden: klimaatcrisis, opkomst artificiële intelligentie, vergrijzing


Zoemsessie:

Babyboom: 1945, grote generatie, zorgen voor vergrijzing, goede economie “gouden tijden”, 
positieve ingesteldheid, emancipatorisch, hippies, the Beatles, Bob Dylan

Generation X: 1960-1980, pessimistischer, koude oorlog, (leegte, weet niet waar ze naartoe 
willen), proberen eigen identiteit te bepalen, pulp fiction, grunge, Nirvana

Millenials: 1995, materialistisch, yes we can (obama) , Harry Potter, Lord of the Rings (bv. Baby 
Pia), muziek is uiteenlopender, gepamperde generatie met overbeschermende ouders, narcistisch

Generation Z: 2000, i-gen, werken liever als partner dan met hiërarchie, fluïde identiteit, mentale 
gezondheidsproblemen, angstig, sociale media, popcultuur is versplinterd, iedereen heeft zijn 
eigen plekje op het internet, grote openheid voor verschillende manieren van leven, collectief zich 
inzetten voor een groter doel (klimaatstakingen)


2.  Inhoudelijke typering van ontwikkelingspsychologische theorieën

Telkens voor jezelf categoriseren volgens 3 vorige criteria

3 mensbeelden: 

1. van nature slecht, kinderen hebben impulsen en driften die ze moeten leren onderdrukken

2. Leeg blad (tabula rasa), zeer beïnvloedbaar door omgeving

3. Van nature goed, die goedheid moet gevoed worden


2.1 Wetenschappelijke voorvaders

Darwin: evolutietheorie

- Giraffennek = natuurlijke selectie

- Pauwenstaart = seksuele selectie 

Hoe komt het dat jongens ruwer spelen? Waarom kennen we eerder woede dan angst

Recapitulatietheorie: ontwikkeling van het individu en de mens als soort lopen gelijkaardig

Ontogenese (ontwikkeling van een mens gedurende zijn leven) = fylogenese (studie van de mens 
als soort) -> van simpel naar complex

Terug te zien in spelontwikkeling van kinderen
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0-4: vechten, ruw spel doet denken aan nog dier achtigen, holbewoners

4-8: verstoppertje en tikkertje, rondtrekken doet denken aan nomaden

8-12: boomhutten, kampen maken, overgang naar sedentair bestaan

12-24: georganiseerd spel door clubs, beschaving


Stanley Hall: probeerde bij veel mensen verschillende zaken vast te stellen en chronologisch te 
ordenen = normatieve benadering

Normatief: er is een universeel verloop voor specifieke thema’s op specifieke leeftijden -> 
endogene maturatie

Gekend voor het proberen in kaart brengen van alle aspecten van de ontwikkeling


Alfred Binet: wil voorspellen hoe goed mensen het zullen in het onderwijs en vroegtijdig 
identificeren van kinderen met leerproblemen (opdracht gegeven door Stanford) -> maakt eerste 
IQ test

- zoekt de norm

- Aandacht voor individuele verschillen groeit

- Voorspellen van de schoolcarrière


Darwin: verklaren

Hall: beschrijven

Binet: voorspellen


2.2 Klassieke theorieën uit de 20e eeuw

2.2.1 Psychoanalyse

Freud: aangeboren driften willen onmiddellijke 
bevrediging, conflict met sociale omgeving, zo 
vormt persoonlijkheid

Driften zoeken weg van minste weerstand, 
irrationeel, willen onmiddellijke bevrediging

- seksueel, vormen van sociale relaties 

(libido)

- agressie, destructie, willen differentiatie 

(thanatos)

-> maar het is hier geen orgie door superego, 
hoe men met deze driften omgaat vormt de 
persoonlijkheid

- Id: bron van biologische driften en 

verlangens

- Ego: bewuste en rationele kant van de 

mens, balanceert het id en superego

- Superego = geweten: aangeleerde 

regels/verwachtingen van de 
maatschappij


Hydraulisch systeem: soms staan kranen voortdurend open (volgen altijd driften)

Morele angst: te streng uber ich, alle kranen zijn toe, ook ongezond

Druk afleiden via bv. Job (sociaal aanvaardbare manier)


Erogene zones: driften hechten zich aan lichaamsdeel

1. Orale fase (0-1 jaar): kinderen steken alles in hun mond, lust door zuigen aan de borst, mama’s 
moeten nood aan voeding verzorgen, krijgen lust naar ervaring van op de schoot zitten, … ook 
zonder orale stimulatie, mama’s die dit niet consistent kunnen verzorgen -> kind krijgt later orale 
fixatie in persoonlijkheid (roken, nagelbijten, emotioneel eten, verlatingsangst/afhankelijkheid)

2. Anale fase (1-3 jaar): ontlasting als symbolische gift aan moeder, training zindelijkheid en 
sluitspier, voelt als trots of macht, controle over ouders, koppigheidsfase, als ouders te veel druk 
zetten krijgt kind schaamte en later anale fixatie bv. Gierigheid, smetvrees, perfectionisme, OCD 
(controle willen)

3. Fallische fase (3-6 jaar): zoon wordt verliefd op mama (oedipus-electra complex), vader moet 
tussenkomen en de wet neerleggen (je mag niet met mama trouwen) superego wordt zo 
geïnstalleerd, wanneer papa te streng is: fallische fixatie bv. Te streng geweten, faalangst, zelf 
kritisch perfectionisme
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Prenataal Bevruchting - geboorte

Baby en peuter Geboorte - 2 jaar

Vroege kindertijd 2-6 jaar

Lagere schooltijd 6-11 jaar

Adolescentie 11-18 jaar

Vroege volwassenheid 18-40 jaar

Middelbare volwassenheid 40-65 jaar

Late volwassenheid 65 jaar - overlijden

Leeftijd Historisch Niet-normatief

Voorspelbaar Ja Ja/nee Nee

Wie Iedereen Cohort Enkele personen



4. Latente (verborgen) fase (6-11 jaar): driften gaan onderhuids, verborgen

5. Genitale fase (adolescentie): partiële en auto-seksueel driften integreren naar seksuele 
gevoelens voor (voor het hele lichaam van) een ander en seksuele voortplanting

- Discontinu: je gaat van fase naar fase, leeftijdsgebonden stadia

- Één verloop voor iedereen, je kunt wel van het goede pad afwijken en psychopathologische 

aandoeningen krijgen

- Nature: endogene geprogrammeerde driften en ontwikkeling

Kritiek:

- Geen empirisch onderzoek bij kinderen, enkel klinische ervaring

- Theorie is cultuurspecifiek (19e eeuw, victoriaanse maatschappij)

- Te grote klemtoon op rol seksuele gevoelens


Erik Erikson: 4 belangrijke verschillen

1. Positieve rol voor ego: voortdurend actief (niet enkel bij conflict) en op zoek naar betere versie 

van zichzelf

2. Globale en positieve visie: ego is positieve kracht <-> pessimistische Freud, leven in strijd

3. Wereldreiziger: ontwikkeling heeft universele basis maar ziet ook belang van nurture

4. Eerste levenslooppsycholoog: onderzoekt tot einde van het leven, voegt stadia toe <-> Freud 

gelooft dat de persoonlijkheid na 5 jaar vast ligt

Je start elke fase met een tekort en moet naar het positieve toe groeien

• Vertrouwen vs. Wantrouwen (= orale fase)

• Autonomie vs. Schaamte (= anale fase)

• Initiatief vs. Schuld (= fallische fase)

• Vlijt vs. Minderwaardigheid (= latente fase)

• Identiteit vs. Verwarring (= genitale fase)

• Intimiteit vs. Isolement

• Generativiteit vs. Stagnatie

• Ego-integriteit vs. Wanhoop

epi-genetische ontwikkeling: universeel verloop met contextuele invulling, elke fase bouwt voort 
op ontwikkeling uit vorige fase, als je in een fase niet genoeg ontwikkeld bent ben je niet klaar op 
volgende fase die al aankomt en zal je die ook falen


-> onderzoeken waren methodologisch gebrekkig


2.2.2 Behaviorisme en sociaal leren

Filosofische achtergrond:

Locke: kijkt naar zeer observeerbaar gedrag (geen van de pot gerukte concepten), 
methodologisch strenger, gaat uit van de tabula rasa, nurture, gradueel van aard (continu)

Klassieke conditionering: bv. hond van Pavlov

- Mama streelt baby’s hoofd voor ze met borstvoeding begint: baby begint te zuigen vanaf 

strelingen op hoofd 

- Ongecontioneerde stimulus: borstvoeding

- Ongeconditioneerde reactie: zuigreflex

- Geconditioneerde stimulus: strelen op het hoofd

- Geconditioneerde reactie: zuigen bij streling


- Albert heeft angst voor ratten aangeleerd, door enge geluiden te horen te krijgen in de buurt 
van ratten (filmpje)

- Niet zo ethisch verantwoord onderzoek

- Deconditionering is mogelijk maar hier niet gebeurd

- Albert is op 6 jaar gestorven

- Moeder had niet veel geld en is nogal gedwongen geweest


Operante conditionering: via bekrachtiging en straffen

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

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


Gedrag neemt toe Gedrag neemt af

Toedienen stimulus Positieve bekrachtiging

Bv. Dan krijg je meer zakgeld

Positieve straf

Bv. Dan moet je je kamer opruimen

Ontwikkelingspsychologie 11



Individu probeert actief een stimulus te bekomen


-> Behaviorisme was nogal wreed

-> Conditionering gebeurt met iemand (passief)

-> menselijk gedrag wordt geprogrammeerd


zoemsessie:

Mijn kinderen spelen enkel op computer maar je wilt dat ze ook sport doen

Mogelijke opties:

- hoe meer buiten, hoe meer ze op computer mogen, bal kopen, nieuwe fiets, mee spelen, …

- Als je buiten speelt moet je geen afwas doen

- Pedagogische tik/boos worden, vroeg naar bed

- Computer spelletjes afnemen, wifi uit zetten

-> manipuleren van de emoties van je kinderen is altijd ok (als je buiten speelt, dan pas zal mama 
echt trots zijn, als je niet stopt weet ik niet of mama jou nog graag ziet)

Gedrag wordt sterk gecontroleerd door bekrachtigen en straffen

Baby huilt (conditionering): geschrokken door geluid, honger, koud

-> negatieve stimulus wegnemen

Baby huilt: baby wil dat mama of papa komt, baby heeft macht

-> negeren om baby geen verkeerde gewoontes aan te leren (?)


Jongetje steekt middelvinger op: via imitatie geleerd (passief)

Albert Bandura (sociaal leren): observerend leren (filmpje met namaakcigaretten met nogal 
cultureel ongevoelige reclame)

Expliciete vraag: is roken ok? nee, maar kinderen met rokende ouders zullen toch met sigaretten 
spelen

1. Observeren wat volwassenen doen

2. Selecteren van eigen standaarden

3. Ontwikkelen van self-efficacy: eigen standaarden maken op basis van reactie van omgeving 

(kleurpotloden ordenen, netjes eten), als je het gevoel hebt dat je daar goed in bent krijg je 
positief zelfbeeld (gevoel van competentie)


-> gemakkelijk om te zetten naar praktijk


Behavior modification = combinatie van conditionering en model-leren

Mogelijks slecht idee: voor wat hoort wat mentaliteit ontwikkeling

Hangt ervan af: welke soort beloning? Kan intimiteit van natuurlijke leuke momenten verminderen 
als je die ook als beloning geeft, hangt ervan af welk gedrag je wilt stimuleren, niet goed voor 
moreel gedrag want dan zullen ze het niet doen als ze geen beloning krijgen

Jonge kinderen doen al aan interpretatie waardoor stimuli niet altijd werken zoals je wilt

-> kinderen zijn geen puppy’s


2.2.3 Piaget

Piaget: gebaseerd op filosofie 18e eeuw, Rousseau

- We worden goed geboren

- Discontinue groei

- Maturatie, groei van binnenuit die goed is 

- Kinderen hebben zelf een impact op hun ontwikkeling

Tegenwoordig evidentie in richting van deze theorieën

Onderzoek: baby’s laten kijken naar poppenkasten (filmpje)

3/4 van baby’s kiezen lieve pop, 3 maanders kijken langer naar lieve pop

Baby’s geloven in straffen van gemene pop

Vanaf geboorte voorkeur voor prosociaal gedrag

Geboren met drang naar kennis om de wereld te begrijpen, zeer lange weg om af te leggen, 
langdurige aanpassing, jonge kinderen hebben zelfs nog geen gevoel van object permanentie 
(speelgoed onder doek is in hun hoofd gewoon weg)


Wegnemen stimulus Negatieve bekrachtiging

Bv. Dan moet je je kamer niet opruimen

Negatieve straf

Bv. Dan krijg je geen zakgeld

Gedrag neemt toe Gedrag neemt af
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Cognitieve ontwikkelingstheorie: kinderen bouwen actief kennen op door omgaan met en 
verkennen van wereld met als doel aanpassing aan de externe wereld. Honger naar kennis is 
aangeboren volgens Piaget.

Kinderen maken bij leren structuren aan, schema’s worden samengebracht onder een structuur 
omdat men een relatie ontdekt 

Bv. Om iets te pakken dat ver weg ligt hebben we de structuur van kijkschema, grijpschema en 
loopschema nodig

1. Senorimotorische fase (0-2 jaar): leert de wereld kennen via zintuigen, motorische reacties 

worden steeds herhaald en traag wordt schema opgebouwd

2. Pre-operationeel (2-6 jaar): we kunnen al onthouden, we maken dingen die symbool staan 

voor de echte wereld (piratenkostuum, veel fantasie)

3. Concreet operationeel (7-11 jaar): je kan al goed denken over concrete zaken en logische 

bewerkingen uitvoeren

4. Formeel operationeel (12 jaar - volwassen): men kan abstract & hypothetisch redeneren

Discontinu model

Onderzoek via observatie eigen kinderen, daarna klinische interviews

-> actieve rol van kinderen in eigen ontwikkeling, niewsgierig, ontdekkingsleren

-> observaties van eigen kinderen en interviews met oudere kinderen, stelde open vragen

Voordelen:

- kinderen leren actief, gestructureerde intelligentie

- Stimuleerde veel onderzoek over kinderen

- Ontdekkingsperen in scholen wordt gestimuleerd


Nadelen:

- Piaget onderschatte de competentie van baby’s en kleuters

- Training kan prestatie verbeteren, niet enkel ontdekkingsleren

- Beperkte theorievorming na adolescentie


2.3 Recente theorieën

2.3.1 Informatieverwerkingstheorie

Vergelijking met computer

Hoe verwerken wij informatie? Opslaan? Aanpassingen?

Multidimensieel verloop

Neuropsychologie van de cognitieve ontwikkeling: relatie verandering in hersenen en functioneren

MRI methodologie, waarom zijn kinderen beter in het leren van talen?

Literatuur: het puberende brein

Voordelen:

- Kind is actieve denker (zoals Piaget)

- Zorgvuldige, rigoreuze onderzoeksmethoden

Nadelen:

- Geen omvattende theorie voor ontwikkeling

- Klinische sterile theorie dus geen plaats voor creativiteit

- Onderzoek in labo-situaties


2.3.2 Ethologie en evolutionaire psychologie

Ethologie bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag -> focus op fylogenese

Capucijnaapjes hebben gevoel voor rechtvaardigheid (TED filmpje)

Druiven zijn beter dan komkommer, aapje ziet dat zijn buur driven krijgt en wil komkommer niet

We hebben rechtvaardigheid nodig om als groep te overleven

Boeken van Frans De Waal aanbevolen

Rol van instincten (kant en klaar, biologische reactieschema’s, overlevingsgericht/nuttig)

Mensen zijn instinctzwak omdat instincten nog weinig een rol spelen in ons gedrag, zorgt voor 
grotere flexibiliteit in onze eigen leercurve

Studie met imprinting van ganzenkuikens, kuikens prenten in wie mama (belangrijkste hechting) is 
tussen 13e en 16e uur, zouden ze mens volgen als hij tussen komt? Ja, kuikens volgen hem (elk 
bewegend object) overal bij alles

2 belangrijke voorwaarden bij inprenting: kritische periode (of sensitieve periode) en soort stimulus

Mensen doen hetzelfde -> hechtingstheorie van John Bowlby
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Als mensen op schattige baby reageert begint baby die persoon in te prenten, er is geen kritische 
periode zoals bij kuikens, in 1ste jaar is het de bedoeling dat je hechting vindt maar is eerder een 
sensitieve periode dan een kritische periode

Hechting is bepaald maar niet bepaald aan wie

-> vormde basis voor evolutionaire ontwikkelingspsychologie

Evolutionaire ontwikkelingspsychologie: adaptieve waarde van aangeleerd gedrag van de soort

Les heeft verschuivingen in mening teweeggebracht (nu meer die geloven in positief mensbeeld)


2.3.3 Socioculturele theorie (Vygotsky)

Cultuur: waarden, overtuigingen, gewoonten, vaardigheden van een sociale groep

Vygotsky stelt dat kinderen vanuit omgeving een duwtje in de rug kunnen gebruiken

Cognitieve ontwikkeling -> cultureel bepaald

Nurture in de verf, ouders, leraren, psychologen moeten helpen, 

proximale ontwikkeling: het net iets moeilijker maken dan wat het kind al kan

Voordeel: ontwikkeling is een cultureel bepaald proces -> uniek

Nadeel: verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage van het kind


2.3.4 Ecologische-systeem theorie

Meest gedetailleerde theorie van de omgeving

Bio-ecologisch model (Bronfenbrenner): idee dat biologische en sociale factoren samen 
ontwikkeling bepalen -> transactioneel

Cirkels geven contexten van het kind (dichtere en verdere)

- Individueel microsysteem: waar je elke dag mee in contact komt en grote invloed hebben


- Kinderen dat een moeilijk temperament heeft -> leerkrachten zijn ook strenger -> …

- Mesosysteem: verbindingen tussen microsystemen bv. Verjaardagfeestje, oudercontact, 

ouderraad, interesse van ouders in het schoolwerk van het kind, zorgvuldig een creche 
uitzoeken


- Exosysteem: zelden direct contact, maar directe contacten voor mensen in het microsysteem, 
bv. De job van de ouders, vriendschapsrelaties van ouders


- Macrosysteem: landen en culturen kunnen op verschillend manieren invloed hebben, bv. 
Politieke beslissingen, klimaat of sfeer

- Tiger moms: opvoedingsklimaat in zuid-oost Azië, voeden hun kind op tot perfectie, bewijzen 

voor de eer van de familie

- Culturele invloeden beperken zich niet meer via het land, globaler door het internet

- Influencers die ‘leuke’ video’s maken met product placement -> cultuur van materialisme, 

materialisme zorgt voor minder welzijn en breekbaarheid van de persoon

- Chronosysteem: alle contexten zijn in verandering en wijzigen doorheen de tijd

Bv in microsysteem: Sterfgeval in de familie, broertje of zusje bij, verhuizen, nieuwe wetten, 
reglementen in de school, scheiding

Bv in mesosysteem: minder betrokken bij het huiswerk van de kinderen, bijles (ouders betrokken 
bij school en verandering in microsysteem)

Dynamisch en gedetailleerd model


3. Ontwikkeling bestuderen

methode: welke activiteiten we onze deelnemers laten doen om de hypothese te onderzoeken

Opzet (design): algemeen plan van onderzoek dat beste toets van hypothese mogelijk maakt

Methode en opzet staan los van elkaar, met om het even welke methode kan je om het even wek 
design doen


Piaget Infoverwerking Vygotski

Kind = actief Kind = actief Kind = actief

Universeel Universeel Cultureel bepaald

Stapsgewijs Continu Continu en stapsgewijs

Algemene concepten Specifieke processen Minder duidelijk

Nature en nurture Nature en nurture Klemtoon op nurture
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3.1 Onderzoeksmethoden

3.1.1 Systematische observatie

Naturalistisch: observatie in natuurlijke omstandigheden

Studie in luchthavens “airport separations”: observeren hoe koppels afscheid nemen in 
luchthavens en daarna ook korte vragenlijst

Verloopt heel verschillend: afstandelijk vs. Heel dramatisch

Veilige hechtingsstijl: nemen vaak op ingetogen, intieme manier afscheid

Zaken die je als onderzoeker niet in de hand hebt: stel dat ze bv. net ruzie gehad hebben, 
afscheid zal anders zijn, duur van de afwezigheid, hoe vaak het gebeurt

Gestructureerde observatie: binnen laboratorium in gecontroleerde situatie

Strange situation: mama en kind gaan samen kamer binnen, de mama wordt verteld om dan weg 
te gaan, proefleider komt de kamer binnen, na even mag mama terugkomen observeert men de 
hechting

Onzeker of je dit kan generaliseren, labo gedrag kan anders zijn dan naturalistisch gedrag


3.1.2 Zelfrapportering

Diepgaand klinisch interview: open vragen, op nieuwe bevindingen botsen

Nadeel: de ene persoon is daar beter in dan de andere, moeilijk om te vergelijken

Gestructureerd interview: vastgelegd welke vragen en wanneer zoals een vragenlijst

In practica komen deze soorten interview aan bod

-> wel extra vragen stellen en niet enkel protocol volgen (semi-gestructureerd)

Opletten voor sociale wenselijkheid (vooral bij vragenlijsten)


3.1.3 Klinische gevalsstudie

Maar zeldzame gevallen, niet 1 methode om veel mensen te onderzoeken maar veel methoden 
om 1 mens te onderzoeken, (gevalsstudies van Freud, leest makkelijk, bijna verhaal)

-> specialisatie van de UGent


3.1.4 Ethnografie

Culturele verschillen: vragenlijsten over controlerend opvoeden in België en China, samenhang 
met rebellie nagaan

Dezelfde vraag wordt in België en China heel anders geïnterpreteerd, striktheid kan in China 
geïnterpreteerd worden als ouderlijke liefde

Etnografische methode: tijd verblijven in gebied dat je wil onderzoeken om voeling op te doen 
over interpretatie, culturele finesse leren, gevaar voor onbewuste vooroordelen


3.2 Algemene onderzoeksdesigns

correlationeel: verschillende variabelen meten zonder tussen te komen, kan op verschillende 
manieren (interview, vragenlijst, observatie, …) -> geen oorzaak en gevolg!!!

Experimenteel: we komen wel tussen, zoeken oorzaak en gevolg, maar mogelijks niet toepasbaar 
op realiteit


3.2.1 Correlationeel onderzoek

Ongeacht hoe hoog of laag het gemiddelde is, correlatie houdt enkel rekening met verhouding 
tussen personen

Grooste blunder van ontwikkelingspsychologie van de laatste jaren: externalizerende problemen 
tegengaan door je kind te controleren (toezicht houden)

Sterk negatieve correlatie: hoe meer ouderlijk toezicht, hoe minder probleemgedrag

Problemen bij het meten en bij interpretatie

Het kan omgekeerd zijn: als kind geen probleemgedrag vertoont moet het kind niet in de gaten 
gehouden worden

Wat we willen weten (actief ouderlijk toezicht) wordt niet goed gemeten via deze stellingen: ze 
meten ouderlijke kennis en niet actief ouderlijk toezicht

Ouders die veel weten bekomen die kennis door kinderen te hebben die spontaan veel vertellen

-> zelden het resultaat van ouders die actief onderzoek doen

Wordt volledig gedreven door het gedrag van het kind en niet omgekeerd


3.2.2 Experimenteel onderzoek

Onafhankelijke variabele: waarde dei wordt gecontroleerd of gemanipuleerd
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Afhankelijke waarde: waarde die verandert en gemeten wordt

Labo experiment: randomisatie maar geen ecologische validiteit

Natuurlijk experiment: observeren in “echte wereld”, ecologische validiteit maar geen 
randomisatie

Mensen die naar Freinetschool gaan hebben vooraf al een betere attitude naar school, ze zijn 
misschien beter gemotiveerd door andere factoren (geen randomisatie)

Veld experiment (Joachim Waterschoot)

Helft van kinderen kreeg hun voorkeur, andere helft krijgt geen voorkeur (groepen zitten vol 
jadajadjada) 

Kinderen die keuze hadden toonden veel meer motivatie en interesse om vaker te schilderen


3.3 Designs om ontwikkeling te bestuderen

3.3.1 Cross-sectioneel (transversaal)

Mensen van verschillende leeftijden worden op 1 moment in tijd bestudeerd 

Bv. Kiezen om 20ers te vergelijken, leeftijd blijft constant maar generatie niet

Voordelen:

- Efficient

- Geen uitval of praktijkeffecten

Nadelen:

- Algemeen, geen individuele verschillen

- Cohort-effecten: er zijn verschillend tussen generaties


3.3.2 Longitudinaal

Dezelfde groep op verschillende moment in tijd bestuderen

Voordelen:

- Algemeen en individueel

- Relatie vroeger en latere gebeurtenissen

Nadelen:

- Uitval

- Praktijkeffecten

- Tijdsintensief

- Gebaseerd op 1 cohort

Conservatisme stijgt naarmate je ouder wordt? 

