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FREUD – PSYCHOANALYSE 
  H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 

VISIE: opgroeien = stadia met conflicten tss 

biologische driften & sociale verwachtingen 

   PSYCHOSEKSUELE THEORIE: manier waarop 

   ouders met driften kind omgaan bepaalt 

   persoonlijkheid kind 
 

BASISDRIFTEN: libido & thanatos 

 

MENSELIJKE GEEST: 

   id (biologisch, primitief) 

   ego (bemiddelaar) 

   super-ego (geweten) 

 

FASEN 

oraal  geboorte – 1j 

anaal  1j – 3j 

Fallisch  3j – 6j 

Latentie  6j – 11j 

Genitaal  adolescentie 

H6: 0j – 2j emotionele & sociale ontwikkeling 

1e JAAR: orale fase 

   Focus op id 

2e JAAR: anale fase 

   Ontlasting, controle leren over impulsen 

GEHECHTHEID: voeding is primaire context 

waarin band wordt opgebouwd (klopt niet) 

H8: 2j – 6j emotionele & sociale ontwikkeling 

VROEGE MORELE ONTWIKKELING 

Het installeren van het Uber-Ich 

   ° Angst voor straf 

   ° Angst om liefde voor ouders te verliezen 

H11: 12j – 18j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

GENITALE FASE 

   ° Seksuele drift – psychologisch conflict & 

     losgeslagen gedrag 

   ° einde fase: capaciteit tot intimiteit 
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ERIKSON – PSYCHOANALYSE 
H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 

TOV FREUD: andere rol ego & positieve, 

globale visie 

FASEN 

vertrouwen vs wantrouwen 

autonomie vs schaamte 

initiatief vs schuld 

Vlijt vs minderwaardigheid 

identiteit vs verwarring 

intimiteit vs isolement 

generativiteit vs stagnatie 

ego-integriteit vs wanhoop 

EPIGENETISCH MODEL: ontwikkeling is van 

binnenuit, met universele geldigheid maar 

contextuele invulling + de ene laag/fase 

heeft effect op de volgende 

H6: 0j – 2j emotionele & sociale ontwikkeling 

1e JAAR: basisvertrouwen vs wantrouwen 

   Focus op ego 

   Kwaliteit vd zorg belangrijk: beschikbare 

      sensitieve ouder & rituelen 

2e JAAR: autonomie vs schaamte en twijfel 

   leren zelfvertrouwen winnen 

   protestfase of koppigheidsfase 

     → goed: individualiteit & zelfvertrouwen 

     → slecht: twijfel en angst 

H8: 2j – 6j emotionele & sociale ontwikkeling 

INTIATIEF VS SCHULD 

H10: 6j – 11j emotionele & sociale ontwikkeling 

VLIJT VS INFERIORITEIT 

→ positief & realistisch zelfconcept 

→ fierheid bij behalen resultaten 

→ morele verantwoordelijkheid 

→ coöperativiteit met peers 

H12: 12j  - 18j emotionele & sociale ontwikkeling 

IDENTITEITSVORMING VS VERWARRING 

 

Werd gezien als een echte crisis, nu eerder een 

moment van exploratie 

H14: 18j – 40j emotionele & sociale ontwikkeling 

INTIMITEIT VS ISOLEMENT 

   ° Voorbereiding op generativiteit (volgende 

     fase) 

H16: 40j – 65j emotionele & sociale ontwikkeling 

GENERATIVITEIT VS STAGNATIE 

   ° Persoonlijk welzijn, sociale aanpassing, 

     openheid voor verschillende standpunten, 

     opvoedingsvaardigheden 

H18: 65j - … emotionele & sociale ontwikkeling 

EGO-INTEGRITEIT VS WANHOOP 
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H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
ACHTERGROND: Locke, tabula rasa, 17e E 

KLASSIEKE CONDITIONERING 

Stimulus & respons, passief 

OPERANTE/INSTRUMENTELE 

CONDITIONERING 

Bekrachtigen & straffen, actief 

SKINNER 

Mens = passief 

   geen interne groeiprocessen 

   atomistisch wereldbeeld 

Mechanisch: sociale omgeving 

  programmeert menselijk gedrag 

 

H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
ALBERT BANDURA 

Observatie – selectie - competentie 

H4: 0j – 2j fysieke ontwikkeling 

LEERVERMOGENS : klassieke conditionering 

bij borstvoeding etc. 

