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ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 
HOOFDSTUK 1: GESCHIEDENIS, THEORIE EN ONDERZOEKSSTRATEGIEËN  

Structuur  

A. Structurele kenmerken à Levensloop perspectief 
B. Inhoudelijke typering à historisch, 20e eeuw, recent 
C. Vergelijking van theorieën  
D. Methodes  

DOMEIN VAN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE  

o Wetenschappelijk:  
ð Een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag wil begrijpen over de levensloop 

à in verschillende domeinen: fysiek, perceptueel, cognitief, emotioneel en sociaal 
à met interesse voor beïnvloedende factoren voor ontwikkeling 

ð Via methodologieën bekomen en onderzocht op correctheid  
o Toegepast:  

ð Theorieën en bekomen kennis toepassen op de mensen, heeft belang voor de praktijk  
ð Voorbeeld: psycholoog die mens helpt  

o Interdisciplinair: 
ð Men kijkt buiten psychologie zelf om zo kennis te bundelen tot kennis van vandaag  
ð Ontwikkelt zich door gecombineerde inspanningen uit vele wetenschappen  
ð Voorbeeld: sociologen, antropologen, biologen,…  

THEORIEËN OVER ONTWIKKELING 

o Beschrijven: we zien hoe iemand zich gedraagt 
ð Voorbeeld: veel woede-uitbarstingen  

o Verklaren: “angstig gehecht”  
o Voorspellen: “later zal relatie aangaan moeilijk zijn” 

à Voor we een vaststelling over een bepaalde situatie kunnen doen moeten we met een theorie komen  

ð Vervolgens gaan we beschrijven, verklaren en voorspellen aan de hand van deze theorie  

Theorie 

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

Voorbeeld: hechting  

ð Ontwikkeling van hechtingsrelatie in 1e jaar (beschrijven) 
ð Waarom ontwikkelt die band zich? (verklaren) 
ð Wat is het gevolg hiervan voor latere hechtingsrelaties? (voorspellen) 
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Nut van theorie: 

ð Begrijpen= geeft richting en betekenis aan wat we zien  
ð Basis voor praktijk  
ð Behoefte aan wetenschappelijke bevestiging = belang van replicatie  

à Als we de ontwikkeling begrijpen, kunnen we gemakkelijker de toestand verbeteren en opvolging van 
kinderen en volwassenen  

o Growth mindset: capaciteiten kunnen zich ontwikkelen  
ð Potentieel ontwikkelen door goede motivatie en inspanningen 
ð Mensen met deze mindset doen het beter 

o Fixed mindset: capaciteiten staan vast  
ð Voorbeeld: intelligentie  

à Theorieën beïnvloedt bij culturele waarden en systemen van een bepaalde tijd  

1. BASISVRAGEN OF STRUCTURELE KENMERKEN VAN 
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE THEORIEËN  

DRIE BASISVRAGEN  

1. Is ontwikkeling continu of discontinu?  
2. Is er één verloop van de ontwikkeling of meerdere?  
3. Is erfelijkheid of milieu het belangrijkst?  

BASIS VRAAG 1: CONTINU OF DISCONTINU?  

à Achter (schijnbare) discontinue ontwikkeling kan er continue ontwikkeling zitten  

Voorbeeld  

à Grafiek = groeispurt die pubertijd kenmerkt 

ð Sterke piek lijkt te wijzen naar discontinue ontwikkeling, MAAR 
is niet zo  

ð Continue WANT kwantitatieve verandering: je groeit beetje bij 
beetje  

à Waarheid ligt tussenin  

DISCONTINU  CONTINU  
KWALITATIEVE VERANDERING= NIEUWE MANIER 
VAN REAGEREN IN SPECIFIEKE PERIODES  Kwantitatieve verandering = uitbreiden van al 

bestaande vaardigheden  

ABRUPTE VERANDERING – CRISIS  Vaak geleidelijke verandering – gradueel 

MAAR niet altijd  

VOORBEELD: KENNIS BREIDT UIT, TRAINEN VAN 
SPIERGROEPEN, MOTORISCHE ONTWIKKELING, 
PUBERTIJD,…  

Voorbeeld: transitie van middelbaar naar hoger 
onderwijs, midlifecrisis, trauma,..  



 3 

BASISVRAAG 2: 1 VERLOOP OF MEERDERE?  

à Vroeger: aanhanger van stadiatheorieën (vb. Piaget en Kohlberg) 

ð Men had de neiging om menselijke ontwikkeling in één verloop te plaatsen  
ð Universeel (door vaste sequentie van fasen) 
ð Unidimensioneel  
ð Fasentheorieën die discontinuele ontwikkelingen voorstellen  

à Nu: meerdere vormen van ontwikkeling mogelijk door unieke combinaties van persoonlijke en 
omgevingskenmerken  

ð Je kan het niet in maar één lijn zetten  
ð Je kan stagnatie, progressie én vooruitgang vertonen  

à voorbeeld: iemand die verlegen is zal anders ontwikkelen in sociaal verband dan een erg open en extravert 
persoon  

ð Onderzoekers van nu zijn zich veel meer bewust van de culturele diversiteit in ontwikkeling dan 
vroeger  

BASISVRAAG 3: ERFELIJKHEID OF OMGEVING/ NATURE OF NURTURE?  

Erfelijkheid Omgeving 

Biologische theorieën (nature)  

- Nadruk op ontwikkeling als endogeen 
- Benadrukken stabiliteit en belang van 

erfelijkheid  
- omgeving= belangrijk bij vroege ervaring 

Milieutheorieën (nurture)  

- Nadruk op ontwikkeling als exogeen= van 
buiten uit gestuurd  

- Beklemtonen plasticiteit of 
veranderbaarheid  

- Omgeving = ganse leven door belangrijk  

Aangeboren biologische eigenschappen  Fysische en sociale invloeden uit de omwereld  

à Menselijke ontwikkeling ziet er anders uit volgens waar je de klemtoon op legt 

à Maturatie is een belangrijk concept: bouwplan van ontwikkeling dat klaar ligt bij de geboorte waar je niets 
kan tegen doen 

ð Context heeft hoogstens een beetje invloed op de ontwikkeling  

à Rol van omgeving = ontwikkeling is exogeen gestuurd  

ð In welke richting je als persoon zult evolueren  

Voorbeeld: Three Identical Strangers  

ð Drieling uit elkaar gehaald  
ð Zelfde genen maar hoe beïnvloedt omgeving anders?  

Tegenwoordig: achterhaalde discussie want erfelijkheid en omgeving spelen op een complexe manier op elkaar 
in  
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Onderzoek Caspi en collega’s 

ð Interactie tussen mishandeling en 5HTT gen in voorspelling van depressie 
ð Depressie à nature en nurture samen kunnen zorgen voor verhoogd risico: wanneer 1 vd 2 wefvalt 

is het risico niet meer verhoogd  

Onderzoek O’Connor en collega’s 

ð Twee groepen adoptiekinderen: 1 met gekend genetisch risico op antisociaal gedrag en 1 zonder 
risico  

ð Zorgt ervoor dat gezin hierop inspeelt en zo versterkt omgeving het nature-element 
ð Op 12 jaar antisociaal gedrag bij 1e gezin met genetisch risico  

BASISVRAGEN 

à Hoe zijn deze structurele kenmerken onderling verweven?  

à Zal een onderzoeker die bijvoorbeeld sterk in discontinue ontwikkeling gelooft eerder in nature of in nurture 
geloven?  

ð Nature  

LEVENSLOOPPERSPECTIEF  

Extreem kiezen  

 

 

Balans= levensloopperspectief 

à We bewegen weg van het extreme kiezen  

à Meer nuance vinden tussen extremen  

à Vroeger vond men oude niet interessant om te bestuderen  

ð Senioren van nu zijn actieve dynamische mensen die nieuwe ontwikkelingstaken op zich nemen  
ð Moderne mensen die veel ontwikkeling vertonen  

à Levensloopperspectief = belangrijke vertegenwoordiger van dynamische systeembenadering  

à Gegroeid uit onderzoek naar volwassenen en ouderen  

à Ontwikkeling als  

- Levenslang  
- Multidimensioneel en veelvormig 
- Plastisch  
- Ingebed in verschillende contexten  

LEVENSLOOPPERSPECTIEF: LEVENSLANG  
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à In tegenstelling tot bijvoorbeeld Freud, Piaget en Kohlberg  

à Volwassenheid = ontwikkeling van vele mogelijkheden 

à Levenslange ontwikkeling 

à Drie brede domeinen van ontwikkeling die interageren 

o Fysiek 
o Congnitief 
o Emotioneel en sociaal  

Prenataal Bevruchting – geboorte  

Baby en peuter Geboorte – 2 jaar 

Vroege kindertijd 2 – 6 jaar 

Lagere schoolleeftijd 6 – 11 jaar 

Adolescentie 11 – 18 jaar 

Vroege volwassenheid 18 – 40 jaar 

Middelbare volwassenheid 40 – 65 jaar 

Late volwassenheid 65 jaar – overlijden 

LEVENSLOOPPERSPECTIEF: MULTIDIMENSIONEEL EN -DIRECTIONEEL  

à Multidimensioneel= bepaald door complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren  

à Multidirectioneel of veelvormig 

- Vooruitgang en achteruitgang over alle domeinen heen  
- Vooruitgang en achteruitgang binnen zelfde domein 

LEVENSLOOPPERSPECTIEF: PLASTICITEIT 

à Kneedbaarheid, veranderbaarheid  

à Grote verschillen tussen individuen  

à Capaciteiten tot veranderbaarheid neemt af over tijd < toenemende rigiditeit  

à Je kan nog veranderen à potentieel voor groei = zeer groot  

Voorbeeld: angstig gehecht persoon kan rechtgezet worden door romantische relatie met veilig gehecht persoon  

LEVENSLOOPPERSPECTIEF: VERSCHILLENDE CONTEXTEN  

à Invloeden op ontwikkeling: 

- Leeftijdsgebonden  
- Gebonden aan geschiedenis  
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- Niet-normatief 

 

1. Leeftijdsgebonden= gebeurtenissen sterk gebonden aan leeftijd en daardoor voorspelbaar (normatief) 
ð Normatieve invloeden: ze gelden voor ons allemaal  
ð Zorgt ervoor dat we hetzelfde meemaken  
ð Voorbeeld: hormonale veranderingen, midlifecrisis, overlijden, eerste verliefdheid, rijbewijs,… 

2. Gebonden aan geschiedenis= ervaren door mensen geboren rond zelfde tijdstip (normatief) 
ð Cohort of generatie  
ð Voorbeeld: digitale evolutie, culturele invloeden, wereldoorlog, 9/11, religie 

3. Niet-normatief= onregelmatige gebeurtenissen, beperkt aantal mensen, niet voorspelbaar 
ð Voorbeeld: overlijden, scheiding, burn-out, seksuele geaardheid, lotto winnen, plots beroemd 

worden  

GENERATIES 

Babyboom à generatie na 2e wereldoorlog 

ð Positieve generatie,… 

Generatie X à 40-60 jaar  

ð Meer pessimistisch,… 

Generatie Y à 20-35 jaar  

ð Kapitalistisch, materialistisch,.. 

Genertie Z / i-generation à studenten  

ð Meer focus op gelijkheid,… 

2. INHOUDELIJKE TYPERING VAN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE THEORIEËN 

2.1. WETENSCHAPPELIJKE VOORVADERS 

EVOLUTIETHEORIE (DARWIN) 

à Natuurlijke selectie: organismen met bepaalde eigenschappen slagen er beter in om te overleven  

à Seksuele selectie: eigenschappen die bijdragen tot reproductieve succes van organisme 
(voortplantingskansen) 

à Beide soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te worden, zodat alleen goed 
aangepaste soorten overleven (survival of the fittest) 

BETEKENIS VAN EVOLUTIETHEORIE VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

à Deze vaststellingen worden door ontwikkelingspsychologen toegepast op de mens: bepaalde eigenschappen 
en gedragingen zijn nuttig voor onze overleving 

à Recapitulatietheorie: ontogenese als herhaling van fylogenese: zijnde van eenvoudig naar complex  
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- Ontogenese: de ontwikkeling van een mens gedurende een mensenleven  
- Fylogenese: de ontwikkeling of evolutie van de mens als soort  

Voorbeeld: Wat is de evolutionaire verklaring van het feit dat jongens vaak wilder zijn?  

à Recapitulatietheorie toegepast op ontwikkelingsspel: 

- Vroege kindertijd (0-4): stadium van de dieren: vb vechten, gooien, kloppen  
- Kindertijd (4-8): stadium van de nomadische mensachtigen: jagen en vissen; vb verschillende rollen 

innemen 
- Pre-adolescentie (8-12): stadium van overgang naar sedentair bestaan; vb: hutten en tentenkampen 

bouwen  
ð Sedentair= levenswijze die wordt bepaald door het verblijf op dezelfde plaats 

- Adolescentie (12-24): stadium van beschaving; vb meer gestructureerd spel à hobby’s  

NORMATIEVE BENADERING (HALL GESSEL) 

à Grootscheeps onderzoek om leeftijdsgemiddelden en typische ontwikkeling in kaart te brengen  

à Beschrijving leidt tot vaststelling van geordend patroon van verandereingen: bevestigt maturatie-idee 

à Het is mogelijk om de meeste menselijke fenomenen een leeftijd toe te wijzen  

BINET: TEST BEWEGING 

à Binet  

à Stanford-Binet intelligentietests: identificeren kinderen met leerproblemen  

ð Bijzonder onderwijs 

à Interesse in individuele verschillen in ontwikkeling groeit  

à Men wil ook een norm opstellen  

 

- Darwin: verklaring  
- Hall: beschrijving  
- Binet: voorspelling  

2.2.  KLASSIEKE THEORIEËN UIT DE 20E  EEUW  

 

 

 

 

 

 

Psychoanalyse

Freud

Erikson

Leertheorie

Traditioneel 
Behaviorisme

Sociaal leren 
theorie

Piaget
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2.2.1. PSYCHOANALYSE 

FREUD  

Visie 

- Kinderen gaan door reeks stadia waarin conflictrn tussen biologische driften en sociale verwachtingen  
- Oplossing bepaalt psychisch functioneren  

à Psychoseksuele theorie= hoe ouders omgaan met impulsen van kinderen in eerste levensjaren bepaalt 
ontwikkeling persoonlijkheid  

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

à Twee basisdriften: 

- Libido: gericht op seksualiteit, harmonie, gericht op integratie 
- Thanatos: doodsdriften gericht op vernieling, differentiëren van anderen  

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

à Bij geboorte zijn er driften aanwezig die in conflict komen met sociale omgeving à driften willen onmiddellijk 
bevredigd worden à gemakkelijkste weg: primair denken à ouders moeten op deze driften kunnen inspelen, 
dit is cruciaal voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling  

à De menselijke geest deelt zich op in drie structuren  

- Id = bron van biologische basisbehoeften en verlangens  
ð Geregeerd door een primair denkproces zonder logica  
ð Opereert volgens het lustprincipe 

- Ego = bewuste en rationele kant van de mens  
ð Werkt aan de hand van het realiteitsprincipe 
ð Geregeerd door “secundair proces denken” 
ð Op zoek naar onderhandeling tussen wat driften en maatschappij willen  

- Superego (=geweten) regels van de maatschappij volgen  
ð Vertegenwoordigt het deel dat de normen en waarden van de maatschappij internaliseert 
ð Aangeleerd door socialisatie 
ð Het “goede” wordt beloond, het “slechte” wordt bestraft  

METAFOOR VAN PERSOONLIJKHEIDS-ONTWIKKELING 

à De menselijke geest als een waterbuizensysteem zoals in een huis:  

- De kranen open = het Id predomineert  
ð Neurotische angst 

- De kranen dicht = het SuperEgo predomineert  
ð Morele angst 

- De druk afleiden = manieren om de druk af te leiden  
ð Ego bemiddelt 
ð Kracht van driften gebruiken om iets nuttigs te doen dat door de maatschappij wordt gewaardeerd 
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PSYCHOSEKSUELE STADIA  

 

Oraal Geboorte – 1 jaar 

Anaal 1 – 3 jaar 

Fallisch 3 – 6 jaar 

Latentie 6 – 11 jaar 

Genitaal Adolescentie 

 

1) Ooraal  
- Dingen in mond steken, zuigen aan de papfles/moederborst 
- Ontwikkelt warm gevoel naar mama toe 
- Orale fixatie = wanneer mama de warmte, zorg en conseuqeunte voeding niet kan geven  

ð Te weinig stimulatie?: later te afhankelijk  
ð Persoonlijkheidskenmerken: roken, nagelbijten, emotioneel eten, verlatingsangst, afhankelijkheid  

2) Anaal 
- Zindelijkheidstraining, gevoel van macht  
- Kan hiermee invloed uitvoeren op de omgeving  
- Anale fixatie  

ð Te weinig ‘anale stimulatie’?: later koppig, dwangneurose 
ð Persoonlijkheidskenmerken: gierigheid, niet vrijgevig zijn,…  

3) Fallisch  
- Oedipuscomplex (jongen verliefd op mama, dochter verliefd op papa) 
- Oplossing = tussenkomst van andere ouder 
- Fallische fixatie = problemen wanneer papa te streng superego installeert  

ð Te veel?: later perfectionisme 
ð Persoonlijkheidskenmerken: faalangst 

4) Latentie  
- Rustige fase, driften schuilen even  
- Weinig psychisch conflixt  
- Verstoort door genitale fase  
5) Genitaal  
- Driften waren eerder partieel (1 lichaamsdeel) 
- Eerder gericht op iemand anders: seksuele voortplanting, gevoelens voor andere persoon  

à In elke nieuwe ontwikkelingsfase zet het libido zich vanuit een innerlijk gestuurd proces vast op een andere 
erogene zone 

ð Zone die op een bepaald ogenblik lust verschaft door bevrediging van het eros te bieden  

KRITIEK OP FREUD 

n Te grote klemtoom op rol seksuele gevoelens in ontwikkeling  
n Theorie is cultuurspecifiek  
n Geen onderzoek bij kinderen  
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Oefening: welke soort theorie?  

ð Discontinu; je gaat door verschillende fases per leeftijd en wordt abrupt verbroken wanneer het 
anders verloopt in genitale fase  

ð 1 verloop: je gaat van oraal naar anaal,… 
ð Nurture: er is een grote impact van omgeving over hoe verdere ontwikkeling verloopt  
ð OOK nature want je gaat door fases die biologisch geprogrammeerd zijn  

ERIKSON  

à Rol van het ego verschilt 

- Freud: defensief à verdedigt zich tegen dreigingen van id en super-ego 
- Erikson: constructief à actief oplossen van conflicten waarmee individu wordt geconfronteerd 

à Erikson heeft meer globale en positieve visie  

- Freud: pessimistisch & donker: ego levert voortdurend een strijd  
- Erikson: optimistisch: ego is een sturende, positieve kracht die voortdurend streeft naar ontwikkeling 

van psycho-sociale identiteit 

à Belang van de sociale omgeving  

- Freud: minimale rol à intrapsychisch  
- Erikson: substantiële rol à interpsychisch  

ð Psycho-sociale ontwikkeling staat centraal  

à Duur van ontwikkeling 

- Freud: na 5 jaar ligt persoonlijkheid vast  
- Erikson: ontwikkeling = levenslang proces; voegt een aantal stadia toe  

Psychoseksueel stadium (Freud)                                       Psychosociaal conflict (Erikson) 

• Oraal  
• Anaal  
• Fallisch  
• Latentie  
• Genitaal  

 

 

 

EPIGENETISCH MODEL  

à Het leven ontwikkelt zich volgens een vast stramien van binnenuit  

ð Universele geldigheid, maar contextuele invulling  

à Opeenstapeling van verschillende lagen  

• 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  
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ð Goed doorkomen van een crisis heeft implicaties voor verdere persoonlijkheidsontwikkeling 

 

 

VOOR- EN NADELEN 

+ Nadruk op unieke, individuele levensgeschiedenis  

+ Inspireerde onderzoek over vele aspecten van menselijke psychosociale ontwikkeling  

- Weinig aandacht andere methodes, daardoor geïsoleerd 

- Vele ideeën zijn moeilijk te onderzoeken  

2.2.2. BEHAVIORISME EN SOCIAAL LEREN  

à Filosofische achtergrond van behaviorisme: 

- 17e eeuw (Locke): tabula rasa – kind als onbeschreven blad 
ð Continue ontwikkeling  
ð Vele richtingen  
ð Kind = passief  

 

Crisis = 
Kernconflict

Vorig 
Psycho-
sociaal
Conflict

Negatieve 
Pool

Sociale 
Steun

Ego-
sterkte
(Deugd)

Positieve 
Pool

Klassieke conditionering  Stimulus – respons  

Operante conditionering  Bekrachtigen en straffen  
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IVAN PAVLOV 

à Geïnteresseerd in de manier waarop gedragingen aan elkaar gekoppeld worden via associaties  

Klassieke conditionering  

à Hond van Pavlov: belletje zorgt ervoor dat de hond begint te kwijlen  

ð Als je een neutrale stimulus combineert met een ongeconditioneerde stimulus die op zich reeds een 
ongeconditioneerde reactie uitlokt, dan zal de neutrale stimulus een geconditioneerde stimulus 
worden die een geconditioneerde reactie zal uitlokken analoog aan de ongeconditioneerde reactie  

à Voorbeeld: moeder streelde kindje over hoofdje bij geven van borstvoeding à wanneer ze later weer over 
het hoofdje wrijft wil het kindje beginnen drinken  

ð OS= borstvoeding want OR à moet niet aangeleerd worden  
ð GS= strelen van het voorhoofd zorgt ervoor dat kind begint te zuigen à ontstaan door associatie  

à Niet enkel fysieke dingen aangeleerd maar ook emotionele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Kleine Albert 

ð Kind bang maken van dieren (witte ratten) door telkens op de achtergrond harde klap te laten horen  
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Operante conditionering 

ð Actiever  

à Je wordt bekrachtigt voor een positief gedrag 

à Je moet eerst zelf iets doen voordat er wordt op ingegaan  

ð Gedrag is instrumenteel 

 

 

B.F SKINNER 

à Beschrijft operante of instrumentele conditionering 

ð Operant: operatie uitvoeren op de omgeving = intentioneel ingrijpen om iets gedaan te krijgen  
ð Instrumenteel: gedrag is een instrument om in te grijpen op de omgeving  
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Zoemsessie 

à Beeld je in dat je een ouder bent die probeert om je kind meer buiten te laten spelen en minder op de 
computer  

• Positieve bekrachtiging = belonen voor het buitenspelen, je mag een fiets kopen om meer buiten te 
spelen + ik zal meespelen -> meer emotioneel ‘dan zal ik trots zijn’  

• Positieve straf = stop eens met computerspelletjes te spelen want anders moet je je kamer opruimen 
of eerder gaan slapen -> emotioneel ‘dan zal mama zeer ontgoocheld zijn’  

• Negatieve bekrachtiging = als je vandaag buitenspeelt, moet je de afwas niet doen -> emotioneel ‘dan 
zal ik stoppen met zagen’  

• Negatieve straf=wegnemencomputer,danmagjenietmeenaarhetpretpark,geen dessert -> emotioneel 
‘dan weet mama niet of ze jou wel graag ziet’  

VERGELIJKING OPERANTE VS KLASSIEKE CONDITIONERING  

Klassieke conditionering 

ð S à R sequentie  
ð Passief= gedrag is functie van aanwezigheid van stimulus die reflexmatig gedrag uitlokt 

Operante conditionering 

ð R à S sequentie  
ð Actief= individu probeert actief bepaalde stimulus te bekomen  

KERNASSUMPTIES  

à Mens = passief  

ð Geen interne groeiprocessen/geen introspectie 
ð Menselijk gedrag wordt verkapt in gedragseenheden  
ð Gedragseenheden kunnen op een toevallige wijze aan elkaar gekoppeld worden via algemene wetten  



 15 

à Sociale omgeving programmeert menselijk gedrag (=mechanisch) 

ð Vele ontwikkelingslijnen zijn mogelijk  
ð Ontwikkeling is een kwantitatief accumulatieproces op grond van omgevingsinvloeden= continue 

ontwikkeling  

à Gevolg 

ð Weinig aandacht voor leeftijdspecifieke processen  
ð Fasetheorieën zijn zinloos  

SOCIAAL LEREN THEORIE  

à Albert Bandura 

ð Modeling/imitatie/observerend leren: opnieuw passief  
ð Later uitbreiding naar sociaal-cognitieve theorie: meer actieve bijdrage in leerproces  

à Volgens B. worden kinderen steeds selectiever op wat ze gaan imiteren  

ð Persoonlijke standaarden en een gevoel van werkzaamheid 
ð Voorbeeld: wanneer ouders steeds trots zijn op wat kind kan en doet, zal het kind een zelfzekerheid 

ontwikkelen en zijn eigen waarden kennen en zal zo ook opkijken en imiteren van mensen met een 
hogere standaard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOOR- EN NADELEN 

Nadeel:  

- Visie op omgevingsinvloeden te beperkt  
- Onderschatten van eigen bijdrage tot ontwikkeling  

Voordeel: 
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- Toegpast in gedragstherapie (=combinatie van conditionering en model-leren) 

2.2.3 PIAGET 

FILOSOFISCHE ACHTERGROND  

à 18e eeuw (Rousseau): 

(a) “Edele wilde”: kind als gezond en ethisch van nature  
(b) Discontinue ontwikkeling (4 stages: vroege, midden en late kindertijd, adolescentie) 
(c) Maturatie  
(d) Kinderen = actieve impact op eigen ontwikkeling  

à Naarmate we ouder worden, worden we steeds een betere versie van onszelf  

à Cognitieve ontwikkelingstheorie = kinderen bouwen actief kennis op door omgaan met en verkennen van 
wereld  

ð Doel= adaptatie  
ð Structureren van denken passen zich aan om externe wereld te begrijpen en een evenwicht te bereiken 

Wat zijn structuren? 