Moet op meerdere momenten in de tijd gemeten worden, we weten anders niet of het een effect 
van de generatie is of van de leeftijd

Jongere ouders waren meer voorstander van autoritair en pedagogische tik -> slingerbeweging 
terug naar autoriteit?

-> kan ook een effect zijn van het feit dat oudere ouders ook al oudere kinderen hebben en 
autoriteit werkt zo goed niet

Beantwoorden van vragen over politieke attitude kan eigen mening over politiek veranderen


3.3.3 Longitudinaal-sequentieel

= natte droom van ontwikkelingspsychologen

Model gebruiken om leeftijdsgebonden veranderingen vast te stellen

Voordelen:

- Combinatie van longitudinaal en Cross-sectioneel

- Cohort-effecten analyseren/uitsluiten

Nadelen:

- Uitval

- Praktijkeffecten

- Tijdsintensief

Eenzaamheid een leeftijdseffect of generatie?

-> beiden, sowieso tijdens de leeftijd van 30 stijgt het, maar ook generatie, vanaf 2011 is een 
stijging

Marshmallow test: delay of gratification (temptation voor kleuters), als ze kunnen wachten met de 
marshmallow eten krijgen ze er twee

Doen kleuters van nu het beter dan kleuters van vroeger? Blijkbaar wel mohow zeg

-> betere kwaliteit van opvoeden, bij gaming ook vaak zelfcontrole nodig (onverwacht voordelen 
van sociale media)

We zijn niet zo narcistisch als oudere generaties altijd zeggen, zelf kritisch zijn stijgt wel sterker
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Voorbeeld examenvraag: antwoord a

Tweede vraag: antwoord c

Derde vraag: b, er wordt een element weggenomen wat ze willen (negatief), ze willen het 
wangedrag onder controle houden (straf)

Vierde vraag: antwoord a

Vijfde vraag: antwoord c

Veld experiment: deelnemers meenemen naar een concert


4. Ethische overwegingen

Rights of research participants:

- Protection from harm

- Informed consent

- Privacy

- Knowledge of results

- Beneficial treatments (if available)


Hoofdstuk 4: Fysieke ontwikkeling in de eerste twee levensjaren

1. Lichaamsgroei

In eerste levensjaar 50% groei in lengte, x3 in gewicht

Baby’s kunnen soms op een paar uur tijd een paar millimeter groeien -> irriteerbaarheid stijgt

Ook in die momenten van groeispurten blijft de ontwikkeling continu

Overgang van kraakbeen naar harde beenderen

Via vergelijking skeletleeftijd bepalen

Meisjes zijn sneller geëvolueerd, bijna twee jaar voor op jongens


Proporties verschuiven sterk

Chepalos: kop

proximus: dichtbij

Lichaamsdeel (hoofd en borst) dichtbij onze as ontwikkelt eerst


2. Ontwikkeling van de hersenen

Bij geboorte een enorm overschot aan neuronen, migreren naar de hersenen en maken dan 
connecties, neuronen die geen connecties maken sterven af (reserve voor de plasticiteit)

Zintuigelijke stimulatie zorgt ervoor dat neuronen netwerk van synapsen vormen

Afsterven is nodig om plaats te maken in de hersenen

Neuronen die niet meer gestimuleerd worden worden terug ongedefinieerd (synaptisch snoeien)

Boom wordt langzaam aan gesnoeid en gevormd

Rond axonen ontstaat een schacht van myeline, om informatie overdracht te versnellen

Eerst ontwikkelen visuele auditieve en motorische gebieden daarna pas taal en frontale cortex

Frontale cortex: complex, aandacht, zelfcontrole

Multidirectionaliteit

Hersenen zijn bij geboorte nog niet gelateraliseerd, later komt scheiding tussen twee 
hersenhelften

Basisinvloed is nodig voor basisontwikkeling

Experience-dependant brain growth: stimulatie is uniek voor jou

Roemeense weeshuizen hebben geen basis stimuli, negatieve gevolgen voor ontwikkeling

Totale deprivatie van stimulatie: kleiner brein, … als je minder dan 6 maanden in zo’n weeshuis 
verbleef dan kon je daarna weer herstellen, fenomenale plasticiteit

Langer verblijf: permanente schade

-> ook overstimulatie os schadelijk

We kunnen hersenen uniek maken door eigen ervaringen op te doen (fragment van minuut 22)

Baby’s slapen graag en veel, lange periodes van REM slaap

Tijdens 1ste levensjaar verschuift slaappatroon naar dag-nacht ritme

Tijdens 2e levensjaar daalt behoefte aan slaap van 18 tot 12 uren per dag



3. Leervermogens

3.1 Klassieke conditionering

Snel gevoelig voor klassieke conditionering
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3.2 Operante conditionering

Leert ook snel operant conditionering

Mobiel en vormen zijn bekrachtigen om 
baby met touwtje te laten trekker

Ook mogelijk met harder zuigen op 
fopspeen bij verschillende soorten muziek


3.3 Habituatie

habituatie: aandacht vermindert bij oude 
stimuli (bored), aandacht wordt verlegd 
naar nieuwe stimuli (recovery)

Voorkeur van baby’s om naar nieuwe 
stimuli te kijken

Als er veel tijd tussen is kijken ze liever naar de oude stimulus (recovery naar vertrouwde stimuli)


3.4 Imitatie

Imitatie is heel snel na geboorte aanwezig (een paar uur, dagen)

Veel kritiek: is dat gemiddeld genomen waar, is dat specifiek? Misschien reageren ze wel op alles 
door hun tong uit te steken

Biologische basis voor imitatiegedrag

Lichaam gaat mee omdat spiegelneuronen empathie hebben voor andere situatie


4. Motorische ontwikkeling

Leren eerst controle over hoofd en nek, daarna romp en daarna onderlichaam

Volgorde is redelijk universeel maar tempo is uniek

Proximodistale (binnen naar buiten) en cephalocaudale trend (dicht bij hoofd)

buikliggen -> hoofd optillen -> steunen op onderarmen -> gestrekte armen -> sluipen -> kruipen

Eerste ruwe en daarna fijne motoriek

Dynamische systeemtheorie: samenspel context, persoon en biologie, nieuwe vaardigheden is 
gradueel complexer actiesysteem, oude vaardigheden worden gecombineerd

4 factoren bij elke ,nieuwe vaardigheid:

- Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel

- Capaciteit van het lichaam om te bewegen

- Doelen van het kind

- Ondersteuning door omgeving

Sommige kinderen zeer exploratief, anderen meer afwachtend, ondersteuning van omgeving is 
belangrijk, is de reden dat kinderen vandaag minder goed zijn in kruipen

Ouders worden aangemoedigd om baby’s op de rug te laten slapen om wiegendood te 
voorkomen, maar kruipen lijdt daaronder

Op die leeftijd hebben kinderen meer controle over benen dan armen -> uitzondering op 
cephadocausale trend

Voorbeeld van eerste dochter van prof die voor het eerst probeert op rug te rollen

Temperament als baby doorsturen naar prof

In eerste 3 maanden volop proberen om te reiken maar mislukt vaak (armen zitten los in 
schoudergewrichten) = pre-reiken, reiken stopt ook paar weken of maanden

Vanaf 3 maanden vrijwillig reiken

Fijne motoriek

Grijpreflex: eerste reiken van baby

Rijfgreep: dingen onder de arm dichter schuiven

Handgreep/palmgreep: vingers worden tegen handpalm gedrukt

Tanggreep: enkel met de vingers een object vastnemen

Pincetgreep: enkel wijsvinger en duim


5. Ontwikkeling zintuigen

Adualisme: nauwelijks onderscheid tussen jezelf en indrukken van buitenaf -> overweldigd door 
sensaties

Sensaties veranderen in percepties

Volledig gedifferentieerd van zichzelf waardoor we meer betekenis kunnen geven
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5.1 Tastzin, reuk, en smaak

Handpalmen, voetzolen en gelaat zijn gevoeligste: liefst matige temperaturen

Voorkeur voor zoet, na paar maand vinden ze zout lekker

Ze kunnen geur van eigen ouders ruiken


5.2 Gehoor

Gehoor is prenataal ontwikkeld

Luisteren naar verhaal in de buik -> na geboorte voorkeur voor dat verhaal en geen andere

Getest door hoe hard ze op fopspeen zuigen

Gestructureerde muziek (klassiek en voorspelbaar), lage en zachte tonen

Luisteren liever naar taal, moedertaal van bv. Ouders

Baby’s beginnen bij 6 maanden zinnen te onderscheiden (kleine statistici)

Zinnen -> woorden -> lettergrepen om structuur van taal te begrijpen


5.3 Zicht, diepteperceptie en patroonperceptie

Visuele cortex is bij geboorte nog niet helemaal ontwikkeld

Vanaf 2 maand focussen op een object en kleurherkenning

Vanaf 6 maand omgeving aftasten en bewegende objecten volgen

Vanaf 6-7 maand diepte-perceptie

Visuele kloof: baby’s staan op schaakbord met kloof

Net leren kruipen: ze kruipen er gewoon over zonder twijfel (er is plexiglas geen effectieve kloof)

later (6-14 maand): twijfelen bij de rand omdat ze beseffen dat ze daar niet over kunnen

-> gestructureerde observatie


Vroeger dacht men dat baby’s niet over kloven kruipen omdat ze hoogtevrees hebben

Als ze leert stappen moeten ze opnieuw dieptezicht leren die ze wel al hadden al kruipend

Kritiek: dieptezicht is al vroeger aanwezig

Als je doet alsof je de baby gaat slaan knipperen ze, ze hebben dus dieptezicht


patroonperceptie: waarnemen van contrast (verschil in helderheid) sensitiviteit

Kinderen gaan vanaf 2 maand op zoek naar complexe patronen

Zien een vierkant en een fiets wanneer ze niet volledig getekend zijn vanaf 4 maand

1e maand: statisch kijken, vooral kin en voorhoofd (rand van gezicht)

2-4 maanden: binnenkant van gezicht, herkennen gezichten, voorkeur voor moeder

5-12 maanden: emotionele uitdrukkingen herkennen

Enorme voorliefde voor het kijken van menselijke gelaten

Kijken liefst naar gezichten van mooie mensen

-> symmetrie want informatiewaarde is groter (representatief voor de populatie)

Intermodale perceptie: informatie vanuit verschillende zintuigen wordt geïntegreerd

Vanuit een zintuig verwachtingen voor een ander zintuig

verhaal: zicht en gehoor

Mobiel die beweegt en geluid maakt

Vorm van objecten, textuur

Botsen van een bal (zien, horen, misschien zelfs voelen)

Kunnen stemmen aan het juiste geslacht koppelen

Differentiatie theorie: kinderen zijn voortdurend opzoek naar structuur, niet veranderende 
kenmerken en stabiele relaties

Bv: scannen afstand van voorhoofd tot kin

Stabiele kenmerken -> daarna meer in detail bekijken

Interactie met omgeving versnelt zintuigelijke ontwikkeling

Kinderen geven ook betekenis aan hun waarnemingen


Hoofdstuk 5: Cognitieve ontwikkeling in de eerste twee levensjaren

1. Piaget

1.1 Algemene concepten

Altijd eerst babbelen over Piaget

0-2 jaar: sensori-motorisch stadium

Reageren op stimuli -> herhalen -> schema opbouwen

Schema’s zijn eerst gebaseerd op handelingen, daarna naar mentaal niveau

Verschillende aspecten
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Inhoud: gekristalliseerde intelligentie, concrete inzichten en vaardigheden (niet interessant voor 
Piaget)

functie: op zoek naar adaptatie aan de realiteit en omgeving (wel leuk)

We begrijpen in begin niet veel, cognitieve systemen moeten aangepast worden

Structuur: specifieke wijzen hoe die adaptatie werkt, hoe schema’s veranderen (echt cool)

Kinderen zijn voortdurend opzoek naar voorspelbaarheid: baby’s laten vanalles vallen als spelletje

Eerste schema’s ontwikkelen -> valschema (vage notie van zwaartekracht)

Valschema is toepasbaar op alle objecten (assimilatie)

Assimilatie: gebruiken van bestaande schema’s om de buitenwereld te begrijpen

Accomodatie: aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe schema’s om zich beter aan 
de omgeving aan te passen -> glas valt niet gewoon, breekt, zat niet in valschema -> nieuwe 
schema’s ontwikkelen

Voortdurend afwisselen van accommodatie (geen evenwicht) en assimilatie (evenwicht)

Handgreep werkt niet voor rozijnen -> accommodatie

Spelden zelfde als rozijnen -> assimilatie

Steeds opnieuw rozijn -> assimilatie

Rozijn versus speld -> assimilatie (blijft binnen zelfde greep en schema)

assimilatie: alle broembroems zijn auto’s 

Generalisatie: bestelwagens, vrachtwagens, … zijn allemaal wagens

Tegengesproken (het is een vliegtuig) -> accommodatie 

Differentiatie: verschillen ontdekken tussen “auto’s"

Graduele aanpassing door ontwikkeling van schema’s


Organisatie: binnen psychisch functioneren schema’s herschikken, verbinden en samenbrengen 
tot een structuur

Door combinatie van gooi en valschema een afstand inschatten

Autorijden is moeilijk door organisatie van schema’s 

Kind = actief, construeren ideeën over de wereld door te verkennen

Holistisch-organismisch mensbeeld: zoeken naar eenheid en inherente orde, streven naar hoger 
niveau van functioneren

Belangrijk voor aangepast functioneren:

- Rijping zenuwstelsel

- Actieve interactie

- Ervaring met sociale milieu

- Organismische equilibratieproces


1.2 Sensorisch motorisch

Via zintuigen en handelingen eerste schema’s opbouwden

Circulaire reacties: nieuwe dingen zijn superleuk en willen dat hetzelfde steeds opnieuw gebeurt

1ste circulaire reacties, 1ste contact met buitenwereld -> substadium 1

Substadium 1 (tot 1 maand): reflexen pasgeborene 

Substadium 2 (1-4 maand): primaire circulaire reacties, je doet iets met eigen lichaam, vingers, 
tenen in de mond steken (ego-centrisch), herhalen toevallige handelingen

Substadium 3 (4-8 maand): secundaire circulaire reacties, interesse in buitenwereld, imitatie

Substadium 4 (8-12 maand): coördineren van secundaire circulaire reacties, doelgericht 
problemen oplossen, gevallen beer proberen oprapen met andere middelen etc. -> ingrijpen op 
omgeving, wenen als mama jas aandoet om te vertrekken

Onvolledige object permanentie

Verstoppen in een plek, direct daarna op andere plek -> is nog te moeilijk, A niet B fout

Nieuwe handelingen onmiddellijk proberen nadoen

Substadium 5 (12-18 maanden): tertiaire circulaire reacties, exploreren eigenschappen van 
voorwerpen door nieuwe handelingen, kinderen experimenteren, veel variatie, 

Gevestigde objectpermanentie (maken geen A niet B fouten meer)

Substadium 6 (18 maanden - 2 jaar): mentale voorstellingen, stabiele representaties van de wereld

Geïnterioriseerd experimenteren: eerst nadenken en niet enkel trial and error

Uitgestelde imitatie: mensen kopiëren lang nadat ze het hebben gezien

Verbeeldingsspel: creatief in bouwen van werelden die lijken op wereld die we kennen

Herhalen toevallige gebeurtenissen 1, 2, 3 -> intentioneel gedrag 4, 5 -> mentale voorstellingen 6


zoomsessie: 
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Trommel met verschillende openingen met verschillende vormen

Juist: oplichtende neus en leuk geluid

Secundair circulaire fase: blokken in mond steken, actie op eigen lichaam

Derde: interactie tussen blokken en doos, hoe ver kun je ze gooien? Acties op materiaal zelf

ze kunnen blokken erin steken en eruit halen, blokje kwijt? Je gaat op zoek

Intentioneel proberen om blokjes in opening te krijgen

Laatste: eerst openingen en blokjes bekijken en nadenken over welk blokje waar hoort


1.3 Recent onderzoek

Piaget onderschatte kinderen

Vaak taken waar kinderen actief mee aan de slag laat gaan, maar zien niet wat de interne 
processen zijn

Unexpected effect: we zien tot verbazing de grote wortel niet uitsteken bij het uitgesneden deel 
van het scherm -> objectpermanentie geschonden, kinderen kijken hier veel langer naar dan naar 
korte wortel die niet schendt (= herstel)

Passieve kennis van object permanentie is veel gesofisticeerder dan wat men zou vermoeden

Kritiek: geen replicatie van het experiment, het is ook onduidelijk wat peuters begrijpen

Op 8 maand kunnen baby’s al een object terugvinden dat 1 minuut verstopt was

Uitgestelde imitatie komt al vanaf 6 weken, ze imiteren gelaatsuitdrukkingen, van 6-9 maand 
imiteren ze activiteiten

Dingen op tv kunnen ze ook imiteren

Probleem oplossen via analogie

Als kinderen het een keer goed hebben opgelost, kunnen ze heel snel de andere gelijkaardige 
situaties ook oplossen, al vroeger dan 1 jaar

-> sommige dingen van Piaget kloppen, maar soms kunnen kinderen dingen al vroeger 


1.4 Evaluatie

Core knowledge: theorie dat je vanaf geboorte fundamentele kennissystemen hebt

Hebben een beginnend begrip van object permanentie (fysieke kennis)

Oergrammatica ter beschikking vanaf geboorte (taalkennis)

Numerieke kennis tot 3, moet niet aangeleerd worden

Emoties begrijpen, vroeg talent voor moraliteit (psychologische kennis)

Consensus over 2 dingen:

- Vele cognitieve veranderingen gebeuren continu, niet volgens stadia

- Ontwikkeling van verschillende aspecten Geb euro op eigen tempo en niet tegelijkertijd


2. Informatieverwerking

Flow charts zoals bij computer, 3 soorten geheugen

- Zintuiglijk: beelden en geluiden worden korte tijd opgeslagen

- Korte-termijn: mentale strategieën toepassen op beperkte hoeveelheid informatie = 

werkgeheugen, stuurt het systeem

- Lange-termijn: permanent, onbeperkt capaciteit, informatie categoriseren maar soms toch 

moeite om info terug te vinden (wil niet zeggen dat je het vergeten bent)

Aandacht verbetert, nieuwe info wordt steeds sneller verwerkt

Bij jonge kinderen duurt het minuten voor ze aan een stimulus gehabitueerd zijn, evolueert naar 
seconden lang

In eerste jaar perceptuele categorizatie, wel passief op basis van visuele kenmerken

Bij mobiel met A op leren aan touwtje trekken -> bij mobiel met 2 op moeten ze het opnieuw leren

Ze kennen dus al onderscheid tussen A en 2 (operante conditionering), ook testen via habituatie

Conceptuele categorisatie: Plaatsen objecten samen die dezelfde functie hebben, actief, vanaf 
tweede jaar

Abstracte categorieën: bv. levend of niet levend, niet-waarneembare elementen

Geheugen gaat snel vooruit, meten via habituatie of operanet conditionering, zien of na een 
periode de baby het object nog herkent, niet hetzelfde als herinnering

Op 3 maanden kan je al een week tussen laten

Voordelen informatieverwerking:

- Denken nauwkeurig geanalyseerd in zijn verschillende componenten

Nadelen:

- Componenten worden niet geïntegreerd in een brede, omvattende theorie
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3. Sociale context van cognitieve ontwikkeling (Vygotsky)

Scaffolding: starten met stellingen rond huis en gaandeweg worden stellingen afgebouwd

Ouders gaan heel spontaan het kind zelf laten spelen, gradueel terugtreden

Je helpt kinderen ontwikkelen door het net iets moeilijker te maken

Naaste ontwikkeling: kind leert door hulp van meer ervaren partners te gebruiken


4. Mentale vaardigheden

Cognitieve theorieën proberen ontwikkeling te verklaren, maar we willen die ook kunnen 
voorspellen -> testen op cognitieve, linguïstische en motorische schaal

Klokvormige verdeling

Hoe goed kinderen het doen op testen geeft weinig richting aan hoe goed ze het later doen op 
testen -> enkel extremen zijn voorspellend 

Veel marge om vooruit of achteruit te gaan, intelligentie is nog zeer veranderbaar, grote individuele 
verschillen in timing -> intelligentie is dus niet aangeboren

Intelligentie is op dit vlak zintuigelijk, later abstracter en deze zijn weinig vergelijkbaar, spreken 
over OQ (ontwikkelingsquotiënt) ipv IQ

Op jonge leeftijd ben je meer beïnvloedbaar voor slechte of goede dagen

Enkel extreem slechte cijfers tonen aan dat er misschien een probleem zou zijn

Habituatie en herstel opgenomen in recentere versie van Bayley test


5. Taalontwikkeling

5.1 Theorieën over taalontwikkeling

5.1.1 Behaviorisme

B.F. Skinner: taalontwikkeling is volledig toe  te schrijven aan invloeden uit de omgeving

Operante conditionering & imitatie

Als moeder een juiste lettergreep hoort bekrachtigt ze die

-> niet de fundamentele motor, taalontwikkeling gaat zeer snel, imitatie en operanet 
conditionering ondersteunen maar zijn geen sluitende verklaring (baby’s maken ook klanken die 
niet geïmiteerd zijn)


5.1.2 Nativisme

Nativisme (Noah chopski): aangeboren language acquisition devise, oergrammatica die universeel 
is voor alle talen (taal is te complex om aangeleerd te krijgen)

Ook doof geboren kinderen zetten universele stappen in taalontwikkeling, kinderen beschikken 
over ritmische sensitiviteit, sensitive periode is belangrijk voor taalontwikkeling

Universele grammaticale regels zijn niet gevonden, er is ook geen een grammaticaal gebied in de 
hersenen, volgens deze theorie gaat taalontwikkeling ook te snel, taalontwikkeling verloopt trager 
dan Chomsky zegt omdat er veel geleerd moet worden


5.1.3 Interactionisme

Interactionisme: tussenweg van vorige 2 + motivatie

- Aangeboren capaciteiten

- Verlangen om met anderen om te gaan

- Rijke taal- en sociale omgeving

Geen universeel verloop, grammatica is iets meer biologisch, woordenschat meer 
omgevingsbepaald


5.2 Voorbereiden op praten

5.2.1 vocalisaties en brabbelen

Luisteren heel graag naar taal, daarna vegetative geluiden maken (huilen, burpen, niezen) -> 
stilaan begint het huilen voor eten of voor iets anders zich te differentiëren

Vocalisaties: klinkers beginnen vormen (rond 2 maand)

Brabbelen: er beginnen medeklinkers bij te komen (vanaf 4 maand)

-> alle baby’s overal ter wereld hebben dezelfde brabbelfase = polyglot, daarna worden 
lettergrepen gefilterd om moedertaal te vormen (vanaf 8 maand)

Protowoord: begrijpen functie van taal, gebruiken ‘woorden’ om naar iets te verwijzen, ook al is dit 
niet het juiste woord
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5.2.2 Communicatievaardigheden

Vroeggeboren kinderen of kinderen met autisme zijn minder goed in het volgen van blikken -> 
leidt later tot moeite met communiceren 

Gedeelde aandacht: vanaf 4 maand kijkt een baby in dezelfde richting als een volwassene 

Geven en nemen: spelletjes waar je elk om de beurt iets doet (beurtelings karakter van een 
conversatie)

Pre verbale gebaren: gebruiken om gedrag van anderen te beïnvloeden -> helpen om te leren

wijzen: woord willen kennen, object willen hebben

Wijzen + ida? = wat is dat?