H5: 0j – 2j cognitieve ontwikkeling 

TAALONTWIKKELING volledig door 

omgeving: operante conditionering, imitatie 

H6: 0j – 2j emotionele & sociale ontwikkeling 

GEHECHTHEID 

   Klassieke conditionering: tijdens voeding 

      ontwikkelt baby voorkeur voor aanraking 

      moeder 

   Operante conditionering: niet knuffelen of 

      oppakken bij huilen 

H8: 2j – 6j emotionele & sociale ontwikkeling 

VROEGE MORELE ONTWIKKELING 

   ° Ouders demonstreren gedrag + 

     bekrachtigen goed gedrag 

   ° Bv. Fysiek straffen 

BEHAVIORISME (LEERTHEORIE) SOCIAAL LEREN (LEERTHEORIE) 
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PIAGET (I) 
 

  

  

  

  

H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
ACHTERGROND: Rousseau, 18e E, ‘Edele 

wilde’ 

COGNITIEVE ONTWIKKELINGSTHEORIE: 

actief kennis opbouwen door verkennen 

wereld 

STRUCTUREN & SCHEMA’S 

FASEN 

° Sensorimotorisch (0j – 2j) 

   gebruiken van zintuigen & motoriek 

° Pre-operationeel (2j – 6j) 

   voorstellingen, symbolisch 

° Concreet operationeel (7j – 12j) 

   concrete logische bewerkingen, 

   redeneren 

° Formeel operationeel (12j - …) 

   abstract & hypothetisch redeneren 

H5: 0j – 2j cognitieve ontwikkeling 

SENSORI-MOTORISCH STADIUM 

→ Hoe gaan de schema’s veranderen 

     tijdens de ontwikkeling? 

→ aanpassing: assimilatie & accommodatie, 

     generalisatie & differentiatie 

OEFENEN AANGEBOREN REFLEXEN 

   altijd hetzelfde, ongeacht situatie 

PRIMAIRE CIRCULAIRE REACTIES 

   herhalen toevallige handelingen, ivm 

   eigen lichaam 

SECUNDAIRE CIRCULAIRE REACTIES 

   Herhaling toevallige handelingen die 

   effect op buitenwereld hebben, imitatie 

   vertrouwd gedrag van anderen 

COÖRDINEREN SECUNDAIRE CIRC.REACTIES 

   Objectpermanentie, Intentioneel gedrag 

   (uitwendig gericht, middelen, geen 

   herhaling bekende schema’s, vanaf het 

   begin doelgericht) 

TERTIAIRE CIRCULAIRE REACTIES 

   Op objecten gericht, met meer variaties,  

   actief experimenteren 

MENTALE VOORSTELLINGEN 

   interne weergave v info, geïnterioriseerd 

   experimenteren, uitgestelde imitatie, 

   verbeeldingsspel 

H7: 2j – 6j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

EINDE SENSORI-MOTORISCH STADIUM 

   Geïnterioriseerd experimenteren 

   Mentale voorstelling 

     → Uitgestelde imitatie, verbeeldingsspel, 

          tekenen 

     → Taal heeft maar kleine rol in 

          ontwikkeling: het draait om de 

          handelingen! 

PRE-OPERATIONELE FASE 

   Duale representatie 

   Beperkingen: egocentrisme, animisme, 

     finalisme, fysiognomisch waarnemen, 

     magisch denken, gebrek aan conservatie, 

     centratie, gebrek aan transformatie, 

     onomkeerbaarheid 

     → nog niet in staat tot operaties 
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PIAGET (II) 
  H9: 6j – 11j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

CONCREET-OPERATIONELE FASE 

   ° Logische operaties kunnen uitvoeren: 

     conservatie, decentratie, transformaties, 

     omkeerbaarheid, klasseren, seriatie & 

     transitieve inferentie, spatiaal redeneren 

   ° Alleen met concrete info, niet abstract! 