- Georganiseerde gehelen van een reeks uiteenlopende schema’s 
- Dominante mentale denkvormen die typisch zijn voor iedere fase 
- Dus: schema’s worden vaak samengebracht onder de noemer van een structuur omdat men ontdekt 

dat er een organisatorisch principe aan ten grondslag ligt  

Schema 

Specifieke psychologische elementen die ten grondslag liggen aan een bepaalde vaardigheid  

Structuur 

Georganiseerd geheel van schema’s waartussen men een relatie ontdekt  

PIAGET’S STADIA/FASES 

• Sensorimotorische fase (0-2j) 
• Pre-operationele fase (2-6j) 
• Concreet operationele (7-12j) 
• Formeel operationele fase (12j-) 

SENSORIMOTORISCH  

à Leert de wereld kennen door te handelen en via zintuigen  

à Van deze kennis blijft weinig hangen dus je moet keer op keer het werk opnieuw doen  

Voorbeeld: toevallig zuigen op duim verschaft sensorieel genot  

ð Deze reactie wordt motorisch steeds herhaald en het duimzuigschema wordt opgeboud  
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PRE-OPERATIONEEL 

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

à Beschikt nu over de capaciteit om de wereld op een symbolische wijze voor te stellen  

- Virtuele werkelijkheid ipv fysieke werkelijkheid  
- Voorbeeld: uitgestelde imitatie, objectpermanentie, doen-alsof spelletjes  

CONCREET OPERATIONEEL 

à Men kan logische bewerkingen (operaties) uitvoeren  

à Betere organisatie in redeneren  

à Operaties moeten concreet blijven  

FORMEEL OPERATIONEEL  

à Men kan abstract en hypothetisch redeneren  

à Denken in termen van mogelijkheden en doelen  

Voorbeeld: aan wetenschap doen en een experiment opstellen  

METHODEN ONDERZOEK  

à In begin: observeert eigen kinderen, alledaagse problemen en reacties daarop  

à Later: klinische interviews: antwoord kind is basis voor volgende vraag 

Voordelen 

- Kinderen leren actief en hebben een rijke, gestructureerde intelligentie  
- Stimuleerde veel onderzoek over kinderen  
- Ontdekkingsleren wordt in scholen gestimuleerd 

Nadelen 

- Piaget onderschatte de competentie van baby’s en kleuters 
- Prestatie kan verbeterd worden door training: idee van ontdekkingsleren  
- Beperkte theorievorming na adolescentie  

2.3 RECENTIE THEORIEËN  

2.3.1 INFORMATIEVERWERKINGSTHEORIE  

à Metafoor van de computer: menselijke geest is systeem dat symbolen manipuleert en waar informatie 
doorstroomt 

à Gebruik van diagrammen (‘flowcharts’) van stappen in oplossen problemen  
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Voorbeeld: brug bouwen, optelsom maken  

 

à Gaan ervan uit dat onze cognitieve vaardigheden gradueel ontwikkelen naarmate we ouder worden  

à Er is niet één verloop, maar een multidiversionele kijk op ontwikkelingspsychologie  

à Recente ontwikkeling binnen deze theorie: neuropsychologie van de cognitieve ontwikkeling 

- Hoe zijn veranderingen in de hersenen gerelateerd aan veranderingen in cognitief functioneren?  
- Welke ervaringen stimuleren of ondermijnen de ontwikkeling van de hersenen  

Voordelen 

- Kind als actieve denker, maar geen stadia  
- Zorgvuldige onderzoeksmethoden  

Nadelen 

- Geen omvattende theorie van ontwikkeling  
- Geen plaats voor verbeelding, creativiteit  
- Onderzoek in labo-situaties (geen real life) 

VERGELIJKING INFORMATIEVERWERKING & PIAGET 

Piaget            Infoverwerking  

• Kind = actief lerende  
• Universeel 
• Stapsgewijze ontwikkeling  
• Algemene concepten  

 

 

2.3.2  ETHOLOGIE EN EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE  

à Ethologie bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag  

à Evolutionaire ontwikkelingspsychologie: adaptieve waarde van aangeleerd gedrag voor de soort 

• Kind = actief lerende  
• Universeel 
• Continue ontwikkeling van cognitieve 

processen  
• Specifieke processen: deelaspecten zoals 

geheugen, aandacht en categorisatie  
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à Taak van de ethologie= studie van de aanpassingswaarde van het gedrag en de belang ervan in evolutie en 
overleven van de soort 

ð Dus ethologie focust op fylogenese  

à Studieobject van ethologie = instincten  

ð Kant en klare reactieschema’s of gedragspatronen  
ð Zijn doorheen de evolutie van de soort biologisch verankerd geworden  
ð Hebben hun nut omdat ze de aanpassing en overleving van de soort bevorderen  
ð Voorbeeld: reflexen  

Vraag  

- Wat zouden de termen instinctzwak en instinctsterk kunnen betekenen?  
ð Instinctsterk= groot gamma aan instincten of biologisch geprogrammeerde reactiepatronen  
ð Instinctzwak= niet meer sterk gebasseerd op instincten  

à Gevolg: imprinting of inprenten= proces waarbij een bepaalde stimulus tijdens een kritische periode wordt 
opgeslagen of ingeprent  

à Twee belangrijke voorwaarden bij imprinting 

- Kritische periode = beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde gedragingen aan te leren  
- Soort stimulus = stimulus is niet geprogrammeerd, maar wel instinctmatig volggedrag  

à Ethologie vormde de basis voor latere hechtingstheorie van John Bowlby 

- Imprenting kan gezien worden als een vorm van hechting  
- Er wordt verondersteld dat menselijke hechting biologisch geprogrammeerd is: glimlachen, brabbelen 

en grijpen van baby zijn aangeboren sociale signalen om een hechtingsrelatie tot stand te brengen  

à Hechtingstheorie neemt basisassumpties van ethologie over 

- Kritische/sensitieve periode: wolfskinderen kunnen zich niet hechten aan mensen  
- Soort stimulus is bepalend: moeilijk op een veilige hechtingsrelatie op te bouwen met een depressieve 

moeder  

à Vormde ook de basis voor evolutionaire ontwikkelingspsychologie 

- Doel: adaptieve waarde van cognitieve, emotionele en sociale ontwikkelingen nagaan  
- Voorbeeld: soort spel: agressief bij jongens, kliekjesgedrag bij meisjes  
ð Partnerkeuze tijdens vroege volwassenheid  

2.3.3 SOCIOCULTURELE THEORIE (VYGOTSKY) 

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

à Net zoals Piaget en de informatieverwerkingstheorie 

ð P had veel vertrouwen in de spontane cognitieve ontwikkeling en zag het minder als een universeel 
aspect  

ð De theorie van V stelt dat kinderen vanuit de omgeving een duwtje in de rug krijgen = nurture  
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à Congitieve ontwikkeling= sociaal gemedieerd en een cultureel bepaald proces  

ð Sociale interactie = samenwerken en dialogeren met mensen die meer weten  
ð Voorbeeld: stimuleren van puzzel-vaardigheden door ouders  

à Verschillende culturen selecteren andere taken die kinderen moeten leren  

Voordeel 

- Kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke cultuur  

Nadeel 

- Verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage tot ontwikkeling  

 

Vergelijking Piaget, infoverwerking en Vygotsky 

Piaget Infoverwerking Vygotsky 

• Kind = actief lerende  
• Universeel  
• Stapsgewijze 

ontwikkeling  
• Algemene concepten  
• Nature en nurture  

• Kind = actief lerende  
• Universeel 
• Continue ontwikkeling 
• Specifieke processen  
• Nature en nurture  

• Kind = actief lerende  
• Cultureel bepaald  
• Continue en stapsgewijze 

ontwikkeling  
• Minder duidelijk  
• Nature en nurture, 

klemtoom op nurture  

2.3.4 ECOLOGISCHE THEORIE  

Bronfenbrenner (1917-2005): mens ontwikkelt binnen complex systeem van relaties en is beïnvloed door 
verschillende niveaus van omgeving  

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

ð Transactioneel  
ð Context van ecologie wordt streks onderstreept  
ð Waarschijnlijk de meest gedetailleerde theorie van invloeden van de omgeving  
ð Je hebt als kind zelf ook enkele biologische kenmerken waarop gereageerd wordt  

à Niveaus = hiërarchische reeks van concentrische cirkels  

ð Van binnen naar buiten  
ð Multi-layered 
ð Dichte cirkels = meer rechtstreekse invloed  
ð Verste cirkels = via via  
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Microsysteem 

ð Activiteiten en personen in onmiddellijke omgeving waar 
kinderen direct contact mee hebben  

ð Hoe dichter bij jou, hoe groter de stempel op ontwikkeling  
ð Ouders, leerkracht, vrienden, leeftijdsgenoten,…  
ð Zeer directe (proximale) invloeden  

Mesosysteem 

ð Verbindingen tussen microsystemen  
ð Onderlinge beïnvloeding  

Exosysteem  

ð Sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeert, maar toch een invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling  

ð Voorbeelden: werksituatie van de ouder, meer uitgebreide familie, buren, vrienden van ouders,…  

Macrosysteem 

ð Culturele waarden, wetten, gebruiken en hulpbronnen 
ð Het land waarin je woont kan op een complexe manier invloed uitoefenen op de ontwikkeling  
ð Tiger moms= Aziatische moeders die heel erg streng zijn zodat het kind heel groed presteert, fouten 

worden niet toegelaten  
ð Voorbeeld: land waar veel flexibiliteit is op de werksituatie, politieke maatregelen, klimaat in een 

cultuur,… 

Chronosysteem 

ð Tijdsdimensie van model  
ð Omgeving verandert voortdurend  
ð Veranderingen kunnen zelf gekozen zijn of van buiten uit worden opgelegd 

Conclusie= ontwikkeling is een samenspel van omgeving en individu 

ð Mens is product en producent eigen omgeving  
ð Zeer dynamisch model  

3. ONTWIKKELING BESTUDEREN  

Definitie hypothese  

Voorspelling vanuit theorie, die kan opgebroken worden in predicties  

 

 

 

 

 

Methode = specifieke  

activiteiten van deelnemers 

Vb. vragenlijsten, tests, interviews 

Opzet (design) = algemeen plan van 
onderzoek dat beste toets van hypothese 
mogelijk maakt 
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3.1 ONDERZOEKSMETHODEN  

3.1.1 SYSTEMATISCHE OBSERVATIE 

Naturalistische observatie  

- Observatie in veld, natuurlijke omgeving  
- Nadeel: weinig controle  
- Voordeel: alledaagse gedrag zien  
- Studie: Airport seperations; op luchthavens kijken hoe romantische koppels afscheid nemen van elkaar 

+ korte vragenlijst  
ð Verschillen in de manier, sommigen kort intiem, anderen dramatisch  
ð Mensen met een meer veilige hechting = intiem  
ð Kritische evaluatie: storende variabelen  

ð Ruzie, duur van afwezigheid, gewoonte,…  

Gestructureerde observatie 

- Observatie in labo, opgezet  
- Voordeel: meer controle  
- Nadeel: labogedrag is niet alledaags gedrag  
- Voorbeeld: The strange situation 
ð Mama/papa moet het lokaal verlaten en vreemde persoon komt binnen  
ð Er wordt gekekn naar de reactie van het kind op de reünie  
ð Zo wordt bepaald welk soort hechting het kind heeft aangegaan  

3.1.2 ZELFRAPPORTERING  

Klinisch interview 

- Flexibele stijl, zoals in gesprek  
- Open vragen  
- Voordeel: veel info vergaren op korte tijd en sluit goed aan bij alledaagse ervaringen  
- Nadeel: accuraatheid, problemen met sociale wenselijkheid en verbale vaardigheden  

Gestructureerd interview 

- Altijd zelfde vragen op zelfde manier  
- Voordeel: gestandaardiseerd 
- Nadeel: geen diepgang  

3.1.3 KLINISCHE GEVALSSTUDIE 

à Brengt veel informatie over één persoon samen: volledig beeld  

à Combinatie van observaties, interviews en testscores  

ð We onderzoeken 1 persoon met verschillende methoden  
ð Uit deze methode proberen de gemeenschappelijke deler te verkrijgen (triangulatie) 

à Wordt gedaan als slechts weinig personen zijn  
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à Voorbeeld: Freud: ziektegeschiedenissen (boek met gevalsstudies) 

3.1.4 ETHNOGRAFIE  

à Methoden om cultuur te bestuderen  

à Vragenlijstenonderzoek: veralgemeenbaarheid van processen nagaan  

à Etnografische methode: culturele betekenis van gedrag proberen te achterhalen  

- Beschrijvende, kwalitatieve techniek  
- Niet individu, maar cultuur/groep 
- Participerende observatie om eigen invloed te minimaliseren  
- Nadeel: selectieve interpretatie en geen generalisatie  

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

ð Voorbeeld: verband tussen scores van controlerend opvoeden en adolescenten met problemen nagaan 
in België en Japan 

ð Probleem kan zijn dat eenzelfde item in verschillende culturen anders geïnterpreteerd kan worden  

3.2 ALGEMENE ONDERZOEKSDESIGNS 

3.2.1 CORRELATIONEEL ONDERZOEK  

à Correlationele proefopzet: informatie bij bestaande groepen, relatie tussen twee variabelen wordt 
bestudeerd 

à Correlatiecoëfficiënt 

- Getal dat de sterkte of grootte van de samenhang tussen 2 variabelen aangeeft  
- Teken geeft richting aan verband aan: positief of negatief  
- Geeft aan of er een verband is tussen relatieve positie op één variabele en relatieve positie op andere 

variabele  
- Drie mogelijke verbanden  

ð Positief verband = personen bezitten dezelfde relatieve positie tov andere personen voor beide 
variabelen  
ð Negatief verband = personen bezitten omgekeerde relatieve positie tov andere personen voor 
beide variabelen  
ð Nulverband = relatieve positie op één variabele staat niet in verband met de relatieve positie 
op andere variabelen  

 

 

 

Correlationeel  Experimenteel  

• Duidt op een samenhang tussen variabelen  
• Toont GEEN oorzaak- en gevolg effect aan  

• Laat oorzaak- en gevolg uitspraken toe  
• Labo-experimenten mogelijk niet 

toepasbaar in realiteit  



 24 

3.2.2 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

à Inferentie oorzaak-gevolg mogelijk door toevallige of gerandomiseerde toewijzing  

Onafhnakelijke variabele 

- Veroorzaakt veranderingen in andere variabele  
- Behandeling of manipulatie waarbij deze variabele onder controle wordt gehouden  

Afhankelijke variabele  

- Wordt beïnvloed door onafhankelijke variabele  
- Variatie in deze variabele is “afhankelijk” van variatie in onafhankelijke variabele  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DESIGNS OM ONTWIKKELING TE BESTUDEREN  

3.3.1 CROSS-SECTIONEEL (TRANSVERSAAL) 

Voordelen 

- Efficiënt  
- Geen uitval of praktijkeffecten  

Nadelen 

- Alleen algemene trends, geen individuele verschillen in ontwikkeling  
- Cohort-effecten: iedere leeftijdsgroep behoort tot ander cohort  

à Cross-sectioneel: dwarssnede maken van de populatie 

ð Voorbeeld: verschillende leeftijden bekijken; 
jongeren vs ouderen in politieke voorkeur  

ð Ouderen conservatiever MAAR kan niet besluiten 
dat als je ouder wordt, je conservatiever wordt  

ð Ouderen konden vroeger ook die gedachtengang 
hebben gehad 

ð Kan eerder een generatiegebonden verschil zijn 
dan een leeftijdsverschil  

 

Labo-
experiment

Randomisatie

Geen 
ecologische 

validiteit

Veld-
experiment

Randomisatie

Ecologische 
validiteit

Natuurlijk 
experiment

Geen 
randomisatie

Ecologische 
validiteit
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3.3.2 LONGITUDINAAL 

Voordelen: 

- Algemene patronen en individuele verschillen  
- Relaties tussen vroegere en latere gebeurtenissen  

Nadelen: 

- Uitval  
- Praktijkeffecten  
- Tijdsintensief 
- Gebaseerd op één cohort  

3.3.3 LONGITUDINAAL-SEQUENTIEEL  

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

ð Voorbeeld: drie steekproeven elk drie keer gemeten: op 20, 30 en 40 jaar  

Voordelen 

- Zowel longitudinale als cross-sectionele vergelijkingen  
- Cohort-effecten analyseren  

Nadelen  

- Uitval  
- Praktijkeffecten  
- Tijdsintensief  

Cohort-sequentieel design  
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Longitudinaal Zelfde groep bestudeerd  

op verschillende momenten 

Cross-Sectioneel 

Transversaal  

Verschillende groepen bestudeerd op zelfde 
moment 

Longitudinaal-Sequentieel Verschillende groepen  bestudeerd op 
verschil-lende momenten 

 

4. ETHISCHE OVERWEGINGEN  

Ethische commissie: 

1. Bescherming tegen nadelen: deelnemers hebben het recht beschermd te worden tegen fysieke of 
psychische schade die het onderzoek zou kunnen aanbrengen  

2. Geïnformeerde toestemming: iedereen heeft het recht alles te weten over het onderzoek dat hun 
bereidheid om mee te doen in gedrang zou kunnen brengen en om ermee in te stemmen er toch mee 
door te gaan  

3. Privacy: de identiteit van deelnemers, wanneer gevraagd, verborgen gehouden worden  
4. Kennis van resulaten: deelnemers hebben het recht de resultaten te krijgen wanneer ze erom vragen  
5. Voordelige behandeling: wanneer een bepaalde groep een voordelige behandeling heeft gekregen, dan 

heeft de controlegroep naderhand ook recht op een alternatieve, voordelige behandeling 
6. Indien er sprake was van misleiding of iets achterhouden, dan moet de deelnemer daar achteraf over 

op de hoogte worden gesteld  
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HOOFDSTUK 4: FYSIEKE ONTWIKKELING IN DE EERSTE TWEE LEVENSJAREN  

1. LICHAAMSGROEI 

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

à Groeispurten: moment van continue ontwikkeling  

à Gewicht x2 tegen 5 maanden, x3 tegen einde 1e jaar, x4 tegen einde 2e jaar 

à Toename in babyvet tot ongeveer 9: regelen van lichaamstemperatuur  

à Meisjes iets kleiner en lichter dan jongens 

INDIVIDUELE- EN GROEPSVERSCHILLEN  

• Jongens vs meisjes  
• Etnische verschillen  
• Individuele verschillen  
ð Skeletleeftijd  

VERSCHUIVINGEN IN LICHAAMSPROPORTIE  

 

 

à Bij de geboorte is ons hoofd 1/4e van onze lichaamslengte 

GROEITRENDS 

Celphalocaudaal 

à Groeien van kopt tot staart  

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

Proximodistaal 

à Van dichtbij naar veraf 

à Lichaamsdelen die het dichts bij de lichaamsas zitten gaan sneller ontwikkelen  
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2. ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN  

ONTWIKKELING OP MICROSCOPISCHE NIVEAU  

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

à Onmiddellijk na de geborte: 

- Verbindingen tussen neuronen onder invloed van stimulatie  
- Neuronen zonder verbindingen sterven af  
- Stimulatie wordt essentieel  

ð Gestimuleerde neuronen vormen verbindingen en synapsen  
ð Niet-gestimuleerde neuronen verliezen hun synapsen en keren terug naar een 
ongedifferentieerde staat = synaptic pruning  

- Proces van myelinisatie  
ð Schacht van myeline rond axonen, waardoor informatie overdracht sneller gaat  
ð Gevolg: volume en gewicht van hersenen nemen toe 

ONTWIKKELING OP NIVEAU VAN DE CORTEX 

à Eerste ontwikkelingen vinden plaats in de auditieve, visuele en motorische 
gebieden  

à Daarna komen pas de taalgebieden en de frontale cortex 

à We hebben dus een multidimensionaliteit en multidirectionaliteit in de 
ontwikkeling van de hersenen  

 

à Initieel hebben de hersenen van plasticiteit 

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

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

à Omgevingsinvloeden zijn erg belangrijk  

ð Stimulatie is nodig om neuronen te activeren en verbindingen te doen maken  
ð Ook overstimulatie kan cognitieve schade toebrengen  

à Een zeker basis-stimulatie is nodig en wordt door het brein verwacht = experience-expectant brain growth  
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à Andere ervaringen zijn uniek voor elk individu en zorgen voor interindividuele verschillen in 
hersenontwikkeling = experience-dependent brain growth  

Onderzoek bij Roemeense adoptiekinderen  

ð Een groot deel van deze kinden doet het op latere leeftijd nog redelijk 
goed, dit toont de grote plasticiteit van de hersenen aan  

ð Er zijn limieten aan het potentieel voor herstel: wanneer kinderen langer 
dan 6 maanden in het weeshuis verbleven zien we een significante daling 
bij de scores van de intelligentietesten  

ð De kinderen in de weeshuizen hebben dus een significant lage 
‘experience-expectant brain growth’ 

SLAAP 

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

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

3. BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VAN LICHAAMSGROEI  

à Erfelijkheid  

ð Lengte  
ð Gewicht  
ð Snelheid van groei  

à Zolang omgeving niet extreem negatief is  

Voeding 

- Zeer cruciaal in eerste 2 levensjaar want 2x zoveel energieverbruik als volwassene  
- Borst vs flesvoeding  
ð Goede balans vetten & proteïnen  
ð Volledigheid 
ð Verteerbaarheid  
ð Gezonde groei: minder dik en leniger op 1 jarige leeftijd  
ð Vlotte overgang naar vast voedsel omwille van verschillende smaken van moedermelk  

Borstvoeding 

- Ontwikkelingslanden: 6 à 14 maal grotere kans op overleven op 1 jarige leeftijd  
- Meer tijd tussen twee opeenvolgende kinderen  
- Geen verschil in emotionele aanpassing  

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

- Fruit en groenten  
- Beweging  

Slechte voeding  

- Marasmus = complete fysieke achteruitgang tijdens eerste jaar: zeer mager  
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- Kwashiorkor = gezwollen buik door gebrek aan proteïnen: 1e – 3e jaar  

Emotioneel welzijn  

- Niet-organisch gebrek aan enthousiasme = groeistoornis door gebrek aan ouderlijke liefde 
ð Koude en ongeduldige ouders bij borstvoeding  
ð Ongelukkig huwelijk  
ð Abnormaal eetpatroon lokt ongeduld soms uit  
- Teruggetrokken en apathisch gedrag bij kind  

4. LEERVERMOGENS  

4.1 KLASSIEKE CONDITIONERING 

 

4.2 OPERANTE CONDITIONERING 

à Bekrachtiging: frequentie van gedrag stijgt 

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

ð Baby ligt in een bedje, het voetje hangt vast aan een touwtje dat vasthangt aan een mobiel met 
verschillende vormen en kleuren  

ð De kleuren en vormen zijn in deze situatie de bekrachtiger 
ð Ander onderzoek: muziek en een fopspeen: krachtiger zuigen op de fopspeen bij muziek die ze liever 

hebben  

4.3 HABITUATIE  

ð Graduele afname in de sterkte van een respons ten gevolge van repititieve blootstelling  

à Herstel (revovery)= de vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in een 
terugkeer naar het hogere niveau van responsiviteit  

Voordeel habituatie  

- Onze aandacht is meer gefocust  

à Novelty preference: voorkeur voor de nieuwe stimulus  

à Familiarity preference: voorkeur voor de oude stimulus  
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- Wanneer er meer tijd tussen stimuli zit  
- Ze zijn meer vertrouwt geraakt met de oude stimulus  
- Hiermee kan het langetermijngeheugen van kinderen gemeten worden  

4.4 IMITATIE 

ð Capaciteit om gedrag van andere personen te imiteren  

à Voor een deel aangeboren  

à Betwist door anderen: enkel reflexmatig  

à Spiegelneuronen in de hersenen = biologische basis  

5. MOTORISCHE ONTWIKKELING  

à Elke nieuwe stap zorgt ervoor dat babies en peuters: 

- Zichzelf beter leren kennen  
- De wereld om zich heen beter leren kennen 

à Motorische ontwikkeling beïnvloedt sociale ontwikkeling  

Ruwe motorische ontwikkeling= controle verwerven over acties waardoor je beter de omgeving kan exploreren  

- Kruipen, wandelen,… 

Fijne motorische ontwikkeling= controle verwerven over kleinere acties  

- Reiken, grijpen  

Sequentie van motorische ontwikkeling= uniform <-> snelheid van vooruitgang  

à Proximodistale trend = hoofd, romp en armen voor handen en vingers  

ð Ruwe motorische ontwikkeling voor fijne motorische ontwikkeling  

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

Kruipen als voorbeeld van cephalocaudale motorische ontwikkeling:  

- Buikligging  
- Hoofd optillen  
- Steunen op de onderarmen  
- Bovenlichaam steunt op de gestrekte armen  
- Sluipen = zich vooruittrekken op de armen  
- Kruipen op handen en knieën  
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à Dynamische systeemtheorie= nieuwe motorische vaardigheden aanleren impliceert het verwerven van een 
gradueel complexer actiesysteem 

ð Wandelen= combinatie van kruipen, staan en stappen  
ð Fiets rijden= zitten, trappen, sturen  

à 4 factoren bij elke nieuwe vaardigheid  

- Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel  
- Capaciteit van het lichaam om te bewegen  
- Doelen van het kind  
- Ondersteuning door omgeving  

à Nieuwe vaardigheid: eerst tentatief en onzeker, later vlotter en efficiënter  

FIJNE MOTORIEK 

Pre-reiken (tot 3 maanden) = slecht gecoördineerde zwaaibeweging naar een object  

ð Geen controle over arm, zelden raken object  

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

ð Twee handen, later één hand  
ð Ze kunnen reiken naar bewegende objecten  

à Ontwikkeling van reiken voor grijpen = voorbeeld proximodistale trend 

Vraag: probeer in juist volgorde te plaatsen: rijfgreep, handgreep, grijpreflex, pincetgreep, tanggreep 

1. Grijpreflex (geen echte greep, eerder iets automatisch  
2. Rijfgreep (met volledige arm) 
3. Handgreep (met volledige hand) 
4. Tanggreep (enkel met de vingers) 
5. Pincetgreep (enkel met de duim en wijsvinger  

6. ONTWIKKELING ZINTUIGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 33 

à Adualisme = stoom van wisselende zintuigen  

ð Sensaties en passieve indrukken die je nauwelijks kan onderscheiden van jezelf en de buitenwereld  

à Dualisme = van sensaties/percepties indrukken te maken om buitenwereld correct te kunnen waarnemen  

6.1 TASTZIN, REUK EN SMAAK 

à Tastzin: handpalmen, voetzolen en gelaat zijn meest gevoelig 

ð Voorkeur voor matige temperaturen  
ð Voorkeur voor huidcontact met verzorger: werkt kalmerend  

à Reuk en smaak: goed ontwikkeld  

ð Voorkeur voor zoete smaken  

6.2 GEHOOR  

à Goed ontwikkeld: <6 maanden  

ð Vanaf drie dagen oud: hoofd draaien naar geluid  
ð Gevoel voor muzikale frasering  
ð Opgewonden reactie bij hoge en intense tonen en rustig worden bij lage en zachte tonen  
ð Voorkeur voor menselijke stem en eigen moedertaal: herkennen klanken die niet tot moedertaal 

behoren  

Experiment: moeder leest elke dag verhaal voor terwijl ze zwanger is en na de geboorte hadden de kinderen 
meer aandacht/voorkeur voor verhalen die ze reeds al in de baarmoeder hadden gehoord  

ð ‘feeling’ voor verhaal dat ze in baarmoeder hoorden  

Onderzoek: zuigen op bepaalde fopspeen om dan geluiden te horen  

ð Zo onderzocht welke geluiden ze graag horen  

Gehoor: >6 maanden  

ð Herkenning gespreekseenheden: basis om betekenis af te leiden  
ð Deze ritmische sensitiviteit breidt zich uit naar woorden en lettergrepen (ze herkennen welke woorden 

beklemtoond worden) 

4-7 maanden  Gevoel voor muzikale frasering  

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

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

5.3 ZICHT, DIEPTEPERCEPTIE EN PATROONPERCEPTIE 

à Zicht ontwikkelt onder impuls van hersenontwikkeling  
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ð 2 maanden: focussen op een object en kleurherkenning 
ð 6 maanden: omgeving ‘scannen’ en een bewegend object volgen  
ð 6-7 maanden: diepte-perceptie  

à Diepteperceptie: capaciteit om afstand tussen objecten en afstand tussen onszelf en objecten in te schatten  

ð Belangrijk voot diverse motorische vaardigheden zoals reiken, kruipen,…  
ð Diepteperceptie telkens opnieuw verwerven  
ð Kan je niet bestuderen voor ze gaan kruipen  

à Experiment met baby en kliff  

Vraag: welke methode of welk design wordt hier gebruikt?  