5.3 Beginnen te praten

5.3.1 Eerste woorden

Eerste woord: bewegend iets, mama/papa, kat, auto (12 maanden)

Passieve kennis van mama/papa loopt ver voorop, ze kunnen mama herkennen ook al zeggen ze 
zelf geen mama (vanaf 6 maanden)

Samenhang met cognitieve prestaties: weg (object-permanentie), oh (puzzel is gelukt)

Whemmie (woord voor zwemmen) = joepie, we gaan zwemmen

Eerste woorden voor belangrijke mensen, alles wat beweegt, bekende handelingen en resultaten 
van die handelingen

Onderextensie: beer is enkel mijn beer, geen andere beren = te eng toepassen

Overextensie: alle bewegende dingen zijn auto’s = te breed toepassen

Ze herkennen vaak al het woord tractor, maar ze gebruiken het nog niet actief

Als ze een object enkel moeten aanduiden (begrijpen) maken ze minder fouten tegen overextensie


5.3.2 Twee-woorden zin

Telegram-stijl: slechts 2 woorden

Papa maken, nog snoep

Volgorde van woorden is willekeurig


5.4 Individuele verschillen in ontwikkeling

Omgeving richt taal automatisch naar kind (Child directed speech)

Meisjes iets sneller, hersenontwikkeling is sneller, maatschappij gelooft ook dat meisjes meer 
geïnteresseerd in taal

Teruggetrokken kinderen beginnen later te praten

Taalachterstand: maken vaak een grote inhaalbeweging

Referentieel: kinderen willen alle woorden van alle objecten leren kennen, boeken snel 
vooruitgang, exploratief

Expressief: houden van gesprekken, kijken naar het gelaat, gezagswijzen leren kennen “danku”

-> expressief eerst achterstand, maar uiteindelijk inhaalbeweging, 2 wegen tot hetzelfde

Taalnormen:

- 2 maand: vocalisaties

- 4 maand: brabbelen

- 8-12 maand: brabbelen als volwassen taal (bv. intonatie)

- 12 maand: eerste herkenbare woord

- 18-24 maand: 50-200 woorden

- 20-26 maand: twee woorden combineren


5.5 Ondersteunen van vroege taalverwerving

Child directed speech: traag, duidelijk, hogere intonatie, expressief (gebeurt automatisch)

Baby’s houden daarvan

voorleesuil: leest boeken voor, ondersteunend hulpmiddel, Marc De Bel was kritisch, zal nooit 
zelfde emotionaliteit in zijn lezen kunnen brengen

Baby’s reageren op vocalisaties en brabbelen, reageren op gedeelde aandacht, spelen sociale 
spelletjes

Peuters spelen ook vaak samen, praten veel met elkaar en worden graag voorgelezen


Hoofdstuk 6: Emotionele ontwikkeling op jonge leeftijd

1. Theorie van Erikson

Erik Erikson: neo-psychoanalyticus
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1.1 Erikson: Eerste levensjaar

Eerste jaar: basisvertrouwen <-> wantrouwen, Freud: oraal stadium

- Orale fase (Freud): behoefte aan voeding en orale stimulatie is cruciaal

- Oraal-sensorisch stadium (Erikson): goed verloop ontwikkeling hangt af van de kwaliteit van de 

zorg (niet de hoeveelheid orale stimulatie) en alle zintuigen zijn betrokken

Basisvertrouwen: vertrouwen voor mensen om je heen wanneer je hulp nodig hebt

- Cruciale rol van beschikbare & sensitieve ouder

- Wederzijdse bevestiging en vertrouwen komt tot uiting via rituelen: hebben positieve functies 

zoals het geven van een gevoel van veiligheid, erkenning, voorspelbaarheid


1.2 Erikson: Tweede levensjaar

Tweede jaar: autonomie <-> schaamte/twijfel

- Anale fase (Freud): leren controle verwerven over impulsen, driften zijn gecentreerd rond 

ontlasting

- Erikson: toilettraining is maar één aspect, ze leren ook een eigen wil en zelfvertrouwen

Peuterpuberteit, autonomie gaat samen met koppigheid “ikke doen”

Positieve oplossing: aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes -> individualiteit en 
zelfvertrouwen winnen

Negatieve uitkomst: twijfel en angst

Altijd zijn zin laten doen -> impulsief karakter

Nooit iets zelf laten doen -> schaamte/twijfel


2. Emotionele ontwikkeling

2.1 Basisemoties

6 Emoties die een belangrijke rol spelen in ontwikkelingen die Erikson belangrijk vond

- Universeel bij mensen

- Lange geschiedenis in evolutie en overlevingswaarde

- Rechtstreeks afgeleid worden uit gelaatsuitdrukkingen

Angst is nuttig voor gevaar, verdriet is essentieel om energie te besparen

Emoties zijn ook te herkennen bij dieren die dicht bij ons staan

Mama chimpansee die hoge positie in groep had, lag op sterven en man bracht laatste bezoek

Normaal is het gevaarlijk om zo dicht bij chimpansee te komen, maar ze troost en knuffelt hem

Baby’s maken eerst bruut onderscheid tussen 2 emoties: geluk of irritatie

Elke ontwikkeling begint vanaf het lichaam, emoties hebben betrekking tot staat van het lichaam = 
fysiologische behoeftes

Emoties gericht op zichzelf, solitair en zelfgenoegzaam (= primaire circulaire reacties)

Mama weerspiegelt emoties van baby, zo begint baby meer te differentiëren

Vanaf ongeveer 6 maanden worden emoties duidelijke, goed georganiseerde signalen

Emoties variëren mee met de sociale omgeving 

-> interne gemoedstoestand van peuter kan afgelezen worden op de expressie

(Glim)lach: nieuwe vaardigheid -> verbindt ouders en baby met elkaar & bevordert competentie

Zelfgenoegzame glimlach (eerste weken): ze glimlachen omdat ze content zijn met de staat van 
hun lichaam bv. Tijdens rem slaap

6-10 weken: eerste sociale glimlach (= contactglimlach), wordt uitgelokt door menselijk gelaat

3-4 maanden: als reactie op actieve stimuli (bv. Kiekeboe)

10-12 maanden: verschillende vormen van lachen

Voluit lachen beginnen ze te reserveren voor hun belangrijkste hechtingsfiguren

Verschillende lach naar vreemde vs een bekend gezicht -> bepaalde competenties nodig

- Herkenning (cognitieve ontwikkeling, hoofdstuk 5)

- Een voorkeur voor een bekend gezicht vs. Vreemd gezicht (fysieke ontwikkeling, hoofdstuk 4)

Woede: macht proberen verwerven

Frequentie en intensiteit nemen toe (tweede jaar): uitdrukking van protest, willen meer controle 
krijgen

- Adaptief om de omgeving te kunnen verkenning

- Cognitieve ontwikkeling: de kinderen begrijpen beter wie/wat hun verhindert

Angst: wordt pas nuttig als je motorisch in staat bent om een enge prikkel te ontvluchten (als je 
niet kan kruipen kan je niet ingrijpen in is het dus niet nuttig)

Neemt toe in tweede helft van het eerste levensjaar

Vreemdenangst: vreemde nonkel met lange baard hangt boven wieg en doet te wild
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Vanaf 8 maanden de frequentste uitdrukking van angst -> parallel met glimlachen naar vertrouwde 
mensen

Vreemdenangst hangt af van temperament kind, vroegere ervaringen met vreemden, situatie en 
stijl van de vreemde

-> kind leert onderscheid maken tussen verschillende gezichten

Scheidingsangst (rond 8 maanden): nog geen objectpermanentie, als ouder uit het zicht verdwijnt 
denken ze dat die echt weg is, zeer theatraal, enkel hechtingsfiguur kan onmiddellijk troosten

Angst om door verzorgingsfiguren verlaten te worden is een logisch gevolg van de hechte band 
die wordt opgebouwd

Kinderen voelen spanning in gezin, emoties bewegen mee met de emoties die ze herkennen in de 
buitenwereld

Kindjes kijken naar gelaat van een ander om te weten hoe ze hun moeten voelen


2.2 Begrijpen emoties van anderen

Emotionele besmetting: het automatisch imiteren van anderen hun gezichtsuitdrukkingen

Vanaf 7-10 maanden herkennen ze de gelaatsuitdrukkingen van anderen

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

Zoeken sociale bevestiging (social referencing): kind baseert zich op emotionele reactie van 
vertrouwenspersoon om situatie te kunnen duiden en te kunnen beslissen hoe te reageren in 
onzekere situatie

- Vormt krachtige methode om negatieve gebeurtenis te vermijden

- Omgeving leren kennen door onrechtstreekse ervaring

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

vergelijking met die van ouderen

-> interne toestanden van anderen afleiden en zo richting geven aan eigen handelen

Preverbale gebaren: wijzen, kijken naar mama om te zien wat zij ervan vindt

Hoe dichter bij vuur hoe warmer -> kijken naar mama ->  mama kijkt bang, je gaat niet verder


2.3 Zelf-bewuste emoties

Bv. Schaamte, schuld, trots, jaloezie, en verlegenheid

Midden 2e jaar een groeiend zelfbewustzijn en eerste vertoon van deze emoties

Behoefte aan richtlijnen van volwassenen over wanneer je ze voelt (bv. Kijk hoe goed je dat 
gedaan hebt -> trots)

Schuld: negatieve evaluatie van specifiek gedrag

Schaamte: negatieve evaluatie van persoon in totaliteit

Schuld is constructiever dan schaamte (poging tot herstel)

Zelf-bewuste emoties hebben betrekking op ons ‘sense of self’

- Hogere orde

- Belangrijke rol in gedragingen van kinderen die verband houden met prestaties en in morele 

gedragingen

- Situaties waarin ouders deze emoties aanmoedigen verschillen van cultuur tot cultuur


2.4 Emotionele zelfregulatie

Jonge kinderen vertrouwen op verzorgers om hen te troosten

Emotionele zelfregulatie: de strategieën die we gebruiken om onze emotionele toestand tot een 
comfortabel niveau te brengen zodat we onze doelen kunnen bereiken (versus overweldigd zijn 
door emoties)

Niet hoe angstig je bent, maar hoe je ermee om gaat

Kinderen zijn daar niet goed in, zeer afhankelijk van hechtingsfiguren

Beginnen spelen wanneer kind eigenlijk al moe is -> kind kan je niet vertrouwen


Geluk Glimlach: vanaf geboorte

Sociale glimlach: 6-10 weken

Lachen: 3-4 maanden

Woede Algemene distress bij geboorte

Woede: 4-6 maanden

Angst Eerste angsten: tweede helft van eerste jaar

Vreemdenangst: 8-12 maanden

Scheidingsangst: 6-15 maanden
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Worden steeds minder overprikkeld

Zelf-regulatie neemt toe in het eerste jaar, met ontwikkeling voor de hersenen

Verzorgers dragen bij tot stijl van zelf-regulering van het kind

- Tolerantie voor stimulatie neemt toe: de mate van stimulatie wordt aangepast aan de 

mogelijkheden van het kind en geleidelijk opgebouwd

- Ouders die adequaat en sensitief troostend optreden -> “less fussy and fearful, express more 

pleasurable emotion, are more interested in exploration and easier too soothe

- Ouders die wachten om tussen te komen -> “reinforce the baby’s rapid rise to intense distrees”

- Geslachts- en cultuurverschillen: jongens en collectivistische culturen tonen minder emotie-

expressie

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

- Dankzij voorstellingsvermogen (volgens Piaget) en taal

- Fysieke troost opzoeken

- Moeder opzoeken

Wanneer ze al taal hebben kunnen ze situaties beter inschatten, zichzelf moed inspreken, 
ingrijpen in de situaties, …

Ze kunnen ook emoties benoemen -> makkelijker voor de verzorger om mee te leven


3. Temperament

3.1 Structuur van temperament

Temperament: stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van reactie & zelfregulatie

Thomas & Chess een veel te uitgebreid schema over structuur van temperament (1977)

Bekendste longitudinale studie over temperament -> basis huidig onderzoek over 
persoonlijkheidsontwikkeling 

- Activitietsniveau

- Ritmiciteit

- Verstrooidheid

- Toenadering/wegtrekken

- Aanpassing

- Aandacht & volharding

- Intensiteit van reactie

- Niveau van responsiviteit

- Kwaliteit van affect

9 dimensies -> 3 types:

1. Gemakkelijk (40%)


- Komt als baby snel tot routines

- Is meestal opgewekt

- Past zich makkelijk aan nieuwe ervaringen aan


2. Moeilijk (10%)

- Is onregelmatig inzake dagelijkse gewoonten

- Reageert negatief en intens

- Past zich traag aan nieuwe ervaringen aan


3. Slow-to-warm-up (15%)

- Is niet actief

- Reageert matig en weinig intens op omgeving, negatieve stemming


4. Niet-geclassificeerd: unieke combinatie van temperament-kenmerken (35%)

Meeste problemen komen voor bij moeilijke kinderen: angstig teruggetrokken gedrag en agressief 
gedrag in de vroege en midden-kindertijd

Ook problemen bij slow-to-warm-up: overdreven angstig en traag gedrag op school en in groep 
leeftijdsgenoten

Rothbart bracht daar nieuwe structuur in, 2 grote noemers

- Reactiviteit


- Activiteit

- Aandacht en volharding

- Angstige distress

- Geïrriteerde distress

- Positief affect


- Zelf-regulatie

- Effortful control


Effortful control: bv. Marshmallow test
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2 dimensies weggelaten, 4 samengevat tot 2, intensiteit opgesplitst naar 2

Iedereen is een unieke constellatie

Zelfregulatie op y-as, reactiviteit op x-as

Extreem naar rechts en laag -> moeilijke baby’s


3.2 Meten temperament

Methoden:

- Interviews met of vragenlijsten voor ouders

- Gedragsbeoordelingen door mensen die het kind kennen

- Laboratoriumobservaties

- Fysiologische metingen

Beoordelingen door ouders zijn vooringenomen en subjectief, correleren wel (matig) met 
gedragsobservaties

Bij gedragsobservaties is het moeilijker om zeldzaam gedrag vast te leggen (bv. Reactie op 
frustraties)


3.3 Stabiliteit temperament 

Temperament -> stabiliteit?

Vele studies geven steun aan idee van stabiliteit op lange termijn, maar stabiliteit is meestal laag 
tot matig

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

Reden: temperament ontwikkelt volgens leeftijd

Bv. Betekenis van activiteitsniveau verandert

- Een inactieve baby is kalm en gelukkig, een actieve baby is geïrriteerd

- Een actieve kleuter is gelukkig aan het exploreren, een inactieve kleuter is verlegen en 

teruggetrokken

-> predictie op lange termijn lukt pas vanaf het tweede levensjaar en later

Ervaringen kunnen de kenmerken van temperament wijzigen 


3.4 Genetische invloeden

Sterke genetische basis voor temperament (50%)

- Eeneiige tweelingen hebben meer gelijkaardig dan twee-eiige tweelingen inzake temperament

- Etnische verschillen: Aziatische baby’s minder actief, minder irriteerbaar dan blanke baby’s

- Geslachtsverschillen: jongens meer actief en durven meer


3.5 Omgevingsinvloeden

Genetische verschillen worden vaak versterkt/geaccentueerd door opvoeding

Self-fulfilling prophecy:

Gender-stereotypen vergroten aanvankelijk geobserveerde verschillen uit

Ouders beklemtonen de unieke kenmerken van kinderen

Ouders onderschatten de gelijkenissen van eeneiige tweelingen, kleine differentiaties worden door 
ouders uitvergroot

Ouders vinden dat we compleet tegenovergesteld van onze broers/zussen zijn


3.6 Goodness-of-fit

Thomas & Chess: match vinden tussen kind en opvoedingstechniek voor gunstige resultaten

- Men richt een opvoedingsomgeving in waarin het temperament van elk kind erkend wordt (fit) 

om zo meer aangepast functioneren aan te moedigen

- Model verklaart waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben

Goodness-of-fit hangt ook af van culturele waarden

Vroeger in China wordt verlegenheid gezien als iets positief, hier is dat een teken van slechte 
aanpassing

-> wissel naar vrije markt, verlegenheid is slecht in het verkopen op vrije markt


4. Gehechtheid

Gehechtheid: de sterke, affectieve band die we hebben met bijzondere mensen in ons leven

- Plezier en vreugde

- Troost in tijden van stress

Oude theorieën: 
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Psycho-analyse: hechting is zijproduct van nood aan voeding, terwijl we gevoed worden 
ontdekken we, dit is wel leuk om op de schoot van mama te zitten, nood van hechting leunt aan 
aan nood van voeding -> helemaal fout

Voedsel is de primaire drijfveer en hechting is een neveneffect

Kinderen die opgroeien in weeshuis met goede zorg (voeding, warmte, …) maar geen vaste 
verzorger, hebben later sociale problemen, door verloop van personeel nooit hechting geleerd

Experiment van Harlow met aapjes (1950)

Kiezen aapjes voor harde mama met voeding of zachte mama zonder voeding? Kiezen tussen 
voedsel en hechting (volgens Freud dus bij harde mama), drinkt vlug bij harde moeder maar 
knuffelt dan bij zachte mama

Experiment A van Harlow: 

Heeft aapjes bedreigd met stimuli, dan zoeken ze hulp bij de zachte mama, ze zijn minder bang

Experiment B van Harlow:

Aapjes die enkel de ijzeren mama hebben werpen zich angstig op de grond wanneer ze schrikken

Klassieke conditionering: tijdens voeding ontwikkelt baby voorkeur voor aanrakingen door moeder

Positieve gevoelens van hongerbevrediging worden aan moeder toegeschreven

Operante conditionering (Watson): kinderen niet knuffelen wanneer ze aan het huilen zijn 
(bekrachtiging!)

Tegenevidentie: we ontwikkelen ook hechting met broers/zussen, die ons niet voeden

tegenevidentie: studie bij weeskinderen na WOII, ze hebben materieel comfort maar lijden 
psychisch omwille van voortdurende personeelswissel


4.1 Ethologische theorie

Ethologische theorie (Bowlby): Attachement and loss

Algemeen: mensen worden geboren met een geheel van erfelijk geprogrammeerde strategieën die 
behulpzaam zijn voor het instandhouden van de soort

Concreet: hechtingsgedragingen zorgen voor het opbouwen van een emotionele band van de 
baby met de verzorgingsfiguur

= hechtingssysteem dat in evolutie naar voor is gekomen (evolved response), omdat het de 
overleving bevordert

Fase 1: nog geen gehechtheid (0-6 weken)

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

- Brabbelen -> lokt positieve interactie uit

- Verschil tussen vertrouwde verzorger en onbekende wordt niet opgemerkt

Fase 2: beginnende gehechtheid (6 weken - 6-8 maanden)

- Begin van een differentiële reactie, ontwikkelt voorkeur voor bekende gezichten = selectieve 

sociale glimlach

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

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

Fase 3: duidelijke gehechtheid/clear cut attacheert (6-8 maanden - 18-24 maanden)

- Gehechtheid aan vertrouwde verzorger is duidelijk aanwezig

- Separatieangst = kind raakt van streek wanneer de primaire hechtingsfiguur weggaat

- Baby wil aanwezigheid verzorger bestendigen

- Veilige uitvalsbasis: vertrouwde verzorger is punt van waaruit de omgeving verkend wordt en 

waar men naar kan terugkeren voor emotionele steun

Fase 4: ontstaan van wederkerige relatie

- Voorstelling en taal (-> vermindert separatie-angst)

-> intern werkmodel ontwikkelt: geheel van verwachtingen over de beschikbaarheid 
gehechthheidsfiguren en kans dat ze hulp zullen bieden in stressmomenten

Via safe haven krijgen we moed om strijd met de wereld aan te gaan

Duidelijke gehechtheid: kinderen willen exclusieve relatie met ouders, kinderen kunnen plots niet 
meer zonder ouders, hevige separatie-angst, rivaliteit tussen kinderen

Wederkerige relatie via taal: je kunt ook al grenzen stellen

Veilig gehechte kinderen kijken met open mond naar situatie met unresponsive caregiver, ze 
kennen dit niet

Voorwaarden om een veilige hechtingsfiguur te worden

- Nabijheid/beschikbaarheid

- Fysieke en emotioneel veilige haven

- Veilige uitvalsbasis om te exploreren
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4.2 Meten van gehechtheid

Vreemde situatie: technieken om kwaliteit van gehechtheid te meten tussen 1 en 2 jaar

Kind achterlaten met vreemde persoon, reparatieangst ontlokken

1. Introductie in speelkamer

2. Ouder zit neer en kind speelt

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

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

5. Ouder komt weer binnen, vreemde gaat weg

6. Ouder verlaat weer kamer

7. Vreemde komt binnen en probeert te troosten

8. Ouder komt binnen, wekt belangstelling speelgoed

Veel aandacht voor fasen van hereniging met ouder

Reünie met ouders, snel getroost worden

Veilig gehechte kinderen gebruiken ouder als veilige uitvalsbasis om onbekende speelkamer te 
verkennen

Als ouder weggaat biedt onbekende volwassene minder troost omwille van vreemdenangst 
(vandaar ook enkel gebruikt tussen 6-20 maanden)

Veilige gehechtheid (60%): hoge zelfwaardering, sociaal competent, werkt goed samen, populair

- Ouder = veilige haven: emotioneel bijtanken

- Separatie: even van slag, voorkeur voor ouder blijkt duidelijk

- Hereniging: actief contact zoeken, huilen vermindert snel omdat ze vlot getroost worden en 

daarna opnieuw verder spelen

Kind in filmpje is veilig gehecht, huilt wanneer mama/papa is er niet, wanneer ze er terug zijn 
kunnen ze weer veilig spelen

Onveilig:

Vermijdende hechting (15%): geïsoleerd, weinig contacten

- Niet-responsief tov de ouder

- Separatie: geen zichtbare (maar wel fysiologisch meetbare) ‘distress’. Zelfde reactie op 

vreemde als op ouder

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

Angstig-ambivalent (10%): zoeken aanklampend troost of hulp, maar zijn ook boos, kunnen 
beginnen slaan, komen niet tot exploreren -> storend en moeilijk gedrag

- Zoeken nabijheid ouder, weinig exploratie

- Separatie: huilen, eisen de moeder op

- Hereniging: woede en verzet, soms duwen en slaan van de ouder, blijven huilen, moeilijk te 

troosten

Disorganised (15%): blokkeren, grootste kans op psychopathologie -> grote vijandigheid en 
agressie

- Vertonen grootste onveiligheid

- Hereniging: hele reeks verwarde en tegenstrijdige gedragingen, bv. Blik afwenden, vlakke, 

depressieve emotie, bevroren houdingen

Mama’s moeten in hun rol groeien, kinderen kunnen van onveilige naar meer veilige hechting gaan

Bedenkingen bij onderzoek:

- Causale verbanden nog niet aangetoond

- Sommige studies bevestigen deze trend niet

Verklaring voor effecten:

- Mogelijk continuïteit van opvoeding bepalend of veilig gehechtheid verbonden zal zijn met 

latere ontwikkeling

- Kinderen zijn weerbaar en kunnen onveilige gehechtheid overkomen

zoemsessie: in elk systeem iets identificeren die een rol speelt in hechting

Microsysteem: ouders, bij veilige hechting zeer sensitief, ambivalente kinderen hebben 
onvoorspelbare ouders (ik kan niet altijd op mijn ouders rekenen), ze komen tussen op het 
moment dat niet nodig is (ouders begrijpen mijn niet), mama’s zijn ministers van binnenlandse 
zaken (troost), papa’s zijn minister van buitenlandse zaken (exploratief spel), eigen temperament

-> goodness of fit vinden (moeilijke kinderen zijn niet gedoemd)

Onveilige hechtingen van ouders worden doorgestuurd

Mesosysteem: enkele bij ouders zijn, en niet bij creche of vriendjes

Exosysteem: rare nonkel die boven wieg hangt, sociaal-economische situatie van ouders

Macrosysteem: opvoedingsstijl van de maatschappij

Chronosysteem: tijd
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4.3 Stabiliteit 

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

Onveilig -> veilig

Goed functionerende moeders die hun rol onder de knie krijgen

Veilig -> onveilig / onveilig -> onveilig

Lage SES (socio-economische status): veel stress en weinig steun

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

Uitzondering: gedesorganiseerd/gedesorienteerd: zeer stabiel over 2e levensjaar


4.4 Culturele verschillen

In elk land komt veilige hechting het meest voor

Soort van onveilige hechting verschilt wel sterk, in het westen is onafhankelijk een belangrijke 
waarde en vertonen onveilig gehechte kinderen vermijdingsgedrag, Japan is collectiever en 
vertoont het omgekeerde

Duitse ouders:

- Moedigen kinderen aan tot onafhankelijkheid

- Vermijdende gehechtheid komt vaker voor

Japanse ouders:

- Laten kinderen zelden alleen bij vreemden

- Angstig-ambivalente gehechtheid komt meer voor (vreemde situatie leidt tot meer stress)

4.5 Factoren die hechting beïnvloeden

4.5.1 Mogelijkheid tot hechting

Kinderen opgenomen in instelling krijgen emotionele problemen

- Problemen niet door scheiding van moeder maar doordat ze geen band konden vormen met 

één of enkele volwassenen

- Later geadopteerd:


- Wel goede band met adoptieouders

- Maar emotionele en sociale problemen


Normale ontwikkeling gehechtheid hangt mogelijk af van kunnen vormen van nauwe band met 
verzorgers in eerste levensjaren = sensitieve periode


4.5.2 Kwaliteit opvoedingsstijl

Sensitieve opvoeding: snel, consistent, en op de juiste manier omgaan met baby’s en ze zacht en 
vol zorg vasthouden (kwaliteit en niet kwantiteit van interactie)

Interactie-synchronie: een nauwkeurig afgestelde “emotionele dans” waarbij de verzorger reageert 
op signalen van het kind op een goed-getimed, ritmische en gepaste manier. Beide partners 
stellen ook hun emotionele toestanden op elkaar af, vooral de positieve.