H11: 12j – 18j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

FORMEEL-OPERATIONELE FASE 

   ° Hypothetisch-deductief redeneren 

   ° Propositie-denken 

   ° Denken in termen van mogelijkheden 

Mogelijk niet universeel: gemodereerd door 

opleidingsduur & -niveau 

H12: 12j  - 18j emotionele & sociale ontwikkeling 

THEORIE VAN MORELE ONTWIKKELING 

Vroeger: heteronome moraal 

   ° 5j – 10j 

   ° regels zijn strikt, onveranderlijk 

   ° slechtheid beoordelen op resultaat, niet op 

     de bedoelingen 

Nu: autonome moraal 

   ° Regels veranderlijk: sociale overeenkomst 

   ° Resultaten & intenties beoordelen 

   ° Verantwoordelijkheid 
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INFORMATIEVERWERKINGSTHEORIE 
 

  

H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
Metafoor computer, flowcharts 

RECENTE ONTWIKKELING BINNENIN 

Neuropsychologie van de cognitieve 

ontwikkeling 

H5: 0j – 2j cognitieve ontwikkeling 

MENTALE STRATEGIEËN zodat info beter 

onthouden & efficiënter gebruikt 

SOORTEN GEHEUGEN: zintuiglijk, korte-

termijn, lange-termijn 

   → centrale uitvoerder 

   → Ontwikkeling: qua hoeveelheid & 

        snelheid 

AANDACHT 

   Snellere verwerking 

   Focus veranderen efficiënter 

   Meer volgehouden aandacht 

CATEGORIZATIE 

   1j: perceptuele organisatie, passief 

   2j: conceptuele organisatie, actief 

GEHEUGEN 

   herkenning vs herinnering 

H7: 2j – 6j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

AANDACHT 

   Maar voor korte tijd 

   Moeilijk op details letten 

   Snel afgeleid 

   Beter in plannen, als slaan ze vaak nog 

     belangrijke stappen over bij uitvoering + 

     enkel bij minder complexe en meer 

     vertrouwde taken 

GEHEUGENSTRATEGIEËN 

   Makkelijker te bestuderen: peuter kan zelf 

     beter beschrijven wat en hoe 

   Kennis van scripts steeds uitgebreider 

   Autobiografisch geheugen 

   Theory of Mind – false belief 

     → Meta-cognitie 

H9: 6j – 11j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

Snelheid & cognitieve inhibitie 

AANDACHT 

   Selectief, flexibel, planmatig 

GEHEUGENSTRATEGIEËN 

   Heel bewust 

   Herhalen, organiseren, elaboratie 

THEORY OF MIND & twee-orde false belief 

COGNITIEVE ZELFREGULERING: academische 

zelf-efficaciteit vs aangeleerde hulpeloosheid 

H11: 12j – 18j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

Aandacht 

Geheugenstrategieën 

Kennis 

Metacognitie 

Cognitieve zelf-regulering 

Verwerkingscapaciteit 

→ Allemaal beter 

Theorie & evidentie gaan vergelijken: 

wetenschappelijk denken 
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H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
WAT? Bepaald gedrag, hoe draagt dat bij 

tot overleving vd soort? 