ð Gestructureerde observatie: alle baby’s doorlopen dezelfde observatie  
ð Één groep en geen twee verschillende groepen waarbij verschillende kenmerken worden 

gemanipuleerd  

Experiment: trial & error: hangt niet af van hoogtevrees want baby’s vertonen geen angst  

à Visuele kloof: 

ð 6-14 maanden oude zuigelingen betreden visuele kloof niet  
ð Vertonen verandering in hartslag; trager  
ð Kritiek: toetsen van capaciteit tot diepteperceptie is afhankelijk van capaciteit tot kruipen  

STAPPEN IN DIEPTEZICHT  

<1 MAAND  Gevoeligheid voor bewegende objecten  

2-4 MAAND Binoculaire diepte = integratie van beelden afkomstig 
van beide ogen  

5-12 MAAND  Gevoeligheid voor diepte in tekeningen  

à Diepteperspectief wordt bevorderd door kruipen  

à Bij elke nieuwe positie moet diepte aangeleerd worden  

ð Voorbeeld: op tafel zitten vs rondkruipen terwijl leuk speelgoed op de grond ligt 

à Kruipen draagt ook bij tot herinnering van locaties  

ð Metafoor: zelf rijden en weg uitzoeken vs GPS-systeem 

à Stappen in patroonperceptie  

à Contrastsensitiviteit = contrast refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tussen twee aaneensluitende 
zones  

ð Op twee maanden  
ð Als baby’s het contrast kunnen ontdekken in twee of meer patronen, dan verkiezen ze het meest 

constrasterende patroon  
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PATROONPERCEPTIE  

3 WEKEN  Weinig contrastgevoelig, voorkeur voor grote simpele 
patronen  

2 MAANDEN  Meer oog voor detail, voorkeur voor complexere 
patronen 

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

12 MAANDEN  Kan objecten herkennen zelfs als 2/3e van de figuur 
ontbreekt  

 

GEZICHTSPERCEPTIE  

<1 MAAND Voorkeur voor eenvoudige gezichtspatronen: rand 
van gezicht  

2-4 MAANDEN • Voorkeur voor complexere elementen in 
gezicht  

• Onderscheid tussen bekende & onbekende 
gezichten  

• Voorkeur moeders gezicht vs vreemd gezicht  

5-12 MAANDEN  Kan emotionele uitdrukkingen op gezicht waarnemen  

à Vroege voorkeur voor normaal gestructureerd menselijk 
gelaat 

ð Baby’s zijn meer geïnteresseerd in ‘mooi’ 
symmetrische gezicht omdat daar meer info uit te 
halen is  

à Gezichten zijn een grote interesse van de baby 

ð Ze kijken liever naar gezicht dat correct is, vooral in 
beweging  

ð  

6.3 INTERMODALE PERCEPTIE  

ð Informatie van verschillende zintuigen wordt geïntegreerd  

à Capaciteit hiertoe neemt toe in 1e levensjaar  

à Ammodale kenmerken: kenmerken van stimuli in onze omgeving die gebruik maken van meerdere zintuigen 
tegelijk  

à Differentiatie theorie 

ð Kinderen zoeken actief naar invariantie, niet-veranderende kenmerken van de omgeving 
ð Ze stellen stabiele relaties vast tussen stimuli  
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ð Perceptie wordt meer en meer sensitief of gedifferentieerd 
ð Interactie met de omgeving versnelt zintuiglijke ontwikkeling  
ð Kinderen percipiëren niet enkel, ze geven ook betekenis aan wat ze zien  

à Perceptie: zoeken naar structuur die steeds verfijnd wordt  

HOOFDSTUK 5: COGNITIEVE ONTWIKKELING IN DE EERSTE TWEE LEVENSJAREN  

5 THEMA’S 

1. Theorie van Piaget  
2. Informatieverwerkingstheorie  
3. Sociale context van cognitieve ontwikkeling  
4. Individuele verschillen  
5. Taalontwikkeling  

1. PIAGET 

1.1 ALGEMENE CONCEPTEN  

à Cognitieve ontwikkeling = doorlopen van 4 stadia van kindertijd tot adolescentie  

à 1e stadium: sensori-motorische stadium (0-2 jaar) 

ð Baby’s en peuters denken met hun ogen, oren, handen en andere sensori-motorische middelen  
ð Baby’s handelen op basis van sensoriële input en herhalen die handelingen  
ð Baby’s leren de wereld kennen via hun sensorisch en motorisch handelen 
ð Activiteiten in het hoofd kunnen nog niet uitgevoerd worden  

à Schema’s zijn specifieke psychologische componenten  

ð Georganiseerde manieren om betekenis te geven aan ervaring  
ð Wat aan een handeling gemeenschappelijk is en kan herhaald worden  

à Schema’s veranderen met de leeftijd 

ð Eerst gebaseerd op handelingen (bewegingspatronen) 
ð Later overgang naar mentaal niveau (denken) 
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à Aanpassing= opbouw van schema’s door directe interactie met omgeving, waardoor men op een meer 
aangepaste wijze weet om te gaan met die omgeving  

à Bestaat uit twee complementaire processen 

ð Assimilatie en accommodatie  
1. Assimilatie = gebruiken van bestaande scham’s om de buitenwereld te begrijpen  
ð Schema’s moeten niet aangepast worden  
ð Wat we waarnemen kan vanuit een bestaande bril begrepen worden  
2. Accommodatie = aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe schema’s om zich beter aan 

omgeving aan te passen  
ð Bestaande schema’s schieten te kort om de wereld te begrijpen en voorspellen  
ð Nieuw schema maken  

à Voortdurend afwisselen tussen assimilatie en accommodatie  

ð Equilibratiemodel 

à Alle rondrijdende voortuigen die ‘broem broem’ zeggen en waar je kan instappen beschouwen kinderen als 
auto’s 

à Concept wordt opgesplitst in subcategorieën via een proces van  

ð Generalisatie  
ð Differentiatie  

à Aanpassing: proces dat plaatsvindt in interactie met de externe buitenwereld 

à Organisatie: intern herschikken en verbinden schema’s, waardoor structuren worden opgebouwd  

ð Voorbeeld: gooien, vallen,… 
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Metatheorie van Piaget 

ð Kind = actieve kenniszoeker  
ð Kinderen construeren ideeën over hun wereld terwijl ze deze actief verkennen  

Holistisch – organismisch mensbeeld 

ð Zoeken naar eenheid en inherente orde via processen van aanpassing en organisatie  
ð Inherente drang of tendens naar hoger niveau van functioneren en stabiliteit  

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

ð Rijping van zenuwstelsel  
ð Actieve interactie met fysieke werkelijkheid  
ð Ervaring in interactie met sociale milieu  
ð Het adaptieve organisische equilibratieproces  

1.2 SENSORIMOTORISCH STADIUM 

à Geboorte tot 2 jaar 

à Opbouw van schema’s door sensorische en motorische exploratie 

à Bestaat uit 6 subfasen  

à Circulaire reacties  

ð Manier om eerste schema’s aan te passen  
ð Kind stuit onverwacht op nieuwe ervaring door eigen bewegingen  
ð De reactie is circulair omdat de baby het gebeuren steeds wil herhalen  

à 6 stadia in sensorimotorisch denken  

Oefenen aangeboren reflexen  Geboorte – 1 maand Reflexen pasgeborene 

Primaire circulaire reacties  1 – 4 maanden  Eenvoudige motorische 
gewoonten ivm eigen lichaam  

Secundaire circulaire reacties  4 – 8 maanden  Herhalen van interessante 
effecten in omgeving  

Coördinatie van secundaire 
circulaire reacties  

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

Tertiaire circulaire reacties  12 – 18 maanden  Exploreren eigenschappen van 
voorwerpen door nieuwe 
handelingen  

Mentale voorstellingen  18 maanden – 2 jaar  Interne weergave objecten of 
gebeurtenissen; uitgestelde 
imitatie  

Substadium 1: inoefenen van aangeboren reflexen  

ð Piaget ziet aangeboren reflexen als bouwstenen van sensorimotorisch denken  
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ð Baby’s zuigen, grijpen en kijken op zelfde manier, ongeacht omstandigheden  

Substadium 2: primaire circulaire reacties  

ð Herhalen van toevallige handelingen om basisbehoeften te bevredigen  
ð Egocentrisch want gestuurd vanuit eigen behoeftes 
ð Niet langer veroorzaakt door externe prikkel, maar komt tot stand door eigen gedrag  
ð Gedrag aanpassen aan omstandigheden  

Substadium 3: secundaire circulaire reacties 

ð Rechtop zitten en aandacht naar externe wereld 
ð Herhaling van interessante effecten die door eigen handelingen veroorzaakt werden  
ð Imitatie van vertrouwde handelingen bij anderen  

Substadium 4: coördineren van secundaire circulaire reacties 

ð Intentioneel of doelgericht gedrag = opzettelijk coördineren van schema’s om eenvoudige problemen 
op te lossen  

à Voorwaarden voor intentioneel gedrag 

ð Gedrag is uitwendig gericht op een object  
ð Middelen moeten gebruikt worden om een doel te bereiken  
ð Gedrag is gericht op aanpassing aan nieuwe toestand en geen herhaling van bekende schema’s 
ð Gedrag is vanaf het begin doelgericht: dus niet toevallig verborgen object vinden, maar intentioneel er 

naar op zoek gaan vanaf het begin  

à Terugvinden van verborgen objecten wijst op objectpermanentie = inzien dat voorwerpen blijven bestaan als 
ze uit het zicht zijn  

à Ontwikkelt zich volgens Piaget in stadium 4  

ð Gewoon een object bedekken  
ð Onvolledige objectpermanentie in fase 4: A-niet-B fout 
ð A-niet-B fout komt niet meer voor: fase 5  

à Bijkomende voordelen stadium 4 

ð Intentioneel handelen = begin van probleemoplossend denken en ontwikkeling van praktische 
intelligentie  

ð Beter anticiperen op gebeurtenissen en intentioneel proberen te veranderen  
ð Imiteren van gedragingen die lichtjes anders zijn dan gewoonlijk: intentionele imitatie  

Substadium 5: tertiaire circulaire reacties  

ð Herhalen van handelingen die op objecten zijn gericht, maar nu met meer variaties 
ð Ontdekken van nieuwe middelen door actief experimenteren  
ð Gevolg: men kan niet zomaar meer gaan assimileren, maar men moet ook gaan accommoderen  
ð A-niet-B fout: niet meer = teken van gevestigde objectpermanentie  

Substadium 6: mentale voorstellingen  

ð Interne weergave van informatie die menselijke geest kan manipuleren  
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ð Mentale beelden van mensen en objecten  

à Voordelen van mentale representatie  

A) Problemen oplossen in het hoofd = geïnterioriseerd experimenteren  
ð Voorbeeld: Laurent probeert een tuinhek te openen, maar dat lukt hem niet onmiddellijk omdat er een 

stoel achter staat. Aan de hand van wat hij ziet of hoort kan hij niet verklaren waarom het hek niet open 
wil. Maar nadat hij er hard tegen heeft geduwd lijkt hij het ineens te begrijpen: Hij loopt om de muur 
heen, komt bij de andere kant van het hek, verplaatst de stoel die het hek verspert en opent het hek 
met een triomfantelijke blik. (Piaget, 1954, p. 296). 

B) Uitgestelde imitatie = gedragingen van niet-aanwezige modellen onthouden en nadoen  
C) Verbeeldingsspel = alledaagse en ingebeelde gebeurtenissen uitbeelden  
ð ‘make-believe play’ 

à De 6 substadia worden gekenmerkt door drie verschillende capaciteiten van cognitieve ontwikkeling  

Ø Herhalen van toevallige gebeurtenissen (1,2,3) 
Ø Intentioneel gedrag (4,5) 
Ø Mentale voorstellingen (6) 

Vraag: wat zal een baby doen met een kubus in.. 

1) Primaire circulaire fase: blokjes in de mond proberen steken, op buik duwen,… 
2) Secundaire circulaire fase: gooien, twee tegen elkaar voor het geluid,… 
3) Coördineren van secundaire circulaire reacties: blokjes op doos, baby’s gaan voor het eerst materiaal 

gebruiken waarvoor het dient  
4) Tertiaire circulaire fase: verschillende pogingen om het te laten slagen  
5) Laatste fase: theorie ontwikkelen, zien en snappen waar blokje hoort  

1.3 RECENT ONDERZOEK 

à Baby’s kunnen veel dingen veel vroeger dan Piaget beweerde 

à Baby’s weten veel over fysieke eigenschappen van voorwerpen indien procedures gebruikt worden waarbij 
ze niet actief naar voorwerpen moeten zoeken  

ð Methode: habituatie onderzoek dat nagaat of sequentie aan gebeurtenissen ingaan tegen de 
verwachtingen  

ð ‘Violation-of-expactations’ 

HABITUATIE – LEERPRINCIPES 

à Blootgesteld aan bovenste gebeurtenis (kleine wortel/grote wortel 
verdwijnt en komt terug)  

à Geconfronteerd met één van de gebeurtenissen, bij baby’s van 2 maand 
grotere recovery respons met de gebeurtenis die niet kan kloppen 
beneden rechts  

ð Alsof ze door hebben dat er iets niet klopt  
ð Objectpermanentie zou dus veel vroeger aanwezig zijn dan Piaget 

dacht  
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à Vaststelling: herstel (= langer kijken) bij onmogelijk gebeurtenis dan bij mogelijke gebeurtenis 

à Suggereert dat baby  

ð Verwonderd is over afwijking van fysieke realiteit en zich bewust is van dat aspect van de fysieke 
werkelijkheid  

ð Over objectpermanentie beschikt: verwacht dat een object achter een scherm blijft staan  

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

MENTALE VOORSTELLING  

à Piaget: mentale voorstelling vanaf 18 maanden  

à Meer recente evidentie 

ð Herinneren en terugvinden van verborgen object na 1 minuut 
ð Uitgestelde imitatie komt vroeger  

• 6 weken: imiteren gelaatsuitdrukking volwassene volgende dag 
• 6 – 9 maanden: activiteiten volwassene imiteren  
• 12 – 18 maanden: langere perioden en over veranderende contexten heen  

à Afbeelding: probleem oplossen via analogie 

ð Kinderen moeten het object verplaatsen en 1 van de 2 touwtjes kiezen om 
het stuk speelgoed te pakken te krijgen  

ð Op 10 à 12 maanden: wanneer situatie correct verloopt, zullen ze zeer snel 
de andere situaties kunnen oplossen  

à Dit betekent d at men een mentale voorstelling moet hebben van de oplossing 
om deze in een nieuwe situatie te kunnen toepassen  

ð Het gaat niet zomaar om trial-and-error  

1.4 EVALUATIE 

à Sommige ontwikkelingen doen zich voor op moment dat Piaget beschreef, terwijl andere ontwikkelingen zich 
eerder lijken voor te doen  

à Verklaring voor cognitieve vaardigheden?  

ð Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat baby’s geborden worden met basiskennis in verschillende 
domeinen van denken  

ð Volgens Piaget: alle kennis opbouwen via sensorimotorisch handelen  

à Theorie van de basiskennis (‘Core knowledge perspective’) 

ð Kinderen worden geboren met een reeks van kennissystemen die toelaten om snel nieuwe info te vatten  

à Meerdere basisdomeinen van core knowledge 

ð Fysieke kennis  
ð Taalkundige kennis  
ð Psychologische kennis  
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ð Numerieke kennis  

à Afbeelding: violation-of-expectation onderzoek 

ð Één muis wordt achter een scherm geplaatst, een 
tweede wordt toegevoegd 

ð Twee situaties naar habituatie 
1) Juiste som (twee muizen) 
2) Onjuiste som (één muis) 

ð Aantonen van vroege numerieke kennis (5 
maanden) 

à Ruime consensus over twee dingen  

1) Vele cognitieve veranderingen gebeuren geleidelijk en continu  
2) De verschillende aspecten van het denken van baby’s ontwikkelen zich niet tegelijkertijd, maar elk op 

eigen tempo in functie van uitdagingen vanuit omgeving 

2. INFORMATIEVERWERKING  

à Metafoor: computermodel (flow charts) 

à Mentale strategieën: worden toegepast op informatie die door systeem stroomt waardoor die beter 
onthouden en efficiënter gebruikt wordt 

à Structuur van het informatieverwerkingssysteem: bevat drie verschillende types geheugen  

1) Zintuiglijk geheugen: beelden en geluiden worden 
rechtstreeks voorgesteld en korte tijd opgeslagen  

ð Sensory register  
2) Korte-termijn geheugen: er wordt actief gewerkt op 

een beperkte hoeveelheid informatie door toepassing 
mentale strategieën  

ð Werkgeheugen  
3) Lange-termijn geheugen: bibliotheek  
ð Permanente opslagplaats van kennis  
ð Capaciteit is onbeperkt  
ð Vaak eerder problemen met terugvinden van informatie 

(retrieval) 
ð Informatie wordt in categorieën opgedeeld 

(categorized) om beter terug te vinden  

à Wat staat in voor de sturing van het systeem?  

- Deel van werkgeheugen, namelijk centrale uitvoerende instantie of central executive  
ð Stuurt de stroom van informatie  
ð Geeft aan waar op letten  
ð Combineert oude en nieuwe informatie  

à Structuur van systeem (drie geheugens) blijft dezelfde in loop van ontwikkeling, maar toename in capaciteit  

ð Hoeveelheid info die tegelijk kan verwerkt worden  
ð Snelheid van verwerking  
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à Capaciteit neemt toe in fucntie van  

ð Hersenontwikkeling  
ð Verbetering in gebruik van mentale strategieën (aandacht, categorisatie en geheugen) 

AANDACHT  

à Snellere verwerking van nieuwe informatie  

à Efficiëntie en vermogen om focus te veranderen gaan verbeteren  

à Meer volgehouden aandacht na eerste jaar  

CATEGORISATIE  

à Indrukwekkende perceptuele categorisatie in eerste jaar  

à Onderzoek met  

ð Operante conditionering 
ð Habituatie  

à MAAR passieve categorisatie op basis van visuele kenmerken  

à Conceptuele categorisatie in tweede jaar  

ð Gaat om een proces van actieve categorisatie  
ð Categorisatie is gebaseerd op niet-waarneembare elementen (vb: dieren, keukengerief,…) 
ð Verschuiving vindt plaats door: 

1) Toename in kennis van de wereld = objectverkenners 
2) Ouders die objecten benoemen 

GEHEUGEN  

à Habituatie – onderzoek  

à Operante conditionering 

à Beide focussen op herkenning = opmerken dat een stimulus identiek of gelijkaardig is aan één die men vroeger 
gezien heeft 

ð Niet hetzelfde als herinnering: zich iets herinneren zonder perceptuele ondersteuning  
ð Verschijnt na 1 jaar, uitstekend in tweede jaar  

EVALUATIE INFORMATIEVERWERKING  

Positief: 

- Denken nauwkeurig geanalyseerd in zijn verschillende componenten  

Negatief: 
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- Componenten worden later niet geïntegreerd in een brede, omvattende theorie over de ontwikkeling 
van het denken  

3. SOCIALE CONTEXT VAN COGNITIEVE ONTWIKKELING (VYGOTSKY) 

à Sociale contexten dragen bij tot cognitieve ontwikkeling  

à Zone van Naaste Ontwikkeling (‘zone of proximal development’) – reeks taken die kind niet alleen kan 
uitvoeren maar kan leren met hulp van meer ervaren partners 

ð ‘fine-tuned support’ 
ð Scaffolding  
ð Voorbeeld: aanleren van taal, puzzel maken  

4. MENTALE VAARDIGHEDEN  

à Cognitieve theorieën proberen het proces van de ontwikkeling te verklaren  

à Specialisten inzake mentale vaardigheden richten zich op cognitieve producten  

ð Scores die latere prestaties voorspellen 

à Bij jongere kinderen (‘infant tests’): meestal perceptuele en motorische reacties, maar ook vroege taal en 
probleemoplossen  

à De Bayley Scales of Infant Development omvatten  

ð Een cognitive scale: voorbeeld een gevallen object zoeken, een toren bouwen,… 
ð Een language scale: voorbeeld objecten en mensen benoemen, richtingaanwijzingen volgen  
ð Een motor scale: voorbeeld grijpen, zitten, trap oplopen 

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

ð Normen waarmee in toekomst anderen vergeleken worden  

à Afbeelding:  

ð Achterop (<100) 
ð Gemiddeld (=100) 
ð Voorop (>100) 

à Intelligentiequotiënt (IQ) = score die toelaat om de prestatie van een kind op een intelligentietest te 
vergelijken met de prestaties van andere kinderen van dezelfde leeftijd  

à Idee dat intelligentie aangeboren zou zijn is onjuist 

ð Intelligentietests voor jonge kinderen zijn slechte voorspollers voor latere intelligentie  
ð Intelligentie schommelt 
ð Jonge kinderen zijn snel afleidbaar 
ð Op jonge leeftijd hebben de tests een andere inhoud 

à Daarom worden de scores voor jonge kinderen ontwikkelingsquotiënten (OQ) genoemd  

à Predictie is iets beter voor zeer laag scorende baby’s, daarom meest gebruikt als screeningsinstrument  
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à Taken uit de theorie van informatieverwerking worden gebruikt als meting van mentale mogelijkheden  

ð Objectpermanentie  
ð Habituatie en herstel-snelheid  

- Indicatie van snelheid van het denken  
- Meten basale cognitieve processen  

à Daarom in de meest recente versie van Bayleys test ook opgenomen: habituatie en herstel, 
objectpermanentie en categorisatie  

5. TAALONTWIKKELINGEN  

à Snelle ontwikkeling: 

ð Gemiddeld eerste woord op 12 maanden  
ð Tussen 1,5 en 2 jaar: twee-woorden-zin  
ð Op 6 jaar: woordenschat van 10.000 woorden  

à Hoe leren kinderen taal? => drie theorieën  

ð Behavioristische  
ð Nativistische  
ð Interactionistische 

5.1 THEORIEËN OVER TAALONTWIKKELING 

Behavioristisch  Aangeleerd door operante conditionering en imitatie  

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

Interactionisme  Innerlijke capaciteiten en omgeving werken samen: 
sociale context is belangrijk 

5.1.1 BEHAVIORISME  

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

à Drie visies 

ð Operante conditionering: ouders versterken klanken van hun baby’s die het meest lijken op woorden  
ð Imitatie: nabootsen van hele zinnen of uitspraken  
ð Combinatie van operante conditionering en imitatie  

à Probleem: kinderen genereren spontaan vele uitspraken die niet versterkt werden en die niet geïmiteerd zijn  

à Dus: imitatie en operante conditionering ondersteunen vroege taalontwikkeling, maar geven geen sluitende 
verklaring 

5.1.2 NATIVISME 

à Vaststelling van Chomsky: taal is te complex om aangeleerd te worden of ontdekt te worden door kinderen 
zonder de veronderstelling van een aangeboren potentieel 
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à Oplossing: LAD is een aangeboren systeem dat een geheel van regels omvat dat gemeenschappelijk is aan alle 
talen  

ð Dit systeem laat kinderen toe om te begrijpen en te spreken op een door regels gedreven manier, zodra 
ze genoeg woorden hebben opgepikt 

à Evidentie:  

ð Over hele wereld: kinderen bereiken mijlpalen inzake taal in gelijkaardige volgorde  
ð Kinderen beschikken over ritmische sensitiviteit voor zin en woorden  
ð Kinderen geïsoleerd opgevoed; wijst op bestaan gevoelige periode voor taalontwikkeling, waarin 

aangeboren taalpotentieel kan worden toegepast 

à Tegenevidentie: 

ð Het gemeenschappelijke grammaticale systeem voor alle talen is niet gevonden  
ð Taalontwikkeling verloopt niet snel, maar geleidelijk  

5.1.3 INTERACTIONISME 

à Taal ontwikkelt zich door interacties tussen aangeboren capaciteiten en invloeden vanuit omgeving  

à Drie factoren zijn belangrijk:  

ð Aangeboren capaciteiten  
ð Een sterk verlangen om met anderen om te gaan  
ð Een rijke taal- en sociale omgeving  

à Drie factoren kunnen van verschillend belang zijn voor verschillende taalcomponenten: uitspraak, 
grammatica, woordenschat en communicatievaardigheden  

5.2 VOORBEREIDING OP PRATEN  

à Eerste taalklanken  

ð Vocalisatie  
ð Brabbelen  

à Een echte communicator worden  

ð Gedeelde aandacht  
ð Geven en nemen  
ð Pre-verbale gebaren  

5.2.1 VOCALISATIES EN BRABBELEN  

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

ð <6 weken: interesse in stemgeluiden & verschillen tussen taalklanken  
ð Rond 2 maanden: vocalisaties ‘cooing’= produceren van klinkerachtige geluiden  

ð Voorbeeld: ‘ooo’ of ‘aaa’; reflectie van toestand van welbehagen  
ð Vanaf 4 maanden: brabbelen = medeklinkers toegevoegd en medeklinker-klinker combinatie herhaald 

in lange reeksen = nonsense combinaties  
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ð Vanaf 8 maanden: brabbelen wordt meer gemodelleerd naar eigen taal  
ð Brabbelen word meer taalspecifiek = monoglot  

5.2.2 COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN  

à Communiceren = interactief proces waarbij beide communicatiepartners op elkaar afgestemd dienen te zijn  

ð Voorbeeld: gedeelde aandacht, beurtelings spreken  
a) Gedeelde aandacht 
ð Vanaf 4 maanden: baby kijkt in zelfde richting als volwassene  
ð Volwassenen kijken in zelfde richting als baby en benoemen omgeving  
b) Geven en nemen  
ð Spelletjes waarbij spelers elk om te beurt meedoen: handjeklap en kiekeboe 
ð Draagt bij tot inzicht in beurtelings karakter van conversatie  
c) Preverbale gebaren  
ð Gebruikt om gedrag van anderen te beïnvloeden  
ð Draagt bij tot inzicht dat taal tot gewenste resultaten kan leiden  

5.3 BEGINNEN TE PRATEN  

à  Eerste woorden  

ð Onderextensie  
ð Overextensie 

à Twee – Woord zinnen 

ð In telegramstijl spreken  

5.3.1 EERSTE WOORDEN  

à 6 maanden: ‘mama’ en ‘papa’ onderscheiden  

à 12 maanden: eerste woorden  

à Sommige woorden: samenhang met cognitieve prestaties  

ð Object-permanentie  
ð Puzzelstuk kunnen in puzzel stoppen  

à Woorden worden ook op een meer emotionele wijze uitgesproken  

Nieuwe woorden  

ð Belangrijke mensen 
ð Alles wat beweegt  
ð Bekende handelingen  
ð Resultaten bekende handelingen  

à Twee kenmerken bij het gebruik van woorden 

ð Onderextensie = term wordt te eng toegepast 
ð Overextensie = term wordt te breed toegepast 
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à Kinderen gaan over tot overextensie, omdat ze zich het juiste woord niet kunnen herinneren  

à Onderscheid 

ð Spreken (production): zelf benoemen van dingen 
ð Begrijpen (comprehension): minder vaak overextensies; als ze gevraagd worden om een bepaald object 

aan te duiden, doen ze dat goed  

5.3.2 TWEE-WOORDEN ZIN  

à Telegram-stijl: slechts twee woorden; kortere en minder belangrijke woorden worden eruit gelaten  

ð Vanaf 20-26 maanden  

à Vaak eenvoudige vorm  

à Vele vroege combinaties van woorden beantwoorden niet aan regels grammatica van volwassenen  

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

5.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN TAALONTWIKKELING  

à Omgeving  

ð Taal gericht naar kind (‘Child directed speech’) 

à Geslacht: meisjes lopen vooruit op jongens inzake vroege ontwikkeling woordenschat door  

ð Snellere hersenontwikkeling  
ð Interactie tussen snellere hersenontwikkeling en sociaal responsieve omgeving 

à Persoonlijkheid: teruggetrokken kinderen beginnen later te praten  

à Stijl van praten  

ð Referentieel: woordenschat = woorden die refereren naar objecten (snellere taalontwikkeling) 
ð Wie?: preuters die graag omgeving verkennen  

ð Expressief: woordenschat = woorden die uitdrukking geven aan wensen en gevoelens  
ð Wie?: sociaal georiënteerde kinderen  

à Taalachterstand  

à Taalnormen  

ð 2 maand: vocalisaties 
ð 4 maand: brabbelen  
ð 8-12 maand: brabbelen als volwassen taal  
ð 12 maand: eerste herkenbare woord  
ð 18-24 maanden: woordenschat 50-200 woorden  
ð 20-26 maanden: twee woorden combineren  