Vermijdend: 

- Overstimulerende of intrusive opvoeding

- Vermijden is ontsnappen daaraan

Angstig-ambivalent:

- Gebrek aan betrokkenheid op het juiste ogenblik

- Inconsistente opvoeding: niet reageren op signalen, maar exploratie onderbroken

- Geen objectpermanentie van verzorgingsfiguren

- Baby is zeer sterk afhankelijk, kwaad omwille van gebrekkige betrokkenheid

Gedisorganiseerd/gedesoriënteerd: 

- Vaak mishandeling (bij alle 3 onveilige vormen)

- Vaak depressieve moeders


4.5.3 Materiële omstandigheden gezin

Stress en instabiliteit (jobverlies, scheiding, financiële moeilijkheden, frequent verhuizen)

- Direct: bv. Discussies en conflict

- Indirect: bv. Verminderde sensitieve verzorging


4.5.4 Ouderkenmerken

Interne werkmodellen van de ouder zelf -> beschrijvingen van hun eigen kindertijd

- Objectiviteit en evenwicht -> veilig gehechte baby’s
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- Ervaringen onbelangrijk vinden of woedend en in verwarring deze ervaringen beschrijven -> 
onveilig gehechte baby’s


Interne werkmodellen zijn gereconstrueerde herinneringen, die beïnvloed zijn door

- Gebeurtenissen in de levensloop

- Persoolijkheid

- Huidige levenstevredenheid


4.5.5 Kenmerken van het kind

Temperament van het kind en de kwaliteit van 
gehechtheid hebben een onduidelijke samenhang

Vb. Moeilijk temperament: kwaad reageren bij 
scheiding, is dit gevolg van het temperament of van 
de onveilige hechting?

Kenmerken van kind hangt niet sterk samen met 
hun gehechtheid -> goodness-of-fit


4.6 Meerdere hechtingsfiguren

Sensitieve verzorging door vader voorspelt veilige gehechtheid

Verschillende rollen: moderns zijn de verzorgers, vaders zijn de speelkameraden

-> verandering ten gevolge van werkende vrouwen

Vaders die erg betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen:

- Minder stereotiep in opvatting geslachtsrollen

- Hebben een sympathieke, vriendelijke persoonlijkheid

- Zien ouderschap als een verrijkende ervaring

Een warme, voldoeninggevende huwelijksrelatie ondersteunt betrokkenheid op kinderen

Geboorte van een broer of zus is vaak een moeilijke ervaring (jaloezie), maar bezorgdheid is een 
positieve reactie

Het conflict tussen broers/zussen neemt toe als één van hen zeer emotioneel is of zeer actief

Veilige gehechtheid (moeder-kind) en warmte tov kinderen hangt samen met positieve interactie 
tussen broers/zussen

Omgekeerd hangt afstandelijkheid same met wrijving tussen broers/
zussen

Speciale momenten voorzien met oudste kind (uitleggen behoeften 
jongste kind) draagt bij tot harmonische relaties tussen 
broers/zussen

Bartholomew en Horowitz: hoe hechting een effect heeft op 
relaties

Ander (te) positief: het ophemelen van de partner (angstig-
gepreoccupeerd)

Vermijdend afwijzend: vinden onafhankelijkheid uitermate 
belangrijk, bindingsangst, ander zal niet helpen maar alles 
nog erger maken

Angstig vermijdend: heel onzeker, grote kans op depressie


4.8 En u?

Linkje op Ufora 

Koppels worden gekleurd op basis van welke hechtingsstijl ze vertonen


5. Ontwikkeling van het zelfbeeld

5.1 Zelfbewustzijn

ik-zelf: van binnenuit voel je jezelf onderscheiden en zelf handelen

- Gevoel van zichzelf als handelende instantie (‘agent’)

- Afgescheiden va de omgeving/wereld

- Kan eigen gedachten en handelingen onder controle houden

Mij-zelf: van buitenaf observeren en evalueren we ons zelf

- Gevoel van zichzelf als object van kennis en evaluatie

- Kwaliteiten die het zelf uniek maken:


- Lichamelijke kenmerken

- Bezittingen

- Houdingen, overtuigingen, persoonlijkheid
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Eerste stap: bewustzijn van het lichaam als enige entiteit

Baby’s kijken liever naar video’s van buitenstaanderperspectief dan naar eigen perspectief

Vanaf 1e jaar is ik-zelf goed ontwikkeld

- Begin ligt in inzicht dat eigen handelingen voorspelbare acties veroorzaken van voorwerpen (en 

van andere mensen) -> intentioneel stadium Piaget

- Aanmoedigen exploratie bevordert ontwikkeling van een ik-zelf

Mij-zelf is nodig om spiegeltest (met de apen) goed te doorlopen

Vanaf ongeveer 18 maanden hebben ze door dat de stip op hun eigen hoofd staat

In begin is mij-zelf shaky en maken kinderen heel domme denkfouten

Baby’s zijn achterlijk, snappen niet dat ze niet in miniatuur speelgoed passen

Olifanten gaan door een verandering van gedrag bij de spiegel

1. Agressief zijn/negeren

2. Testen, waarom doen zij hetzelfde als ik?

3. herkenning, ze ontdekken dingen over hunzelf

4. Kijken heel graag in hun eigen mond

5. Slagen voor the mark test

Verdere ontwikkelingen

- Ontstaan van zelf-bewuste emoties

- Pogingen het perspectief van anderen te begrijpen = empathie

Kinderen tonen vanaf 2 jaar steeds meer empathie, je moet buiten jezelf kunnen treden om andere 
perspectieven te kunnen begrijpen

We leren ook gemeen zijn (papa, je mag niet meer naar mijn feestje komen)


5.2 Zelf-categorisatie

Categorisch-zelf hangt sterk samen met taalontwikkeling

- Mij-zelf: zichzelf vergelijken met anderen

- Tussen 18 en 30 maanden: zichzelf en anderen indelen in categorieën van leeftijd, fysieke 

kenmerken en goed en slecht


5.3 Zelf-controle

Zelfcontrole: het vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet-aanvaard 
gedrag en en aan negatieve emoties

Neemt toe on vroeger kindertijd, verschijnt rond 12 à 18 maanden, neemt toe in vroege kindertijd

Gebaseerd op 

- Inzicht van zichzelf als handelende agent

- Inzicht van zichzelf als iemand die normen kan overtreden

- Herinnering van verzoek

Gemeten met bv. Marshmallow test

Mij zelf is nodig om voordelen te kunnen afwegen van onmiddellijke behoefte bevrediging of 
uitstel ervan

Gehoorzaamheid verschijnt tussen 12 e 18 maanden, 3 taken om dit te testen:

- Aantrekkelijke telefoon niet aanraken

- Geschenk niet open doen

- Rozijnen niet van onder tas halen

Peuters bevestigen hun autonomie door soms niet te gehoorzamen

Kleuters zeggen graag nee, zijn koppig -> ouders hebben regels, structuur en geduld nodig

warme, sensitieve zorg doet gehoorzaamheid toenemen

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van zelf-controle (zichzelf moed inpraten etc.)


Hoofdstuk 7: Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de vroege kindertijd (2-6 jaar)

7.1 Fysieke ontwikkeling

Kinderen veranderen in lengte en gewicht waaaauuuw

8 kilogram toename in gewicht (circa 20kg)

110 à 120 cm, hoofd gooit minder snel dan rest van het lichaam

-> ze worden slanker, romp en onderlichaam groeit, beter geproportioneerd, zwaartepunt ligt 
dieper, ze worden sterker, ze kunnen springen enzo

Tanden vallen uit (einde kleutertijd)

Asynchronie: verschillende lichaamsdelen volgen een 
verschillend groeipatroon

Rode stippellijn is normatieve groei van lengte en gewicht = 
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algemeen groeipatroon

Genetaliën blijven heel lang inactief

Hersenen ontwikkelen omgekeerd

Immuunsysteem komt vrij laat tot ontwikkeling en piekt


7.2 Motorische ontwikkeling

Ruwe motorische ontwikkeling zet stappen vooruit

- Sterker evenwicht of balans door hersenontwikkeling

- Inhaalbeweging van groei rest van lichaam: verschuiving van zwaartepunt

Ze kunnen als volwassenen stappen, kunnen springen, bal vangen, fietsen met steunwieltjes

Fijne motorische ontwikkeling wordt ook beter -> zelfredzaamheid (zelf problemen oplossen)

Ze doen raar hun jas aan (op de grond leggen armen erin en achterover slaan)

Veters leren knopen

Krabbelstadium (2 jaar): betekenisloze lijnen zonder verwijzingswaarde

Betekenis of verwijzingswaarde toekennen (3-4 jaar):

- Kopvoeter (mensen hebben geen buik), er worden steeds meer details aan toegevoegd

- Toevallig realisme: Eerst tekenen (krisjekrasje), dan benoem je die

Mislukt realisme (4-5 jaar): vooraf bepaal je wat je gaat tekenen maar je kan het nog niet goed op 
papier zetten

Verstandelijk realisme (5-6 jaar): tekening is uitdrukking van belevingswereld van het kind, hoeft 
niet per se overeen te komen met de realiteit

Fantasie van kinderen draait overuren, magie zetten ze op papier

Ines zet al haar letters omgekeerd

Magische fantastische elementen beginnen te verdwijnen -> alles wordt juister

Visueel realisme (8-9 jaar): tekeningen worden juister, krijgen zelfs diepteperspectief & organisatie

Toenemende vaardigheid in letters schrijven

- Eerst in omgekeerde richting

- Symmetrische letters worden door elkaar gehaspeld

Individuele verschillen veroorzaakt door:

- Genetica

- Geslacht

- Oefening

- Aanmoediging door omgeving

Meisjes zijn beter in fijne motoriek (op balk lopen), jongens beter in ruwere motoriek 


3. Cognitieve ontwikkeling: Piaget

3.1 Einde sensomotorische fase

Fase 5: tertiaire circulaire fase, systematisch variëren van handelingen om tot oplossing te komen

Fase 6: Geïnterioriseerd experimenteren

- Capaciteit om mentale voorstellingen te maken

- Loskoppelen handelen en denken

- Accommodatie van schema’s bij overgang


3.2 Pre- operationele fase

Capaciteit tot mentale voorstelling:

1. Uitgestelde imitatie

2. Taal is een symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn

Tekening is uiting van mentale representatie, taal is ook een gevolg

-> volgens Piaget speelt taal slechts een minimale rol in cognitieve ontwikkeling

We krijgen eerst inzicht, wanneer we daar zeker van zijn beginnen we dingen te benoemen

3.  Verbeeldings- of fantasiespel en socio-dramatisch spel: via voorstellingen betekenissen 
toekennen aan objecten die op zich die betekenis niet hebben om 

Piaget: schema’s in te oefenen, draagt bij tot 

- Sociale vaardigheden

- Versterken van vele cognitieve vaardigheden; aandacht, creativiteit en taalontwikkeling

Vygotsky zegt dat schema’s langs spel worden gemaakt

Inzicht in reële levenssituaties

Make believe (vanaf 2,5 jaar evolueert):

- Meer los van reële levensomstandigheden

- Minder zelf-gecentreerd
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- Meer complex plot (kinderen die verschillende rollen spelen)

Kinderen beginnen steeds minder attributen nodig te hebben, oudere kinderen kunnen met enkel 
een stok doen alsof ze ridders zijn, ze kunnen dingen al abstract voorstellen, ze betrekken andere 
kinderen, er worden plots en scripts gemaakt

Vygotsky zegt dat socio-dramatisch spel actief bijdraagt tot ontwikkeling van schema’s

Schokkende gebeurtenissen worden opgenomen in verbeeldingsspel (wanneer ze bv. Voor de 
eerste keer een ongeval hebben gezien)

Gevoel voor duale representatie: stok kan een stok zijn, maar kan ook symbolisch een zwaard zijn

4. Tekenen: tekeningen stellen een bepaalde belevingsinhoud voor, een realiteit die er niet fysiek is

Om te tekenen, aan fantasiespel te doen, moet je beseffen dat een symbool naar een gebeurtenis 
of situatie verwijst

Duale representatie: de idee dat een symbolisch object zowel

- Een object op zich is

- Een symbool is dat naar iets anders verwijst


3.3 Beperkingen

piaget: ego-centrisme, kinderen bekijken wereld enkel uit hun ogen “heb je een broer” “ja” “heeft 
je broer een broer?” “nee”

Egocentrisme: de symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen onderscheiden 
van het eigen gezichtspunt 

Kinderen kunnen niet zeggen wat zichtbaar is uit een ander perspectief (=3 bergen probleem)

Ze doen dit beter wanneer ze materialen moeten beschrijven waarmee ze vertrouwd zijn

Zoemsessie: 

Je vraagt je af waarom het regent -> fysiognomisch waarnemen

Je zegt dat een plant blij is als je ze water geeft-> magisch denken

Je mag vooral niet te veel denken aan dieven en monsters, want dan is de kans groter dat ze 
komen-> finalistisch denken: we denkend gedachten realiteit worden

Je doet je pijn aan de deur en bent kwaad op de deur -> animisme

2. Conservatie: de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, 
zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert

Kinderen snappen niet dat vloeistof in een een ander glas wel nog altijd dezelfde hoeveelheid is

Piaget: Kinderen hun blik gaat heel snel naar 1 iets en ze houden geen rekening met andere zaken 
(ze zien dat 1 rij muntjes wijder is en kunnen niet verder denken)

Soort denkfout: centratie, alle aandacht gaat naar de hoeveelheid aan gele bloemen

3. Hiërarchische classificatie: organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen (waar een 
hiërarchische relatie tussen bestaat) op basis van gelijkenissen en verschillen

- Centratie: aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen: focus op meest opvallende 

waarneembare eigenschappen

- Gebrek aan transformaties: geen aandacht hebben voor evolutie tussen begin- en eindtoestand

- Onomkeerbaarheid of irreversibiliteit: kan een reeks van stappen niet in gedachten omkeren 

(statisch denken)

Kritiek: Piaget beschrijft kleuters in termen van wat ze niet kunnen en niet in termen van wat ze 
wel kunnen

Pre-operationeel: nog niet in staat tot operaties (= mentale handelingen die beantwoorden aan 
logische regels)

Kinderen hun denken is onlogisch, intuïtief, rigide 


3.4 Recenter onderzoek

Veel Piaget-taken bevatten onbekende elementen of te veel informatie-elementen om tegelijkertijd 
te verwerken -> onderschatting van capaciteit van kinderen

Egocentrisme: anderen hun symbolisch perspectief niet kunnen onderscheiden van het eigen

- Kinderen hebben op 4 jaar al inzicht in verschillende gezichtspunten (3 bergen probleem)

- Ze passen hun taalgebruik aan aan de luisteraars

Animisme: niet kunnen onderscheiden van levende en niet levende dingen (wolken botsen en 
maken ruzie = donder)

- Kinderen maken animistische “fouten” vooral bij voorwerpen die uit zichzelf bewegen

- Misvattingen komen voort uit onvolledige kennis over voorwerpen, niet echt geloof in hun 

levend zijn

Magisch denken: verklaart gebeurtenissen die ze niet vatten, verdwijnt gaandeweg (4-8 jaar)

Niet-logisch denken: 
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- Kinderen doen het beter als taken van Piaget vereenvoudigd werden en relevant waren voor het 
dagelijkse leven


- Gebruiken op correcte wijze als-dan redeneringen

- Kunnen analoog redeneren voor fysieke veranderingen

Categorisatie

- Tot 7-12 maanden volledig passief

- 12-24 maanden: actief, zelf samen plaatsen van objecten

- Beginnen al snel met hogere orde schema’s met subcategorieën (2 jaar)

Uiterlijke verschijning en realiteit

- In bepaalde situaties worden kinderen makkelijk misleid door uiterlijke verschijning

- Geen algemeen probleem om verschijning van realiteit te onderscheiden

- Representatie-probleem: moeite om reëele beeld van voorwerp voor de geest te halen wanneer 

geconfronteerd met een andere contradictorische voorstelling van datzelfde voorwerp

- Belang van verbeeldingsspel: hoe vaker spelen, hoe beter onderscheid tussen uiterlijke 

verschijningen en realiteit lukken

Mogen we wel spreken van pre-operationeel en een kwalitatieve verandering?

-> informatieverwerkingstheoretici: neen, alles is gradueel, vanaf het begin in preliminaire vorm

-> neo-piagisten: ja, nuanceren, er is binnen stadium graduele groei, maar toch ook kwalitatieve 
verandering

Opvoedkundige principes Piaget:

- Ontdekkingsleren

- Gevoeligheid voor bereidheid van kinderen om te leren

- Aanvaarden van individuele verschillen, maar verschillend tempo

Kleuters praten luidop = ego-centrisme, moet zo snel mogelijk verdwijnen


4. Vygotsky’s socioculturele theorie

Vygotski: tegen zichzelf babbelen heeft een belangrijke cognitieve functie, gebruiken bij moeilijke 
materie, wordt gestimuleerd

Oorsprong van private taal = zone van naaste ontwikkeling

- Scaffolding/ondersteuning: aanpassen van de steun die men geeft tijdens een leersessie in 

overeenstemming met het huidige niveau van presteren van het kind

- Deze sociale dialoog wordt overgenomen = private taal

- Empirische steun: scaffolding voorspelt gebruik van ‘private’ taal en zelf kunnen oplossen van 

analoge taken


Vygotsky:

- Actieve deelname kinderen

- Aandacht voor individuele verschillen

- Begeleid ontwikkelingsleren

- Samenwerking met leeftijdsgenoten van 

verschillend niveau

- Verbeeldingsspel als unieke zone van 

proximale ontwikkeling


Piaget:

- Actieve deelname kinderen

- Aandacht voor individuele verschillen

- Zelfstandig ontwikkelingsleren

- Samenwerking met leeftijdsgenoten van 

zelfde niveau

- Geen aandacht voor verbeeldingsspel


Voordelen:

- Belang van onderwijs als sociale context

- Grote aandacht voor culturele verschillen

Tegenargumenten:

- Westerse theorie: westerse ouders doen veel aan scaffolding

- Verbale communicatie is niet enige middel dat bijdraagt tot cognitieve ontwikkeling

- Zei weinig over basale cognitieve processen en over hoe specifieke vaardigheden bijdragen tot 

hogere cognitieve processen


5. Informatieprocestheorie

5.1 Aandacht

Kleuters kunnen maar korte tijd met taak bezig zijn, kunnen moeilijk op details letten, en raken 
makkelijk afgeleid

Beter in plannen: vooraf een opeenvolging van handelingen uitdenken en de aandacht verdelen in 
functie van het bereiken van een doel

- Enkel bij minder complexe en meer vertrouwde taken
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- Zelfs als ze plannen, vergeten ze vaak belangrijke stappen uit te voeren

Bij waar is Wally verliezen kinderen hun efficiënte zoekstrategie

Bij 2 taken moet je omgekeerde zeggen/doen van wat in je opkomt = day & night task

Naarmate ze ouder worden worden ze beter in day & night task


5.2 Geheugenstrategieen

Makkelijker te bestuderen dan aandacht

- Ze kunnen met taal beschrijven wat ze zich herinneren

- Kunnen instructies volgen in eenvoudige geheugentaken

Wij zijn niet beter dan kleuters in herkenning, ze zijn super goed in memory (bij 4-5 jarigen 
perfect), maar ze zijn heel slecht in actieve herinnering, kunnen uit lijst maar 2 woorden herinneren 
(2 jaar oud)

Ze zijn minder goed in geheugenstrategieën (zoals herhalen en organiseren)

Kleuters tonen van het begin al geheugenstrategieën, maar is nog te moeilijk sant vergen veel 
werkgeheugen

Naarmate ze ouder worden kunnen ze uitgebreider gebeurtenissen vertellen

scripts: algemene beschrijving van wat er gebeurt en wanneer het gebeurt in een specifieke 
situatie (opgesomd in correcte volgorde)

Scripts helpen om te voorspellen wat in het leven zal gebeuren

Bij ouder worden steeds uitgebreider, met meer details en worden ze meer gebruikt om te 
voorspellen wat er gaat gebeuren in gelijkaardige situaties

Verder bouwen op verhaal van kind en inspelen op emoties -> ontwikkeling van autobiografisch 
geheugen

Autobiografisch geheugen: voorstellingen van persoonlijke, betekenisvolle en eenmalige 
gebeurtenissen

Wordt meer uitgebreid, specifieker en meer geïntegreerd

Twee stijlen om vertellen aan te moedigen

- Elaboratieve stijl

- Repetitieve stijl


5.3 Theory of mind

Bewustzijn van mentaal leren vanaf 2-3 jaar

Denken over het denken = metacognitie

Beginnen beter te begrijpen wat anderen denken, wat jij weet is niet per se wat anderen denken 
en vice versa

Taak over false belief:

2 doosjes: 1 met rood kruis

Waar zitten pleisters in volgens jou? Doos met rood kruis

Ah nee, het is de witte

Waar zou Anna de pop denken dat de pleisters zitten?