   Fylogenese 

   Studieobject: instincten 

   Imprinting: kritische periode & soort 

      stimulus 

LATERE INSPIRATIE VOOR 

- hechtingstheorie van J. Bowlby 

   Ook kritische periode & soort stimulus 

- evolutionaire ontwikkelingspsychologie 

   adaptieve waarde van cognitieve, 

   emotionele & sociale ontwikkelingen 

   nagaan 

H1: gesch, theorie & onderzoeksstrategieën 
Cognitieve ontwikkeling = sociaal 

gemedieerd & cultureel bepaald: 

verschillende culturen leren andere dingen 

aan de kinderen 

H5: 0j – 2j cognitieve ontwikkeling 

Zone van Naaste Ontwikkeling: reeks taken 

die kind niet alleen kan uitvoeren maar 

moet leren van iemand die het beter kan 

H6: 0j – 2j emotionele & sociale ontwikkeling 

GEHECHTHEID 

   In fasen: nog geen gehechtheid, 

      beginnende gehechtheid, duidelijke 

      gehechtheid, wederkerige relatie 

   Door fases ontwikkelt intern werkmodel: 

      geheel van verwachtingen over 

      beschikbaarheid gehechtheidsfiguren & 

      kans dat ze hulp bieden bij 

      stressmomenten 

   Voorwaarden veilige hechtingsfiguur: 

      nabijheid, fysieke & emotioneel veilige 

      haven, veilige uitvalsbasis om te 

      exploreren 

H7: 2j – 6j fysieke & cognitieve ontwikkeling 

Sociale dialoog & private taal 

   ° Door toename taalkennis 

   ° gedrag sturen + basis van hogere 

     cognitieve processen 

     → private taal: bed-monoloog 

Ondersteuning of scaffolding 

ETHOLOGIE VYGOTSKY - SOCIOCULTURELE THEORIE 
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H12: 12j  - 18j emotionele & sociale ontwikkeling 

IDENTITEITSONTWIKKELING 

   ° criteria: expolratie & binding 

   ° achievement – foreclosure – moratorium - 

      diffusion 

H12: 12j  - 18j emotionele & sociale ontwikkeling 

MORELE ONTWIKKELING 

° methode: Heinz-dilemma 

° niveaus: 

   → preconventioneel niveau 

 - straf en gehoorzaamheid 

 - instrumentele gerichtheid 

   → conventioneel niveau 

 - good boy – good girl 

 - behoud sociale orde 

   → post-conventioneel niveau / principieel 

        niveau 

 - sociaal contract 

 - universele ethische principes 

H14: 18j – 40j emotionele & sociale ontwikkeling 

SEASONS OF LIFE 

   ° 0j – 17j = lente 

   ° 17j – 22j = overgang 

 → kan helpen om periode door te 

      komen: droom & mentor 

   ° 22j – 40j = zomer 

 → overgang 30er jaren: quarter life 

      crisis 

   ° 40j – 45j = overgang 

   ° 45j – 60j = herfst 

   ° 60j – 65j = overgang 

   ° 65j - … = winter 

 

H16: 40j – 65j emotionele & sociale ontwikkeling 

MIDLIFE CRISIS 

   ° evaluatie bereiken eigen doelen 

   ° hoe het best je leven bereiken om een 

     betekenisvolle toekomst te hebben? 

   ° Kleine of grote veranderingen 

   ° taken van middelbare volwassenheid: jong 

     oud, vernietigen-scheppen, mannelijk 

     vrouwelijk, binding-afzondering 

MARCIA 

KOHLBERG 

LEVINSON 
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H14: 18j – 40j emotionele & sociale ontwikkeling 

20j intimiteit 

30 loopbaan 

40 generativiteit 

50-60 behoeders van betekenis 

70 spiritueel & reflexief 

H16: 40j – 65j emotionele & sociale ontwikkeling 

Het bewaren van de zin 

Volgende generatie staat te drummen om de 

fakkel over te nemen 

Lange-termijn doelen 

Meer filosofisch 

H18: 65j - … emotionele & sociale ontwikkeling 

Affect-optimalisatie 

Emotie-gerichte coping 

→ emotionele experts 

VAILLANT 

LABOUVIE-VIEF 

H18: 65j - … emotionele & sociale ontwikkeling 

Ego-differentiatie vs preoccupatie werkrol 

Transcendentie lichaam vs preoccupatie 

   lichaam 

ego-transcendentie vs preoccupatie ego 

Link met GEROTRANSCENDENTIETHEORIE 

PECK 