à Bij substantiële achterstand op deze normen kunnen ouders zich zorgen maken 
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ð Voorbeeld: laat brabbelen; trage ontwikkeling taal  
ð Voorbeeld: op 2 jaar nog geen richtlijnen kunnen volgen of gedachten moeilijk onder woorden brengen  

5.5 ONDERSTEUNEN VAN VROEGE TAALVERWERVING  

 

à Taal gericht naar het kind (‘Chil directed speech’) 

ð Korte zinnen  
ð Hoge stem 
ð Overdreven expressiviteit 
ð Duidelijke uitspraak  
ð Duidelijk afgescheiden pauzes tussen onderdelen  
ð Herhalen van nieuwe woorden in nieuwe contexten  

à Kinderen vertonen een voorkeur voor ‘child directed speech’ vanaf hun geboorte 

à Vanaf 5 maanden: sterke responsiviteit voor CDS  

HOOFDSTUK 6: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING IN DE EERSTE TWEE JAREN  

1. ERIKSON  

Leeftijd  Erikson stadium  Freud stadium  

Eerste jaar  Basisvertrouwen tegenover 
wantrouwen  

Oraal  

Tweede jaar  Autonomie tegenover 
schaamte/twijfel  

Anaal  

1.1 ERIKSON: EERSTE LEVENSJAAR 

à Freud legt vooral nadruk op het ID 

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

à Erikson legt meer nadruk op de ontwikkeling van het EGO  

ð Erikson: goed verloop ontwikkeling hangt af van kwaliteit van zorg  
ð Oraal-sensorisch stadium: alle zintuigen zijn er in betrokken  

à Basisvertrouwen tegenover wantrouwen  

Baby’s  - Reageren op vocalisaties en brabbelen  
- Aandacht vestigen en reageren op gedeelde 

aandacht  
- Sociale spelletjes spelen  

Peuters  - Samen spelen (verbeeldingsspel) 
- Vaak met elkaar praten  
- Lees peuters vaak voor  



 50 

ð Cruciale rol van beschikbare en sensitieve ouder  
ð 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 

à Freud: tweede fase = anale fase 

ð Driften gecentreerd rond ontlasting  
ð Leren controle verwerven over impulsen  

à Erikson: toilettraining is maar één aspect  

ð Éénjarige peuter moet ook leren vertrouwen te winnen met betrekking tot tal van andere taken  
ð Ze hebben eigen wil: protestfase of koppigheidsfase 

à Kernconflict: autonomie tegenover schaamte en twijfel  

à Positieve oplossing = aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes 

ð Peuter uit zo zijn individualiteit en wint aan zelfvertrouwen  

à Negatieve uitkomst = twijfel en angst  

ð Tekort aan zelfbeheersing en zelfcontrole die gepaard gaat met schrik door anderen veroordeeld te 
worden  

ð Te sterke blootstelling kan averechts effect hebben = koppigheid en rebellie  

2. EMOTIONELE ONTWIKKELING 

2.1 BASISEMOTIES 

à Emoties spelen belangrijke rol in ontwikkelingen die Erikson belangrijk vond  

ð Voorbeeld: relaties met verzorgers, verkennen omgeving, ontdekking van het zelf 

à Basisemoties zijn  

ð Universeel bij mensen  
ð Hebben lange geschiedenis in evolutie en overlevingswaarde 
ð Kunnen rechtstreeks afgeleid worden uit gelaatsuitdrukkingen  

à In begin bij baby: weinig differentiatie; twee globale toestanden van opwinding: aantrekking tot aangename 
stimulatie en terugtrekken van onaangename stimulatie  

ð Vooral een weerspiegeling van al of niet bevredigd zijn van fysiologische behoeftes 
ð Solitair en zelfgenoegzaam karakter  

à Geleidelijk aan worden emoties duidelijke, goed georganiseerde signalen 

ð Op ongeveer 6 maanden  
ð Emoties variëren mee met de sociale omgeving  

à Gevolg: interne gemoedstoestand van peuter kan afgelezen worden van expressie van emoties  
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GELUK 

à Glimlach is belangrijk want 

ð Verbindt ouders en baby met elkaar 
ð Is uitdrukking van het beheersen van een nieuwe vaardigheid: bevordert competentie 

à Glimlach  

ð Eerste weken: als voldaan (buikje vol) + lach is niet gedifferentieerd 
ð 6 – 10 weken: eerste sociale glimlach uitgelokt door menselijk gelaat  

ð Hangt samen met toenemende gevoeligheid voor complexiteit van visuele patronen  

à Lach  

ð 3 – 4 maanden: als reactie op actieve stimuli  
ð 10 – 12 maanden: verschillende vormen van lachen  

ð Voorbeeld: meer gereserveerd lachen naar vreemde 
ð Voorbeeld: kraaien van plezier: lokt zelf ook glimlach uit en band met ouders wordt hierdoor 
versterkt  

à Opmerking: verschillende lach naar vreemde vs bekend gezicht vereist 

ð Herkenning  
ð Een voorkeur voor bekend gezicht vs vreemd gezicht  

WOEDE EN ANGST 

Woede 

à Frequentie/intensiteit neemt toe: uitdrukking van protest 

à Waarom?  

ð Is adaptief bij verkenning omgeving  
ð Cognitieve ontwikkeling: je kan intentioneel gedrag stellen, waardoor je weet krijgt van factoren die je 

doelstellingen verhinderen  

Angst 

à Neemt toe in tweede helft eerste levensjaar 

à Meest frequente uitdrukking is die tegenover onbekende volwassenen = vreemdenangst 

à Verloopt parallel met het glimlachen naar vertrouwde mensen  

à Is indicatie dat kind scherp onderscheid leert te maken tussen verschillende gezichten  

à Vreemdenangst hangt af van meerdere factoren: temperament kind, vroegere ervaringen met vreemden, 
situatie en stijl van vreemde 

à Scheidingsangst = angst om door verzorgingsfiguren verlaten te worden  

ð Is een logisch gevolg van hechte band die wordt opgebouwd 
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EERSTE VERSCHIJNINGEN  

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

Woede  - Algemene ‘distress’ – bij geboorte 
- Woede – 4 tot 6 maanden  

Angst  - Eerste angsten – tweede helft van eerste 
jaar 

- Vreemdenangst – 8 tot 12 maanden  
- Scheidingsangst – 6 tot 15 maanden  

 

2.2 BEGRIJPEN EMOTIES VAN ANDEREN  

à Emotionele besmetting: kinderen zijn gevoelig aan het aanvoelen van bv spanningen in de huiselijke sfeer 

ð Vroege kinderjaren  

à Herkenning gelaats-uitdrukkingen van anderen: 7-10 maanden  

à In begin  

ð Imiteren van gezichtsuitdrukking van anderen  
ð Vaststellen/ontdekken van emoties van anderen door tamelijk automatisch proces van emotionele 

besmetting  

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

à Sociale bevestiging zoeken = het kind baseert zich op de emotionele relatie van de vertrouwenspersoon om 
te kunnen beslissen hoe hij/zij zich moet voelen en hoe er kan gereageerd worden in een bepaalde situatie  

ð Voordelen 
• 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  

• Dus: emotionele signalen van anderen dienen om interne toestanden anderen af te leiden en zo richting 
te geven aan eigen handelen  

2.3 ZELF-BEWUSTE EMOTIES 

à Emoties zoals schaamte, schuld, trots, jaloezie en verlegenheid 

• Onderscheid tussen schuld en schaamte  
ð Schuld = heeft te maken met een negatieve evaluatie van een specifiek gedrag  
ð Schaamte = een meer globale evaluatie van jezelf  

à Komen naar voren rond midden tweede jaar ten gevolge van groeiend zelf-bewustzijn  

à Behoefte aan richtlijnen volwassenen over wanneer je ze voelt  
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à Zelf-bewuste emoties hebben betrekking op ons gevoel een eigen zelf/ego te zijn  

ð Zijn van een hogere orde  
ð Spelen een belangrijke rol in gedragingen van kinderen die verband houden met prestaties en in morele 

gedragingen  
ð Situaties waarin ouders deze emoties aanmoedigen verschillen van cultuur tot cultuur  

2.4 EMOTIONELE ZELF-REGULATIE 

à Jonge kinderen vertrouwen op verzorgers om hen te troosten  

à Zelf-regulatie neemt toe in eerste jaar, met ontwikkeling hersenen  

à Verzorgers dragen bij tot stijl van zelf-regulatie van kind 

ð Tolerantie voor stimulatie neemt toe: in face-to-face play wordt de mate van stimulatie aangepast aan 
mogelijkheden van het kind  

ð Ouders die adequaat en sensitief troostend optreden vs ouders die wachten om tussen te komen  
ð Ouders leren aan wat sociaal aanvaard is  

à Emotionele zelfregulatie = de strategieën die we gebruiken om onze emotionele toestand tot een 
comfortabel niveau te brengen zodat we onze doelen kunnen bereiken  

à Eerste maanden: beperkt vermogen om emoties te reguleren  

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

ð Dankzij voorstellingsvermogen (Piaget) en taal kunnen ze zichzelf troosten  
ð Fysieke troost zoeken  
ð Moeder opzoeken  

à Ze kunnen emoties beter benoemen: verzorger kan beter meeleven  

3. TEMPERAMENT  

à Temperament = stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van  

ð Reactiviteit  
ð Zelfregulatie  

à Thomas en Chess: bekendste longitudinale studie over temperament: basis huidig onderzoek over 
persoonlijkheidsontwikkeling 

ð Temperament voorspelt psychologische aanpassing  
ð Opvoedinsstijl ouders beïnvloedt emotionele stijl kind  

3.1 STRUCTUUR VAN TEMPERAMENT 

à Thomas en Chess: 9 dimensies van temperament  

ð Activiteitsniveau  
ð Ritmiciteit 
ð Verstrooidheid 
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ð Toenadering/wegtrekken  
ð Aanpassing 
ð Aandacht en volharding  
ð Intensiteit van reactie  
ð Niveau van responsiviteit 
ð Kwaliteit van affect  

à Negen dimensies resulteren in vier types  

ð Makkelijk  
ð Moeilijk  
ð ‘Slow-to-warm-up’ 
ð Niet-geclassificeerd 

Gemakkelijk  

ð Komt als baby snel tot regelmatige gewoonten  
ð Meestal opgewekt  
ð Past zich makkelijk aan nieuwe ervaringen aan  

Moeilijk  

ð Is onregelmatig inzake dagelijkse gewoonten  
ð Reageert negatief en intens  
ð Past zich traag aan nieuwe ervaringen aan  

Slow-to-warm-up  

ð Is niet actief 
ð Reageert matig en weinig intens op omgeving, negatieve stemming  
ð Past zich traag aan nieuwe ervaringen aan  

Niet-geclassificeerd  

ð Vertonen een unieke combinatie van temperament-kenmerken 

à Problemen: meeste bij moeilijk kind: angstig teruggetrokken gedrag en agressief gedrag in vroege en k-
midden-kindertijd 

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

à Nieuwe classificatie van Rothbart 

ð Verschilt op drie punten van Thomas en Chess 
1) Combinatie van sommige dimensies 
2) Weglaten van te globale dimensies 
3) Nieuwe dimensie: irritatie 

Aanpassingen van Rothbart  

ð Ritmiciteit en toenadering worden geschrapt 
ð Verstrooidheid en aandacht worden gecombineerd tot 

aandacht en volharding  
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ð Aanpassing en responsiviteit worden gecombineerd tot effortful control 
ð De intensiteit van de reactie wordt opgesplitst in angstige en geïrriteerde 
ð Toevoeging van een nieuwe dimensie: irritatie  

3.2 METEN TEMPERAMENT  

à Methoden  

ð Interviews met of vragenlijsten voor ouders 
ð Gedragsbeoordelingen door mensen die het kind kennen  
ð Laboratoriumobservaties 
ð Fysiologische metingen  

à Waarde 

ð Beoordelingen ouders vaak onder kritiek, want vooringenomen en subjectief 
ð Maar correleren wel met gedragsobservaties  

3.3 STABILITEIT TEMPERAMENT 

à Begrip ‘temperament’ impliceert stabiliteit 

ð Vele studies geven steun aan idee van stabiliteit op lange termijn  
ð Stabiliteit is meestal laag tot matig  
ð Vele kenmerken enkel stabiel voor extreme waarden  

à Reden: temperament ontwikkelt zelf  

à Gevolg: predictie op lange termijn lukt pas vanaf het tweede levensjaar en later  

à MAAR: veranderingen bij vele kinderen suggereren dat ervaringen de kenmerken van temperament kunnen 
wijzigen  

3.4 GENETISCHE INVLOEDEN  

à Het begrip ‘temperament’ impliceert een genetische basis  

à Evidentie 

ð Eeneiige tweelingen meer gelijkaardig dan twee-eiige tweelingen inzake temperament  
ð Maar slechts 50% van individuele verschillen terug te voeren op genetische verschillen  
ð Etnische verschillen: Aziatische baby’s minder actief, minder irriteerbaar, maken minder geluid en 

makkelijker te troosten dan blanke baby’s  
ð Geslachtsverschillen: jongens meer actief en durven meer 

3.5 OMGEVINGSINVLOEDEN  

à Genetische verschillen worden vaak versterkt/geaccentueerd door opvoeding  

ð Opvoeding is consistent met gender-stereotypen, waardoor aanvankelijk geobserveerde verschillen 
worden uitvergroot  

ð Ouders proberen ook unieke kenmerken van kinderen te beklemtonen en zullen hun kinderen 
opvoeden in functie van deze unieke toegschreven kenmerken  
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à Conclusie: complexe interactie tussen genetica en omgeving  

à Grafiek 

o Eeneiige tweelingen  
ð Ouders zien vaak meer gelijkenissen dan verschillen  
ð Ouders lijken de gelijkenissen te onderschatten tegenover 
externe observatoren  

o Twee-eiige tweelingen  
ð Ouders zien hier meer verschillen dan gelijkenissen  
ð De externe observatoren zien nog steeds meer gelijkenissen 
dan verschillen  

o Ouders zijn geneigd om differentieel op te voeden bij het zien van 
verschillen, hierdoor krijgen we een soort self-fullfilling prophecy 

o We zien dus een complex samenspel tussen genetica en omgeving  

3.6 GOODNESS-OF-FIT MODEL 

à Thomas & Chess = model dat verklaart hoe temperament en omgeving samen tot gunstige resultaten kunnen 
leiden  

ð Men richt een opvoedingsomgeving in waarin het temperament van elk kind erkend wordt om zo meer 
aangepast functioneren aan te moedigen  

ð Model verklaart waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben  

à Goodness-of-fit hangt ook af van culturele waarden bv schuchter zijn  

ð Westen = sociale incompetentie 
ð China = grote sociale maturiteit en inzicht  

à Millenniumwisseling = overgang van het communisme naar het individualisme  

ð Voorbeeld van hoe het macrosysteem een invloed heeft op de 
ontwikkeling van het kind  

4. GEHECHTHEID  

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

ð Deze band zorgt voor 
• Plezier en vreugde 
• Troost in tijden van stress 

à Oudere theorieën  

ð Psycho-analyse: voeding is primaire context waarin deze band wordt uitgebouwd 
ð Voedsel = primaire drijfveer en hechting (neveneffect) 

à Experiment van Harlow (1950) 

Experiment A  

ð Kort na de geboorte weggenomen bij de biologische moeder 
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ð Twee soorten moeders: voedingsmoeder (gemaakt uit draad) en een zachte moeder 
ð Bij welke mama gaan ze de meeste tijd doorbrengen?  
ð Verwachting: bij de stalen draad mama = voeding  
ð Resultaat: aapjes gaan vaker bij de zachte mama zitten  

Experiment B 

ð 1 groep blijft bij de zachte moeder, de andere groep blijft bij de voedingsmoeder 
ð Ze worden blootgesteld aan intense geluiden en veel beweging  
ð Groep 1: toevlucht bij mama en komt tot rust = safe haven functie  
ð Groep 2: zeer angstig en krijsen  

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

ð Positieve gevoelens van hongerbevrediging worden aan moeder toegeschreven  

à Operante conditionering: Watson 

ð Psychological care of infant en child: niet knuffelen op oppakken bij huilen  

Tegenevidentie  

1) Ontwikkeling van gehechtheid met familieleden die ons niet voeden  
2) Studie van weeskinderen na WOII: ondanks materieel comfort lijden ze psychisch omwille van 

voortdurende personeelswissel 
ð Dus paradoxaal besluit voor WHO: voeding is geen voldoende voorwaarde  

4.1 ETHOLOGISCHE THEORIE  

à Inspiratiebron voor Bowlby: “Attachment and loss” 

ð Algemeen: mensen worden geboren met een geheel van erfelijk geprogrammeerde strategieên die 
behulpzaam zijn voor het in stand houde van de soort  

ð Concreet: hechtingsgedragingen zorgen voor het opbouwen van een emotionele band van de baby met 
de verzorgingsfiguur 
ð Deze gedragingen zijn onderdeel van een hechtingssysteem dat in de evolutie naar voor is 
gekomen omdat het overleving bevordert  

ETHOLOGIE 

Fase 1: nog geen gehechtheid (geboorte – 6 weken) 

ð Pre-attachment phase  
ð Ondanks asociaal wezen, zendt het een aantal aangeboren signalen uit  
ð Brabbelen: lokt positieve interactie uit  
ð Vertrouwde verzorger en onbekende: geen verschil  

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

ð Begin van differentiële reactie: ontwikkelt voorkeur voor bekende gezichten  
ð Gevoel van vertrouwen op basis van al dan niet contingent reageren van moeder 
ð Nog steeds geen reactie op scheiding van moeder 
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Fase 3: duidelijke gehechtheid (6-8 maanden tot 18 maanden-2 jaar) 

ð Clear-cut attachment 
ð Gehechtheid aan vertrouwde verzorger is duidelijk aanwezig 
ð Separatie-angst = kind raakt van streek wanneer de primaire hechtingsfiguur weggaat  
ð Baby wil aanwezigheid verzorger bestendigen  
ð 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 een wederkerige relatie (vanaf 18 maanden – 2 jaar) 

ð Voorstelling van taal 

à Uit deze fase ontwikkelt zich een intern werkmodel = geheel van 
verwachtigingen over beschikbaarheid gehechtheidsfiguren en kans dat ze 
hulp zullen bieden in stressmomenten  

ð Model voor alle latere intieme relaties  

à Voorwaarden om een veilige hechtingsfiguur te worden  

ð Nabijheid/beschikbaarheid 
ð Fysieke en emotioneel veilige haven  
ð Veilige uitvalsbasis om te exploreren  

4.2 METEN VAN GEHECHTHEID  

à Vreemde situatie = techniek om kwaliteit van gehechtheid te meten tussen 1 en 
2 jaar  

1. Introductie in speelkamer 
2. Ouder zit neer en kind speelt 
3. Vreemde komt binnen, zit neer, praat met ouder 
4. Ouder gaat buiten, vreemde reageert op 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  

à Principes  

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

- Als ouder weggaat biedt onbekende volwassene minder troost omwille van vreemdenangst  

à Veel aandacht voor fasen van hereniging met ouder  

VIER HECHTINGSSTIJLEN  

Veilige gehechtheid (60%) 

- Ouder = veilige haven: emotioneel bijtanken  
- Separatie: even van slag, voorkeur voor ouder blijkt duidelijk  
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- Hereniging: actief contact zoeken, huilen vermindert snel omdat ze vlot getroost worden en daarna 
opnieuw verder spelen  

Vermijdende gehechtheid (15%) 

- Niet-responsief tegenover ouder 
- Separatie: geen zichtbare ‘distress’, zelfde reactie op vreemde als op ouder 
- Hereniging: vermijden ouder, traag in begroeten, ondergaan het opgepakt worden  

Angstig-ambivalent gehechtheid (10%) 

- Zoeken nabijheid ouder, weinig exploratie  
- Separatie: huilen à eisen moeder op  
- Hereniging: woede en verzet, soms duwen en slaan van ouder, moeilijk te troosten  

Gedisorganiseerd/gedesoriënteerde gehechtheid (15%) 

- Vertonen grootste onveiligheid  
- Hereniging: hele reeks verwarde en tegenstrijdige gedragingen  

HECHTING EN PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING  

- Veilig gehecht: hoge zelfwaardering, sociaal competent, werkt goed samen, populair  
- Vermijdend: geïsoleerd, weinig contacten  
- Afwerend of angstig-ambivalent: storend en moeilijk gedrag 
- Gedisorganiseerd/gedesoriënteerd: grote vijandigheid en agressie 

à Bedenkingen bij onderzoek 

- Causale verbanden nog niet aangetoond  
- Sommige studies bevestigen deze trend niet  

à Verklaring voor effecten  

- Mogelijk continuïteit van opvoeding bepalend of veilige gehechtheid verbonden zal zijn met latere 
ontwikkeling  

- Kinderen zijn weerbaar en kunnen onveilige gehechtheid overkomen  

4.3 STABILITEIT GEHECHTHEID 

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

à Overgang onveilig naar veilig  

ð Goed functionerende moeders die hun rol onder de knie krijgen  

à Overgang veilig naar onveilig of van onveilig naar onveilig 

ð Lage-SES= veel stress en weinig steun  

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

ð Uitzondering: gedisorganiseerd/gedesorïenteerd: zeer stabiel over 2e levensjaar 
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4.4 CULTURELE VERSCHILLEN 

à Cross-cultureel onderzoek toont aan dat gehechtheidspatronen anders moeten geïnterpreteerd worden in 
andere culturen  

à Duitse ouders 

ð Moedigen kinderen aan tot onafhankelijkheid 
ð Vermijdende gehechtheid komt vaker voor  

à Japanse ouders 

ð Laten kinderen zelden alleen bij vreemden  
ð Angstig-ambivalente gehechtheid komt meer voor  

à In alle culturen: veilige gehechtheid komt vaakst voor  

4.5 DETERMINANTEN VAN HECHTINGSKWALITEIT  

4.5.1 MOGELIJHEID TOT HECHTING  

à Kinderen opgenomen in instelling: emotionele problemen  

ð Problemen niet door scheiding van moeder maar doordat ze geen band konden vormen met één of 
enkele volwassenen  

ð Later geadopteerd 
- Wel goede band met adoptieouders  
- Maar emotionele en sociale problemen  

à Dus: normale ontwikkeling gehechtheid hangt mogelijk af van kunnen vormen van nauwe band met 
verzorgers in eerste levensjaren  

ð Sensitieve periode  

4.5.2 KWALITEIT OPVOEDINGSSTIJL  

1. Algemeen 

à Sensitieve opvoeding = snel, consistent en op de juiste manier omgaan met baby’s en ze zacht en vol zorg 
vasthouden  

2. Specifiek  

à Interactie-synchronie = een nauwkeurig afgestelde ‘emotionele dans’ waarbij de verzorger reageert op 
signalen kind op een goed getimede, ritmische en gepaste manier  

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

 

à Toegepast op hechtingsstijlen  

1. Vermijdend 
- Overstimulerende of intrusieve opvoeding  
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- Vermijden is ontsnappen daaraan  
2. Angstig-ambivalent 
- Gebrek aan betrokkenheid op 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  
3. Gedisorganiseerd/gedesoriëntieerd 
- Vaak mishandeling  
- Vaak depressieve moeders 

4.5.3 MATERIËLE OMSTANDIGHEDEN GEZIN  

à Stress en instabiliteit 

ð Direct: vb discussies en conflict  
ð Indirect: verminderde sensitieve verzorging  

 

 

 

 

 

4.5.4 OUDERKENMERKEN  

à Interne werkmodellen van de ouders zelf  

- Objectiviteit en evenwicht in beschrijving van eigen ervaringen: veilige baby’s  
- Ervaringen onbelangrijk vinden of woedend en in verwarring deze ervaringen beschrijven: onveilige 

baby’s 

à MAAR interne werkmodellen zijn gereconstrueerde herinneringen, die beïnvloed zijn door  

- Gebeurtenissen in levensloop  
- Persoonlijkheid  
- Huidige levenstevredenheid  

4.5.5 KENMERKEN VAN KIND  

à Temperament van kind en kwaliteit van gehechtheid: onduidelijke samenhang 

ð Voorbeeld: moeilijk temperament: kwaad reageren bij scheiding  
ð Is dit gevolg van temperament of van onveilige hechting?  