Jonge kinderen: in de witte doos (want zij weten al dat het zo is)

False belief: overtuiging die niet overeenkomt met realiteit, die het gedrag van mensen kan 
beïnvloeden -> tot ongeveer 4 jaar zijn kinderen zich hier niet van bewust

Kind maakt geen onderscheid tussen fysieke realiteit en gedachtenwereld

Beheersen van false belief -> meta-cognitie

Theory of mind: samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteiten 

Theory of mind is erg statisch: ze weten niet dat je dingen kunt vergeten/leren/ontdekking

Gaat tijdens lagere schooltijd van statisch naar dynamischer

- 2 jaar: bewustzijn van mentaal leven

- 4 jaar: inzicht in false belief

- 6 jaar: inzicht neemt toe

Factoren die bijdragen tot theory of mind:

- Taal (rijke woordenschat over mentale toestanden)

- Cognitieve vaardigheden (ongepaste reacties onderdrukken, flexibel denken, plannen)

- Sociale vaardigheden


- Oudere broers/zussen

- Leeftijdgenoten en verbeeldingsspel: doorhebben dat andere kinderen er andere ideeën 

kunnen op nahouden

- Volwassenen


Bij kleuters is inzicht in mentale leven nog onvolledig
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- Denken dat mentale activiteit ophoudt als er geen uiterlijke tekenen van zijn

- Besteden weinig aandacht aan proces van denken

- Begrijpen niet dat mentale inferenties een bron van kennis kunnen zijn -> kennis = iets dat men 

direct heeft waargenomen

Conclusie: jonge kinderen zien menselijke geest als passief recipiënt, oudere kinderen zien 
menselijke geest als actief en constructief 


6. Taalontwikkeling

Zicht op taal is belangrijk voor ontwikkelingsstoornissen


6.1 Woordenschat

2-6 jaar: 200 naar 10000 woorden

Fast mapping: verbinden woord met onderliggend concept na zeer korte kennismaking met het 
woord

Woorden voor voorwerpen snelst geleerd (ook via wijzen)

Observeerbare werkwoorden worden eerder geleerd dan niet-observeerbare

Als laatste de adjectieven

Specifieke processen zijn onduidelijk, wel aangeboren principes:

- Wederzijdse exclusiviteit: er bestaat maar 1 woord voor elk object

Interactie met de omgeving:

- Structuur van zin: geel staat voor auto, dus geel gaat over de auto

- Volledig object en deel van object: eerst vernoemen van geheel object en dan naar een 

kenmerk ervan

- Linguistisch contrast: ouder stuurt kind bij (nee geen auto maar een bus)

-> zowel aangeboren en omgeving

Zo snel?

- Geheugencapaciteit neemt toe

- Categoriseren

- Vraagt veel naamvragen (actieve interesse)


6.2 Grammatica

Hoe worden woorden samengeplaatste tot een betekenisvolle zin?

basisstructuur: onderwerp - werkwoord - voorwerp -> kennen ze vanaf 2-3 jaar, blijft verder 
ontwikkelen

Toepassing van passieve zin komt geleidelijk tot ontwikkeling

Geleidelijke uitbreiding: meervouden, voorzetsels, werkwoordstijden, …

over-regularisatie: regel die ze net geleerd hebben ook toepassen wanneer het niet past

Fouten bij complexere zinnen (bv. vraagzinnen) -> veel moeilijke constructies op 4-5 jaar)

Gestage ontwikkeling biedt geen evidentie voor Chomsky’s theorie: niet enkel aangeboren, maar 
ook interactie met de omgeving

Voorbeelden hoe zinnen worden uitgebreid:

- Juxtapositie: een nieuw woord aan de zin toevoegen, maar ze weten nog niet goed waar ze dit 

moeten plaatsen -> laatste woord met een pauze tussen

- Topicalisatie: experimenteren met moeilijkere zinnen, ze zijn niet zeker of de zin wel juist is dus 

herhalen ze nog eens een voorwerp

Problemen bij negatie (simpelweg nee toevoegen), inversie bij vragen en passief

Vergissingen in woordkeuze: mag ik een trui want ik heb het te warm

overregulisatie: wij bennen, enkelvoud van varken is vark, …


6.3 Conversatie

Pragmatiek: de praktische en sociale kant van taal, die kinderen moeten leren om effectief en op 
een gepaste manier met anderen te communiceren

- 2 jaar: in persoonlijk gesprek om beurt praten, lang genoeg pauzes aanhouden, reageren 

gepast op opmerkingen en houden het onderwerp een gepaste tijd aan

- 4 jaar: conversatie aanpassen aan leeftijd, geslacht, sociale status van de luisteraar

Maar problemen in moeilijke situaties: bv. Oma belt om te vragen hoe oud je bent en kind reageert 
door vingers te tonen

Sensitieve ouders

- Helpende, expliciete feedback

- Geen overmatige feedback -> anders worden kinderen bang om te experimenteren met taal
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- Elaboratie/uitbreiding: reacties van volwassenen die uitdrukking van het kind verder 
uitwerken en die daardoor complexer maken


- Herformulering: reacties van volwassenen die foutief taalgebruik herstructuren tot de 
correcte vorm (bij bv verkeerde vervoeging


-> Vygotsky: volwassene brengt kind naar volgende stap in de ontwikkeling 

Kind is actief en heeft drang om taal te ontwikkelen om zo sociale banden behouden


Hoofdstuk 8: Emotionele en sociale ontwikkelingen in de vroege kindertijd (2-6)

1. Erikson: initiatief tegenover schuld 
Initiatief:

- Enthousiast om nieuwe taken uit te 

proberen

- Spel laat toe om deze uit te proberen

- Beeldt goed zichtbare beroepen uit


Schuld:

- Durven niet door overdreven kritiek

- Angst om iets verkeerd te doen

- Overmatig streng superego 

Initiatief <-> autonomie?

Bij initiatief willen ze meewerken met de ouders, in peuterpubertijd (autonomie) werken ze tegen


2. Zichzelf begrijpen

Zelfconcept: geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en waarden waarvan een individu 
gelooft dat het omschrijft wie hij of zij is (wat hij/zij leuk vindt etc.)

- Observeerbare kenmerken

- Emoties gelinkt aan heel specifieke situaties (als ik jarig ben)

- Begrijpen trekomschrijvingen, maar gebruiken die nog niet zelf (bv. Dat is een druk/lief/… 

kindje)

Steeds sterker zelf-concept: territoriale drang (dit is van mij), meer moeilijkheid om te delen, maar 
hoort erbij en moet niet tussengekomen worden (wel bv. Ja dat is van jou, maar zou je niet delen?)

Zelfwaardering: oordel over onze eigen waarde en gevoelens die we daarbij hebben (niet enkel 
zelfbewust maar ook appreciatie)

1. Globale inschatting

2. Oordeel over de verschillende aspecten (ik ben goed hierin, …)

Kinderen overschatten zichzelf (gewenst zelf en reëel zelf worden door elkaar gehaald), wordt later 
vanzelf realistischer


3. Emotionele ontwikkeling

Alle titels hangen samen en hebben invloed op elkaar


3.1 Begrijpen van emoties 

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

- Oorzaak: omdat hij bang is

- Gevolg: papa is kwaad en zal niet spelen

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

In situaties met tegengestelde aanwijzing hebben ze moeilijkheden (jongetje lacht maar heeft 
kapotte fiets, integreren de verschillende elementen niet)

Factoren:

- Veilige gehechtheid tussen ouder en kind: ze spreken vaak over emoties en leren daarmee 

omgaan

- Relatie met andere kinderen: leren emoties via socio-dramatisch spel


3.2 Emotionele zelf-regulatie

Reguleren van emoties loopt beter en beter, uitbarstingen enzo dalen

Nog steeds even hevige emoties, maar beter reguleren:

- Private speech: zichzelf moed in praten

- Blootstelling aan sensoriële input beperkingen: handen voor ogen/oren doen

- Van doel veranderen: oké ik wil dat speelgoed toch niet meer

Factoren:

- Opvoeding: als ouders moeite hebben met zelf-regulatie, leren de kinderen het ook niet

- Temperament van het kind zelf

- Angst is zeer sterk aanwezig, veel kinderangsten


- Monsters, dieren -> dunne lijn tussen realiteit en fantasie


Ontwikkelingspsychologie 38



3.3 Zelfbewuste emoties

Emoties die gaan over je zelfwaarde (bv. fierheid, schaamte & schuld)

Ontwikkelt in interactie met de ouders:

- Meer prestatie- en persoonsgerichte feedback -> scherpe ontwikkeling zelf-bewuste emoties

- Taakgerichte feedback -> minder ontwikkeling

Bij taakgerichte feedback is er een groeiperspectief, je vertelt het kind niet wat hij/zij is, maar wat 
ze kunnen ontwikkelen

Bij persoonsgerichte feedback is het gevaar dat kind zich heel slecht zal voelen wanneer het dan 
niet goed gaat

schaamte: gevoel van falen als persoon in geheel

schuld: falen ten opzichte van bepaalde standaard

Culturele verschillen: in China is schaamte een herinnering aan de groepsnormen


3.4 Empathie, sympathie en prosociaal gedrag

Empathie is koepelterm: cognitief & affectief aspect

Cognitief: perspectief innemen (zal wel lastig zijn voor het nieuwe kindje in de klas)

affectief:

- Empathische zorg/sympathie: steun bieden

- Persoonlijk ongemak: affectieve luik heeft een overspoeling van eigen emoties (hangt 

gedeeltelijk af van temperament)

Empathie is een belangrijke voorspeller van prosociaal gedrag

Prosiociaal gedrag: handelingen die een ander persoon voordeel brengen zonder eigenbelang

Factoren:

- Temperament: emotionele zelfreguleren

- Opvoeding: ouders die zelf veel/weinig prosociaal gedrag vertonen

Longitudinale studie bij kinderen toen ze 5 jaar waren, tot 31 jaar, componenten van sympathie

- Betrokkenheid vader

- Tolerantie voor afhankelijkheid moeder

- Inhibitie van agressie moeder

- Tevredenheid met moederrol


4. Relaties met leeftijdsgenoten (peers)

4.1 Spel

Meer sociaal worden in spel met peers (= vooruitgang in sociabiliteit met leeftijdgenoten)

-> alle vormen van ontwikkelen dragen hier aan bij

Oorspronkelijk idee (Parten): spelontwikkeling is te meten aan de hand van mate waarin spel al 
dan niet sociaal van aard is

Soorten spel

- Toeschouwerspel: ene kijkt toe, andere speelt

- Parallel spel: kinderen doen hetzelfde, naast elkaar, maar geen interactie

- Solitair spel: elk speelt eigen spel

- Associatief spel: doen hetzelfde (parallel) maar geven ook feedback (interactie

- Coöperatief spel: samen werken/spelen

Niet-sociaal: solitair en toeschouwer

Parallel is tussenstap

Sociaal spel: associaties en coöperatief

-> alleen spelen is enkel een probleem als het een laag niveau van cognitieve rijpheid 
weerspiegelt (inhoud van het spel)

Culturele verschillen

Collectivistisch -> samen spelen is belangrijker

In sommige culturen wordt spel enkel als entertainment gezien, anderen waarderen ook de 
ontwikkeling die ermee gepaard gaat


4.2 Vriendschap

= wederzijdse relatie die omvat

- Elkaar gezelschap houden

- Delen

- Begrijpen van gedachten en gevoelens

- Voor elkaar zorgen in tijden van nood 

Rijpe vriendschappen (volwassenen): vriendschap overleeft occasionele conflicten
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-> bij kleuters is vriendschap iets vluchtiger

Kinderen begrijpen al een beetje de uniekheid van vriendschap

- Elkaar gezelschap houden

- Delen

- Begrijpen van gedachten en gevoelens

- Voor elkaar zorgen in tijden van nood

Filmpje kindjes die moeite hebben met delen:

Vriendschappen worden snel afgebroken en worden heel snel hersteld

Taal: overregulisatie (goed gespreekt, jullie maggen), juxtapositie (ik heb zelf, da), probleem met 
negatie (dat is zeker leuk, niet)


4.3 Invloeden van ouders op vroege relaties met peers 
Direct:

- Regelen van informele activiteiten

- Richtlijnen over hoe zich gedragen


Indirect:

- Veilige gehechtheid

- Emotioneel expressieve, ondersteunende 

communicatie 
5. Vroege morele ontwikkeling

3 belangrijke theorieën, allen gaan ervan uit dat morele ontwikkeling in vroege ontwikkeling grote 
evolutie kent

Ouders -> kind neemt regulatie over


5.1 Psycho-analyse

Kleuters ontwikkelen uberich (geweten), komt er uit angst voor straf of om de liefde van de ouder 
te verliezen

-> angst voor straf werkt enkel op korte termijn, op langere termijn zullen kinderen net meet 
overschrijdend gedrag zullen stellen

Theorie herzien: uberich komt tot ontwikkeling door inductieve discipline

Inductieve discipline: ouders geven informatie over hoe beter te handelen, moedigen empathie 
aan en zorgen ervoor dat morele standaarden beter begrepen worden

Bv. Geef die pop eens terug, jij zou dat toch ook niet leuk vinden?

-> minder transgressie van normen, meer gehoorzaamheid, meer reparatie na normovertredingen

Temperament heeft ook invloed: moeilijker temperament heeft moeite met temperament

-> affectieve theorie


5.2 Sociaal leren

-> gedragsmatige theorie

Moreel gedrag verklaren zoals elk ander gedrag -> imiteren, als ze het goed doen wordt het 
bekrachtigd

- Warmte en responsive ouders worden meer geïmiteerd

- Competentie van ouder

- Consistentie van ouder

Op leeftijd 4-5 jaar zijn er veel meer lichamelijke straffen & fysiek geweld (modelleren van agressief 
gedrag -> oeps)

Fysieke straffen hebben gevaar van escaleren (verslavend voor ouder)

= drukkingsmiddel, maar je leert niet waarom het gedrag verkeerd is

- Creëert een gevoel van bedreiging (slechtere hechting -> vervreemding)

- Naar volgende generatie getransfereerd

Time-out is beter alternatief (voor beide kind en ouder, fysiek geweld is vaak niet intentioneel)

Ook bv privileges intrekken

Studie Talwar en Lee:

Ene school gebruikt fysieke straffen, andere niet, 40 leerlingen van elke school werd gebruikt voor 
experiment

Raden welk speelgoed achter hun rug liggen -> bijna allemaal spieken als de proefleider de ruimte 
verlaat, maar zullen ze hierover liegen?

Sommigen geven verkeerd antwoord om te verbergen dat ze gespiekt hebben (volgehouden 
liegen)

Leerlingen van straffende school liegen veel meer, en blijven ook meer volgehouden liegen

= natuurlijk experiment (bestaande groepen, geen manipulatie)
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5.3 Cognitief ontwikkelingsperspectief

Kinderen denken zelf actief na over wat ze goed en fout vinden

Toenemende inzicht: per ongeluk botsen is minder erg dan expres

Rigiditeit: liegen mag niet, dus geheimen houden volgens sommige niet

Meer onderscheid tussen soorten standaarden:

- Morele imperatieven: het welzijn van de ander beïnvloeden

- Sociale conventies: gewoontes op basis van sociale afspraken (bv. Tafelmanieren)

- Private/persoonlijke keuzes: 


- Zaken die geen rechten schenden

- Die niet sociaal afgesproken zijn

- Die te bepalen zijn door het individu


-> hebben de nuance dat het schenden van morele imperatieven erger is dan schaden van sociale 
conventies


5.4 Agressie

= immoreel handelen

Instrumentele agressie: om een voorwerp te proberen bekomen

Vijandige agressie: iemand opzettelijk kwaad doen (als reactie)

Verschillende uitingen

- Fysieke agressie


- Direct: slaan, schoppen

- Indirect: pop stuk maken


- Verbale agressie (altijd direct)

- Relationele agressie


- Direct: schuld-inductie

- Indirect: roddelen


Evoluties over tijd:

- Fysieke agressie neemt af (zelfregulatie) en wordt vervangen door verbale agressie 

(communicatieve vaardigheden)

- Instrumentele agressie neemt af (van doel veranderen)

- Vijandige agressie neemt toe (leren intenties van anderen begrijpen)

Geslachtsverschillen: jongens zijn meer agressief

Meisjes tonen eerder relationele agressie, jongens meer fysiek en verbaal

Individuele verschillen: temperament

Gezin:

- Harde, inconsistente discipline

- Cycli van disciplinering, jammeren en toegeven

- kritische, bestraffende ouders

-> zorgen allemaal voor meer agressie

Televisie:

- Geweld op tv wordt als model gezien (vaak onbestraft)

- Jongens kijken op naar sterke mannen in geweldfilms

- Meer tolerantie tov gewelddadig gedrag

Longitudinale studie: hoe meer tv, hoe meer agressie

kritiek: geen causaal verband, agressief temperament kan beiden veroorzaken

-> blijvend discussiepunt

Aantal uren geweld in films is sterk toegenomen (Bushman)

Druk om iets te doen aan geweld op tv, behandelingsprogramma’s:

- Vroeg eraan beginnen

- Doorbreken van cycli van vijandigheid

- Aanleren betere manieren van omgaan met peers

- Training in oplossen van sociale problemen 


6. Stereotype geslachtsrollen

geslachtsrol-stereotypering: associatie van voorwerpen, activiteiten, rollen, of 
persoonlijkheidstrekken met één van de geslachten die aansluit bij culturele stereotypes

Filmpje: meisjes (ouder) links, jongens rechts

Jongere kinderen hingen heel sterk vast aan genderstereotypering, meisjes doen dat minder (ik 
doe ook graag basketbal) -> op jonge leeftijd nog geen geslachtsconstantie
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Geslachtsconstantie: besef dat geslacht constant is met een biologische basis (onafhankelijk 
handtassen en lang/kort haar)

Op 2 jaar categoriseren van jongens en meisjes

- Geslachtsgebonden voorkeuren in speelgoed

- Persoonlijkheidstrekken


- Jongens: actief, assertief, openlijke agressie

- Meisjes: angstig, afhankelijk, relationele agressief


- Geslachtsgebonden overtuigingen worden sterker in kleutertijd

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

of iemand mannelijk of vrouwelijk is (= gebrek aan geslachtsconstantie)

Roze meisjesfase is voorbij: geslachtsconstantie is verworven

Verschillende aspecten van geslachtsrollen:

- Genetisch


- Evolutionaire aanpassingswaarde (mannen jagen en vrouwen zorgen voor kinderen)

- Hormonen


- Omgeving 

- Gezin


- Moedigen verschillende speelstijlen aan

- Versterken onafhankelijkheid bij jongens en intimiteit bij meisjes


- Leraren

- Meer nauwgezetheid en netheid verwachten bij meisjes dan bij jongens


- Leeftijdsgenoten

- Versterken gedrag dat past bij eigen geslacht

- Vooral bij jongens kritiek op geslacht-incongruent gedrag (meer uitgesloten)


- Bredere sociale omgeving

Experiment bij verhaaltjes voorlezen: op jonge leeftijd doet moeder meer stereotype uitspraken 
dan de kinderen, na een paar jaar keert dit om

Gender-confomiteit leidt tot minder positieve evaluaties van leeftijdsgenoten -> verminderd 
psychisch welzijn

-> erger bij jongens en oudere kinderen

Interventie: foto’s tonen van kinderen die niet-genderconform zijn om de negativiteit te 
verminderen

Zenderidentiteit: gevoel van man/vrouw te zijn

- Man

- Vrouw

- Androgyn 

-> via pertsoonlijkheidstesten

Vrouwelijk heeft een minder goede psychosociale aanpassing

Theorie van geslachtsthema’s: niet elk kind maakt evenveel gebruik van geslachtsschema’s

Genderschematisch kind: denkt kind bij pop direct aan gender? Ja -> mag ik als jongen hiermee 
spelen? 

Genderaschematisch kind: denkt niet aan gender -> wil ik spelen met deze pop?


Hoofdstuk 9: fysieke en cognitieve ontwikkeling in de lagere schooltijd

1. Fysieke ontwikkeling en determinanten

1.1 Lichaamsgroei

Vanaf 9 jaar zijn meisjes sneller dan jongens

Bij jongens komt spierweefsel sneller tot ontwikkeling, bij meisjes vetweefsel

Meisjes zullen 2 jaar eerder ontwikkeld zijn dan jongens

Cephalocaudale trend zet zich verder -> benen groeien sneller dan armen

Ligamenten zijn nog niet stevig vastgehecht -> lenig

Kindertanden vervangen tussen 6 en 12 jaar

Tanden lijken nog veel te groot omdat kaakbeen en gezicht nog moeten groeien

Trage fysieke groei in vergelijking met peuter & kleuterjaren 


1.2 Gezondheidsproblemen

Grote longcapaciteit en goed immuunsysteem

Bijziendheid/myopie: stijgt met socio-economische status (lezen + schermtijd)

Slechte voeding: steeds meer hobby’s en buitenshuis eten

Obesitas: meer dan 20% toename in gemiddeld lichaamsgewicht naargelang geslacht en leeftijd
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Oorzaken:

- Genetica

- Lage socio-economische status, meer stress en gebrek aan kennis

- Ouders die elke negatieve emotie interpreteren als honger, opleggen dat kinderen altijd hun 

bord leeg moeten eten (niet luisteren naar interne regulatie)

- Ongezonde voeding als beloning, krijgt bijkomende positieve waarde

- Tv kijken en dus minder sporten

gevolg:

- Worden gezien als lui, lelijk, … -> sociale uitsluiting

- Emotionele leeftijd

- Als kind al obisitas -> als volwassenen ook

- Hartproblemen/ andere gezondheidsproblemen

Met het hele gezin samen moet gezond gegeten en gesport worden, ook in school moet men 
meer gezonde voeding en beweging aanbieden


2.1 Ruwe motorische ontwikkeling

Betere beheersing van ruwe motorische handelingen

Flexibiliteit: langere ligamenten

Evenwicht: op balk, ook om bij lopen snel te kunnen draaien

Snelheid en behendigheid: betere focus, concentratie op voetbalspel

Kracht: vooral bij sporten zoals tennis en baseball goed waarneembaar


2.2 Fijne motorische ontwikkeling

Verfijning motorische ontwikkeling:

Alfabet: letters zijn groot omwille van armbeweging

Makkelijker om drukletters te schrijven: rechte lijnen ipv ronde bewegingen

Schrijven met hun volledige arm ipv uit de pols

Steeds meer oog voor detail (in tekeningen), soms ook diepte-elementen

Structuur klopt: zon en wolken bovenaan, gras vanonder, bloemetje in gras (relaties tussen 
figuren)

Meisjes beter in fijne motoriek, jongens beter in ruwe en kracht, maar meisjes toch beter in balans

Niet alle verschillen zijn te verklaren aan genetica (verschillende kracht) maar ook omgeving

Ouders verwachten op vlak van sport meer van hun zonen dan van hun dochters


2.3 Spelletjes met regels

ruw: hinkelen

Fijn: knikkeren

Binnen spel leren kinderen perspectief innemen, ze leven zich in in de rol van de ander

Ze leren waarom regels belangrijk zijn, inzicht in fairheid en rechtvaardigheid


3. Piaget: het concreet-operationele stadium

3.1 Concreet-operationele stadium

Kleuters laten zich leiden door meest opvallende element, lagere schoolkinderen weten dat schijn 
kan bedriegen, baseren oordelen op mentale bewerkingen (= operaties)

conservatie: de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs 
wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert

In welk glas zit meeste fruitsap? Principe van conservatie, pre-operationeel snappen kleuters dat 
nog niet

Idee van conservatie te ontwikkelen op verschillende vlakken, niet allemaal tegelijk bv. Eerst 
vloeistof en dan pas massa

Pre-operationeel:

- Centratie: aandacht richting op 1 bepaald element (hoogte van fruitsap in het glas), daarna 

rekening houden met hoogte en breedte

- Geen transformaties: enkel kijken naar begin en eind situatie, niet naar de overgang

- Onomkeerbaarheid: kunnen niet in gedachten de stappen omkeren om de logische uitkomst te 

vinden

Concreet-operationeel stadium:

- Decentratie: focussen op meerdere aspecten van het probleem en ze met elkaar in verband 

brengen, eerder dan zich op één aspect te richten
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- Transformaties: vermogen om proces dat tussen begin- en eindtoestand zit in acht te nemen en 
te gebruiken bij de beoordeling van de situatie


- 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

Zijn er het meest gele blokjes of blokjes? Classificatie

Jongen is pre-operationeel, meisje is concreet-operationeel (op dit vlak al, elke vaardigheid wordt 
op een ander moment geleerd)

Classificatie hiërarchie: koepeltermen leren gebruiken

-> 3 soorten relaties

Kinderen vinden oefeningen heel leuk om dat ze die vaardigheid net hebben ontwikkeld, ze willen 
daarmee oefenen

Ze leren eerst ordenen volgens 1 dimensie, daarna ook een volgende

Seriatie: capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te ordenen (6-7 jaar) bv. staafjes 
van klein naar groot kunnen leggen

Kunnen het nog niet op basis van hypothetische dingen, moeten dat voor hun zien

An is groter dan Mieke en Mieke is groter dan Jo -> wie is het grootst? Als ze dit niet voor hun 
kunnen zien zullen ze dit niet weten

Transitieve inferentie: uitvoeren van mentale seriatie of ordening -> 3 soorten relaties

In 1e leerjaar moeten ze leren getallen schrijven, dan moeten ze ook aantal stippen tekenen

Spatiaal redeneren: begrip van ruimte, mentale rotatie maken (jouw links ipv mijn rechts)

Cognitieve kaart: mentale representatie van bekende plaatsen

Bredere straten worden ook breder getekend, kan voor het eerst de weg uitleggen


3.2 Beperkingen

Alles moet concreet en waarneembaar zijn, geen abstracte categorieën, kunnen dit pas ongeveer 
in 6e leerjaar

Hoe meer ze met iets in aanraking komen, hoe sneller ze dat kunnen toepassen, geleidelijke 
verwerving

-> nog geen algemene principes die op tal van situaties worden toegepast


3.3 Recenter onderzoek

Piaget: kinderen leren door maturatie van de hersenen en eigen ervaring

Kind heeft bijna evenveel hersenvolume als volwassene

Recent onderzoek: invloed van cultuur en formele opleiding

Bakkerszoon zal sneller idee van conservatie doorhebben dan boekhouderszoon -> vaker in 
contact met deeg dat in bol is en uitgerold wordt

Cultuur: Piaget-taken zijn dingen die we leren op school, in India zijn ze beter in structuren, gaan 
minder naar school maar komen in contact met weven etc.

Omgeving speelt mee, logisch denken ontwikkelt niet spontaan -> theorie Vygotsky

Piaget gelooft in stapsgewijze ontwikkeling, maar is toch eerder continu (neo-Piagetianen) = 
informatrieverwerkingsbenadering

Cognitieve schema’s worden geautomatiseerd = routine

Gevolg: meer plaats in werkgeheugen -> oude schema’s combineren of integreren

Eerste keer dat ze fruitsap overgegoten zien focussen ze op hoogteverschil, eens ze daaraan 
gewoon zijn kunnen ze zich ook focussen op andere zaken

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 werkgeheugen wordt 
belast

- Conversietaken stellen verschillende vereiste inzake informatie-verwerking, dus meer of minder 

werkgeheugen

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


3.4 Evaluatie 

Piaget had gelijk: kinderen in de lagere school zijn veel systematischer en rationeel

Onduidelijkheid: 

- Continue verbetering van logische vaardigheden (informatieverwerking) 

- Discontinue herstructureringen van denken
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Waarschijnlijk hebben beide gelijk: het is geleidelijk (uitbreiding van logisch denken naar aantal 
taken) aan maar er is wel kwalitatieve verandering (andere fase)


4. Informatieverwerkingstheorieën

Focus op veranderingen in bepaalde informatieverwerkingsprocessen bv. Aandacht, geheugen, …


4.1 Algemene principes

Informatieverwerkingscapaciteit = snelheid neemt toe

Cognitieve inhibitie neemt toe = ze kunnen irrelevante info negeren

Jonge kinderen zijn snel afgeleid door onbelangrijke info, ouder kind kan zich focussen op de 
opdracht

-> bevordert verschillende informatieverwerkingsprocessen


4.2 Aandacht

Selectief: negeren van onbelangrijke info bij computerspel, voetbalmatch (tribune negeren), …

Flexibel: kaarten sorteren op basis van kleur, daarna op vorm, kunnen die overgang maken (2 
dimensies)

Planmatig: organiseren verjaardagsfeestje, wie nodig ik uit? Wat eten we? Welke spelletjes?

- Gestructureerde aanpak

- Systematische vergelijking

- Wat eerst en wat later?

- Leren van ouderen 


4.3 Geheugenstrategieën

Bewuste strategieën om info te onthouden

Herhalen: (voor zichzelf) herhalen van informatie

- Vanaf begin lagere schoolleeftijd

- Eerst één enkel woord , daarna reeks

Organiseren: het groeperen van items die tot dezelfde categorie behoren

categorisatie: fruit, bomen en dingen

-> combineren van strategieën en steeds systematischer toepassen

Paren vormen, appel - appelsien, banaan - plataan = elaboratie

Elaboratie: een relatie of gedeelde betekenis, tot stand brengen tussen twee of meer stukken 
informatie die niet tot dezelfde categorie behoren -> mentaal beeld oproepen 

Vanaf lagere schoolleeftijd leren ze deze strategieën 

Elaboratie kan gebeuren door beeld op te roepen (vis en hoed -> vis met hoed aan)

Door koppels (chunks) te maken moet je minder eenheden onthouden en kunnen ze beter 
opgeroepen worden


4.4 Kennisbestand

Door al veel bloemen te kennen kan het juist makkelijker of moeilijker zijn om nieuwe bij te leren 
-> al veel kennis, maar ook moeilijk om niet door elkaar te slaan

Lange termijn geheugen wordt meer uitgebreid een meer hiërarchisch gestructureerd netwerk

- Rol van steeds aanwezige kennis

- Rol van motivatie

In het Westen wordt gebruik mentale strategieën meer aangemoedigd

Worden aangeleerd om versjes op te zeggen en te onthouden op school


4.5 Theory of mind

Kunnen nadenken over eigen denken of denken van de ander = metacognitie

Geest is actief en speelt een constructieve rol

- Mentale inferenties zijn nu bron van kennis

- Inzicht dat prestaties afhangen van de mate van concentratie

- Inzicht in welke geheugenstrategieën het beste werken

Kinderen zien geheugen als passieve container, op lagere schoolleeftijd ontdekken kinderen dat 
ze dingen beter onthouden als ze die op een bepaalde manier leren en actief gebruiken

Lisa denkt dat Jason gaat zoeken onder het kussen (nadat ze hem verplaatst heeft) -> goede 
metacognitie voor nodig

Taken zoals wat zal de ander denken om theory of mind te testen

Wat bevordert dit inzicht?
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- Private speech + observatie van eigen denken

- Ervaringen op school


4.6 Cognitieve zelfregulering

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

Als ik moeilijk stuk moet leren doe ik dat best ’s ochtends, heeft dat inzicht maar zal het nog niet 
per se toepassen naar de realiteit

Cognitieve zelfregulering: proces van continu opvolgen van de vooruitgang in de richting van het 
gestelde doel, problemen detecteren en oplossingen zoeken

-> geleidelijke ontwikkeling want moeilijk en belastend

Ouders en opvoeders suggereren goede strategieën en uitleggen waarom ze helpen

Academische zelf-efficaciteit vs. Aangeleerde hulpeloosheid (nog te zien)


5. Taalontwikkeling

5.1 Woordenschat

5 nieuwe woorden per dag als kleuter

Lagere schoolkinderen: 20 per dag, maar toch minder spectaculair, want het gaat over 
uitbreidingen van woorden dat ze kennen (kennen nu +- 4000 woorden)

Structuur van complexe woorden analyseren (bv. Blijheid < blij)

Betekenis afleiden vanuit context

Grotere precisie bij gebruik van woorden en definiëren 

- Eerst definities gebaseerd op functies of uitzicht

- Later synoniemen en uitleg over categoriale relaties

Inzicht in meervoudige betekenissen en metaforen

Raadsels en woordspelletjes vinden ze heel leuk, spelen met taal


5.2 Grammatica

Passieve zinnen leren gebruiken, infinitiefzinnen begrijpen

Leren subtiele verschillen in zinnen interpreteren


5.3 Pragmatiek

Pragmatiek: communicatieve aspect van taal

Preciezere omschrijvingen van objecten

Verfijnde communicatiestrategieën

Kinderen snappen dat ze dingen beleefd moeten vragen

Kunnen steeds beter verhalen vertellen

Topic gefocust: vertellen van a tot z over een bepaald onderwerp (typisch bij Noord-amerikaanse 
kinderen)

Associatief: beginnen vertellen over 1 iets en gaan dan verder tot iets anders om 1 verhaal te 
maken, vaak moeilijker om te volgen (typisch bij Afro-Amerikaanse kinderen)


5.4 Twee talen leren

Kan tegelijk of eerst de ene en dan de andere

Op vlak van taal een gevoelige periode, op volwassen leeftijd kunnen we nooit een taal leren als 
een moedertaal

Capaciteit om nieuwe taal te leren daalt geleidelijk aan, hoe vroeger je begint, hoe meer kans dat 
je tot volledige beheersing komt

Tweetalig onderwijs:

- Taalbad: alles is in de taal die ze moeten leren -> stressvol maar gaat snel

- Tweetalig: moedertaal wordt gerespecteerd, daarna gaan ze over naar andere taal

Tweetalige ontwikkeling heeft voordelen voor cognitieve ontwikkeling

- Aandacht, redeneren, conceptvorming, flexibiliteit

- Meer nadenken over taal


Hoofdstuk 10: Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de lagere schooltijd

1. Erikson 
Vlijt

- Gevoel van competentie ontwikkelen tav 

cultureel gewaardeerde activiteiten

- School biedt mogelijkheden


Inferioriteit

- Pessimisme en gebrek aan vertrouwen om 

dingen goed te doen

- Gezin, leerkrachten, peers dragen bij 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Conflict positief oplossen: gevoel van competentie

Ontwikkelen van:

- Positief en realistisch zelfconcept

- Fierheid bij behalen van resultaat

- Morele verantwoordelijkheid

- Coöperativiteit met peers

Slecht oplossen: gevoel van inferioriteit -> jij kan dat niet etc, …


2. Zelfbegrip en zelfwaarde 
2-6 jaar:

- Basis

- Vaardigheden

- Geen trekomschrijvingen

- Positieve elementen

- Geen oorzaken aangegeven


5-11 jaar:

- Meer verfijnd

- Vaardigheden vergelijken

- Trekomschrijvingen

- Positief en negatief

- Oorzaken aangeven 

1e filmpje (2-6 jaar) gaat over vaardigheden, 2e (5-11 jaar) over eigenschappen, oorzaken, …. 
Zelfwaarde is duidelijk en genuanceerd

Trekomschrijving ontstaat als kinderen cognitief verder staan, op basis van verschillende 
ervaringen bepalen ze hun eigen eigenschappen. 

Sociale feedback van de omgeving: ik-zelf neemt het mij-zelf zoals door de omgeving aangereikt 
over

Verwachtingen anderen -> ideaal zelf -> reëel zelf

Ideaal zelf aftoetsen met reëel zelf: klein verschil is goed, groot verschil zorgt voor laag zelfbeeld

Hiërarchische organisatie van factoren die aan zelfwaarde bijdragen

Physical appearance is op die leeftijd grootste voorspeller voor algemene zelfwaarde

Afro-amerikanen en jongens hebben hogere zelfwaarde, meisjes meer voor bepaalde 
onderwerpen

Democratisch en warm opvoeden vs. Controlerende en kritische ouders

Permissief/toegeefbaar opvoeden: schatten hun kunnen niet realistisch in, te hoge zelfwaarde die 
plots gedeukt kan worden wanneer ze tegen de lamp lopen

Attributiestijl: vroeger waren slechte punten de schuld van het kind, nu vaak bij de leerkracht

- Extern vs intern

- Stabiel vs veranderbaar

- Globaal vs specifiek

Causale attributie: de verklaring van een persoon van de oorzaak van een gebeurtenis

Verklaringsstijl: tendens van mensen om bepaalde attributionele verklaringen te gebruiken bij het 
verklaren van gebeurtenissen

Pessimistische verklaringsstijl: benadrukt interne, stabiele en globale oorzaak voor negatieve 
gebeurtenissen -> gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing

Geven van lege complimenten is niet zo goed: hoge zelfwaarde 
maar minder goed functioneren

Gegronde complimenten geven om realistisch en goed 
zelfwaardegevoel te geven

Intern, globaal en veranderbaar: ik heb niet genoeg gedaan

Extern, specifiek en stabiel: hij/zij luistert nooit

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

Aangeleerde hulpeloosheid: verwachting dat competentie zal 
tekortschieten in behalen van doel

Studenten die geprezen worden voor hun inspanning zijn meer gemotiveerd  
om moeilijke dingen te maken dan studenten die geprezen worden omdat ze slim zijn -> beter 
aanmoedigen om te leren dan sociale vergelijking en prestaties

Persoonsgerichte feedback vermijden

Attributie-training: falen toeschrijven aan gebrek aan inspanning in plaats van enkel capaciteiten


3. Emotionele ontwikkeling

3.1 Zelfbewuste emoties

Verfijning zelfbewuste emoties

Aanwezigheid volwassene niet langer nodig, men weet zelf beter wanneer men zich fier, schuldig 
of beschaamd mag voelen
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Schuld: enkel geassocieerd met intentionele fout

Fierheid: uitdagingen en vlijt

Schaamte: inferioriteit en kwaadheid ten opzichte van de kritische ouder/leerkracht


3.2 Emotioneel begrijpen

Mix van emoties begrijpen, blij omdat ze cadeau krijgen maar verdrietig omdat ze op iets anders 
hadden gehoopt

Beter inzicht in zelfbewuste emoties bv. Fierheid = blijdschap omwille van resultaat en behagen 
andere persoon

Contradictorische info kan verwerkt worden bv. Gebroken fiets en lachend kind

empathie: niet enkel begrijp voor ervaren ongemak van de andere persoon, maar ook voor zijn 
situatie 


3.3 Emotionele zelf-regulatie

Om empathie te kunnen tonen moeten we eigen emoties onder controle hebben

Ongeveer 10 jaar: balans wordt gezocht tussen twee algemene strategieën

- Probleem-gerichte copingstrategie


- Gebruikt als gebeurtenis onder controle is: steun zoeken en probleem proberen oplossen

- Emotie-gerichte copingstrategie = interne, private strategieën


- Gebeurtenis is buiten controle: herdefiniëren van de situatie, ontkennen van belang van de 
gebeurtenis


Emotionele zelf-regulatie: strategieën om emoties tot een comfortabel niveau te brengen

Emotionele zelf-efficaciteit: 

- Capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op effectieve wijze te kunnen hanteren

- Gevoel dat je emoties onder controle hebt

- Bevordert sociale competentie, empathie en vermindert negatieve emoties


4. Morele ontwikkeling

Leerprincipes voor moreel gedrag: modelleren, bekrachtiging en zelf actief nadenken

Morele ontwikkeling neemt een vlucht omwille van

- Toenemende sociale wereld: meer vriendjes

- Toenemende capaciteit tot perspectief inname

- Cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden

Distributieve rechtvaardigheid: regels met betrekking tot de wijze waarop schaarse goederen 
verdeeld dienen te worden

Eerst krijgt winnaar, jarige iets meer, daarna krijgt verliezer, gene in nood iets meer

Kinderen zien dingen steeds meer als privé (kleren, vrienden, …) ontwikkelen eigen mening

Iemand die van stabiele visie uitgaat heeft meer vooroordelen

- Eigenbelang (3-4): ik deel op faire wijze omdat ik anders een kleiner stuk zou krijgen

- Gelijkheid (5-6): iedereen heeft recht op een zelfde deel van de koek

- Verdienste (6-7): inspanning of excellente prestatie

- Helpen (8): meest benadeelde mag meer krijgen 

Begrip van morele en sociale conventies wordt complexer en verfijnder:

- Meer flexibiliteit

- Sociale afspraken die een duidelijk doel hebben vs. Geen doel -> overtredingen van regels met 

een duidelijk doel is een morele transgressie

- Intentie/bedoeling van de actie wordt in acht genomen

Begrip van individuele rechten:

- Meer zaken worden als private kwestie gezien

- Legitimiteit van gezag neemt af in private kwesties

- Vrijheid van meningsuiting

Begrip van diversiteit en ongelijkheid

- Begin schooljaren: voordeel

- Verandert na 7 à 8 jaar

Grote interpersoonlijke variatie: 

- Hoge zelfwaarde: denigrerend optreden om zelfevaluatie te rechtvaardigen

- Categorisatie in sociale groepen: op sociale ladder plaatsen

- Stabiele visie op persoonlijkheidskenmerken (bv. Onveranderbaar goed of slecht)
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5. Relaties met leeftijdsgenoten

5.1 Peer groepen

Peergroep: groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door leider-volgers worden 
gekenmerkt

- Nabijheid

- Geslacht

- Etniciteit

- Populariteit 

Voordelen: 

- Ontwikkeling van groepsidentiteit en zelfwaarde

- Sociale vaardigheden


- Samenwerking

- Loyaliteit tov groep

- Trekker/leiderschap vs. Volgen


nadelen:

- Uitsluiten

- Relationele agressie

- Rivaliteit


5.2 Vriendschappen

Speelkameraad maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en wederzijds vertrouwen

Vaak niet meer dan een handvol, meer selectiviteit en langdurige band -> conflicten overwinnen

Wederzijdse beïnvloeding: prosociaal vs. Antisociale vrienden


5.3 Peer aanvaarding

Peer aanvaarding: graag gezien zijn door een groep personen -> éénzijdige relatie

Meting van sociale voorkeur (wie vind jij leuk) en sociale bewondering (wie wordt het meest 
bewonderd)

Verworpen kinderen tonen minder psychisch welzijn dan populaire kinderen

Controversiële kinderen: krijgen zowel positieve als negatieve nominaties

- Zijn tegelijk prosociaal en agressief

- Hebben doorgaans enkele goede vrienden

Genegeerde kinderen: krijgen noch negatieve noch positieve nominaties

- Zijn doorgaans goed aangepast en niet eenzaam

- Extraversie is dus niet altijd nodig om sociaal goed te functioneren

Sommige kinderen hebben minder nood aan sociaal contact en zijn psychisch oké


Hoofdstuk 11: Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de adolescentie

1. Biologische veranderingen

Inleiding

Puberteit komt van pubertas, geheel van biologische veranderingen in begin van adolescentie (tot 
16-17 jaar) die leiden tot volwassen gestalte en seksuele rijpheid

Adolescentie van adolescere: groeien naar volwassenheid (10-20 jaar), volledige overgang tussen 
kindertijd en volwassenheid

Erik Erikson: moratorium = tolerantie in samenleving tegenover jongeren

Als jongere moet je gewoon eens zot kunnen doen

Biologische perspectief: 

- Sterke veranderingen aan buitenkant (groei) en binnenkant (oncontroleerbare hormonen)

- Genitale stadium volgens Freud, geslachtsdelen worden functioneel


- De 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


We groeien eerst snel, dan vertraagt dat maar we gaan nog altijd stabiel vooruit en bij de 
adolescentie is er grote instabiliteit, alle groei wordt afgebroken en turbulentie whoopwhoop

Stanley Hall heeft in 1904 “adolescence” geschreven, eerste keer dat in wetenschappelijke 
literatuur het woord adolescence gebruikt wordt

“Teens are emotionally unstable and pathic. It is the age of natural inebriation which made plato 
define youth as spiritual drunkenness”

Beeld over adolescentie (moeilijke leeftijd) is oud idee, bestond altijd al
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In krant: steeds meer Breezerseks -> absoluut geen waar wtf

Veel jongeren hebben nog nooit binge gedronken en velen doen het ook maar 1 keer

Onze generatie is heel erg tegen roken

Gemiddelde leeftijd om voor het eerst seks te hebben is nu 18-18,5 (vroeger 17-17,5)

Ervaring van adolescentie is niet voor iedereen hetzelfde

Culturele invloeden (sociaal perspectief): niet in elke cultuur verloopt de adolescentie zo turbulent

Onderzoek van Margareth Mead (1928): Coming of age in Samoa

Jongeren in Samoa: er is veel openheid over relaties en seksualiteit, veel jongeren vinden 
adolescentie de leukste leeftijd

-> sociale omgevingsfactoren bepalen hoe adolescentie ervaren wordt

Evenwicht:

- Sommige zaken (biologische veranderingen, sociale verwachtingen) zijn universeel

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

van cultuur tot cultuur

- In onze geïndustrialiseerde cultuur: lange adolescentie


- Vroege adolescentie (11-14)

- Midden adolescentie (14-16)

- Late adolescentie (16-18)


Introspectie in het begin (biologie), daarna gaan we relaties aan en is blik naar buiten


1.1 Hormonale veranderingen

2 hormonen, groeihormoon en thyroxine, het ene stimuleert en de andere remt af

In puberteit krijgt stimulerend hormoon de overhand en krijgen we een groeispurt (vanaf 8-9 jaar)

Geslachtshormonen:

- Oestrogenen: meer bij meisjes

- Androgynen (bv. Testosteron): meer bij jongens 

Luteïniserend hormoon zorgt voor vet huishouding, in begin van puberteit krijg je eerst een beetje 
meer vet, mensen die heel veel sporten komen niet tot puberale rijping door te weinig vet

Meisjes zijn emotioneel en jongens agressief als hormonen uit balans zijn

Na paar maand verdwijnt feedbacklus, overproductie van geslachtshormonen


1.2 Lichamelijke groei: hersenontwikkeling

Op 6 jaar zijn er meer verbindingen en dens netwerk in hersenen, activatie in hersenen zorgt voor 
heel verspreidde activatie, in begin van adolescentie worden synapsen weer afgebroken 
(synaptisch snoeien) 

Synapsen die overblijven worden beter gemaakt, connectie wordt versterkt = myelinisatie

Cognitieve voordelen:

- Aandacht

- Plannen

- Integreren van informatie

- Zelf-regulatie 

Dierlijke hersenen willen plezier maken maar door frontale cortex kunnen we op lange termijn 
plannen maken en werken naar iets

Respons op neurotransmitters neemt toe: meer sensitief voor exciterende prikkels

Intensere reactie op:
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- Stress

- Plezier, nieuwe stimuli

Pubers zijn af en toe heel dom (risicogedrag)

Subcorticale hersenen ontwikkelen eerst en dan pas prefrontale cortex -> pubers willen snelle 
bevrediging, impulsen volgen

Invloed op slaapsysteem

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

Melatonine is even helemaal de weg kwijt (biologie), meer slaap nodig maar door slechte 
hormoonbalans en sociale leven slapen we toch minder, veel pubers slapen te weinig

Interfereert met aandachts- en emotieprocessen en leidt tot

- Slechtere schoolresultaten

- Humeurigheid

- Risicogedrag 

-> maandag rond 14u liggen alle 2e jaars met hun hoofd op de bank


Meisjes hebben veel meer vet in verhouding tot spier en het is niet over het volledige lichaam 
verdeel maar over borsten billen en buik

Op 13-14 jaar zijn jongens meestal kleiner dan meisjes, 
de meisjes kijken naar de jongens en denken “kinderen” 
en ze hebben gelijk mohow zeg