à Belangrijke reden waarom kenmerken kind niet sterk samenhangen met gehechtheid is dat hun invloed 
afhangt van goodness-of-fit 

ð Vele kenmerken kind kunnen leiden tot veilige gehechtheid, zolang de verzorger maar sensitief is en de 
opvoeding aanpast aan de behoeften van het kind  
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4.6 MEERDERE HECHTINGSFIGUREN  

VADERS 

à Sensitieve verzorging door vader voorspelt veilige gehechtheid  

à Verschillende rol  

ð Moeders: verzorger 
ð Vaders: speelkameraad 

à Verandering ten gevolge van werkende vrouwen  

à Vaders die erg betrokken zijn bij opvoeding kinderen zijn  

- Minder stereotyp in opvatting geslachtsrollen  
- Hebben sympathieke, vriendelijke persoonlijkheid  
- Zien ouderschap als verrijkende ervaring  

à Warme, voldoeninggevende huwelijksrelatie ondersteunt betrokkenheid op kinderen, vooral belangrijk voor 
vaders 

BROERS EN ZUSSEN  

à Geboorte jongere broer/zus 

- Vaak moeilijke ervaring: jaloezie 
- Positieve reacties: bezorgdheid  

à Conflict tussen broers/zussen neemt toe als één van hen zeer emotioneel is of zeer actief  

à Veilige gehechtheid en warmte tegenover kinderen hangt samen met positieve interactie tussen 
broers/zussen  

ð Omgekeerd hangt afstandelijkheid samen met wrijvingen tussen broers/zussen 

à Speciale momenten voorzien met oudste kind draagt bij tot harmonische relaties tussen broers/zussen  

Bartholomew en Horowitz (1991) 

à Onderscheid vier hechtingsstijlen  

ð Verticale as= beeld dat je hebt van anderen in een relatie  
ð Horizontale as= hoe je zelf in een relatie bent/staat  
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- Veilig: je hebt veel te bieden maar anderen zijn ook te vertrouwen  
- Angstig: bang dat je weinig te bieden hebt, alle hulp moet van andere persoon komen 
- Vermijdend: je vindt jezelf waardevol maar wantrouwen tegenover anderen, je houdt ze op een 

afstand, heel onafhankelijk  
- Anstig vermijdend: je hebt niet het idee iets te bieden maar ook wantrouwig tegenover anderen, je 

betekent weinig in een relatie maar gaat er ook geen aan want je bent te bang om gekwetst te worden, 
verhoogd risico op psychopathologie  

5. ONTWIKKELING VAN ZELFBEELD  

5.1 ZELFBEWUSTZIJN  

à William James maakte als eerst onderscheid tussen ik-zelf en mij-zelf  

Ik-zelf Mij-zelf 

Gevoel van zichzelf als handelende instantie  Gevoel van zichzelf als object van kennis en evaluatie  

Afgescheiden van de omgeving/de wereld  Kwaliteiten die het zelf uniek maken 

- Lichamelijke kenmerken  
- Bezittingen  
- Houdingen, overtuigingen, persoonlijkheid  

Kan eigen gedachten en handelingen onder controle 
houden  

Derde persoon standpunt 

à Eerste stap: bewustzijn lichaam als eigen entiteit  

- Twee video’s van eigen trappelende beentjes: meer kijken naar observator perspectief 

à Ik-zelf komt eerst 

ð Begin ligt in inzicht dat eigen handelingen voorspelbare acties veroorzaken van voorwerpen  
ð Aanmoedigen exploratie bevordert ontwikkeling van een ik-zelf 

à Mij-zelf komt later 

- Experiment met spiegel 
- Zichzelf herkennen op foto’s 
- Gebruik van persoonlijke voornaamwoorden  

à Verdere ontwikkelingen  

- Ontstaan van zelf-bewuste emoties  
- Pogingen perspectief van anderen te begrijpen = empathie = het vermogen om de emotionele toestand 

van iemand anders te begrijpen en mee te voele of emotioneel op een gelijkaardige manier te reageren 
- Voorbeeld: anderen troosten  

5.2 ZELF-CATEGORISATIE  

Categorisch zelf: hangt sterk samen met taalontwikkeling  

ð Mij-zelf: zichzelf vergelijken met anderen  
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ð Tussen 18 en 30 maanden: zichzelf en anderen indelen in categorieën van leeftijd, fysieke kenmerken 
en goed en slecht  

5.3 ZELF-CONTROLE  

à Vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet-aanvaard gedrag en aan negatieve emoties  

- Verschijnt rond 12 à 18 maanden  
- Neemt toe in vroege kindertijd  

à Is gebaseerd op  

- Inzicht van zichzelf als handelende agent  
- Inzicht van zichzelf als iemand die normen kan overtreden  
- Herinnering van verzoek  

à Gehoorzaamheid  

à Verschijnt tussen 12 en 18 maanden: drie taken  

1. Aantrekkelijke telefoon niet aanraken  
2. Geschenk niet open doen  
3. Rozijnen niet van onder tas halen  

à Peuters bevesitigen hun autonomie door soms niet te gehoorzamen  

à Warme, sensitieve zorg doet gehoorzaamheid toenemen  

HOOFDSTUK 7: FYSIEKE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING IN DE VROEGE KINDERTIJD 
TUSSEN 2-6 JAAR  

1. FYSIEKE ONTWIKKELING  

à 8 kg toename in gewicht  

à 110 à 120 cm: hoofd groeit minder snel dan rest van het lichaam  

à Einde van kleutertijd: verlies babytandjes  

à Verschillende lichaamsdelen volgen een verschillend groeipatroon = asynchronie  

- Gewicht en lengte volgen algemeen groeipatroon  
- Hoofd, hersenen en genitalieën niet  
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Interpretatie grafiek 

à Niet elk aspect ontwikkelt zich op hetzelfde tempo  

- Rode lijn: algemeen groeipatroon  
- Groene lijn: ontwikkeling van de genitalieën, in adolescentie stevige stap 
- Blauwe lijn: hersenontwikkeling, eerste twee levensjaren gebeurd er veel  
- Gele lijn: ontwikkeling van het lymfeweefsel, belangrijke ontwikkeling in immuniteitssysteem, minder 

kwetsbaar voor ziekten  

à Niet alles ontwikkelt synchroon  

à Het is een illustratie van zowel multidimensionaliteit als multidirectionaliteit, verschillende dimensues en 
tempo 

2. MOTORISCHE ONTWIKKELING  

à Ruwe motorische ontwikkeling  

- Sterker evenwicht of balans door hersenontwikkeling  
- Inhaalbeweging van groei rest lichaam: verschuiving van zwaartepunt  

ð Gevolg: leren lopen als volwassene: hielen en armen meebewegen, springen en lopen  
ð Gooien en vangen van bal  
ð Op driewieler leren rijden  

à Fijne motorische ontwikkeling: sterke toename  

à Gevolg: toegenomen zelfredzaamheid  

- 3 à 4 jaar: vork  
- 5 jaar: mes en vork  
- 6 jaar: schoenen knopen: vergt aandacht en herinnering  
- Spelactiviteiten: prikken, schaar hanteren, tekeningen inkleuren  
- Tekenen  

TEKENEN  

à 2 jaar: krabbelstadium = betekenisloze lijnen zonder verwijzingswaarde 

à 3 à 4 jaar: betekenis of verwijzingswaarde toekennen = tekenen  

- Kopvoeter  
- Toevallig realisme = achteraf benoemen van figuur  

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

à 5 à 6 jaar: verstandelijk realisme = tekening is uitdrukking van belevingswereld van kind  

ð Hoeft niet persé oeveeren te komen met de realiteit 

à 8 à 9 jaar: visueel realisme = dingen tekenen zoals ze er werkelijk uitzien  

- Meer aandacht voor diepte-elementen  
- Meer organisatie: geen losse figuren meer  
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SCHRIJVEN  

à Letter schrijven: toenemende vaardigheid  

- Eerst in omgekeerde richting  
- Symmetrische letters worden door elkaar gehaspeld  

 

à Individuele verschillen veroorzaakt door  

- Genetica 
- Geslacht  
- Oefening  
- Aanmoediging door de omgeving  

à Oefening is belangrijk, maar gewoon spelen is voldoende voor motorische capaciteiten, je hoeft niet zo nodig 
in een sportclub aangesloten te zijn  

3. COGNITIEVE ONTWIKKELING: PIAGET  

3.1 EINDE SENSORIMOTORISCHE FASE 

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

à Fase 6: geïnterioriseerd experimenteren  

- Capaciteit om mentale voorstellingen te maken = symbool- of semiotische functie  
- Loskoppelen van handelen en denken  
- Acoommodatie van schema’s bij overgang  

3.2 PRE-OPERATIONELE FASE 

à Capaciteit tot mentale voorstelling  

1. Uitgestelde imitatie  
2. Taal = symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn  

ð Maar volgens Piaget speelt taal slechts een minimale rol in cognitieve ontwikkeling  
ð Via handelen wereld leren kennen, intern beeld opbouwen en dan benoemen  

3. Verbeeldings- of fantasiespel en socio-dramatisch spel  
ð Via voorstelling betekenissen toekennen aan objecten die op zich die betekenis niet hebben  

4. Tekenen  
ð Tekeningen stellen een bepaalde belevingsinhoud voor, een realiteit die er fysiek niet is  

VERBEELDINGSSPEL 

à Make-believe evolueert (vanaf 2,5j): 

- Meer los van reële levensomstandigheden  
- Minder zelf-gecentreerd 
- Meer complexe plot (verschillende rollen  
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à Voordelen socio-dramatisch spel 

- Piaget: inoefenen en versterken van schema’s 
- Fantasiespel is niet enkel reflectie van cognitieve vooruitgang maar draagt er ook toe bij 

(a) Sociale vaardigheden  
(b) Versterken van vele cognitieve vaardigheden 
(c) Inzicht in reële levenssituaties 

Belangrijk 

à Volgens Piaget is taal een gevolg van cognitieve ontwikkeling  

ð De capaciteit van mentale representaties: eerst cognitie en in het spoor daarvan kan je ook tal beter 
leren begrijpen  

à Volgens Vygotsky is taal de motor achter cognitieve ontwikkeling  

ð We verwerven nieuwe inzichten via taal, het verbeeldingsspel is de bouwgrond van Vygotsky 
 

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

à Ontwikkelen van 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  

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

à Voorbeeld: Drie-bergen probleem 

à Animisme, finalisme, fysiognomisch waarnemen en magisch denken  

 

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

ð Volgens Piaget  is het denken heel intuïtief, kindje laat zich foppen  
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à Gebrek aan conservatie reveleert verschillende andere gebreken  

(a) Centratie: aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen: focus op meest opvallende 
waarneembare eigenschapen  

(b) Gebrek aan transformaties: geen aandacht hebben voor evolutie tussen begin- & eindtoestand  
(c) Onomkeerbaarheid of irreversibiliteit: kan een reeks van stappen niet in gedachten omkeren  

 
3. Hiërarchische classificatie = organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen op basis van 

gelijkenissen en verschillen  
ð Wijst op een probleem van centratie 
ð Denken van kinderen in dit stadium is  
- Intuïtief  
- Rigide  
- Niet ondersteund door een logisch stabiel georganiseerd systeem 

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

à Pre-operationeel = nog niet in staat tot operatief 

ð Mentale handelingen die beantwoorden aan logische regels  

3.4 RECENTER ONDERZOEK 

à Veel Piaget-taken bevatten onbekende elementen of te veel informatie-elementen om tegelijkertijd te 
verwerken  

à Gevolg: capaciteiten van kinderen onderschat 

Egocentrisme 

- Drie-bergen met vertrouwde voorwerpen en geen foto’s laten zien: zelfs op 4 jaar al inzicht in 
verschillende gezichtspunten  

- In conversaties: kinderen passen taalgebruik aan aan behoegyen van luisteraars 

Animistisch denken: overschatting  

- 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  

- Meeste 3- en 4-jarigen geloven in elfen en kabouters 
- Kunnen gebeurtenissen verklaren die ze niet vatten  
- Tussen 4 en 8 jaar: magisch denken verdwijnt  

Niet-logisch denken  

- Taken vereenvoudigd en relevant voor dagelijkse leven, dan doen kinderen het veel beter dan Piaget 
zou verwachten  

- Logische, causale uitdrukkingen correct gebruikt  
- Analoog redeneren over fysieke veranderingen  

Categorisatie  
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- 7-12 maanden: passief  
- 12-24 maanden: actief = zelf samen plaatsen van objecten  
- Vanaf 2 jaar: differentiatie van categorieën: globaal – basis – subcategorieën  

ð Door uitbreiding van woordenschat en algemene kennis: vb luidop lezen en benoemen van 
objecten in prentboeken  

ð Dus: categoriesystemen nog niet complex, maar vermogen om hiërarchisch te classificeren is 
al vroeg aanwezig 

Uiterlijke verschijning en realiteit  

- In bepaalde situaties worden kinderen makkelijk misleid door uiterlijke verschijning  
- Geen algemeen probleem om verschijning van realiteit te onderscheiden  
- Het is representatie-probleem: kleuters hebben moeite om reële beeld van voorwerp voor de geest te 

halen wanneer geconfrongeerd met tweede, contradictorische voorstelling van datzelfde voorwerp 
- Belang van verbeeldingsspel: hoe vaker spelen, hoe beter onderscheid tussen uiterlijke verschijning en 

realiteit gevat  

à Evaluatie pre-operationeel stadium 

- Als proeven vereenvoudigd worden, dan vertonen kleuters al een begin van logische operaties  
- Daarom: logische operaties geleidelijk verworven  
- Gevolg: bestaat er dan wel een pre-operationeel stadium?  

ð Neen, want informatieverwerkingsprocessen zijn reeds vanaf het begin, zij het el in preliminaire 
vorm, aanwezig = informatieverwerkingstheoretici  

ð Ja: neo-Piagetiaanse denkers = flexibel stadium-concept  

OPVOEDKUNDIGE PRINCIPES AFGELEID UIT PIAGETS THEORIE  

à Ontdekkingsleren = al doende  leren of spontaniteit  

à Gevoeligheid voor bereidheid van kinderen om te leren: aanpak aangepast aan ontwikkeling  

à Aanvaarden van individuele verschillen: zelfde sequentie, maar verschillend tempo 

4. VYGOTSKY’S SOCIOCULTURELE THEORIE  

à Taalontwikkeling resulteert in toename van sociale dialoog en pruvate taal  

Piaget Vygotsky 
- Evolutie van egocentrische speech naar 

sociale peer ervaringen  
- Private taal heeft belangrijke functie: helpt 

om gedrag te sturen en vormt basis voor 
hogere cognitieve processen  

- Egocentrische speech verdwijnt - Innerlijke taal is het internaliseren van 
luidop spreken  

à Oorsprong private taal = zone van naaste ontwikkeling  

à Hoe die zone creëren?  

ð Ondersteuning = aanpassen van de steun die men geeft tijdens een leersessie in overeenstemming met 
huidige niveau van presteren kind (scaffolding) 

à Deze sociale dialoog wordt overgenomen = private taal 
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à Empirische steun: scaffolding voorspelt gebruik private taal en zelf kunnen oplossen van analoge taken  

Vygotsky  Piaget  

• Actieve deelname kinderen  
• Aandacht voor individuele verschillen  
• Begeleid ontwikkelingsleren  
• Samenwerking met leeftijdsgenoten van 

verschillend niveau 
• Verbeeldingsspel als unieke zone van 

proximale ontwikkeling  

• Actieve deelname kinderen  
• Aandacht voor individuele verschillen  
• Zelfstandig ontwikkelingsleren  
• Samenwerking met leeftijdsgenoten van 

zelfde niveau 
• Geen aandacht voor verbeeldingsspel  

Voor 

- Belang van onderwijs als sociale context 
- Grote aandacht voor culturele verschillen  

Tegen  

- Westerse theorie  
- Verbale communicatie is niet enige middel dat bijdraagt tot cognitieve ontwikkeling 
- Vygotsky zei weinig over basale cognitieve processen en over hoe specifieke vaardigheden bijdragen tot 

hogere cognitieve processen  

5. INFORMATIEPROCESTHEORIE  

5.1 AANDACHT  

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

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

 

Twee taken:  

- Kloptaak: onderzoeker klopt 2 keer, kind 1 keer 
- Dag/nacht-taak: dag/nacht, maan/zon 

 

 

 

5.2 GEHEUGENSTRATEGIEËN  

à Makkelijker te bestuderen want  



 71 

- Kunnen met taal beschrijven wat ze zich herinneren  
- Kunnen instructies volgen in eenvoudige geheugentaken  

à Herkenning vs herinnering  

ð Herkenning: 4-5 jarigen: perfect 
ð Herinnering: 2 jaar: 2 items à 4 jaar: 3 à 4 items  

à Verklaring: kleuters zijn minder goed in gebruik van geheugenstrategieën = bewuste mentale activiteiten die 
de kans op herinnering doen toenemen  

à Kleuters vertonen al begin van geheugenstrategieën: te moeilijk want vergen veel werkgeheugen  

à Scripts = algemene beschrijvingen van wat er gebeurt en wanneer het gebeurt in een specifieke situatie  

- Opgesomd in correcte volgorde  
- Met toenemende leeftijd worden scripts  

a. Uitgebreider: meer details  
b. Worden gebruikt om te voorspellen wat er gaat gebeuren in gelijkaardige situaties  

à Autobiografisch geheugen = voorstellingen van persoonlijke betekenisvolle en eenmalige gebeurtenissen  

- Wordt meer uitgebreid, specifieker en meer geïntegreerd 
- Twee stijlen om vertellen aan te moedigen  

a. elaboratieve stijl  
b. repititieve stijl  

5.3 THEORY OF MIND  

à Bewustzijn van mentaal leven: 2 – 3 jaar  

à Begrijpen van ‘false belief’: rond 4 jaar 

False belief taak  

Taak 1 

- 2 doosjes tonen, één met teken van pleisters op en één 
witte doos  

- Vraag 1: “Neem de doos met de pleisters” 
- Kind neemt doos met teken van pleisters op; geen 

pleisters, wel in andere door  
- Vraag 2: “Hier is Pamela (pop) die pleister nodig heeft. 

Waar zal ze die zoeken?” 
- Antwoord: witte doos = geen idee van false belief 
- Antwoord: doos met teken van pleisters op = wel idee daarvan  

False belief = overtuiging die niet overeenkomt met realiteit, die het gedrag van mensen kan beïnvloeden  

à Kind heeft niet door dat valse overtuigingen of verwachtingen het gedrag kunnen sturen, want de overtuiging 
dat pleisters in pleisterbox moeten zitten = valse overtuiging  

à Maakt geen onderscheid tussen fysieke realiteit en gedachtenwereld 
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Taak 2 

- 4-jarig kind en twee volwassenen: tennisbal zit in koffer 
- 1 volwassene verlaat lokaal 
- Verplaatsen van tennisbaal naar doos  
- Terugkomst volwassene  
- Waar zaal de volwassene gaan zoeken?  
- In doos = nog geen beheersing van false belief  
- In koffer = doorhebben dat foutieve overtuigingen gedrag van anderen kan sturen  

à Beheersen van false belief wijst op denken over denken = meta-cognitie  

à Theory of mind = samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteiten  

à Geleidelijke groei  

- 2 jaar: bewustzijn van mentaal leven  
- Vanaf 4 jaar: inzicht dat foute overtuigingen ons gedrag kunnen sturen  
- Tot 6 jaar: inzicht in false belief neemt toe  

à Factoren die bijdragen tot theory of mind 

- Taal: rijke woordenschat over mentale toestanden  
- Cognitieve vaardigheden: ongepaste reacties onderdrukken, flexibel denken, plannen  
- Sociale vaardigheden 

ð Oudere broers/zussen  
ð Leeftijdsgenoten = doorhebben dat andere kinderen er andere ideeën kunnen op nahouden  
ð Volwassenen  

à Bij kleuters inzicht in mentale leven nog onvolledig  

- 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  

6.1 WOORDENSCHAT 

à 2-6j: 200 naar 10.000 woorden 

à Hoe?  

ð Fast mapping = verbinden woord met onderliggende concept na zeer korte kennismaking met woord  
• Woorden voor voorwerpen snel geleerd omdat ze makkelijk te observeren zijn  
• Ook actie-woorden  
• Adjectieven die het best observeerbaar zijn  
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à Principe van wederzijdse exlusiviteit 

ð Aangeboren capaciteit 
ð Kinderen veronderstellen dat woorden verwijzen naar niet-overlappende categorieën 
ð Idee dat nieuwe woorden verwijzen naar nieuwe objecten  

à Info uit de sociale omgeving gebruiken  

ð Betekenis afleiden uit structuur van de zin (bv: gele auto en gele citroen) 
ð Volledig object en deel van object (bv: dit is een vogel met een vreemde bek) 
ð Linguïstisch contrast (de ouder gaat het kind bijsturen door bv te zeggen dat een bus geen auto is maar 

een bus) 

à Dus: aangeboren principes kunnen niet alles verklaren  

Hoe komt het dat woordenschat zo snel kan groeien? 

ð Toenemende geheugencapaciteit 
ð Capaciteit tot categorisering: object in dezelfde categorie krijgen hetzelfde label 
ð Naamvragen: “wat is dit”? 

6.2 GRAMMATICA 

à Grammatica = manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle uitdrukkingen en zinnen  

ð Basisstructuur leren toepassen (3,5 à 4j): onderwerp-werkwoord-voorwerp 
ð Geleidelijke uitbreiding 
ð Over-regularizatie = regels te ver uitbreiden zodat uitzonderingen er ook onder vallen (bv: ik ben, wij 

bennen) 
ð Fouten bij complexere zinnen  
ð 4-5j: al vele moeilijke zinsconstructies 

à Gestage ontwikkeling biedt geen evidentie voor Chomsky’s theorie 

à Zinnen worden uitgebreid via  

ð Juxtapositie= kinderen gaan een bepaalde zin uitbreiden en een woord toevoegen maar weten nog niet 
waar, ze laten een kleine pauze en plaatsen het woord er gewoon naast (bv: papa voordoen….willen) 

ð Topicalisatie= complexer vormen, belangrijkste topic nog eens herhalen (bv: zon schijn/zon zon) 

à Problemen met negatie, inversie bij vragen, en passief 

ð “gijs dokter gaan, nee” 
ð “stoel buiten staan?” 
ð “is dat voor kleur?” 

à Vergissingen: omgekeerde zeggen van wat bedoeld wordt 

ð Bv: ‘ik heb te warm in de school’ terwijl het kind een extra trui vraagt 

à Over-regularizatie: gaat vaak gepaard met hypercorrectie 

ð ‘wij bennen niet naar school geweest’ 
ð ‘een vark’ 



 74 

6.3 CONVERSATIE  

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

ð 2 jaar: in persoonlijk gesprek: om beurt praten, gepast reageren en opmerkingen, en onderwerp tijdlang 
aanhouden  

ð 4 jaar: conversatie aanpassen aan leeftijd, geslacht, sociale status luisteraar 
ð Problemen in moeilijke situaties 

6.4 ONDERSTEUNEN TAALONTWIKKELING 

à Sensitieve ouders doen 2 dingen  

ð Helpende, expliciete feedback  
ð Fouten niet overmatig corrigeren: verhindert experimenteren met taal  

à Manieren om niet overmatig te corrigeren  

ð Elaboratie: reacties van volwassenen die uitdrukking van kind verder uitwerken en die daardoor 
complexer maken  

ð Recasting: reacties van volwassenen die foutief taalgebruik herstructureren tot de correcte vorm  

à Verklaring 

ð Vygotsky: volwassenen brengen kind zachtjes tot volgende stap in ontwikkeling 
ð Drang van kind om sociale band te behouden  

HOOFDSTUK 8: EMOTIONELE EN SOCIALE TAALONTWIKKELING IN DE VROEGE 
KINDERTIJD 

1. ERIKSON 

Initiatief Schuld 
• Enthousiast om nieuwe taken te proberen 

en deel te nemen aan activiteiten met peers 
• Overmatig streng superego veroorzaakt te 

veel schuldgevoel 
• Spel laat toe nieuwe vaardigheden uit te 

proberen  
• Houdt verband met overdreven 

bedreigingen, kritiek en straf door 
volwassenen  

• Beeldt goed zichtbare beroepen uit in 
fantasiespel 

• Niet durven experimenteren  

à Verschil tussen initiatief en autonomie 

ð Autonomie in vorige fase ging zich uiten in de vorm van tegendraads zijn  
ð Initiatief omdat ze gewoon willen mee doen (ouder willen helpen) 

2. ZICHZELF BEGRIJPEN  

à Zelf-concept= geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en waarden waarvan een individu gelooft dat 
het omschrijft wie hij of zij is 
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à Zelfconcept bij kleuters is zeer concreet 

ð Gebaseerd op observeerbare kenmerken  
ð 3,5j: typische emoties/attitudes 
ð 4j: snappen wat trekomschrijvingen zijn, maar kunnen ze nog niet toepassen op zichzelf, ze beschrijven 

nog steeds met de observeerbare zaken  

à Sterker zelf-concept: sterkere tendens om rechten doen gelden op voorwerpen  

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

(1) Gelobale inschatting 
(2) Oordelen over verschillende aspecten van het zelf 

à Eigen vaardigheid heel hoog inschatten, moeilijkheid taak onderschatten  

à Heeft invloed op initiatief bij kleuters  

3. EMOTIONELE ONTWIKKELING 

à Begrijpen van emoties van anderen steeds accurater 

à Emotionele zelf-regulering neemt toe 

à Meer zelf-bewuste emoties als zelf-concept ontwikkelt 

à Empathie, sympathie en prosociaal gedrag nemen toe 

3.1 BEGRIJPEN VAN EMOTIES 

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

ð Oorzaak: “hij is blij omdat hij jarig is” 
ð Gevolgen: “papa is kwaad en zal niet spelen” 

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

à Toch beperkingen in situaties met tegengestelde aanwijzingen  

à Factoren: 

ð Veilige gehechtheid: meer emoties bespreken  
ð Andere kinderen: socio-dramatisch spel 

3.2 EMOTIONELE ZELFREGULATIE 

à Vermogen om expressie van emoties onder controle te houden  

ð Private speech (= in zichzelf spreken) 
ð Blootstelling aan sensoriële input beperken (bv: handen voor ogen houden bij eng beeld, handen over 

oren bij sterk geluid) 
ð Van doel veranderen  

à Gevolg: minder emotionele uitbarstingen  
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à Beïnvloedende factoren:  

ð Opvoeding: modelleren  
ð Temperament  
ð Kinderangsten (bv: monster onder het bed) 

3.3 ZELFBEWUSTE EMOTIES 

à Komen vaker voor naargelang het zelf-concept beter ontwikkeld is  

à 3 jaar: duidelijke band met zelf-evaluatie  

ð Fierheid: positieve zelfwaarde 
ð Schaamte en schuld: negatieve zelfwaarde 

à Nog afhankelijk van ouders  

ð Prestatie- en persoonsgerichte feedback 
• Eerste rekenoefening met succes opgelost 
• “Wauw wat ben jij toch een wonderkind” 
• Bij de eerste fout zal het kind zich mislukt 

voelen  
• Fixed mindset 

ð Taakgerichte feedback 
• Eerste rekenoefening met succes opgelost  
• “Wauw, toon mij eens hoe je dat gedaan 

hebt” 
• Growth mindset  

à Schaamte= gevoel van falen als persoon: geassocieerd met lage zelfwaarde, depressie en kwaadheid 

à Schuld= falen ten opzichte van een bepaalde standaard: adaptiever, tendens tot reparatie en zelfcontrole 

Maar: differentieel in verschillende culturen  

ð Bv: China: schaamte = herinnering aan groepsnormen  

3.4 EMPATHIE, SYMPATHIE EN PROSOCIAAL GEDRAG 
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à Empathie  

ð Cognitief aspect: meeleven met de ander  
ð Affectief aspect 

• Empathische zorg/sympathie: troosten van ander kindje, koekje delen  
• Persoonlijk ongemak: er zodanig over nadenken, dat je je er zelf slecht bij gaat voelen  

à Empathie is een belangrijke voorspeller voor prosociaal gedrag = handelingen die een andere persoon 
voordeel brengen zonder eigenbelang 

à Factoren  

ð Temperament: weinig emotionele zelfregulering, minder sympathie  
ð Opvoeding ouders: meer bestraffend, minder empathie en sympathie 

4. RELATIES MET LEEFTIJDGENOTEN (PEERS) 

à Meer sociaal worden in spel met peers: vooruitgang in sociabiliteit met leeftijdgenoten  

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

à Frequentie of omvang van elke soort verandert met de leeftijd 

4.1 SPEL 

• Toeschouwerspel: de ene kijkt toe terwijl de ander speelt 
• Parallel spel: twee kinderen doen hetzelfde maar naast elkaar, zonder interactie 
• Solitair spel: elk kind speelt zijn eigen spel 
• Associatief spel: geven feedback aan elkaar terwijl ze hetzelfde doen  
• Coöperatief spel: samen werken aan iets 

Niet-sociale activiteit  • Niet betrokken, toeschouwersgedrag 
• Solitair spel  

Parallel-spel  Speelt in nabijheid andere kinderen met gelijkaardig 
speelgoed, maar probeert hem niet te beïnvloeden  

Sociale interactie  • Associatief spel  
• Coöperatief spel  

Maar 

ð Alle drie soorten spel komen samen voor bij kleuters 
ð Niet-sociaal: meest frequent bij 3-4 jarigen  
ð Solitair en parallelspel vaak bij 3 tot 6 jarigen  

Dus  

ð Nieuwer idee: binnen elk van drie soorten spel neemt de cognitieve rijpheid van het spel toe met leeftijd 
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Functioneel spel  Eenvoudige, repetitieve 
bewegingen, met of zonder 
voorwerpen  

0-2j 

Constructie-spel  Creëren of construeren van iets  3-6j 

Rollenspel  Uitbeelden van alledaagse en 
ingebeelde rollen  

2-6j 

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

ð Bv: repetitief blokjes op elkaar vastzetten zonder iets te bouwen  

à Culturele verschillen  

ð India: samen spelen 
ð Belang spel= entertainment vs aanleren van cognitieve en sociale vaardigheden  

4.2 VRIENDSCHAP 

à Vriendschap = wederzijdse relatie die omvat 

ð Elkaar gezelschap houden  
ð Delen  
ð Begrijpen van gedachten en gevoelens  
ð Voor elkaar zorgen in tijden van nood 

à Vriendschappen blijven duren in de tijd en overleven occasionele conflicten  

à Kleuters begrijpen al iets over uniekheid van vriendschap: speelkameraad 

Maar 

ð Nog geen wederzijds vertrouwen  
ð Nog niet langdurig 

à Vriendschappen veranderen vaak  

à Vrienden bieden meer bevestiging, zijn emotioneel expressiever en bieden meer sociale steun dan niet-
vrienden  

4.3 INVLOEDEN VAN OUDERS OP VROEGE RELATIES MET PEERS 

Direct  Indirect  
• Regelen van informele activiteiten met 

peers  
• Veilige gehechtheid  

• Richtlijnen over hoe zich gedragen 
tegenover anderen  

• Emotioneel expressieve, ondersteunende 
communicatie  

5. VROEGE MORELE ONTWIKKELING 

Psycho-analyse  • Freud: Uber-Ich en schuld  
• Meer recent: inductie en empathie-

gebaseerde schuld 
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Sociaal leren  Modellering van moreel gedrag  

Cognitief ontwikkelingsperspectief  Kinderen denken actief na over sociale regels  

5.1 PSYCHO-ANALYSE 

à Freud: installeren van het Uber-Ich, onder andere via  

ð Angst voor straf 
ð Angst om liefde van ouders te verliezen  

à Meer recent: belang van inductieve discipline 

ð Angst als motivator helpt niet 
ð Ouders die informatie geven hoe het kind beter/moreler kan handelen  
ð Bv: twee kindjes spelen, het ene neemt een pop af van de ander: de 

ouder kan zeggen “dat je het beter vraagt/je zou het ook niet graag 
hebben” 

ð Het kind moet begrijpen waarom hij/zij op een bepaalde manier moet 
handelen  

à Invloed van temperament 

ð Bij een moeilijker temperament zal het kind het moeilijker hebben om te begrijpen waarom  
ð Het kan zijn dat een kind het moeilijker heeft met het begrijpen van de empathie 

à Focus op het affectieve 

5.2 SOCIAAL LEREN  

à Zelf tonen en demonstreren van goed gedrag  

à Legt nadruk op de gedragsmatige kant 

à Bekrachtigen en belonen van goed gedrag  

à Imitatie wordt beïnvloed door 

ð Warmte en responsiviteit 
ð Competentie 
ð Consistentie 

Waarom werkt fysiek straffen meestal niet?  