Lichaam wordt steeds beter maar toch sporten we 
minder, uitdaging om jongeren aan het bewegen te krijgen

Primaire geslachtskenmerken zijn nodig voor 
voortplanting

- Rijping voortplantingsorganen

- Meisjes: menarche (12,5 à 13 jaar, samen met piek in 

groeispurt)

- Jongens: siermarche (13,5 jaar)

Secundaire kenmerken: 

- Andere zichtbare lichaamssignalen van seksuele 

rijpheid

- Meisjes: borsten

- Jongens: haar aangezicht, stem verandert

- Beide: haar onderarmen en schaamhaar

Bij jongens kan de stem op een week tijd een octaaf 
verlagen

Bij meisjes eerste maandstonden op 12-13 jaar (=menarche), duidelijke info, bij jongens is data 
over eerste zaadlozing moeilijker te verzamelen (zelf onbewust en zeggen het niet)

Geslachtsrijping gebeurt later


1.3 Individuele verschillen in timing van puberteit

Factoren die kunnen bijdragen aan ontwikkeling:

- Erfeljikheid

- Voeding, lichaamsbeweging

- SES

- Ethnische groep

- Ervaringen in het gezin

- Seculaire trend

Niet enkel erfelijkheid is belangrijk

SES: sociaal economische status


Jongens Meisjes

Groeiversnelling Begint op 12,5 jaar Begint op 10 jaar

Proporties Schouders breder, benen langer Heupen breder

Spier-vetverhouding Meer spiertoename

Aerobic efficiency

Meer vettoename
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Bij meer stress gaat lichamelijke rijping sneller, ze moeten snel ontwikkelen/volwassen worden om 
weg te kunnen van moeilijke situatie

Rijping start steeds vroeger

Na 1980 was er even stabiliteit maar vanaf 2005 toch weer daling

Zware metalen en hormonen meer in de natuur en voeding aanwezig -> dokters maken zich 
zorgen


1.4 Psychologische impact

Gemengde reacties op menarche en spermarche: je bent volwassen (zelfvertrouwen) maar ook 
angst (schrik, onzekerheid) -> vaak bepaald door opvoeding (aankondiging door ouders)

Klein effect van hormonen op stemming maar ook veel andere factoren

Onderzoek met beepers (Larson et al.): Experience sampling method

Adolescenten worden 1 week gevolg en worden 3x per dag onverwacht opgebeeped -> 
aanduiden van gevoelens en life events

Resultaten:

- Adolescenten vertonen meer negatieve stemmingen


- Meer negatieve gebeurtenissen (bv. Hogere verwachtingen op school, uitgebreider sociaal 
netwerk, …) en heftiger daarop reageren


- Gevoelens minder stabiel dan tijdens volwassenheid

- Vaker van ene situatie in andere (bv. Dagen van de week, activiteiten, …)


Conclusie: biologische en sociale factoren bepalen samen de toegenomen humeurigheid 

Conflicten met ouders:

In niet-industriële samenlevingen: fysieke afstand om incest te vermijden (evolutionair)

In industriële samenlevingen: psychologische afstand als alternatief

-> conflict meestal mild en over alledaagse zaken door verschillen in visie

Veel conflicten? Negatieve gevolgen

Vroeg rijp zijn is risicofactor bij meisjes, laat rijp zijn is erger voor jongens

Vroegrijpe meisjes zijn volwassenen tussen grote groep kinderen -> outliers, alleen

- Niet-populair

- teruggetrokken, weinig vertrouwen, beeld lichaam negatief

- Meer deviant gedrag

Vroegrijpe jongens rijpen op zelfde moment als normale meisjes -> populair

Laatrijpe jongens zijn enige kinderen tussen volwassenen -> outliers, alleen

- Niet-populair

- Angstig, praatziek, zoekt aandacht

- Negatief lichaamsbeeld

Laatrijpe jongens lijken ook op ADHD en krijgen relatine, vanaf rijping verdwijnt moeilijk gedrag

lichaamsbeeld: opvatting over en houding tegenover eigen voorkomen

Kijken voor het eerst aandachtig naar hun lichaam, uiterlijk wordt belangrijk

Vroegrijpe meisjes trekken op met oudere jongens en komen eerder in contact met drugs, seks

-> probleem in gemengde school, maar niet in meisjesschool


2. Cognitieve ontwikkeling

Kinderen denken traag, jongeren denken snel en anders


2.1 Formeel-operationeel stadium

Hypothetisch-deductief denken: als … dan …

- Hypotheses en gevolgen bedenken die er nog niet zijn (afleiden uit algemene theorie)

- Denken als wetenschapper

- Hypothese formuleren en omzetten in toetsbaar experimentele opzet

- Slinger probleem

Experimenten bij jongeren door Piaget

Denk-handeling: proberen visueel voorstellen

Enige belangrijke is lengte van koordje (hoogte, kracht en gewicht hebben geen effect)

Propositie-denken:

- De logica van verbale uitspraken evalueren (zonder verwijzing naar echt wereld)

- Experiment met de poker chips


- De chip in mijn hand is groen ofwel niet groen vs. Groen en niet groen

- Adolescenten beseffen dat enkel de eerste altijd juist is


We hoeven niet te kijken naar iets om een oplossing te bedenken
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Honden zijn groter dan olifanten, olifanten zijn groter dan muizen -> honden groter dan muizen?

Ookal zijn honden niet groter dan olifanten, kinderen kunnen niet loskomen van werkelijkheid 
maar jongeren kunnen redenering wel volgen

Denken in termen van mogelijkheden

- Niet-waarneembare en niet-ervaren dingen

- Zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn

- zelfreflectie, dagdromen, fantasie

- Thema’s: milieu, oorlog, discriminatie, vrijheid, liefde, rechtvaardigheid, …

Jongeren denken meer en meer na over de toekomst

Meeste kinderen vinden hun ouders geweldig, adolescenten kijken anders naar hun ouders (de 
mijne zijn strenger -> beginnen rebelleren)

Als ouders hun jongeren vrijheid geven rebelleren ze meestal niet

Op 14-15 jaar beginnen ze hypothetisch te denken moet alles in als dan relaties omgezet worden

Alles moet een oorzaak hebben, kunnen niet aanvaarden dat sommige dingen onduidelijk zijn

Veranderingen in de richting van formeel-operationeel denken gebeuren gradueel: formeel 
operationeel denken “verschijnt” niet plots als nieuw stadium

Formeel-operationeel denken is mogelijk niet universeel: gemodereerd door opleidingsduur en 
niveau


2.2 Informatieverwerking

Aandacht kan gefocust worden door prefrontale cortex

geheugenstrategieën, we hebben beperkte korte termijn geheugen maar we slagen erin langere 
reeksen te onthouden door ze te groeperen of betekenis te geven

Kennis neemt toe

Metacognitie: denkfouten ontdekken bij jezelf, weten wanneer je voluit moet gaan of even rusten

Cognitieve zelf regulering: bv. Flexibiliteit van denken

Snelheid denken/verwerkingscapaciteit van info wordt 200 keer sneller

Coördineren theorie en evidentie = wetenschappelijk denken

- Jonge kinderen: gaan voorbij aan conflicterende evidentie of vervormen evidentie zo dat hun 

eigen ideeën bevestigd worden

- Adolescenten: gaan systematisch de mogelijkheden na, leggen verbanden en koppelen 

hypothesen terug aan de beschikbare evidentie

-> coördineren van theorie met bevindingen verbetert met de leeftijd

Beïnvloedende factoren:

- Capaciteiten van het werkgeheugen

- Ervaring met complexe problemen

- Meta-cognitieve vaardigheden

- Openheid van geest


2.3 Gevolgen van abstract denken

Belust op discussie

Steeds kritischer, idealistischer, steeds meer zelf beslissingen en planningen maken

- Problemen bij nemen van alledaagse beslissingen

- Intuïtie eerder dan ratio

Meer zelfbewustzijn en iets meer egocentrisme

- Imaginair publiek: we denken dat iedereen naar ons kijkt

- Persoonlijke legende: omschrijven zichzelf zoals ze willen zijn, niet zoals ze echt zijn

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

Adolescenten nemen aan dat hun eigen gedachten en gevoelens uniek zijn (niemand heeft ooit zo 
verschroeiend liefgehad of de muziek van hun favoriete band begrepen)

Persoonlijke legende gaat vaak gepaard met een gevoel van onkwetsbaarheid: adolescenten zijn 
geneigd om risicovol gedrag te stellen dat volwassenen nooit zouden durven stellen.


Hoofdstuk 12: Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de adolescentie

1. Identiteitsvorming

1.1 Erikson - identiteit

Identiteit: bepaalt wie je bent, wat je belangrijk vindt, en de richting die je uitwil in het leven

Komt tot uiting in veel verschillende domeinen: beroep/studiekeuze, relaties, moreel-politieke 
keuzes, etnische identiteit
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Papa is alcholieker en jongere wordt een radicale geheel onthouder van alcohol -> compleet 
tegenovergesteld

Niet geslaagd: identiteitsverwarring

- Negatieve identiteit

- Synthetische identiteit

= Erzats-identiteit/false self

Synthetische identiteit: krampachtig doen wat van je verwacht wordt en niet over je identiteit 
nadenken

-> weinig zelfmotivatie

Epigenetisch principe (Erikson): invloed vorige fasen

- Basisvertrouwen vs wantrouwen (0-2j): geen vertrouwen, nergens in geloven

- Autonomie vs schaamte, twijfel (2-3j): geen autonomie/initiatief, geen wilskracht, geen 

exploreren van de alternatieven

- Initiatief vs schuld (4-5j): geen ondernemerschap/creativiteit, geen doelgerichtheid in het 

exploreren en maken van keuzes

- Vlijt vs minderwaardigheid (6-12j): geen competentie, geen beroepskeuze

Identiteitscrisis (Erikson): tijdelijke periode van verwarring en onbehagen tijdens experimenteren 
met de alternatieven, “soul searching” met als optimale uitkomst een gevoel van temporeel-
spatiale continuïteit

Exploratie (theorie nu): geleidelijke en rustige aanpak van vorming identiteit (crisis niet meer nodig)

Experimenteren met zichzelf uitten naar de buitenwereld

Wanneer een keuze gemaakt is wordt dat een stabiel kenmerk van de persoonlijkheid

Zonder exploreren een keuze maken: anderen hebben het gezegd, eigenlijk opgelegd

Identiteit volgens Erikson:

- Bepalen wie je bent, wat belangrijk is, richting in leven

- Bindingen inzake beroep, persoonlijke relaties, seksuele oriëntatie, ethnische groep, idealen 

- Oplossing voor “identiteitscrisis” of exploratie

Identiteisverwarring:

- Gebrek aan richting en zelf-definiëring

- Beperkte exploratie in adolescentie


- Vroegere psychosociale conflicten niet opgelost

- Maatschappij beperkt keuzes


- Niet voorbereid op stadia van volwassenheid

Identiteitsstatussen volgens James Marcia

Status: mogelijke uitkomst van identiteitsproces -> via halfgestructureerd interview over allerlei 
domeinen (beroep, godsdienst, politiek - ideologie, seksrol)

Twee criteria

- Mate van exploratie: (openstaan voor) afwegen van, uitproberen van keuzemogelijkheden

- Mate van binding: in staat zijn bindingen en verplichtingen aan te gaan

Moratorium fase: laatste jaar van middelbaar, exploreren maar nog geen duidelijke keuze

diffusion: identiteitsverwarring (geen exploratie en geen binding)

Achieved is het beste, geeft je kracht, kunnen later ook weer aan hun identiteit werken, komt na 
een exploratieve fase

Foreclusers hebben geen goede exploratietechnieken, maar binden zich wel

Sterke identiteit geeft je ook kracht om volgende stap in ontwikkeling aan te gaan

Volgende fase: isolatie <-> intimiteit

Bepalende factoren:

- Persoonlijkheid adolescent

- Opvoeding en gezin: secure base to explore

- Interacties met peers, in vrije tijd en op school

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

verantwoordelijkheid

- Culturele invloeden

-> persoon en omgeving!


1.2 Zichzelf begrijpen

2 bewegingen: meer differentiatie en meer integratie

Zelfconcept

Kind ervaart conflict tussen verschillende aspecten van persoonlijkheid, adolescent kan integreren 
en verbanden leggen -> georganiseerd systeem, met meer zin voor nuance
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Inhoudelijk meer nadruk op de persoon in relatie tot andere

Zelfwaardering (evaluatief)

Steeds meer gedifferentieerd: nieuwe dimensies worden toegevoegd (hechte vriendschap, 
romantische relaties, competentie in job of studie)

Grootste groep heeft stabiel hoge zelfwaardering, neemt meestal toe op einde van de 
adolescentie

Stabiliteit wordt groter: zelfwaardegevoel wordt gecrystalliseerd

Positief zelfwaardegevoel is belangrijke voorspeller voor aanpassing

Slechts kleine groep heeft een chronisch lage zelfwaardering

- Meer zelfwaarde halen uit vrienden dan school/ouders

- Laag op alle domeinen -> angst, depressie, zelfdoding, antisociaal

Invloeden: 

Democratische opvoeding: ouders zijn warm maar hebben ook regels -> hoog

Aanmoediging leraren -> hoog

Voorwaardelijk: enkel warm en ondersteunend zijn als kind zich goed gedraagt -> laag, instabiel

Zwarten hebben geen lagere zelfwaardering doordat ze hun vergelijken met hun peers en niet met 
de blanken (hogere socio-economische status)


2. Morele ontwikkeling

2.1 Piagets theorie van Morele ontwikkeling

Heteronome moraal (5-10j)

- Regels overgeleverd door autoriteit, blijvend, onveranderlijke, strikte gehoorzaamheid

- Slechtheid beoordeeld vanuit resultaten, niet bedoelingen

Autonome moraal

- Regels als sociale overeenkomst, veranderlijk

- Norm van ideale wederkerigheid

Kind die het meeste kopjes kapot heeft gemaakt is het meest schuldig, enkel resultaat wordt 
beoordeeld = heteronoom

Kind die slechte bedoeling heeft is het meest schuldig = autonoom

Colberg veranderde dit in het Heinz-dilemma

Vrouw van Heinz lag op sterven, zeldzaam geneesmiddel (met lage productiekost) is te duur voor 
Heinz om te betalen -> moet hij het stelen?

Motivatie van morele keuze is belangrijker dan moreel gedrag


2.2 Kohlberg

Meeste mensen doorlopen fasen tot stadia 4, slechts 10% groeit door tot hogere fase

Mensen die hoger stadia hebben maken positievere, prosociale keuzes, maar verband is niet 
perfect

Methode van fase bepalen: morele dilemma’s, inhoud van het antwoord is niet belangrijk maar de 
manier van redeneren

Jongeren in de Bronx vinden een handtas stelen niet moreel uitdagend (zien dit elke dag)

- Preconventioneel: moraal gecontroleerd door instanties buiten persoon (= heteronome moraal)


- 1. Straf en gehoorzaamheid: kind kan niet letten op twee standpunten

- 2. Instrumentele gerichtheid: kind weet dat er 2 standpunten zijn, enkel als het concreet is


- Conventioneel: conformiteit sociale regels, behoud sociaal systeem

- 3. Moraal van coöperatie tussen mensen, “good boy-good girl”: ideale wederkerigheid

- 4. Behoud sociale orde: niet volgen van de regels is onmogelijk


- Post-conventieel/principieel: overstijgen onvoorwaardelijke steun wetten, abstracte principes, 
altijd toepasbaar

- 5. Sociaal contract: wetten samen gemaakt, daardoor veranderbaar

- 6. Universele ethische principes: gelijke aandacht voor ieders aanspraken, respect voor 

ieders waarde/waardigheid

Longitudinaal onderzoek: meeste mensen doorlopen stadia

Ontwikkeling is erg traag en geleidelijk

Post-conventioneel niveau wordt zelden bereikt

Conventioneel denken kan ook hoge morele maturiteit impliceren

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

- Praktische overwegingen

- Intense emoties
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2.3 Geslachtsverschillen in moreel redeneren

Kohlberg: rechten en rechtvaardigheidsoriëntatie

Gilligan: zorgen voor anderen oriëntatie

Mannen bereikten een hogere moraliteit dan vrouwen -> vrouwen zijn meer zorgdenkers (grotere 
ervaring als zorgverleners), mannen zijn meer regeldenkers

Grote ruzie tussen Kohlberg en Gilligan: Gillagan maakt eigen schaal van zorgmoraal


3. Sociale ontwikkeling

3.1 Vriendschap in adolescentie

Minder “goede vrienden”

Jongeren steunen elkaar veel, willen bij elkaar zijn, begrijpen elkaar = sterke intimiteit en loyaliteit

- Nabijheid, vertrouwen

- Zelf-onthulling: de persoonlijkheid van de vriend leren kennen

Vrienden kies je op basis van gelijkenissen, zijn dus gelijkaardiger of worden gelijkaardiger

- Identiteitsstatus, aspiraties, politiek, deviant gedrag

Geslachtsverschillen

- Meisjes: emotionele intimiteit

- jongens: activiteiten, status

Potentieel gevaren van intieme vriendschappen:

- Co-ruminatie (passieve manier van omgaan met conflict)

- Relationele agressie

Awel: sommige vriendschappen kunnen ook negatief zijn door te veel conflict, 2 beste vriendinnen 
piekeren samen, agressie leidt tot verwerping

Internet versterkt intimiteit, mogelijkheid om nieuwe vrienden te leren kennen, bespreken van 
moeilijke onderwerpen, maar enkel vrienden op internet kan voor eenzaamheid zorgen

Romantische relaties opbouwen via internet kan gevaarlijk zijn

Pro-ana: groep waarin eetstoornissen versterkt worden

pesten, ontmoetingen met onbekenden, …

Voordelen van vriendschappen:

- Mogelijkheid zelf-exploratie, iemand anders echt begrijpen

- Basis voor latere intieme relaties

- Helpen omgaan met dagelijkse stress

- Kan houding en betrokkenheid school bevorderen


3.2 Clique en Crowds

Clique: 

- Kleine groep, 5-7

- Goede vrienden

- Bepaald door interesses, sociale status (populair en niet-populair)

Crowd: 

- Groter, meerdere cliques

- Lidmaatschap gebaseerd op reputatie, stereotype

Meting van crowds: the Social Type Rating Procedure

Drugsgebruikers trekken samen op, de populaire jongeren, brains en outcasts zitten alleen


3.3 Dating bij adolescenten

Steeds meer ervaring

Komt voort uit gemengde cliques

- Cliques trekken samen op

- Verschillende koppels gevormd en samen dingen doen

- Individuele koppels

Veranderingen in adolescentie

- Vroeg: ontspanning, groepsactiviteiten, oppervlakkige intimiteit (kortstondig)

- Geleidelijk meer intimiteit zoeken

- Te vroeg daten: samenhang met problemen met de wet en op school


3.4 Conformiteit met Peers

Groepsnorm, conformiteit

Drukt zich uit in kledingsstijl en activiteiten (pro-adult vs onbehoorlijk gedrag)

Meer conformiteit in vroege adolescentie
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Autoritaire opvoeding helpt bij weerstand bieden 


4. Ontwikkelingsproblemen 

4.1 Depressie bij adolescenten

Vaakst voorkomende psychologische probleem (15-20%)

Rode neuzendag: gaat over deze jongeren

Vaker bij (vroegrijpe) meisjes, vaak niet ernstig genomen “want het hoort erbij”

Verschilt wel degelijk van gewoon verdriet, factoren:

- Genetisch

- Opvoedingspraktijken

- Aangeleerde hulpeloosheid 

60% is genetisch bepaald, maar ook door opvoeding 


4.2 Suïcide bij adolescenten

Belangrijke doodsoorzaak bij jongeren

Meisjes meer pogingen maar jongens 4-5 meer effectief

Hoogste risico’s

- Blanke jongens

- Afrikaans-amerikaanse jongens

- Holebi’s

Erg intelligent & sociaal teruggetrokken, of anti-sociale jongeren

Preventie: 

- Signalen opvangen

- Contactpersonen, zorgleerkrachten

- Uitdrukken belangstelling en zorg

Behandeling: 

- Vele behandelingen, van medicatie tot therapie, of beiden

- Verkrijgbaarheid wapens (wetten) beperken

- Opvang gezinsleden

- Rol media (suïcide niet mediatiseren)


4.3 Delinquentie

Officiele statistieken: 17-23% arrestaties in de VS

Zelf-rapportering (hoge cijfers)

Leeftijdstrends: stijging, dan daling

Lengte van pijlen duid aan hoe lang delinquent gedrag blijft duren

Grootste groep vertoont enkel delinquent gedrag tijdens adolescentie, geen interventie nodig

Kinderen die al vroeg delinquent gedrag tonen blijven dat doen in adolescentie en volwassenheid

Geslacht: jongens 3-8 keer meer

George Patterson heeft model mee ontwikkeld

Aansluiten bij delinquente groep is de voorspeller voor zelf delinquent gedrag

Andere determinanten:

- SES, etnisch

- Opvoedingsproblemen 

- Armoede

Preventie: vroeg en vele niveaus

- Autoritaire opvoeding

- Goed onderwijs

- Welvarende buurt

- Zero-tolerantie werkt niet, want is moeilijk vol te houden

Behandeling: lang en intensief

- Thuis houden (transfer), weghalen uit delinquente peergroep

- Aanleren vaardigheden (sociaal, cognitief)

- Niet-agressieve omgeving (gezin, buurt, cultuur)

Twee wegen naar delinquentie bij adolescenten:

Vroeg-beginnen: gedrag begint op lagere school

Risicofactoren:

- Biologisch

- Opvoedingspraktijken + peerprocessen

Laat-beginnen: gedrag begint rond puberteit
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- Peer invloeden

-> adolescentie is een tijd van veranderingen

- Biologie

- Cognitie en moreel

- Sociaal: gezin en leeftijdsgenoten

-> ontwikkeling tot uniek persoon, identiteit

Deze ontwikkeling kan gepaard gaan met twee soorten problemen

- Internaliserend

- Externaliserend


Hoofdstuk 14: Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de vroege volwassenheid

1. De opkomende volwassenheid

Bijna niemand van onze leeftijd voelt zich volwassen, meerderheid van ons zegt ja & nee

Nieuwe levensfase tussen adolescentie en volwassenheid = emerging adulthood

Welk criterium moet je behalen om volwassen te zijn?