ð Modellering van agressie: het kind zou het zelf kunnen gebruiken om de 
problemen op te lossen  

ð Gevoel van bedreiging 
ð Vervreemding van de socialisatiefiguur 
ð Kan verslavend werken voor de socialisatiefiguur 
ð Transferentie naar volgende generatie 

à Daarom beter alternatieven, zoals time-out en privileges inperken  
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à Studie Talwar & Lee 

ð School a: straffend klimaat 
ð School b: niet-straffend klimaat 
ð Afhankelijke variabele 

• Spel waarbij kinderen moesten raden welk speelgoed zich achter hun rug bevond 
• Onderzoeker verlaat lokaal en vraagt het kind niet te spieken  
• “heb je omgekeken om naar het speelgoed te kijken?” 
• “welk stuk speelgoed denk je dat onder het deken zit?” 

• Niet-succesvol liegen = zeggen wat je hebt gezien  
• Volhoudend liegen = verkeerd antwoord geven  

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

5.3 COGNITIEF ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

à Kinderen denken actief na over goed en fout en over rechtvaardigheid 

à Vanaf 3 à 4 jaar: toenemend inzicht in intenties 

ð Per ongeluk pijn doen is veel minder erg  

à Maar nog veel rigiditeit in hanteren van standaarden  

ð Er zijn geen uitzonderingen  
ð Een geheimpje bewaren is ook liegen  

à Toenemend onderscheid tussen soorten standaarden  

ð Morele imperatieven  
ð Sociale conventies 
ð Private kwesties 

Morele imperatieven  • Handelingen die de rechten en het welzijn 
van anderen beschermen  

• Bv: we doen niemand pijn 

Sociale conventies  • Gewoonten die gemaakt worden op basis 
van sociale afspraken  

• Bv: we eten met mes en vork, we zijn beleefd  

Private kwesties  • Zaken die geen rechten schenden  
• Die niet sociaal afgesproken zijn  
• Die te bepalen zijn door het individu  
• Bv: de keuze van haarstijl, de keuze van 

vriendinnen  

5.4 AGRESSIE 
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Evoluties over tijd  

ð Fysieke agressie neemt af en wordt vervangen door verbale agressie 
ð Instrumentele agressie neemt af  
ð Vijandige agressie neemt toe  

Geslachtsverschillen  

ð Jongens: meer openlijke agressie en meer agressie in het totaal  
• Mannelijke geslachtshormonen  
• Geslachtsrollen  

ð Meisjes: meer relationele agressie en meer direct 

Individuele verschillen  

ð Temperament 

Gezin  

ð Harde, inconsistente discipline 
ð Cycli van disciplinering, jammeren en toegeven  
ð Kritische, bestraffende ouders: meer agressie 

Televisie 

ð Geweld op tv = model  
ð Jongens: grotere voorkeur want mannen in geweldfilms zijn sterk  
ð Meer tolerantie tegenover gewelddadig gedrag 

TV EN AGRESSIE 

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

à Behandelingsprogramma’s 

ð Vroeg eraan beginnen  
ð Doorbreken van cycli van vijandigheid 
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ð Aanleren van betere manieren van omgaan met peers: bv empathie en sympathie 
ð Training in oplossen van sociale problemen: conflicten uitbeelden, manieren van oplossen bespreken, 

inoefenen succesvolle strategieën 

6. STEREOTIEPE GESLACHTSROLLEN  

à Geslachtsrol-stereotypering = associatie van voorwerpen, activiteiten, rollen of persoonlijkheidstrekken met 
één van de geslachten op een manier die aansluit bij culturele stereotypes 

à 2 jaar: categorisatie als jongen en meisje  

à Geslachtsgebonden voorkeuren speelgoed 

à Persoonlijkheidstrekken  

ð Jongens: actief, assertief, openlijke agressie 
ð Meisjes: angstig, afhankelijk, relationeel agressief 

à Geslachtsgebonden overtuigingen worden sterker in kleutertijd 

à Kleuters begrijpen nog niet dat de kenmerken die samenhangen met het geslacht niet bepalen of iemand 
mannelijk of vrouwelijk is 

ð Gebrek aan geslachtsconstantie 

à Geslachtsconstantie = het inzicht dat het geslacht een biologische basis heeft en hetzelfde blijft als kleding, 
haarstijl en spelactiviteiten veranderen 

ð Inzicht pas verworven op einde kleuterperiode 
ð Gerelateerd aan cognitieve problemen van pre-operationeel denken  

Genetisch  

ð Evolutionaire aanpassingswaarde 
ð Hormonen  

Omgeving 

à Ouders 

ð Moedigen verschillende speelstijlen aan  
ð Versterken onafhankelijkheid bij jongens en intimiteit bij meisjes  

à Leerkrachten  

ð Meisjes meer aangemoedigd tot gestructureerde activiteiten  
ð Jongens meer tot ongestructureerde activiteiten  

à Leeftijdsgenoten  

ð Versterken gedrag dat past bij het eigen geslacht 
ð Vooral jongens hebben kritiek op geslachts-incongruent gedrag 
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à Genderidentiteit = gevoel mannelijk of vrouwelijk te zijn  

à 3 vormen  

ð Mannelijk 
ð Vrouwelijk  
ð Androgyn  

à Mannelijke en androgyne genderidentiteit voorspellen goede aanpassing 

THEORIE VAN DE GESLACHTSSCHEMA’S 

à Niet elk kind maakt evenveel gebruik van de schema’s 

à Kind ziet een pop op de grond liggen: denkt het kind aan geslacht?  

1. Ja: genderschematisch kind 
ð Mag ik hiermee spelen  

2. Nee: gender aschematisch kind: veel minder denken in termen van geslacht  
ð Eerder: vind ik dit leuk om mee te spelen?  
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HOOFDSTUK 9: FYSIEKE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING IN DE LAGERE SCHOOLLEEFTIJD 

5 thema’s 

(1) Fysieke ontwikkeling en determinanten  
(2) Motorische ontwikkeling 
(3) Piaget: het concreet-operationele stadium 
(4) Informatieverwerkingsstrategieën  
(5) Taalontwikkeling  

1. FYSIEKE ONTWIKKELING EN DETERMINANTEN  

1.1 LICHAAMSGROEI 

à Cephalo-caudale trend zet zich verder: nu de onderste lichaamsdelen 

ð Benen zullen nu sneller groeien dan de armen  
ð Voorbeeld: sneller nieuwe broek en schoenen aankopen  

à Grote lenigheid: ligamenten zijn nog niet stevig vastgehouden 

à Kindertanden vervangen tussen 6 en 12 jaar 

ð Verhoudingen kloppen nog niet helemaal  

à Trage fysieke groei: peuter & kleuterjaren  

1.2 GEZONDHEIDSPROBLEMEN  

à Bijziendheid (myopie) 

ð Uren TV hebben hiermee te maken  

à Slecht voeding: met ouders 1 maal thuis eten voorkomt dit  

ð Samen eten komt minder voor  

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

ð 16% van Amerikaanse kinderen  
ð 2% van Vlaamse kinderen 

Oorzaken obesitas 

ð Genetica 
ð Lage SES: meer stress en gebrek aan kennis  
ð Overvoeding: elk ongemak = signaal voor voedsel: kinderen leren niet eigen honger aan te voelen en 

eten intern te reguleren  
• Gevolg: meer vatbaar voor externe voedselstimuli dan voor interne hongerstimuli  

ð Ongezonde voeding als beloning gebruiken  
ð Minder fysiek actief en meer tv kijken  

Gevolgen obesitas 
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ð Stereotyp beeld: lui, lelijk, onzeker en niet sociaal aanvaard 
ð Emotionele problemen: depressie, lager welzijn  
ð Kans op obsitas als volwassene  
ð Gezondheidsproblemen  

Behandelen obesitas 

ð Familie-kwestie 
ð Scholen  

2. MOTORISCHE ONTWIKKELING 

2.1 RUWE MOTORISCHE ONTWIKKELING 

à Betere beheersing van ruwe motorische handelngen  

à Vooruitgang in vier domeinen  

A. Flexibiliteit/elasticiteit neemt toe: vb kopstand, molentje  
B. Evenwicht vergroot: vb veranderen van richting tijdens lopen  
C. Snelheid en behendigheid van beweging neemt toe: vb voetbal, hinkelen, tikkertje 
D. Kracht neemt toe: vb baseball, tennis 

2.2 FIJNE MOTORISCHE ONTWIKKELING 

à Verfijning fijne motorische ontwikkeling  

ð Alfabet: letters = groot omwille van armbeweging  
ð Drukletters bestaan meestal uit rechte lijnen en zijn daarom makkelijker te schrijven voor het kind  
ð De beweging kan uit de volledige arm komen in plaats van uit de pols  

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

à Geslachtsverschillen  

ð Meisjes: beter in fijne motorische vaardigheden  
ð Jongens: ruwe motorische vaardigheden die kracht vergen  
ð Genetische verschillen, maar ook omgeving die op stereotype wijze reageert  

2.3 SPELLETJES MET REGELS 

à Spelletjes zijn bevorderlijk voor ontwikkeling  

ð Toename in perspectief innemen: je kan begrijpen hoe anderen spelletje zullen spelen  
ð Samen ontdekken welke regels goed zijn en welke niet  
ð Inzicht in wat fairheid en rechtvaardigheid betekenen  

3. PIAGET: HET CONCREET-OPERATIONELE STADIUM 

3.1 CONCREET-OPERATIONELE STADIUM 

à Kleuters: laten zich leiden door schijn en meest opvallende element 

à Lagere school: schijn kan bedriegen en je oordeel beter baseren op mentale bewerkingen = operaties 
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à Conservatie = de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs wanneer 
hun uiterlijke verschijningsvorm verandert 

Pre-operationeel Concreet-operationeel 

Centratie: aandacht richten op één aspect en andere 
verwaarlozen  

Vb: enkel hoogte en niet breedte van glas  

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

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

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

Onomkeerbaarheid: kan een reeks van stappen niet 
in gedachten omkeren  

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

ð Is een onderdeel van elke logische operatie  

à Door operaties = mentale handelingen die gehoorzamen aan logische regels 

v CLASSIFICATIE 
Ø Klas-inclusietaak wordt nu correct opgelost 

o Bewustzijn van hiërarchie in classificatie 
o Focussen op 3 soorten relaties tegelijkertijd 

Ø Klasseren verloopt vlotter: sorteren van object op basis van bepaalde criteria  
o Eerst slechts één dimensie, later ook op basis van een tweede dimensie 

 
v SERIATIE 

Ø Capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te 
ordenen: 6-7j 

Ø  Transitieve inferentie: 
o Uitvoeren van mentale seriatie of ordening 
o Staaf A is langer dan staaf B en staaf B is langer dan 

staaf C  
o Opnieuw tegelijk integreren van drie soorten 

relaties 
 

v Spatiaal redeneren  
Ø Begrip van ruimte  

o Object benoemen links of rechts van andere persoon 
o 5-6 jarige kan dit niet 
o 7-8 jarige wel dankzij mentale rotatie = ruimtelijk standpunt innemen van de andere 

Ø Cognitieve kaart = mentale representatie van bekende plaatsen  
o Landmarks eerst fragmentarisch getekend, later meer organisatie en integratie 
o Uitleggen van de weg aan anderen: duidelijk en goed georganiseerd = ruimtelijke wandeling in 

gedachten  
o Vanaf 8 à 10 jaar 

3.2 BEPERKINGEN  

à Enkel georganiseerd en logisch denken als omgaan met 
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ð Concrete informatie die waarneembaar is  
ð Niet met abstracte categorieën  

à Omwille van concrete en situatiegebonden karakter verloopt het denkproces hier gradueel = geleidelijk 
verworven  

ð Vb: eerst conservatie van aantal, dan pas andere vormen  

à Dus: nog geen algemene principes die vervolgens op tal van situaties worden toegepast 

3.3 RECENT ONDERZOEK 

à Piaget: hersenmaturatie en eigen ervaring  

à Recent onderzoek: invloed van cultuur en formele opleiding  

ð Cultuur: in niet-Westerse culturen: conservatie vaak veel later verworven (11j of later) 
ð School: kinderen die al langer naar school geweest zijn doen het beter op Piaget-taken  

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

à Piaget: abrupte stagegebonden verschuiving naar operationeel stadium  

à Informatieverwerkingsbenadering: graduele toename = Neo-Piagetiaanse thereotici 

ð Hoe?: cognitieve schema’s worden geautomatiseerd = routine 
ð Gevolg?: meer plaats in werkgeheugen => oude schema’s combineren of integreren  

à Concrete ervaringen worden geïntegreerd tot centrale conceptuele structuren 

ð Netwerken van begrippen en relaties die meer algemeen, complex en systematisch denken bevorderen 
in veel verschillende situaties 

à Geleidelijke ontwikkeling is toe te schrijven aan verschillende mate waarin werkgeheugen wordt belast 

ð Conservatietaken stellen verschillende vereisten inzake informatie-verwerking: dus meer of minder 
werkgeheugen  

ð Ervaringen van kinderen verschillen sterk: automatisatie treeft sneller/trager op  

3.4 EVALUATIE 

à Piaget had gelijk: kinderen lagere school veel systematischer en rationeel  

à Onduidelijkheid 

ð Continue verbetering van logische vaardigheden OF 
ð Discontinue herstructureringen van denken  

à Waarschijnlijk beide  

ð Geleidelijke uitbreiding van logisch denken naar aantal taken  
ð Vergelijking begin-einde lagere schoolleeftijd: kwalitatief verschil 

4. INFORMATIE-VERWERKINGSTHEORIEËN  



 88 

4.1 ALGEMENE PRINCIPES 

à Verandering in twee basale informatieverwerkingsvaardigheden door hersenontwikkeling 

ð Er wordt niet gekeken naar het algemene denken  

 

 

 

 

 

4.2 AANDACHT 

Selectief 

ð Vb: focussen op de bal 
ð Vb: oplossen van een computertaak 

Flexibel 

ð Vb: het sorteren van de kaarten op basis van kleuren, daarna 
op basis van de vorm  

Planmatig 

ð Vb: het organiseren van een verjaardagsfeestje 

4.3 GEHEUGENSTRATEGIEËN  

à Bewuste strategieën om info te onthouden  

v Herhalen= herhalen van informatie  
o Vanaf het begin van de lagere schoolleeftijd 
o Eerst 1 woord, daarna reeksen  

v Organiseren= groeperen van items die tot dezelfde categorie behoren  
o Vanaf het begin van de lagere schoolleeftijd 

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

o Vanaf einde lagere schoolleeftijd: vereist meer werkgeheugen  

à Later combinatie van strategieën  

ð Vb: organiseren, opsommen van namen categorieën en herhalen van categorieën  

à Meer systematisch toepassen van strategieën 

Waarom zijn organisatie en elaboratie effectiever?  

à Elementen worden tot betekenisvolle eenheden gegroepeerd waardoor 



 89 

ð Plaats vrijkomt in het werkgeheugen  
ð Informatie beter opgeroepen kan worden  

4.4 KENNISBESTAND 

à Lange termijn geheugen wordt meer uitgebreid en meer hiërarchisch gestructureerd netwerk 

Hoe kan het verschil tussen kenners vs niet-kenners in het herinneren van items worden verklaard?  

ð Rol van reeds aanwezige kennis 
ð Rol van motivatie 

à Opmerking: cultuur speelt een rol: in Westen wordt gebruik mentale strategieën meer aangemoedigd 

4.5 THEORY OF MIND 

à Metacognitie: capaciteit om te denken over het eigen denken wordt uitgebreid en meer verfijnd  

à Geest = actief en speelt constructieve rol 

ð Mentale inferenties zijn nu bron van kennis  
ð Inzicht dat prestaties afhangen van mate van concentratie 
ð Inzicht in welke geheugenstrategieën het beste werken  

Wat bevordert dit inzicht?  

ð Private speech + observatie van eigen denken  
ð Ervaringen op school 

Voorbeeld van onderzoek (false belief onderzoeken) 

v Jason krijgt een brief en wil niet dat zijn zusje dit leest, hij verstopt deze 
v Wanneer Jason vertrekt komt Lisa de kamer binnen en neemt de brief, leest deze en zal deze opnieuw 

verstoppen, wat zij niet weet is dat Jason het heeft gezien  
v Waar denkt Lisa dat Jason gaat zoeken naar zijn brief?  

o Onder het kussen = adequate theory of mind 
o Tweede-orde false belief (hoe denkt de ander over het denken van nog iemand anders) 
o Eerste-orde = taak met het pleisterdoosje 

 

4.6 COGNITIEVE ZELFREGULERING 

à Schoolkinderen denken meer over denken, maar zetten dit niet altijd om in de praktijk  
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à Cognitieve zelfregulering = proces van continu opvolgen van de vooruitgang in de richting van het gestelde 
doel, problemen detecteren en oplossingen zoeken  

ð Geleidelijke ontwikkeling want moeilijk en belastend 

à Ouders en opvoeders kunnen hierbij helpen  

ð Suggereren goede strategieën en uitleggen waarom ze werken  
ð Gevolg: academische zelf-efficaciteit vs aangeleerde hulpeloosheid  

5. TAALONTWIKKELING 

5.1 WOORDENSCHAT 

à Uitbreiding woordenschat 

ð 4x toename: 40.000 woorden  

à Hoe?  

ð Structuur van complexe woorden analyseren: vb blijheid < blij 
ð Begrijpen vanuit context  

à Grotere precisie in denken over en gebruik van woorden  

ð Eerst: definities gebaseerd op functies of uitzicht 
ð Later: synoniemen en uitleg over categoriale relaties 

à Inzicht in meervoudige betekenissen  

ð Metaforen: vb scherp als een mes 
ð Raadsels en woordspelletjes: vb het tocht hier  

5.2 GRAMMATICA 

à Passieve wijze beter gebruiken  

à Infinitiefzinnen beter begrijpen  

ð Vb verschil tussen “Jan wil graag anderen een plezier doen” & “Het is makkelijk om Jan een plezier te 
doen” 

5.3 PRAGMATIEK 

à Preciezere beschrijving van voorwerpen  

à Meer verfijnde communicatiestrategieën  

ð Vb: iets beleefd vragen  

à Meer georganiseerde verhalen vertellen  

ð Topic-gefocuste stijl (typisch Noord-Amerikaans) 
ð Associatieve stijl (Afro-Amerikaanse kinderen) 
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5.4 TWEE TALEN LEREN  

à Tweetalige ontwikkeling 

ð Beide talen tegelijk leren  
ð Eerst eerste taal leren, dan tweede 
ð Gevoelige periode – kindertijd 

à Tweetalig onderwijs 

ð Onderdompeling of taalbad 
ð Tweetalig onderwijs 

à Tweetaligheid heeft positieve gevolgen voor ontwikkeling  

ð Aandacht, redeneren, conceptvorming, flexibiliteit 
ð Meer nadenken over taal 
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HOOFDSTUK 10: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING TIJDENS DE LAGERE SCHOOL 
LEEFTIJD 

1. ERIKSON  

Vlijt Inferioriteit 

• Een gevoel van competentie 
ontwikkeling ten aanvang van 
cultureel gewaardeerde 
activiteiten  

• Vb: spellen, tafels leren  

• Pessimisme en gebrek aan 
vertrouwen om dingen goed te 
doen  

• School biedt hierbij veel 
mogelijkheden  

• Gezin, leerkrachten, peers kunnen 
hiertoe bijdragen  

 

 

 

 

 

 

 

2. ZELFBEGRIP EN ZELFWAARDE 

2-6 jaar 5-11 jaar 
Ø Basis  Ø Meer verfijnd  
Ø Vaardigheden  Ø Vaardigheden: vergelijking meerdere 

personen  
Ø Geen trekomschrijvingen  Ø Trekomschrijvingen  
Ø Positieve elementen  Ø Positief en negatief  
Ø Geen oorzaken aangegeven  Ø Oorzaken aangegeven  

à Trekomschrijvingen ontstaan omwille van  

ð Cognitieve ontwikkeling: combinatie van ervaringen  
ð Sociale feedback van de omgeving: ik-zelf neemt het mij-zelf zoals door de omgeving aangereikt over 

 

 

 

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

ð Wanneer de discrepantie groot is zal hun zelfbeeld niet zo positief zijn  
ð Bij een kleiner verschil hebben ze een beter gevoel van zelfwaardering  
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à Hiërarchische organisatie 

ð Onderscheid tussen de verschillende types zelfbeelden  
ð Evolutie: lichte daling, daarna stijging 

à Invloeden op zelfwaarde 

ð Cultuur 
ð Geslacht 
ð Opvoeding 

• Democratisch en warm opvoeden vs controlerende en kritische 
ouders  

• Permissief opvoeden: onrealistisch hoog self-esteem 
ð Attributiestijl 

• 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  

ATTRIBUTIES 

à Drie categorieën attributies 

ð Extern vs intern: aan jezelf toeschrijven of aan een externe oorzaak van een gebeurtenis 
ð Stabiel vs veranderbaar: is de oorzaak temporeel of blijft deze aanwezig  
ð Globaal vs specifiek: is de gebonden verklaring enkel relevant voor deze ene situatie of ook over andere 

situaties 

à Pessimistische verklaringsstijl 

ð Benadrukt interne, stabiele en globale oorzaak voor negatieve gebeurtenissen  
ð Is geassocieerd met gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing  

à Specifiek met betrekking tot schoolse prestaties 

ð Leeroriëntatie = gericht op het begrijpen en onder de knie krijgen van het materiaal 
ð Aangeleerde hulpeloosheid= verwachting dat competentie zal tekortschieten in behalen van doel 

 

 

 

 

 

 

à Impact van de sociale omgeving op aangeleerde hulpeloosheid en leeroriëntatie 

ð Ouders en leerkrachten: leren aanmoedigen boven sociale vergelijking en prestaties 
ð Persoongerichte feedback vermijden 
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ð Attributie-training: falen toeschrijven aan gebrek aan inspanning in plaats van enkel 
capaciteiten  

3. EMOTIONELE ONTWIKKELING  

• Zelfbewuste emoties 
• Begrip van emoties 
• Emotionele zelfregulatie 
• Empathie 

3.1 ZELFBEWUSTE EMOTIES 

à Aanwezigheid volwassene niet langer nodig: men weet zelf beter wanneer men zich fier, schuldig of 
beschaamd mag/moet voelen  

à Schuld: 

ð Enkel geassocieerd met een intentionele fout 

à Fierheid: uitdagingen en vlijt 

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

3.2 EMOTIONEEL BEGRIJPEN  

à Eén emotie vs mix van emoties 

ð Vb verjaardag: blij maar niet zo leuk cadeau  

à Beter inzicht in zelfbewuste emoties 

ð Vb fierheid = blijdschap omwille van resultaat en behagen andere persoon  

à Contradictorische info kan verwerkt worden  

ð Vb gebroken fiets en lachend kind 

à Empathie: niet enkel begrip voor ervaren ongemak van de andere persoon, maar ook voor zijn situatie 

ð Vb kindjes in Afrika; ontslag vriend papa 

3.3 EMOTIONELE ZELF-REGULATIE 

à Ongeveer 10 jaar: balans wordt gezocht tussen twee algemene strategieën  

ð Probleem-gerichte copingstrategie 
• Gebruikt als gebeurtenis onder controle is: steun zoeken en probleem proberen op te lossen  

ð Emotie-gerichte copingstrategie = interne, private strategieën  
• Gebeurtenis buiten controle: herdefiniëren van de situatie: ontkennen van belang van 

gebeurtenis 

à Emotionele zelf-regulatie = strategieën om emoties tot een comfortabel niveau te brengen  
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à Emotionele zelf-efficaciteit = capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op een effectieve wijze te kunnen 
hanteren  

ð Gevoel dat je emoties onder controle hebt  
ð Bevordert sociale competentie, empathie en vermindert negatieve emoties  

4. MORELE ONTWIKKELING 

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

à In kindertijd neemt morele ontwikkeling een vlucht omwille van  

ð Toenemende sociale wereld: meer vriendjes 
ð Toenemende capaciteit tot perspectief inname 
ð Cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden  

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

à Evolutie 

ð Eigenbelang (3à4j): “ik deel op faire wijze omdat ik anders een kleiner stuk zou krijgen” 
ð Gelijkheid (5à6j): iedereen heeft recht op een zelfde deel van de koek 
ð Verdienste (6à7j): inspanning of excellente prestatie 
ð Helpen (8j): meest benadeelde mag meer krijgen  

à Begrip van morele en sociale conventies wordt complexer en verfijnder 

ð Meer flexibiliteit 
ð Sociale afspraken die een duidelijk doel hebben vs geen doel: transgressie 

• Niet lopen in het zwembad is duidelijker dan niet lopen in de gang  
ð Intentie/bedoeling van actie wordt in acht genomen  

à Begrip van individuele rechten  

ð Meer zaken worden als private kwestie gezien  
ð Legitimiteit van gezag neemt af in private kwesties 
ð Vrijheid van meningsuiting 

à Begrip van diversiteit en ongelijkheid  

ð Begin schooljaren: vooroordeel 
ð Verandert na 7 à 8 jaar 

à Grote interpersoonlijke variatie: hangt af van  

ð Hoge zelfwaard: denigrerend optreden om zelf-evaluatie te rechtvaardigen  
ð Categorisatie in sociale groepen: op sociale ladder plaatsen  
ð Stabiele visie op persoonlijkheidskenmerken: “goed” vs “slecht” = onveranderbaar 
ð 5-7j: piek vooroordelen  

• Oplossing: veel contact met bevooroordeelde groepen  

5. RELATIES MET LEEFTIJDSGENOTEN  
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• Peer groepen  
• Vriendschappen  
• Peer aanvaarding 

5.1 PEER GROEPEN  

à Peergroep = groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door leidervolgers worden gekenmerkt 

ð Peer cultuur: vb specifieke kleren, woordgebruik, plaats om bijeen te komen  

Kenmerken  

ð Nabijheid 
ð Geslacht 
ð Etniciteit 
ð Populariteit 

Voordelen Nadelen 
• Zelfwaarde door groepsidentiteit • Relationele agressie  

• Sociale vaardigheden 
- Samenwerking  
- Loyauteit tov groep 
- Leiderschap 

• Rivaliteit tussen groepen  
• Insiders en outsiders 

5.2 VRIENDSCHAPPEN  

à Speelkameraad maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en wederzijds vertrouwen  

à Meer selectiviteit 

à Meer langdurige band: leren conflict overwinnen  

à Wederzijdse beïnvloeding: prosociaal vs antisociale vrienden  

5.3 PEER AANVAARDING 

à Peer aanvaarding = graag gezien zijn door een groep personen  

à Dus: geen wederzijdse relatie maar éénzijdig 

à Meting van sociale voorkeur en sociale bewondering 

à Populaire kinderen: krijgen veel positieve nominaties 

à Verworpen kinderen: krijgen veel negatieve nominaties  

à Controversiële kinderen: krijgen zowel positieve als negatieve nominaties 

ð Zijn tegelijk prosociaal en agressief 
ð Hebben doorgaans enkele goede vrienden  

à Genegeerde kinderen: krijgen noch negatieve noch positieve nominaties 
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ð Zijn doorgaans goed aangepast en niet eenzaam 
ð Extraversie is dus niet altijd nodig om sociaal goed te functioneren  

HOOFDSTUK 11: FYSIEKE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING IN DE ADOLESCENTIE 

INLEIDING 

à Puberteit (10-15j) 

ð Reeks biologische gebeurtenissen die leiden tot  
• Volwassen gestalte 
• Seksuele rijpheid 

à Adolescentie (10-20j) 

ð Volledige overgang tussen kindertijd en volwassenheid 

VISIES OP DE ADOLESCENTIE 

à Biologisch perspectief 

ð Puberteit: hormonen  
ð Storm and stess 
ð Freud – genitale stadium  

• 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  

ð Adolescentie = Sturm und Drang (generatieconflicten, irrationaliteit en humeurigheid) 

à Sociaal perspectief  

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

à Naar een evenwicht  

ð Sommige zaken (biologische veranderingen en sociale verwachtingen) zijn universeel 
ð Het soort verwachtingen en de mate van de druk die op adolescenten wordt geplaatst verschilt van 

cultuur tot cultuur  
ð In onze geïndustrialiseerde cultuur: lange adolescentie  

• Vroege adolescentie: 11-14 
• Midden adolescentie: 14-16 
• Late adolescentie: 16-18 

CONCLUSIE 

Is de adolescentie een periode van normatieve toenames in probleemgedrag, losgeslagen emoties en ouder-kind 
conflicten?  

ð Vanaf de jaren ’80 werd dit beeld vanuit onderzoek bijgesteld 
ð Toch vinden heel wat snelle en spectaculaire veranderingen plaats tijdens de adolescentie 
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ð Uitdagende en interessante periode, zowel voor de adolescenten zelf als voor de psychologen  

1. BIOLOGISCHE VERANDERINGEN  

1.1 HORMONALE VERANDERINGEN  

à Groeihormoon en thyroxine toename rond 8-9 jaar  

à Geslachtshormonen 

ð Oestrogenen: meer bij meisjes 
ð Androgenen (bv testosteron): meer bij jongens 

HPA cyclus 

ð Vanuit de hersenen worden signalen gegeven naar de rest van het 
lichaam 

ð Deze signalen zorgen voor de productie van de hormonen 
ð Jongeren met weinig vetstoffen hebben een tragere puberale rijping 
ð In de gonaden worden dan de specifieke geslachtshormonen 

geproduceerd 
ð Feedbackmechanismen = vragen voor meer/minder hormonen zodat er 

een balans ontstaat  
• Valt weg in de puberteit  
• Overproductie van geslachtshormonen  

 

 

1.2 LICHAMELIJKE GROEI 

HERSENONTWIKKELING 

à Begin van de puberteit: zeer dense structuur van de hersenen  

à Vanaf de puberteit verlaagt deze densiteit door het afbreken van de 
synapsen  

à De overgebleven synapsen worden verbetert door de verbindingen te 
versterken/versnellen  

à Cognitieve focus zal verhogen  

• We worden beter in plannen, focussen, omgaan met stress,… 

 

 

 

 

Zaadvormig 
spermarche  

Borstvorming, 
menstruatie  

Eicelrijping, 
eisprong 
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SLAAPGEWOONTEN  

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

ð Wordt veroorzaakt door biologie 
ð Maar ook door gewoonten en sociale ontwikkeling: vb TV, Facebook, uitgaan,… 

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

ð Slechtere schoolresultaten 
ð Humeurigheid  
ð Risicogedrag 

GESLACHTSVERSCHILLEN  

 Jongens  Meisjes  

Groeiversnelling  Begint op 12 jaar  Begint op 10 jaar 

Proporties  Schouders breder, benen langer Heupen breder 

Spier-vet verhouding  Meer spiertoename, aerobic 
efficiency 

Meer vettoename  

Grafiek 

ð Verticaal: lichaamsgroei, horizontaal: leeftijd 
ð Voor de puberteit: +- 6cm per jaar  
ð Bij meisjes komt de versnelling iets eerder 

• Hoogtepunt= +9cm 
ð Bij jongens kom de versnelling iets later en duurt het ook iets langer 
ð Verwachting: ze zouden meer gaan sporten  

• Het omgekeerde gebeurt 
• Sterke daling in het aantal minuten sport per dag  

 

1.3 SEKSUELE RIJPING 

Primaire geslachtskenmerken Secundaire geslachtskenmerken 

• Rijping voortplantingsorganen  
• Meisjes: menarche (12 à 13 jaar, samen met 

piek in groeispurt 

• Andere zichtbare lichaamssignalen van 
seksuele rijpheid  

• Meisjes: borsten  
• Jongens: haar aangezich, stem verandert 
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• Jongens: spermarche (13,5 jaar) • Beide: haar onderarmen en schaamhaar  

 

 

 

 

 

 

1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN TIMING VAN PUBERTEIT 

• Erfelijkheid 
• Voeding, lichaamsbeweging  
• SES 
• Etnische groep 
• Ervaringen in het gezin  
• Seculaire trend 

ð Gemiddelde vervroeging van de menarche per land 

1.5 PSYCHOLOGISCHE IMPACT VAN PUBERTEIT 

DIRECTE REACTIES 

à Reacties op menarche en spermarche kunnen erg gemengd zijn  

ð Zelfvertrouwen, teken van volwassenheid <-> schrik, onzekerheid en angst 

à Type reactie is sterk afhankelijk van de mate waarin en de manier waarop dit wordt aangekondigd 

ð Vb voorlichting door ouders 

HUMEURIGHEID  

à Relatie met hormonen: zwak 

Welke andere factoren kunnen de humeurigheid van adolescenten verklaren?  

ð Onderzoek met beepers (Larson en collega’s) 
ð Methodologie: adolescenten worden 1 week gevolgd en worden 

3x per dag onverwacht opgebeeped: aanduiden van gevoelens 
en life events 

ð Door de week: schommelingen in de gevoelens  
ð Resultaten  

• Iets meer negatieve stemmingen MAAR meer 
negatieve gebeurtenissen en heftiger daarop reageren  

• Minder stabiel dan tijdens volwassenheid MAAR vaker van ene situatie in andere  
ð Conclusie: biologische en sociale factoren bepalen samen de toegenomen humeurigheid 
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CONFLICT MET OUDERS 

à Dieren, niet-industriële samenlevingen: fysieke afstand (incest vermijden) 

ð Industriële samenleving: psychologische afstand als alternatief 

à Conflict gaat doorgaans over alledaagse zaken waarbij ouders en adolescenten verschillen in visie 

à Meeste conflicten zijn mild 

à Als er heel veel conflicten zijn heeft dat negatieve gevolgen  

TIMING  

 JONGENS  MEISJES  

VROEG RIJPEN  • Populair 
• Zelfvertrouwen, 

onafhankelijk 
• Positief lichaamsbeeld  

• Niet-populair 
• Teruggetrokken, weinig 

vertrouwen, beeld 
lichaam negatief 

• Meer deviant gedrag  

LAAT RIJPEN  • Niet-populair  
• Angstig, praatziek, zoekt 

aandacht 
• Negatief lichaamsbeeld  

• Populair 
• Sociaal, levendig 
• Positief lichaamsbeeld 

à Lichamelijke aantrekkelijkheid 

ð Lichaamsbeeld = opvatting over en houding tegenover eigen voorkomen  

à Aansluiten bij oudere peers à vroeg contact met drugs, delinquentie en vroegtijdige seksuele ervaringen  

à Lange-termijn gevolgen?  

ð Vooral voor vroeg rijpende meisjes: stabiliteit in problemen  

2. COGNITIEVE ONTWIKKELING 

2.1 FORMEEL-OPERATIONEEL STADIUM  

Hypothetisch-deductief redeneren  

ð Hypotheses afleiden uit een algemene theorie 
ð Denken als een wetenschapper 
ð Hypothese formuleren en omzetten in toetsbaar experimenteel opzet 
ð Slinger probleem: wat heeft invloed op de snelheid waarmee een slinger beweegt?  

• Lengte 
• Hoogte 
• Kracht  
• Gewicht van het object 

Propositie-denken  

ð De logica van verbale uitspraken evalueren  
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ð Experiment met de poker chips  
• Conditie 1: chip in de hand verborgen  

Ø De chip in mijn hand is ofwel groen ofwel niet groen  
Ø De chip in mijn hand is groen en niet groen  

• Conditie 2: chip duidelijk zichtbaar, zelfde stellingen  
• Jonge kineren altijd onzeker in conditie 1 
• Adolescenten: houden enkel rekening met statements: statement 1 is altijd juist, statement 2 

is altijd fout 

Denken in termen van mogelijkheden 

ð Over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen (vb toekomst) 
ð Over zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn (vb ouders) 
ð Zelfreflectie, dagdromen, fantasie 
ð Thema’s: milieu, oorlog, discriminatie, vrijheid, liefde, rechtvaardigheid,… 

à Veranderingen in de richting van formeel-operationeel denken gebeuren gradueel 

ð Verschijnt niet plots als een nieuw stadium 

à F-O denken is mogelijk niet universeel 

ð Gemodeerd door opleidingsduur- en niveau 

2.2 INFORMATIEVERWERKING 

VOORUITGANG IN ADOLESCENTIE  

ð Aandacht: selectie van relevante informatie; inhibitie van irrelevante info 
ð Geheugenstrategieën worden efficiënter, op vlak van opslaan, verwerken en ophalen van info 
ð Kennis neemt toe 
ð Metacognitie neemt toe 
ð Cognitie zelf-regulering  
ð Verwerkingscapaciteit: snelheid van denken  

à Coördineren theorie en evidentie = wetenschappelijk denken  

à Jonge kinderen: gaan voorbij aan conflicterende evidentie of vervormen evidentie zo dat hun eigen ideeën 
bevestigd worden  

à Adolescenten: gaan systematisch de mogelijkheden na, leggen verbanden en koppelen hypothesen terug aan 
de beschikbare evidentie 

à Het coördineren van theorie met bevindingen verbetert met de leeftijd  

ð Vanaf de kindertijd tot de volwassenheid 
ð Er zijn interindividuele verschillen  

à Beïnvloedende factoren  

ð Capaciteit van het werkgeheugen 
ð Ervaring met complexe problemen  
ð Meta-cognitieve vaardigheden  
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ð Openheid van geest 

2.3 GEVOLGEN VAN ABSTRACT DENKEN  

à Belust op discussie  

à Idealisme en kritisch zijn  

à Planning en beslissingen nemen  

ð Problemen bij nemen van alledaagse beslissingen (vb onvoldoende opties overwegen) 
ð Intuïtie eerder dan ratio speelt nog vaak een rol 

• Gebrek aan ervaring met complexe problemen  
• Korte termijn voordelen > lange termijn  

à Zelf-bewustzijn & zelf-gerichtheid 

ð Imaginair publiek 
ð Persoonlijke legende 

IMAGINAIR PUBLIEK 

à De sterke focus op zichzelf leidt ertoe dat adolescenten het gevoel hebben dat iedereen ook op hen gefocust 
is  

ð Nadruk op imago, blozen, verlegenheid, gevoeligheid voor kritiek 

PERSOONLIJKE LEGENDE 

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

ð Niemand heeft ooit zo verschroeiend liefgehad of de muziek van hun favoriete band begrepen 

RISICOGEDRAG 

à Persoonlijke legende gaat vaak gepaard met een gevoel van onkwetsbaarheid 

ð Adolescenten zijn geneigd om risicovol gedrag te stellen dat volwassenen nooit zouden durven stellen  
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HOOFDSTUK 12: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING TIJDENS DE ADOLESCENTIE 

1. IDENTITEITSVORMING 

1.1 ERIKSON – IDENTITEIT 

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

à Komt tot uiting in veel verschillende domeinen: beroep/studiekeuze, relaties, moreel-politieke keuzes, 
etnische identiteit  

à Geslaagd = sterke identiteit  

à Niet geslaagd = identiteitsverwarring -> bijvoorbeeld 

ð Negatieve identiteit 
ð Synthetische identiteit 
ð In beide gevallen: Erzats-identiteit (false self) 

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

ð Basisvertrouwen vs wantrouwen (0-2j): geen vertrouwen, nergens in geloven  
ð Autonomie vs schaamte, twijfel (2-3j): geen autonomie/initiatief, geen wilskracht, geen exploreren van 

alternatieven  
ð Initiatief tegenover schuld (4-5j): geen ondernemerschap/creativiteit, geen doelgerichtheid in het 

exploreren en maken van keuzes 
ð Vlijt vs minderwaardigheid (6-12j): geen competentie, geen beroepskeuze  

CRISIS OF EXPLORATIE?  

Vroeger; Erikson 

ð Identiteitscrisis = tijdelijke periode van verwarring en onbehagen tijdens experimenteren met 
alternatieven  

ð “soul searching” met als optimale uitkomst: gevoel van temporeel-spatiale continuïteit 

Nu; andere auteurs 

ð Exploratie = geleidelijke en rustige aanpak van vorming identiteit 

IDENTITEIT VS VERWARRING 

Identiteit Identiteitsverwarring 

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

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

• Oplossing voor identiteitscrisis of exploratie  

• Gebrek aan richting en zelf-definiëring  
• Beperkte exploratie in adolescentie  

ð Vroegere psychosociale conflicten niet 
opgelost 

ð Maatschappij beperkt keuzes 
• Niet voorbereid op stadia van volwassenheid 

MARCIA: IDENTITEITS STATUSSEN  
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à Status = mogelijke uitkomst van identiteitsproces 

à James Marcia: halfgestructureerd interview over allerlei domeinen  

ð Beroep, godsdienst, politiek-ideologie, seksrol 

à Twee criteria 

1. Mate van exploratie: afwegen van, uitproberen van keuzemogelijkheden  
2. Mate van binding: in staat zijn bindingen en verplichtingen aan te gaan  

à Vier statussen  

 

ð Achievement is het positiefst 

BEPALENDE FACTOREN  

ð Persoonlijkheid adolescent 
ð Opvoeding en gezin 
ð Interacties met peers, in vrije tijd en op school 
ð Scholen en gemeenschappen die ruimte bieden voor exploratie en opnemen van verantwoordelijkheid 
ð Culturele invloeden  

1.2 ZICHZELF BEGRIJPEN  

Zelf-concept (cognitief) 

ð Brengt afzonderlijke trekken samen in grotere, abstractere trekken (vb slim en getalenteerd à 
intelligent) 

ð Kan verwijzen naar contradictorische trekken tijdens vroege adolescentie (vb verlegen en extravert) 
ð Geleidelijk trekken gecombineerd in georganiseerd systeem, met meer zin voor nuance 
ð Inhoudelijk: meer nadruk op persoon in relatie tot andere 

Zelf-waardering (evaluatief) 

ð Steeds meer gedifferentieerd: nieuwe dimensies worden toegevoegd (hechte 
vriendschap, romantische relaties,…) 

ð Het niveau van zelfwaardering neemt meestal toe, tenminste op het einde van de 
adolescentie 

• Canadese studie  
• 14-23j: zelf-waardering meten  
• Drie ontwikkelingstrajecten 

• Stabiel hoog 
• Hoge zelfwaardering op 14 en 21: dipje rond 19 
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• Chronisch laag: moot in het oog gehouden worden  
• Meest rekening houden met de stabiliteit  

ð Stabiliteit wordt groter: het zelfwaardegevoel wordt gecrystalliseerd 
ð Positief zelfwaardegevoel is belangrijke voorspeller voor aanpassing (vb schoolse prestaties, sociale 

aanvaarding) 
• Meer zelf-waardering uit vrienden dan uit school/ouders 

INVLOEDEN  

ð Democratische opvoeding 
ð Aanmoediging leraren  
ð Steun voorwaardelijk  
ð Etnische groep: blanke adolescenten lager dan Afro-Amerikaanse 

2. MORELE ONTWIKKELING 

2.1 PIAGETS THEORIE VAN MORELE ONTWIKKELING 

Heteronome moraal (5-10j) Autonome moraal 

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

• Slechtheid beoordeeld vanuit resultaten, 
niet bedoelingen  

• Regels als sociale overeenkomst, 
veranderlijk  

• Norm van ideale wederkerigheid  
• Beoordeling van resultaten en intenties 
• Verantwoordelijk  

2.2 KOHLBERG  

à Methode: morele dilemma’s  

“Ergens in Europa lag een vrouw op sterven omwille van een zeldzame kanker. Er bestond een geneesmiddel 
waarvan de dokters dachten dat het haar leven kon redden. Dit geneesmiddel bevatte een bepaald soort radium 
en was pas ontdekt door een apotheker die in dezelfde stad woonde als de vrouw die op sterven lag. De bereiding 
van het geneesmiddel was duur, maar de apotheker vroeg nog eens tienmaal zoveel. Hij betaalde zelf 12.000 
frank voor het radium en rekende 120.000 frank aan voor een kleine dosis van het geneesmiddel. Heinz, de 
echtgenoot van de zieke vrouw, ging bij al zijn kenissen langs om het geld te kunnen lenen. Hij kon echter maar 
60.000 frank bijeenkrijgen, wat nog maar de helft van de kostprijs was. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw 
stervende was en vroeg hem het geneesmiddel aan een lagere prijs te verkopen of hem later te laten betalen. 
Maar de apotheker zei : "Neen, ik heb het geneesmiddel ontdekt en ik wil er geld mee verdienen". Heinz werd 
wanhopig en overwoog om in de apotheek binnen te breken en het geneesmiddel te stelen voor zijn vrouw.” 

à Belangrijk: manier van redeneren, niet inhoud van antwoord 

à Drie niveaus (en 6 stadia) 

ð Preconventioneel  
ð Conventioneel 
ð Postconventioneel 

à Hoogste niveau: samenhangend ethisch 
systeem 
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ð Analoog aan identiteit  

Pre-conventioneel  

Ø Moraal gecontroleerd door instanties buiten de persoon (= heteronome moraal) 
Ø Stadium 1: straf en gehoorzaamheid  

• Kind kan niet letten op twee standpunten  
• Stelen mag niet! 

Ø Stadium 2 
• Kind weet: er zijn twee standpunten, maar concreet  
• Aandacht voor de positieve gevolgen  
• De man mag het stelen, hij kan er zijn vrouw mee helpen  

Conventioneel 

Ø Conformiteit sociale regels; behoud sociaal systeem 
Ø Stadium 3: ‘brave jongen, braaf meisje’ à sociale samenwerking 

• Ideale wederkerigheid 
• Aandacht ligt sterk op de relatie met de personen in de omgeving 
• Wat de man doet voor zijn vrouw haar welbevinden is oke 
• Je kan zeggen dat het niet mag, want dan wordt hij een misdadiger en de vrouw zal er ook 

onder lijden  
Ø Stadium 4: behoud sociale orde 

• Niet volgen van regels is onmogelijk  
• Alle mensen zijn belangrijk  
• Denken in termen van de maatschappij 

Post-conventioneel 

Ø Overstijgen onvoorwaardelijke steun wetten, abstracte principes, altijd toepasbaar 
Ø Stadium 5: sociaal contract 

• Wetten samen gemaakt, daardoor veranderbaar 
• De regels moeten zo goed mogelijk zijn voor alle mensen  

Ø Stadium 6: universele ethische principes 
• Gelijke aandacht voor ieders aanspraken  
• Respect voor ieders waarde/waardigheid  
• Het denken houd rekening met principes zoals respect en rechtvaardigheid 

à Vele mensen blijven in fase 3 hangen  

LONGITUDINAAL ONDERZOEK 

à Meeste mensen doorlopen stadia: meeste stoppen op fase 4 

à Ontwikkeling erg traag en geleidelijk  

à Post-conventioneel niveau zelden bereikt  

à Conventioneel denken kan ook hoge morele maturiteit impliceren  

à De relatie tussen moreel redeneren en moreel gedrag is niet perfect 
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ð Praktische overwegingen  
ð Intense emoties  

2.3 GESLACHTSVERSCHILLEN IN MOREEL REDENEREN?  

à Kohlberg: rechten en rechtvaardigheidsoriëntatie  

à Gilligan: zorgen voor anderen oriëntatie  

ð Ethiek van zorg  

à Onderzoek toonde aan dat  

ð Vrouwen meer scoorden op stadium 3 – zorgen  
ð Mannen meer scoorden op stadium 4 – regels en normen  

à Beide geslachten beide oriëntaties, maar vrouwen meer zorg 

ð Grotere ervaring als zorgverleners 

 

3. SOCIALE ONTWIKKELING 

3.1 VRIENDSCHAP IN ADOLESCENTIE 

à Minder goede vrienden  

à Meer intimiteit, loyaliteit  

ð Nabijheid, vertrouwen  
ð Zelf-onthulling – de persoonlijkheid van vriend leren kennen  

à Vrienden gelijkaardig of worden meer gelijkaardig  

ð Identiteitsstatus, aspiraties, politiek, deviant gedrag  
ð Je kiest iemand als vriend omdat ze lijken op jou  

à Geslachtsverschillen  

ð Meisjes – emotionele intimiteit 
ð Jongens – activiteiten, status  

à Potentiële gevaren van intieme vriendschappen  

ð Co-ruminatie (samen piekeren) 
ð Relationele agressie (kan leiden tot verwerping van de ander) 

VRIENDSCHAP OP HET INTERNET 

à MSN messenger, facebook, myspace,… 

ð Ondersteunt gevoel van intimiteit en nabijheid in bestaande vriendschappen  
ð Laat toe om nieuwe vrienden te leren kennen  
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ð Mogelijkheid om delicate onderwerpen te bespreken in een niet-bedreigende context 

à Gevaren  

ð Romantische relatie via internet opbouwen  
ð Enkel vrienden via internet leren kennen  
ð Gevaarlijke uitwassen  

• Pestgedrag, sociale uitsluiting, ontmoetingen met onbekenden  

VOORDELEN VAN VRIENDSCHAPPEN  

à Mogelijkheid zelf-exploratie, iemand anders echt begrijpen  

à Basis voor latere intieme relaties 

à Helpen omgaan met dagelijkse stress 

à Kan houding en betrokkenheid school bevorderen  

3.2 CLIQUES EN CROWDS 

Clique  

ð Kleine groep: 5-7 
ð Goede vrienden  
ð Bepaald door interesses, sociale status  

• Populair en niet-populair 

Crowd  

ð Groter – meerdere cliques 
ð Lidmaatschap gebaseerd op reputatie, stereotype 

METING VAN CROWDS: THE SOCIAL TYPE RATING PROCEDURE 

Fase 1 

ð Leerlingenbegeleiders identificeren een aantal leerlingen in elk jaar die representatief zijn voor de 
schoolpopulatie 

ð Deze leerlingen houden een groepsdiscussie waarin ze de ‘crowds’ in de school identificeren (via 
consensus) 

ð Daarna identificeren deze leerlingen twee leerlingen die de meest prominente leden zijn van de crowds 

Fase 2 

ð De “prominenten” beoordelen vervolgens iedere leerling van een bepaald jaar in termen van 
lidmaatschap in de crowds die in Fase 1 werden bekomen 

ð Elke leerling in de school wordt beoordeeld door 10 prominenten 
ð Het percentage prominenten dat jou aanduidt als lid van een bepaalde crowd = de score voor 

lidmaatschap in een crowd 

VOORBEELD VAN CROWDS UIT ONDERZOEK VAN BROWN ET AL. (1993) 
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ð Populars (preppies) 
ð Brains (dorks) 
ð Jocks 
ð Normals 
ð Druggies (burn-outs, partyers) 
ð Outcasts (loners) 

 

3.3 DATING BIJ ADOLESCENTEN  

à Komt voor uit gemengde cliques 

ð Cliques trekken samen op 
ð Verschillende koppels gevormd en samen dingen doen  
ð Individuele koppels 

à Veranderingen in adolescentie  

ð Vroeg: ontspanning, groepsactiviteiten, oppervlakkige intimiteit 
ð Geleidelijk meer intimiteit zoeken  
ð Te vroeg dating: samenhang met problemen met wet en op school 

 

3.4 CONFORMITEIT MET PEERS 

à Druk tot conformeren inzake  

ð Kleding, uiterlijk, activiteiten  
ð Pro-adult gedrag  
ð Onbehoorlijk gedrag 

• Neemt toe in vroege adolescentie, maar lag 

à Meer conformiteit in vroege adolescentie 

à Authoritative opvoeding helpt weerstand bieden (= gezaghebbend) 

4. ONTWIKKELINGSPROBLEMEN  

4.1 DEPRESSIE BIJ ADOLESCENTEN  

à Vaakst voorkomende psychologische probleem: 15-20% 

à Dubbel zoveel meisjes als jongens  

ð Vroeg rijpe meisjes  
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à Wordt vaak niet ernstig genomen  

à Maar verschilt wel van gewoon verdriet  

à Beïnvloedende factoren  

ð Genetisch  
ð Opvoedingspraktijken  
ð Aangeleerde hulpeloosheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SUÏCIDE BIJ ADOLESCENTEN  

à Belangrijke doodsoorzaak bij jongeren  

à 4-5x meer jongens dan meisjes  

ð Meisjes meer pogingen  

à Hoogste risico 

ð Blanke jongens  
ð Afrikaans-Amerikaanse jongens 
ð Holebi’s 

à Erg intelligent & sociaal teruggetrokken of anti-sociale 
jongeren  

PREVENTIE EN BEHANDELING 

Preventie 

ð Signalen opvangen  
ð Contactpersonen, zorgleerkrachten  
ð Uitdrukken belangstelling en zorg 

Behandeling 

ð Vele behandelingen, van medicatie tot therapoe of beiden  
ð Verkrijgbaarheid wapens beperken  
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ð Opvang gezinsleden  
ð Rol media 

4.3 DELINQUENTIE 

à Officiële statistieken: 17-23% arrestaties in VS 

à Hoge cijfers van zelf-rapportering 

à Leeftijdstrends: stijging, dan daling  

ð Terry Moffit 
• Lengte van de pijlen duiden de duur van het 

delinquent gedrag aan  
• Adolescence limited: 90%, het gedrag houdt op tegen 

het einde van de adolescentie; geen interventie nodig 
• Life-course-persistent: blijven dit doen, zelfs in de 

volwassenheid 

à Geslacht: jongens 3-8 keer meer 

Determinanten  

ð SES, etnisch  
ð Opvoedingsproblemen  
ð Armoede 

PREVENTIE EN BEHANDELING 

Preventie 

à Vroeg en vele niveaus  

ð Authoritative opvoeding  
ð Goed onderwijs  
ð Welvarende buurt  
ð Zero-tolerantie werkt niet want is moeilijk vol te houden  

Behandeling  

à Lang en intensief  

ð Thuis houden: weghalen uit delinquente peergroep 
ð Aanleren vaardigheden  
ð Niet-agressieve omgeving 

TWEE WEGEN NAAR DELINQUENTIE BIJ ADOLESCENTEN 

à George Atterson 

à Vroeg-beginnen: gedrag begint op lagere school 

ð Risicofactoren  
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• Biologische  
• Opvoedingspraktijken + leerprocessen  

à Laat-beginnen: gedrag begint rond puberteit 

ð Peer invloeden  

à Voortdurend proces van verwerping 

 