(Financiele) onafhankelijkheid, ook psychologisch

Meest relevante criteria

- Verantwoordelijkheid voor eigen daden

- Je eigen ideeën en overtuigingen ontwikkelen

- Financiële onafhankelijkheid

Minst relevante criteria:

- Objectieve roltransities, zoals


- Trouwen

- Kinderen krijgen

- Werk hebben


Collectivistische culturen: voor anderen kunnen zorgen

Generation what? Grote onderzoeken met vragenlijsten over vragen zoals deze

Opkomende volwassenheid: tijd om te experimenteren met het opnemen van rollen (grote 
diversiteit), komen en gaan in rollen en keuzes, samenleving geeft extra tijd en ruimte om te 
bouwen aan de waarden van je identiteit

Twee cyclus model van identiteitsontwikkeling in de opkomende volwassenheid

Exploratie in breedte -> binding -> exploratie in diepte -> identificatie met binding

-> continu opnieuw evalueren, soul searching of het wel echt “jouw ding” is

Mogelijkheid om terug te keren naar 1ste fase

Maken van bindingen -> evaluatie van bindingen

= dynamisch model

Emerging adulthood is vooral in rijke, geïndustrialiseerde landen (kunnen dit zich permiteren)

Lat voor 1ste job ligt hoog, steeds langer studeren 

Minder in ontwikkelingslanden of mensen met lage SES -> moeten direct beginnen werken

Kan dit altijd blijven? Misschien niet door vergrijzing (opstapelende pensioenen) of verslechteren 
van economische situatie

Universele criteria voor volwassenheid: psychologische kenmerken

- Voor jezelf kunnen zorgen

- Verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen daden

- Zelf beslissen over je eigen overtuigingen

- Een egalitaire relatie met de ouders ontwikkelen

- Financiële onafhankelijkheid

Specifieke criteria in collectivistische contexten:

- Zorgen voor je gezin

- Minder zelf-geörienteerd worden

Dubbelsnijdend zwaard: opportuniteiten en kansen, verpletterende verantwoordelijkheid

1/3 van jongeren op deze leeftijd kalm met zware psychische problemen

Meritocratische samenleving: je krijgt kansen, het is aan jou om er het beste van te maken  -> 
jezelf bewijzen, verantwoordelijk voor falen = verpletterende v verantwoordelijkheid en 
prestatiedruk

Vereist veerkracht en flexibiliteit

- Cognitieve attributen (bv. Goed kunnen plannen en opties afwegen

- Sociaal-emotionele attributen (bijvoorbeeld positieve zelfwaarde, persistentie en gevoel voor 

moraliteit)

- Sociale ondersteuning (bijvoorbeeld veilige band met ouders en leeftijdsgenoten)
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2. Theorie van Erikson: Intimiteit versus isolement

Echte jongvolwassenheid (+-25j)

Psychologisch conflict vroege volwassenheid intimiteit tegenover 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 (vrienden of romantische partnerrelatie)

Intimiteit:

- Permanente keuze maken voor een levenspartner

- Verworven deugd of kwaliteit: liefde

- Omvat opgeven pas-verworven onafhankelijkheid, opnieuw omschrijven identiteit

Isolement:

- Eenzaamheid, zelf-absorptie

- Aarzelen om intieme relaties aan te gaan

Epigenetisch principe van Erikson toepassen: bouwsteen van identiteit nodig om intimiteit te 
kunnen ontwikkelen

Bv. Bindingsangst (tot zelfs promiscue levensstijl, geschiedenis vermijdende hechting), mensen 
die zich volledig overleveren aan de ander (verlatingsangst)


3. Levinson: vroege volwassenheid

Specialist kwalitatief onderzoek in middelbare volwassenheid

The seasons of a man’s life: volledige mensenleven is te vergelijke met seizoenen  (discontinu)

- Lente: kindertijd en jeugd

- Zomer: jongvolwassenheid

- Herfst: middelbare volwassenheid

- Winter: late volwassenheid

-> bij overgangen nieuwe organisatie van je leven, hoe het er op dat moment uitziet, bij  
belangrijke verjaardagen reflecteren

“young adulthood is the era of greatest energy and abundance, contradiction and stress”

-> enorm veel energie opbrengen om leven op de stijgers te zetten

Flessenhals in het leven: alles is heel gecondenseerd -> veel contradictie en stress, er komt te 
veel tegelijkertijd op ons af -> niet de leukste periode

Maatschappelijke omstandigheden: sociale media toont perfecte wereld van anderen

Fear of missing out -> valkuil sociale vergelijking

Steun in omgeving kan helpen (mentor)

Dromen kunnen helpen (beeld waar je naartoe wil)

Onderzoek met de dromen over je toekomst (DOT): 

Soort dromen:

- Relationele dromen

- Beroepsdromen

- Dromen voor de wereld

- Materiële dromen

Mannen vs. Vrouwen

- Beroepsdromen (individualisme, prestatie, status) vs. Relationele dromen (gezin, kinderen, 

vrienden)

- Eenduidige dromen versus complexe dromen (split dreads, dit maar ook dat)

Vrouwen zoeken meer balans

Overgang van 30er jaren (belangrijke verjaardag):

- Opnieuw evalueren levensstructuur

- Vaak klemtoon op onderontwikkelde aspecten

- Mannen herzien zelden de prioriteiten van werk en gezin, carrière gerichte vrouwen doen dit 

soms wel

- Voor wie ontevreden is, kan overgang een crisis zijn

Quarter life crisis:  eerste crisis “is dit alles wat er is?”

Settling down voor mannen, blijvende instabiliteit bij vrouwen

- Mannen richten zich op bepaalde relaties en aspiraties

- Voor vrouwen vaak ‘commitment’ erbij (werk of relatie, gezin)

- Vele vrouwen bereiken pas stabiliteit in middelbare volwassenheid

Vaillant: interviews bij grote groep mannen, kleinere groep vrouwen -> zelfde conclusie

Erikson had gelijk, maar verder aangevuld

20ers: zorgen omtrent intimiteit
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30ers: consolideren loopbaan

40ers: generativiteit

50ers-60ers: “behoeders van betekenis”

70ers: spiritueel en reflexief, ego-integriteit

Sluit aan bij Levinson, maar geen strikte leeftijdsafbakening

Redelijk oud onderzoek: 1920-1940

Bestudeerde weinig mensen van lage SES of mensen zonder opleiding hoger onderwijs

Deelnemers waren mensen van middelbare volwassenheid (niet vroege volwassenheid

-> nieuwe studies nodig


3. Sociale klok

Sociale klok: leeftijdsgebonden verwachtingen voor levensgebeurtenissen

- Minder rigide dan bij vroegere generaties (explicite richtlijnen door bv. Kerk)

- Een sociale klok volgen geeft vertrouwen, draagt bij tot sociale stabiliteit

- Distress als niet volgen of achterop raken

Tweesnijdend zwaard:

- Structuur, richting

- Stresserend

Ook Emma Watsen had stress toe ze 29 werd

Self-fulfilling prophecy van welke klok je volgt

Vrouwelijke sociale klok (huwelijk en gezin in vroege 20s): meer verantwoordelijk, hadden meer 
zelf-controle en waren meer tolerant en verzorgend. Maar ook minder zelfwaardering en gevoel 
van kwetsbaarheid naarmate ouder.

Mannelijke sociale klok (hoge status carrière en hogerop raken tegen de late 20s): werden meer 
dominant, sociaal, onafhankelijk en intellectueel

Vrouwen zonder sociale klok: zelftwijfel, gevoelens van incompetente en eenzaamheid 


4. Intieme relaties

4.1 Partnerkeuze

Meeste mensen kiezen iemand die op hen lijken, matchende koppels ‘overleven’ ook langer

- Vrouwen: intelligentie, ambitie, financiële situatie, even oud of iets ouder

- Mannen: aantrekklijkheid, huishoudelijke vaardigheden, iets jonger

-> nog steeds zo, evolutionair?

Vrouwen hebben minder reproductiemogelijkheden

Wel steeds minder verschil door emancipatie -> combinatie sociaal en biologisch


4.2 Driehoekstheorie van Liefde

Liefde is combinatie van “blind getrouwd” en passie

Driehoekstheorie van Sternberg:

- Passie (fysiek)

- Intimiteit (emotioneel)

- Engagement (cognitief)

Romantische liefde: passie + intimiteit

Companionate love: intimiteit + engagement -> beste voorspellingen, passie is vooral in begin 
belangrijk 

Fatuous love: passie + engagement

Na 1 jaar:

- Minder praten

- Minder gezamenlijke leuke activiteiten, meer huishoudtaken

- Minder standpunt van de ander innemen

Zeggen wel dat ze nog meer van elkaar houden

Blijft bestaan?

- Engagement voorspelt duur en kwaliteit

- Engagement moet worden meegedeeld worden

- Constructief oplossen van problemen

Cultuurverschillen:

Westerse landen, 20ste eeuw: passie als basis voor huwelijk

Oosterse culturen: 

- Gevoelens gespreid over hele sociale netwerk, vandaar intensiteit minder groot voor iedere 

relatie afzonderlijk
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- Chinezen en Japanners denken aan verplichtingen tegenover anderen wanneer ze een partner 
kiezen


4.3 Vriendschap

Vrienden versterken de zelfwaardering

Beiden zijn nodig, anders gemis

Informatie uitwisselen over de vele moeilijkheden

Geslachtsverschillen:

- Vrouwen hebben meer intieme vriendschappen met hetzelfde geslacht

- Vrouwen praten liefst gewoon met hun vriendinnen

- Mannen willen samen iets doen met hun vrienden

Individuele verschillen:

- Hoe langer vriendschap duurt, hoe intiemer

- Invloed gezinsrelaties: vrienden zijn gezelschap bij voorkeur voor jonge volwassenen die 

‘single’ zijn

Vriendschappen met het andere geslacht:

- Intimiteit

- Seksuele aantrekking wordt gereguleerd

- Kan evolueren naar romantische relatie (die stabieler kan zijn dan relaties zonder 

vriendschappen vooraf

Broers en zussen als vrienden: als jongvolwassene band herontdekken

- Vaak lijken op vriendschap

- Deze relaties gaan het langst mee

- Kan verstoord worden door ouderlijk favoritisme en door sibling rivaliteit

- In onderzoek Vaillant (hoog-opgeleide mannen): beste Predictor mentale gezondheid op 65 jaar 

was nauwe band broer/zus in vroegere volwassenheid

-> goeie band met broers of zussen is voorspeller voor mentale gezondheid


4.4 Eenzaamheid

Eenzaamheid: gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de kloof tussen sociale relaties die we 
nu hebben en diegene die we zouden willen hebben (niet hetzelfde als alleen zijn)

Heel veel eenzaamheid bij jongvolwassenen!!

- Samenlevingsvorm

- (collectivistische) cultuur

- Persoonlijkheid: negatieve vicieuze cirkel

Langdurige of aanhoudende eenzaamheid hangt samen met ‘self defeating’ houdingen en 
gedragingen 


5. Levenscyclus van het gezin

Levenscyclus van het gezin: een opeenvolging van fasen die kenmerkend is voor de meeste 
gezinnen over de hele wereld (nu op kot wonen)

- Vroege volwassenheid: alleen wonen, huwelijk, kinderen opvoeden

- Middelbare volwassenheid: kinderen verlaten huis, minder verantwoordelijkheden

- Late volwassenheid: pensionering, oud worden en overlijden van (meestal) echtgenoot

Vandaag grote verscheidenheid in opeenvolging en timing van gebeurtenissen in het gezin

Model van levencyclus van gezin blijft toch bruikbaar


5.1 Ouderlijk huis verlaten

Amerikanen verlaten vroeger het ouderlijke nest: studeren is verder weg, op campus

Gemiddelde leeftijd is laatste decennia gedaald (maar niet in Vlaanderen)

- Opleiding volgen

- Ontsnappen wrijvingen in het gezin

- Een-ouder gezin na echtscheiding

- Bij financiële problemen blijven we langer

-> band wordt sterker na verlaten van ouderlijk huis

Helft van de jongvolwassenen keert terug naar ouderlijk huis

- Meestal door rolveranderingen

- Minst waarschijnlijk: bij gehuwde jongvolwassenen

- Is veel voorkomende gebeurtenis bij ongehuwde volwassenen (geen teken van zwakheid)

Zeer vroeg ouderlijk huis verlaten hangt samen met niet-succesvol huwelijk en loopbaan
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Hoofdstuk 16: Emotionele en Sociale Ontwikkeling tijdens de 
Midden-Volwassenheid

1. Erikson: generativiteit tegenover stagnatie

Vertrouwen vs. Wantrouwen

Autonomie vs. Schaam en twijfel

Initiatief vs. Schuld

Vlijt vs. Minderwaardigheid

Identiteit vs. Verwarring

Intimiteit vs. Isolement

Generativiteit vs. Stagnatie 

Ego-integriteit vs. Wanhoop

Generativititeit (genereus, generaties -> altruïstisch zijn naar volgende generaties)

- Zich openstellen voor anderen op manieren die volgende generatie helpen en begeleiden

- Engagement reikt verder dan eigen zelf (en partner)

- Typisch gerealiseerd door opvoeden van kinderen

- Andere familierelaties, mentorrelaties op werk, creativiteit zijn ook generatief

Einddoel: symbolische onsterfelijkheid

Stagnatie (cynisme, bv. Tegenover klimaatprotesten)

- Plaatst eigen comfort en zekerheid boven uitdagingen en opoffering

- Op zichzelf gericht, genot-zuchtig, 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 leeftijd

Mensen met grote mate van generativiteit

- Zijn goed aangepast

- Staan meer open voor verschillende standpunten

- Zijn politiek actief/proberen wereld te verbeteren 

groepsverschillen, bv. Geslacht

- Vaders meer generatief dan niet vaders

- Moeders even generatief als niet moeders

Onvermijdelijk worden mensen meer bezorgd over veroveringsprocessen, wel meer 
identiteitszekerheid en zelfzekerheid


2. Andere theorieën psycho-sociale ontwikkeling

2.1 Levinson

Overgang (40-45) is moeilijk existentieel moment = midlife crisis

- Gevoel dat “tijd opraakt” in leven

- Evalueren vroege volwassenheid

- Ingrijpende of kleine veranderingen

-> blik meer naar binnen en opbouwen nieuwe levensstructuur -> 4 ontwikkelingstaken

Jong-oud

Veel vrouwen: zorgen over verminderde fysieke aantrekkelijkheid

Ook bij mannen

Ook achteruitgang van fysiek, meer blessures

-> aanvaarding, manieren vinden om zich jong te voelen (mentaal)

Vernietigen-scheppen

Bewust worden van vernietigende krachten in mensen

Tegengewicht: scheppende krachten beklemtonen

-> schenking of erfenis nalaten voor volgende generaties

Mannelijk-vrouwelijk

Mannen: meer aanvaarden eigen “vrouwelijke” trekken (verlangen naar verzorgen en verzorgd 
worden, emotioneel, …)

Vrouwen: meer openstaan voor eigen “mannelijke” trekken (autonomie, dominantie en 
assertiviteit)

-> rolverwisseling

Binding-afzondering

- Mannen en carrière-gerichte vrouwen: minder focus op ambitie en prestatie

- Gezinsgerichte vrouwen: grotere betrokkenheid op werk of bredere gemeenschap

-> waar je eerst geen tijd voor had, word nu belangrijker
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2.2 Vaillant

Generativiteit: het bewaren van zin

Mensen v voelen dat nieuwe generatie klaarstaat, maar je bent nog niet klaar om je zomaar aan 
de kant te laten zetten, je hebt veel wijze raad “keepers of meaning”

- Middelbare volwassenen verweren zich door zichzelf en hun verworven positie te bevestigen

- Tegelijk willen ze tradities of positieve aspecten van cultuur bewaren en doorgeven aan de 

volgende generatie

In vele culturen: mensen van middelbare leeftijd vormen tegenwicht tegen te snelle veranderingen 
veroorzaakt door adolescenten en jongvolwassenen

Lange-termijn doelen (zoals menselijke relaties in de maatschappij)

Meer filosofisch (niet alle problemen zijn oplosbaar)


2.3 Midlife crisis?

Midlife crisis: twijfel aan zichzelf, evaluatie en stress erg uitgesproken in 40er jaren en leiden tot 
belangrijke herstructurering van persoonlijkheid

-> verschillende visies

Levinson: meeste mannen en vrouwen

Vaillant komt weinig voor

Vrouwen iets later (40-50) dan mannen (40) doordat zij wachten tot de kinderen het huis uit zijn

Sterke verstoring en opwinding zijn ongewoon

- Maar 1/4

- Veel losser gedefinieerd

- Breder leeftijdsbereik

- Niet toegeschreven aan leeftijd, maar aan ingrijpende levensgebeurtenissen

Life regrets bij vrouwen in de 40:

- Spijt zonder levensveranderingen: minder welbevinden en slechtere gezondheid

- Spijt met levensveranderingen: meer vertrouwen en assertiviteit

- Interpretatie van life regrets is cruciaal: blijvende ontgoocheling versus aanvaarding

Is middelbare volwassenheid wel een fase? Ja, maar niet door midlife crisis maar door 
ontwikkeling van generativiteit


3. Stabiliteit en veranderingen in zelf-concept en persoonlijkheid

3.1 Mogelijke zelven

Actuele zelf is stabieler

Mogelijke zelven: wat men hoopt of vreest te worden

Stellen van realistische korte termijn doelen, veel minder geneigd om aan sociale vergelijking te 
doen -> intern kompas om te bepalen wat ze willen doen, authentiek en autonoom 

-> draagt bij aan gezondheid 


3.2 Zelfaanvaarding

3 persoonlijkheidskenmerken nemen toe

- Zelf-aanvaarding

- Autonomie

- Gevoel van competentie

= prime of life (volgens Levinson)


3.3 Coping

Duiden mensen vaker aan als gelukkigste fase (niet vroege volwassenen)

Aantal potentieel stressoren is nochtans groot (kinderen uit huis, scheidingen, pensioensparen, …)

-> copingmechanismen

- Verbeterde zelfkennis

- Groter zelfvertrouwen

-> jaren ervaring in omgaan met stress


3.4 Geslachtsidentiteit

Mannen en vrouwen nemen toe in elkaars trekken

- Ouderlijke imperatief

- Daling in geslachtshormonen

- Leeftijdsgebonden vereisten
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3.5 Big Five persoonlijkheidstrekken

- Neuroticisme


- Hoog: zich zorgen maken, emotioneel kwetsbaar

- Laag: rustig, niet-emotioneel, kan tegen een stootje


- Extraversie

- Hoog: actief, houdt van plezier, gepassioneerd

- Laag: passief, nuchter en emotioneel niet-reactief


- Openheid

- Hoog: creatief, origineel, progressief

- Laag: niet-creatief, conventioneel, conservatief


- Vriendelijkheid

- Hoog: genereus, lief, goed van nature

- Laag: antagonistisch, kritisch, irriteerbaar


- Gewetensvolheid

- Hoog: werkt hard, goed georganiseerd, ambitieus

- Laag: lui, niet georganiseerd, zet niet door


-> is er nog verandering? Ja 

- Minder neurotisch

- Introverter

- Minder open

- Vriendelijker

- Gewetensvoller

In zeer verschillende culturen -> genetische bias

Stabiliteit wordt steeds groter, verhoudingen van persoonlijkheidstrekken staan steeds vaster

Er is nog verandering, maar rangorde verandert steeds minder


Hoofdstuk 18: Emotionele en sociale ontwikkeling in late volwassenheid

Vroeger dacht men dat er enkel stagnatie was

Vaak nog actieve, gezonde mensen (verbeterde gezondheidszorg)

3 stadia in late volwassenheid


1. Erikson: ego-integriteit versus wanhoop

Voorloper positieve psychologie in late volwassenheid en psycho-geriatrie

Ego-integriteit (niet naïef optimistisch, maar goed besef en aanvaring van moeilijke 
omstandigheden)

- Zich een geheel voelen, volledig, tevreden over verwezenlijkingen

- Sereniteit en tevredenheid

- Hangt samen met psyche-sociale maturiteit

- Acceptatie van mislukkingen en successen

- Innerlijke vrede & harmonie

Wanhoop

- Gevoel dat vele beslissingen fout waren, maar nu te weinig tijd

- Verbitterd en de komende dood niet aanvaarden

- Uitgedrukt als wordt een minachting voor anderen

- Verzet en ontgoocheling

- Innerlijke onrust

Epigenetische theorie Erikson: ontwikkelingslijnen wisselen elkaar af

Identiteitsvorming -> zelfdefinitie ontwikkelingslijn

Vertrouwen -> interpersoonlijke ontwikkelingslijn

Beginnen met interpersoonlijk, daarna werken we aan onszelf, daarna weer interpersoonlijk en op 
het einde keren we 1 keer naar onszelf terug

Leeftijd beïnvloedt integriteit en generativiteit -> psychologisch welzijn


2. Ander psychosociale theorieën 

2.1 Peck

3 facetten ego-integriteit

- Ego-differentiatie vs preoccupatie met werkrol: ook investeren in andere aspecten van het leven

- Transcendentie van lichaam vs preoccupatie met lichaam: fysieke achteruitgang overstijgen -> 

aanvaarding
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- Ego-transcendentie vs preoccupatie van het ego: grotere bescheidenheid, relativeren, geen 
prestatiedruk meer


Geotranscendentietheorie (Tornstam):  een verschuiving van meta-perspectief, van een 
materialistische en rationele naar een meer kosmische en transcendente visie, normaliter gevolg 
door een toename van levenstevredenheid

Uit zich in cntemplatie (versus blijvende investering in alledaagse dingen)

Niet allemaal bereiken, boeddhistische levensstijl 


2.2 Labou-Vief

Affect-optimalisatie: capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en negatieve emoties te 
reduceren

-> belangrijk in functie van omgaan met verlies van fysieke en mentale vermogens 

Meer levendige beschrijving van emotionele gebeurtenissen

Emotie-gerichte coping: meer emoties zelf aanpakken ipv zich extern af te reageren


2.3 Reminiscentie en Life Review

Reminiscentie: vertellen van verhalen over mensen, gebeurtenissen, gedachten en gevoelens uit 
het verleden

Life review: bijzondere vorm reminiscentie 

- De betekenis van ervaringen uit het verleden evalueren

- Leidt tot beter begrip van zichzelf


- Helpt om gevoel van integriteit te bekomen

- Positieve welzijseffecten


Andere vormen:

Focus op zelf

- Verveling tegengaan

- Ontgoocheling herbeleven

- Ruminatie die wa hoop kan verergeren

Focus op anderen:

- Relaties met anderen versterken

- Relaties met gestorven personen herbeleven

-> beter

Kennis gebaseerd

- Op verleden en ervaring een beroep doen om huidige problemen op te lossen

- Jongeren iets aanleren

-> best


3. Zelf-concept

Zeer veilig, complex (rijk geschakeerd) zelf-complex

- Zelf-aanvaarding: positieve elementen zorgen voor aanvaarding van negatieve elementen

- Een verhoopt of ideaal zelf-concept wordt geformuleerd

Blijven ook wel mogelijke zelven behouden

Veranderende peroonlijkheidskenmerken

- Vriendelijkheid hoger: goed gehumeurd, genereus

- Sociabiliteit en extraversie dalen

- Aanvaarding van verandering neemt toe

Verlies accepteren en dood tegemoetkomen?

- Spiritualiteit: betekenis zoeken en vinden in natuur, sociale relaties, kunst en religie

- Religie: deelname aan religieuze activiteiten en rituelen om symbolische betekenis te geven aan 

leven en om te gaan met verlies


4. Een veranderende sociaal waarde

Paradox: sociaal contact neemt af, welzijn neemt toe -> tegen hechting in

Verschillende theorieën 

Disengagement theory: wederzijds terugtrekken van ouderen en samenleving

- Gevolg: eenmaal teruggetrokken is dood ouderen minder nefast voor samenleving

- Geen sluitende verklaring


- Vele ouderen blijven actief betrokken

- Terugtrekking = fout van samenleving en geen persoonlijke keuze


-> voorbijgestreefde theorie
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Activiteitstheorie: ouderen willen actieve rol blijven uitoefenen, maar krijgen hiertoe niet altijd de 
kans vanuit de samenleving -> tegenovergesteld

- Activiteiten en grootte sociaal netwerk is geen goed voorspellen van welzijn

- Vele ouderen maken niet gebruik van sociale mogelijkheden

Continuïteitstheorie: geen echte vervanging van sociale rollen door nieuwe, maar een voortzetting 
van sociale activiteiten die men gewoon is

- Bezorgt gevoel van continuïteit en identiteit

- Sociale activiteiten en hobby’s blijven vaak dezelfde

Experiment Intergenerational Care Project: ouderen spelen met kleuters (continuïteit + activiteit)

Filip Boen, bewegingspsycholoog: ook continuïteitstheorie

Socio-emotionele selectiviteitstheorie: sociale netwerken worden selectiever, enkel de meest 
bevredigende overleven, meer belang aan emotie-regulerende functie

-> beste theorie

Functie van vriendschappen verandert:

- Informatie vergaren neemt af

- Bevestiging zoeken voor uniciteit

- Emotieregulatie: vrienden die positieve interacties losmaken en opzoeken 

Emotioneel evenwicht neemt toe, want emotionele experts 


Examen

Volgorde van stadia kennen, niet absolute leeftijd
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