TOT BESLUIT 

à Adolescence is a time of change and development 

ð Een tijd van transities en overgangen  

Drie soorten veranderingen 

ð Biologie 
ð Cognitie en moreel 
ð Sociaal: gezin en leeftijdgenoten  

à Ontwikkeling tot uniek persoon: identiteit 

à Deze ontwikkeling kan gepaard gaan met twee soorten problemen  

ð Internaliserende (naar binnen gericht) 
ð Externaliserende (naar buiten gericht) 
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HOOFDSTUK 14: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING TIJDENS DE VROEGE 
VOLWASSENHEID (18-40) 

1. DE OPKOMENDE VOLWASSENHEID 

à Een fase van multidimensionele en multidirectionele ontwikkeling 

à Een graduele overgang vanaf de vroege 20er jaren  

ð Exploratie van studiekeuze, werk, waarden en relaties 
ð Weinig sociale verwachtingen  
ð Verdieping van attitudes en waarden  

à Het twee-cyclus model van identiteitsontwikkeling in de opkomende volwassenheid 

ð Exploratie in breedte = verschillende alternatieven met 
elkaar vergelijken  

• Vb: het kiezen van de studie  
• Vb: gaan kijken naar verschillende 

opendeurdagen, naar de SIDin gaan,… 
ð Binding = het maken van de keuze 

• Is een deel van jouw identiteit 
ð Exploratie in de diepte = kijken of de keuze wel nog jouw ding is  

• Versterking van de binding 
• Zo niet = terugkeren naar exploratie in de breedte  

à Is een vrij recent fenomeen dat vooral voorkomt in rijke, geïndustrialiseerde landen  

ð Komt minder voor in ontwikkelingslanden en in omstandigheden van lage SES 

Universele criteria voor volwassenheid Specifieke criteria in collectivistische context 

Psychologische kenmerken  

• Voor jezelf kunnen zorgen  
• Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen 

daden  
• Zelf beslissen over je eigen overtuigingen 
• Een egalitaire relatie met de ouders 

ontwikkelen 
• Financiële onafhankelijkheid  

• Zorgen voor je gezin  
• Minder zelf-georiënteerd worden  

 

à Is een behoorlijk belastende en uitdagende periode 

à Vereist veerkracht en flexibiliteit, capaciteiten die ondersteund worden door 

ð Cognitieve attributen  
ð Sociaal-emotionele attributen  
ð Sociale ondersteuning 

2. THEORIE VAN ERIKSON: INTIMITEIT VS ISOLEMENT 
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à Psychologisch conflict in de vroege volwassenheid is intimiteit tegenover isolement, wat zich uit in de 
gedachten en gevoelens van jonge mensen omtrent het aangaan van een permanent engagement ten aanvang 
van een intieme partner 

Intimiteit Isolement 

• Een permanente keuze maken voor een 
levenspartner 

• Verworven deugd of kwaliteit: liefde 
• Omdat opgeven van pasverworven 

onafhankelijkheid, opnieuw omschrijven 
identiteit  

• Eenzaamheid, zelf-absorptie 
• Aarzelen om intieme relaties aan te gaan  

à Succes bij oplossen van dit conflict bereidt voor op generativiteit = zorgen voor de volgende generatie en de 
maatschappij helpen verbeteren  

à Onderzoek: intimiteit is belangrijk, generativiteit al aanwezig 

3. LEVINSON: VROEGE VOLWASSENHEID 

à Levinson: Seasons of Life: biografische interviews met 40 mannen en 45 vrouwen uit diverse beroepen  

à Zoals Erikson deelt Levinson de levensloop in in stadia of seizoenen, waarbij elk stadium begint met een 
overgang die ongeveer 5 jaar duurt  

ð Tussen de overgangen zijn er stabiele perioden van ongeveer 5 à 7 jaar 
ð Discontinu model 

à Levensstructuur: het onderliggende design van iemands leven  

à Jongvolwassenheid = “era of greatest energy and abundance, contradiction and stress” 

Overgang vroege volwassenheid  

ð Droom: een beeld van jezelf dat levensbeslissingen bepaalt  
ð Mentor: een oudere vriend of collega die helpt bij het realiseren van de droom 

à Onderzoek met de DOT (dromen over je toekomst): 

ð Soorten dromen 
• Relationele dromen  
• Beroepsdromen  
• Dromen over de wereld 
• Materiële dromen  

ð Mannen vs vrouwen  
• Beroepsdromen vs relationele dromen  
• Eenduidige dromen vs complexe dromen  

Overgang van 30er jaren  

ð Opnieuw evalueren levensstructuur  
ð Vaak klemtoon op onderontwikkelde aspecten  
ð Mannen herzien zelden de prioriteiten van werk en gezin: carrière-gerichte vrouwen doen dit soms wel 
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ð Voor wie ontevreden is, kan overgang een crisis zijn  

Settling down voor mannen, blijvende instabiliteit voor vrouwen  

ð Mannen richten zich op bepaalde relaties en aspiraties 
ð Voor vrouwen vaak commitment erbij 
ð Vele vrouwen bereiken pas stabiliteit in middelbare volwassenheid 

VAILLANT: AANPASSING AAN HET LEVEN  

à Onderzoek bij 250 mannen geboren in 1920-1930, gevolgd doorheen de levensloop 

ð 20ers: zorgen omtrent intimiteit 
ð 30ers: consolideren loopbaan 
ð 40ers: generativiteit 
ð 50ers-60ers: behoeders van betekenis 
ð 70ers: spiritueel en reflexief 

VAILLANT 

à Theorie sluit aan bij die van Levinson, maar geen strikte leeftijdsafbakeningen  

à Bevestigt stadia van Erikson, maar vult de gaten tussen deze stadia op 

à Bestudeerde aanvankelijk alleen mannen  

ð Later kleine steekproef van hoog-opgeleide vrouwen  
ð Dat onderzoek suggereert: bij vrouwen gelijkaardige veranderingen  

BEPERKINGEN LEVINSON EN VAILLANT 

à Conclusies gebaseerd op mensen geboren in de jaren 1920 tot 1940 

à Levinson bestudeerde weinig mensen zonder opleiding hoger onderwijs en van lage SES 

à Deelnemers onderzoek Levinson waren in middelbare leeftijd en herinnerden zich de vroege volwassenheid 
misschein niet meer zo goed 

Kortom: studies op nieuwe generaties met uiteenlopende SES en culturele achtergrond zijn nodig 

SOCIALE KLOK 

à Sociale klok = leeftijdsgebonden verwachtingen voor levensgebeurtenissen  

à Minder rigide dan bij vroegere generaties 

à Een sociale klok volgen geeft vertrouwen, draagt bij tot sociale stabiliteit 

Illustratie: vrouwen met universitair diploma en geboren in 1930s onderzocht op 27 jaar en 43 jaar 

ð Vrouwelijke sociale klok (huwelijk en gezin in de vroege 20s): meer verantwoordelijk, hadden meer zelf-
controle, en waren meer tolerant en verzorgend. MAAR ook minder zelfwaardering en gevoel van 
grotere kwetsbaarheid naarmate ouder 
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ð Mannelijke sociale klok (hoge status carrière en hogerop raken tegen de late 20s); werden meer 
dominant, sociaal, onafhankelijk en intellectueel 

ð Vrouwen zonder sociale klok (tegen de 30): zelftwijfel, gevoelens van incompetentie en eenzaamheid 

4. INTIEME RELATIES 

4.1 PARTNERKEUZE 

à Meeste mensen kiezen partners die op hen lijken  

à Geslachtsverschillen  

ð Vrouwen: intelligentie, ambitie, fincanciële situatie, even oud of iets ouder 
ð Mannen: aantrekkelijkheid, huishoudelijke vaardigheden, iets jonger 

Evolutietheorie: voortplanting 

ð Vrouwen: beperkte reproductie-capaciteit, daarom man die nakomelingen kan beschermen  
ð Mannen: grotere reproductie-capaciteit 

Sociale leertheorie: geslachtsrollen  

ð Vrouwen: verzorgend, dus zorgtaken  
ð Mannen: assertief, onafhankelijk, dus werk 
ð In culturen met grotere gelijkheid tussen geslachten hebben mannen en vrouwen dezelfde 

partnervoorkeuren  

Dus: biologische en sociale krachten beïnvloeden keuze 

4.2 DRIEHOEKSTHEORIE VAN LIEFDE (STERNBERG) 

à Liefde heeft drie componenten  

1. Passie 
2. Intimiteit 
3. Engagement 

à Passionele liefde 

ð Passie neemt geleidelijk af, terwijl intimiteit en engagement toenemen  

à Studie eerste jaar huwelijk: geleidelijk aan minder verliefd 

ð Minder praten  
ð Minder gezamenlijke activiteiten  
ð Minder het standpunt van de ander innemen  

à Maar als de relatie blijft duren, dan zeggen partners dat ze nog meer van elkaar houden  

Wat bepaalt of een relatie blijft bestaan?  

ð Engagement voorspelt duur en kwaliteit 
ð Engagement moet gecommuniceerd worden  
ð Constructief oplossen van problemen  
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à Cultuurverschillen 

ð 20e eeuw, Westerse landen  
• Passie en intimiteit als basis van het huwelijk  

ð Oosterse culturen  
• Gevoelens gespreid over hele sociale netwerk 
• Chinezen en Japanners denken aan verplichtingen tegenover anderen wanneer ze een partner 

kiezen  

4.3 VRIENDSCHAP 

à Vrienden versterken de zelfwaardering, bieden sociale ondersteuning en maken het leven interessanter 

à Vriendschappen zelfde geslacht 

ð Geslachtsverschillen 
• Vrouwen hebben meer intieme vriendschappen met hetzelfde geslacht 
• Vrouwen praten liefst gewoon met vriendinnen  
• Mannen willen samen iets doen met vrienden  

ð Individuele verschillen 
• Hoe langer een vriendschap duurt, hoe intiemer 
• Invloed van gezinsrelaties 

à Vriendschappen andere geslacht 

ð Jongvolwassenen leren veel over mannelijke en vrouwelijke stijlen inzake intimiteit 
ð Seksuele aantrekking wordt gereguleerd 
ð Kan evolueren naar romantische relatie 

à Broers en zussen als vrienden  

ð Vaak lijken op vriendschap 
ð Deze relaties gaan het langst mee 
ð Kan verstoord worden door ouderlijk favoritisme en door sibling rivaliteit 
ð In onderzoek Vaillant: beste predictor mentale gezondheid op 65 jaar was nauwe band broer/zus in 

vroege volwassenheid 

4.4 EENZAAMHEID 

à Eenzaamheid = gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de kloof 
tussen de sociale relaties die we nu hebben en diegene die we zouden 
willen hebben  

à Volwassenen voelen zich eenzaam als ze een intieme partner of vrienden 
missen  

à Eenzaamheid bereikt een piek bij oudere tieners en bij vroege 20ers en 
daalt dan gestaag tot in de zeventig 

à Determinanten:  

ð Samenlevingsvorm 
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ð Cultuur 
ð Persoonlijkheid 

à Langdurige of aanhoudende eenzaamheid hangt samen met self-defeating houdingen en gedragingen  

5. LEVENSCYCLUS VAN HET GEZIN  

à Levenscyclus van het gezin = een opeenvolging van fasen die kenmerken is voor de meeste gezinnen over de 
hele wereld 

ð Vroege volwassenheid: alleen wonen, huwelijk, kinderen opvoeden  
ð Middelbare volwassenheid: kinderen verlaten huis, minder verantwoordelijkheden  
ð Late volwassenheid: pensionering, oud worden en overlijden van echtgenoot 

à Vandaag grote verscheidenheid in opeenvolging en timing van gebeurtenissen in gezin  

à Model van levenscyclus blijft toch bruikbaar  

5.1 OUDERLIJK HUIS VERLATEN  

à Gemiddelde leeftijd is laatste decennia gedaald 

à Timing van deze gebeurtenis hangt af van reden  

ð Opleiding volgen  
ð Ontsnappen aan wrijvingen in gezin  
ð Één-ouder gezin na echtscheiding 
ð Financiële problemen  

à Helft jongvolwassenen keert terug naar ouderlijk huis  

ð Meestal door rolveranderingen  
ð Minst waarschijnlijk bij gehuwde jongvolwassenen 
ð Is veel voorkomende gebeurtenis bij ongehuwde volwassenen 

à Effect van SES en etnische achtergrond 

ð Etnische groep: allerlei minderheidsgroepen en Aziatische-Amerikanen 

à Zeer vroeg het ouderlijk huis verlaten hangt samen met grotere kans op niet-succesvol huwelijk en loopbaan  

à Het ouderlijk huis verlaten hangt typisch samen met een meer voldoeninggevende relatie tussen ouders en 
kinderen en een succesvolle overgang naar volwassen rollen  
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HOOFDSTUK 16: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING TIJDENS DE MIDDEN-
VOLWASSENHEID (40-65) 

1. ERIKSON – PSYCHOSOCIALE STADIA  

Vertrouwen vs wantrouwen  

Autonomie vs schaamte en twijfel 

Initiatief vs schuld 

Vlijt vs minderwaardigheid 

Identiteit vs verwarring 

Generativiteit vs stagnatie 

Ego-integriteit vs wanhoop 

GENERATIVITEIT VS STAGNATIE 
Generativiteit Stagnatie 

• Zich openstellen voor anderen op manieren 
die volgende generatie helpen en 
begeleiden  

• Engagement reikt verder dan eigen zelf  
• Typisch gerealiseerd door opvoeden van 

kinderen  
• Andere familierelaties, mentorrelaties op 

werk, creativiteit zijn ook generatief 
• Einddoel: symbolische onsterfelijkheid  

 

• Plaatst eigen comfort en zekerheid boven 
uitdaging en opoffering 

• Op zichzelf gericht, genot-zuchtig, 
opgeslorpt door zichzelf 

• Gebrek aan betrokkenheid op of 
bezorgdheid voor jonge mensen  

• Weinig interesse voor productiviteit op 
werk, aan zichzelf werken  

ONDERZOEK OVER GENERATIVITEIT 

à Generativiteit neemt toe met leeftijd 

à Mensen met grote mate van generativiteit  

ð Zijn goed aangepast 
ð Staan meer open voor verschillende standpunten  
ð Zijn politiek actief/proberen wereld te verbeteren  

à Groepsverschillen, vb geslacht 

ð Vaders meer generatief dan niet vaders 
ð Moeders even generatief als niet-moeders 
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VERANDERINGEN IN GENERATIVITEIT EN ZELF-GEVOEL MET LEEFTIJD 

à Toenemende generativiteit zorgt voor  

ð Grotere bezorgdheid rond het verouderingsproces 
ð Veiliger gevoel in de identiteit 
ð Gevoel van competentie 

 

 

 

2. ANDERE THEORIEËN OVER PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING TIJDENS DE MIDDEN-
VOLWASSENHEID 

2.1 LEVINSON: MIDDELBARE VOLWASSENHEID 

Overgang naar middelbare leeftijd (40-45)  

= periode waarin men succes in bereieken eigen doelen evalueert en zich focust op de vraag hoe men best eigen 
leven kan veranderen om een betekenisvolle toekomst te hebben  

ð Gevoel dat tijd opraakt in het leven  
ð Evalueren vroege volwassenheid 
ð Ingrijpende of kleine veranderingen  
ð Soms grote veranderingen, vlaak kleinere verandering 
ð In elk geval: blik meer naar binnen richten, omdat mogelijkheden vooruitgang op werk beperkt zijn  
ð Opbouwen nieuwe levensstructuur betekent confrontatie met vier ontwikkelingstaken  

Jong-oud  Nieuwe manieren vinden op tegelijk jong en oud te 
zijn  

Vernietigen-scheppen  Erkennen dat mensen veel stuk maken, proberen om 
nieuwe waardevolle producten te creëren  

Mannelijk-vrouwelijk  Evenwicht vinden tussen mannelijke en vrouwelijke 
aspecten van het zelf  

Binding-afzondering  Evenwicht tussen betrokkenheid op externe wereld 
en daarvan afgescheiden zijn  

Ø Jong-oud 
• Veel vrouwen: zorgen voor verminderde fysieke aantrekkelijkheid 
• In toenemende mate wordt dit ook verwacht van mannen  

Ø Vernietigen-scheppen  
• Bewust worden van vernietigende krachten in mensen  
• Tegengewicht; scheppende krachten beklemtonen  
• Resultaat: schenking of erfenis nalaten voor volgende generaties 

Ø Mannelijk-vrouwelijk 
• Mannen: meer aanvaarden eigen vrouwelijke trekken, zoals verlangen naar verzorgen en 

verzorgd worden, ook meer emotioneel  
• Vrouwen: meer openstaan voor eigen mannelijke trekken, zoals autonomie en assertiviteit 

Ø Binding-afzondering  
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• Mannen en carrière-gerichte vrouwen: minder focus op ambitie en prestatie 
• Gezinsgerichte vrouwen: grotere betrokkenheid op werk of bredere gemeenschap 

Intrede in levensstructuur (45-50) 

Vijftig-jaar overgang (50-55) 

Hoogtepunt levensstructuur (55-60) 

2.2 VAILLANT 

à Generativiteit = het bewaren van zin  

à Komende generatie staat te drummen om fakkel over te nemen 

ð Middelbare volwassenen verweren zich door zichzelf en hun verworven positie te bevestigen  
ð Tegelijk willen ze tradities of positieve aspecten van cultuur bewaren en doorgeven aan volgende 

generatie 

à In vele culturen: mensen van middelbare leeftijd vormen tegengewicht tegen te snelle veranderingen 
veroorzaakt door adolescenten en jongvolwassenen  

à Lange-termijn doelen  

à Meer filosofisch  

2.3 MIDLIFE CRISIS 

à Midlife crisis = twijfel aan zichzelf, evaluatie en stress erg uitgesproken in de 40er jaren en leiden tot belangrijke 
herstructurering van persoonlijkheid 

à Tegengestelde bevindingen 

ð Levinson: meeste mannen en vrouwen  
ð Vaillant: komt weinig voor  

à Geslachtsverschillen  

ð Timing 
• Mannen: vroege jaren 40 
• Vrouwen: late jaren 40 en 50er jaren  

ð Richting  
• Mannen: één richting  
• Vrouwen: meerdere richtingen  

à Sterke verstoring en opwinding zijn ongewoon  

ð Uit een studie bij 700 volwassen blijkt 
• Maar ¼ ervaart crisis 
• Veel losser gedefinieerd dan door onderzoekers 
• Breder leeftijdsbereik 
• Niet toegeschreven aan leeftijd, maar aan ingrijpende levensgebeurtenissen  

à Onderzoek over life regrets bij vrouwen in de 40 
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ð Spijt zonder levensveranderingen: minder welbevinden en slechtere gezondheid 
ð Spijt met levensveranderingen: meer vertrouwen en assertiviteit 
ð Interpretatie van life regrets is cruciaal: blijvens ontgoocheling vs aanvaarding 

STADIA VS LEVENSGEBEURTENISSEN  

à Niet iedereen maakt een midlife crisis door  

à Er is minder strakke sequentie van normatieve levensgebeurtenissen dan vroeger 

3. STABILITEIT EN VERANDERING IN ZELFCONCEPT EN PERSOONLIJKHEID 

3.1 MOGELIJKE ZELVEN  

ð Wat men hoopt of vreest te worden  

à Vormen de temporele dimensie van het zelf; waar het individu naar streeft en wat het hoopt te worden  

à Naarmate ouder worden, minder sociale vergelijking en meer vergelijking over de tijd 

à Beschrijvingen van actuele zelf blijven stabiel, maar beschrijvingen mogelijke zelf veranderen sterk 

à Minder in aantal, bescheidener en concreten  

à Wat men hoopt en vreest wordt aangepast om mentaal gezond te blijven  

à Belangrijke functie tot blijvend welbevinden  

ð De droom levendig houden  
ð Blijven nieuwe doelen aspireren  

à Middelbare volwassenheid hoge zelfwaardering 

3.2 ZELFAANVAARDING 

à Drie belangrijke persoonlijkheidskenmerken nemen toe tijdens de midden-volwassenheid 

1. Zelf-aanvaarding  
2. Autonomie 
3. Beheersing van omgeving 

à In het algemeen: meer expertise, beter oplossing praktische problemen  

ð Ondersteunt toegenomen vertrouwen à Middelbare leeftijd vormt hoogtepunt van leven  

3.3 OMGAAN MET PROBLEMEN: COPING 

à Toename effectieve coping-strategieën  

à Effectieve coping = combinatie van probleem-gerichte en emotie-gerichte coping 

Waarom beter omgaan met problemen?  

ð Verbeterde zelfkennis 
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ð Groter zelfvertrouwen  

à Dus: jaren van ervaring in omgaan met stress zijn belangrijk 

3.4 GESLACHTSIDENTITEIT 

à Vrouwen nemen toe in mannelijke trekken  

à Mannen nemen toe in vrouwelijke trekken  

à Theorieën  

ð De ouderlijke imperatief 
ð Daling in rol van geslachtshormonen  
ð Leeftijdsgebonden vereisten  

3.5 BIG FIVE: PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN  

1. Neuroticisme 
2. Extraversie 
3. Vriendelijkheid 
4. Gewetensvolheid 

Neuroticisme  

- Hoog: zich zorgen maken, emotioneel, kwetsbaar  
- Laag: rustig, niet-emotioneel, kan tegen 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 

Leeftijdstrends 

ð Neuroticisme, extraversie, openheid: lichte daling van adolescentie naar middelbare leeftijd  
ð Vriendelijkheid en gewetensvolheid: stijging 
ð In zeer verschillende cultuur; vandaar mogelijk genetische basis  

Stabiliteit 
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ð Neemt alle 5 toe met leeftijd 
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HOOFDSTUK 18: EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING IN DE LATE VOLWASSENHEID 

1. ERIKSON  

Ego-integriteit Wanhoop 

• Zich een geheel voelen, volledig, tevreden 
over verwezenlijkingen  

• Sereniteit en tevredenheid  
• Hangt samen met psycho-sociale maturiteit  
• Acceptatie van mislukkingen en successen  
• Innerlijke vrede & harmonie  

• Gevoel dat vele beslissingen fout waren, 
maar nu te weinig tijd  

• Verbitterd en de komende dood niet 
aanvaarden  

• Uitgedrukt als woede en minachting voor 
anderen  

• Verzet en ontgoocheling  
• Innerlijke rust  

 

à Laatste fase: we maken een harmonieus geheel om te 
kijken wie we zijn  

à Sleutel tot ego-integriteit = aanvaarden  

à Epigenetisch model: 2 grote ontwikkelingslijnen  

(1) Zelfdefinitie 
(2) De interpersoonlijke ontwikkeling 

2. ANDERE THEORIEËN  

2.1 PECK: VERFIJNING 

Ego-differentiatie  

ð Je probeerrt je in te zetten op andere hobby’s zodat je genoeg hebt om op terug te vallen  
ð Vb bij een fietsclub gaan  
ð Tegengestelde: preoccupatie met werkrol 

Transcendentie van lichaam  

ð Accepteren dat je niet meer alles kan zoals vroeger 
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ð Je zoekt alternatieve manieren om je goed te voelen in je vel  
ð Tegengestelde: preoccupatie met het lichaam  

Ego-transcendentie 

ð Aanvaarden dat je niet meer de belangrijkste persoon bent in de wereld 
ð Je neemt een bescheidenere rol in  
ð Tegengestelde: preoccupatie met het ego 

Gerotranscendentie 

ð Tornstam: “een verschuiving van meta-perspectief, van een materialistische en relationele naar een 
meer kosmische en transcendentale visie, normaliter gevolgd door een toename van de 
levenstevredenheid” 

ð Gevoel van kosmische eenheid en transcendentie 
ð Zou niet voor iedereen besteed zijn 

2.2 LABOUVIE-VIEF 

à Affect-optimisatie = capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en negatieve emoties te reduceren  

ð Belangrijk in fucntie van omgaan met verlies van fysieke en mentale vermogens  

à Meer levendige beschrijving van emotionele gebeurtenissen: meer in touch of harmonie  

à Emotie-gerichte coping: meer emoties zelf aanpakken in plaats van zich extern af te reageren  

à Kortom: emotionele experts 

2.3 REMINISCENTIE EN LIFE REVIEW 

Reminiscentie Life review 
• Vertellen van verhalen over mensen, 

gebeurtenissen, gedachten en gevoelens uit 
verleden  

• De betekenis van ervaringen uit verleden 
evalueren  

• Is een vorm van reminiscentie 
• Leidt tot beter begrijpen van zichzelf  

(1) Focus op zelf 
• Verveling tegengaan  
• Ontgoochelingen herbeleven  
• Ruminatie die wanhoop kan verergeren  

(2) Focus op anderen 
• Relaties met anderen versterken  
• Relaties met gestorven personen herbeleven  

(3) Kennis-gebaseerd 
• Op verleden en ervaring een beroep doen om huidige problemen op te lossen  
• Jongeren iets aanleren  

3. ZELFCONCEPT 

à Veilig, complex zelfconcept 
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ð Zelf-aanvaarding: positieve elementen zorgen voor aanvaarding van negatieve elementen  
ð Een verhoopt of ideaal zelf-concept wordt geformuleerd 

à Veranderende persoonlijkheidskenmerken  

ð Vriendelijkheid: hoger 
ð Sociabiliteit daalt 
ð Aanvaarding van verandering neemt toe 

Hoe accepteren ouderen verlies en kijken ze dood tegemoet?  

ð Via spiritualiteit = betekenis zoeken en vinden in natuur, sociale relaties, kunst en religie 
ð Religie = deelname aan religieuze activiteiten en rituelen om symbolische betekenis te geven aan leven 

en om te gaan met verlies 
• Meer dan ¾ in USA zegt dat godsdienst erg belangrijk is  
• Meer dan helft woont vieringen bij  
• Geen universeel fenomeen 

à Fowler: overgang van kinderlijk over conventioneel naar persoonlijk/symbolisch geloof 

 

à In Amerika hangt religieuze betrokkenheid samen met 

ð Hoger fysiek en emotioneel welzijn  
ð Meer fysieke activiteit 
ð Betere relaties met vrienden en familie 

4. SOCIALE WERELD 

à Paradox: sociaal contact neemt af, welzijn neemt toe  

ð Verschillende theorieën rond sociaal functioneren bij ouderen  

Disengagement theory = wederzijds zich terugtrekken van ouderen en samenleving 

ð Gevolg: eenmaal teruggetrokken is dood ouderen minder nefast voor de samenleving  
ð Geen sluitende verklaring voor paradox  

• Vele ouderen blijven actief betrokken  
• Terugtrekking : fout van samenleving en geen persoonlijke keuze 

Activiteitstheorie = ouderen willen actieve rol blijven uitoefenen, maar krijgen hiertoe niet altijd de kans vanuit 
de samenleving  
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ð MAAR activiteit en grootte sociaal netwerk is geen goede voorspeller van welzijn  
ð Bovendien: 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 

ð Bezorgt een gevoel van continuïteit en identiteit 
ð Sociale activiteiten en hobby’s blijven vaak dezelfde 

Socio-emotionele selectiviteitstheorie = sociale netwerken worden 
selectiever 

ð Enkel de meest bevredigende overleven  

à Functie van vriendschappen verandert 

ð Informatie vergaren  
ð Bevestiging zoeken voor uniciteit 
ð Emotieregulatie: vrienden die positieve interacties losmaken opzoeken  

à Naargelang men ouder wordt: informatie zoeken neemt af, terwijl emotieregulatie toeneemt 

à Emotioneel evenwicht neemt toe, want emotionele experts 

ð Met kalmte reageren op emotioneel streesserende situaties 
ð Positieve elementen zoeken in negatieve gebeurtenissen  

à Dit verklaart toenames in welzijn ondanks kleiner sociale netwerk  

ð Meer selectief 
ð Meer emotioneel evenwichtige relaties 

 


