
Vragen ontwikkelingspsychologie 

Hoofdstuk 1 – Geschiedenis, theorieën en onderzoeksstrategieën 

1. Wanneer bevindt zich de piek in eenzaamheid? 

 

20 jaar 

 

2. Wat is een growth mindset? 

 

Door te leren kunnen je talenten veranderen en kan je beter worden in iets 

 

3. Wat is een fixed mindset? 

 

Talenten staan vast en kunnen niet veranderen 

 

4. Welke 3 domeinen heb je in de ontwikkelingspsychologie? + geef meer uitleg 

 

1. Wetenschappelijk: een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag 

willen begrijpen over de levensloop 

2. Toegepast: van belang voor de praktijk (kennis die verschillen kan maken in 

het dagelijkse leven) 

3. Interdisciplinair: ontwikkelt zich door gecombineerde inspanningen uit vele 

wetenschappen 

 

5. Wat is een theorie? 

 

Een geordend samenhangend geheel van uitspraken dat gedrag beschrijft, 

verklaart en voorspelt 

 

6. Geef 3 nutten van theorieën  

 

1. Begrijpen: geeft betekenis/richting aan wat we zien 

2. Basis praktijk: weten wat we doen 

3. Behoefte aan wetenschappelijke bevestiging  

 

7. Wat is continue verandering? 

 

- Kwantitatieve verandering: uitbreiden van reeds bestaande vaardigheden 

- Geleidelijke verandering: gradueel (soms ook abrupt: groeispurt)  

 

8. Wat is discontinue verandering? 

 

- Kwalitatieve verandering: nieuwe manier van reageren in specifieke 

periodes 



- Abrupte verandering: plotse ommezwaai, crisis 

 

9. Wat is de metafoor van de wolkenformatie? 

 

De waarheid zit tussenin 

 

10. Is er 1 verloop of meerdere (vroeger vs nu)? 

 

Vroeger: aanhangers stadiatheorieën: zelfde sequentie ontwikkelen en 

universeel (unidimensioneel)  

Nu: meerdere vormen van ontwikkeling zijn mogelijk door unieke combinaties 

van persoonlijke en omgevingskenmerken 

 

11. Wat is erfelijkheid? + geef kenmerken (4) + een naam 

 

1. Nature (het effect van maturatie) 

2. Kenmerken: 

- Biologische theorieën: aangeboren biologische eigenschappen 

- Endogeen (van binnenuit gestuurd) 

- Benadrukken stabiliteit en belang erfelijkheid 

- Omgeving belangrijk bij vroege ervaring 

3. Judith Harris 

 

12. Wat is omgeving? + geef kenmerken (4) + een naam 

 

1. Nurture 

2. Kenmerken: 

- Milieutheorieën: fysische en sociale invloeden uit de omwereld 

- Exogeen (van buitenaf gestuurd) 

- Benadrukken plasticiteit en veranderbaarheid 

- Omgeving altijd belangrijk 

3. Watson 

 

13. Wat is de additieve benadering? 

 

Niet meer gebruikt (optellen van kansen), want samenspel tussen beide 

 

14. Wat zijn de 3 domeinen die interageren? 

 

- Cognitief 

- Fysiek 

- Emotioneel en sociaal 

 

15. Vul de tabel aan  

 



Levensstadium Leeftijd 

Prenataal Bevruchting – geboorte 

Baby en peuter Geboorte – 2 jaar 

Vroege kinderleeftijd 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 

16. Wat is multidimensioneel? 

 

Bepaald door complex samenspel van biologische, psychologische en sociale 

factoren (bv. Taalontwikkeling) 

 

17. Wat is multidirectioneel/veelvormig? 

 

Vooruitgang en achteruitgang over alle domeinen heen en binnen hetzelfde 

domein 

 

18. Wat is plasticiteit? 

 

Kneedbaarheid, de capaciteit tot veranderbaarheid over de jaren heen 

 

19. Wat zijn de 3 verschillende contexten + zijn ze voorspelbaar + voor wie? 

 

1. Leeftijdsgebonden: gebeurtenissen gebonden aan leeftijd en daardoor 

voorspelbaar 

2. Gebonden aan geschiedenis: ervaren door mensen gebonden rond hetzelfde 

tijdsstip -> cohort/generatie (= normatief) 

3. Niet-normatief: Onregelmatige gebeurtenissen, bepaalde mensen, niet 

voorspelbaar 

 

20. Wat zijn de 3 mensbeelden? 

 

1. Van nature slecht 

2. Tabula Rasa (leeg blad) 

3. Van nature goed 

 

21. Wat is natuurlijke selectie? + geef een naam 

 

Organismen met bepaalde adaptaties, slagen er beter in om te overleven 

 

22. Wat is seksuele selectie? + geef een naam 

 

Eigenschappen die bijdragen tot het reproductieve succes van een organisme 



(voortplantingskansen) 

Darwin 

 

23. Wat is survival of the fittest? + geef een naam 

 

Beide soorten eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te 

worden, zodat alle goed aangepaste soorten overleven 

Darwin 

 

24. Wat is de recapitulatietheorie? 

 

Ontogenese als herhaling van fylogenese (eenvoudig-complex), hoe we als 

persoon in ons leven ontwikkelen -> evolutie = theorie achterhaald 

 

25. Wat is ontogenese? 

 

De ontwikkeling van een mens gedurende een mensenleven (geboorte – dood) 

 

26. Wat is fylogenese? 

 

De ontwikkeling van de mensen als soort (over verschillende generaties heen) 

 

27. Wat is maturatie? 

 

De opeenvolging van organische veranderingen in de loop van de ontwikkeling 

die bepaald worden door de instructies in de genetische code  

 

28. Wat waren 2 nutten van intelligentietests? + geef 2 namen 

 

- Identificeren van kinderen met leerproblemen en het onderzoeken van 

individuele verschillen in ontwikkeling (opstellen van een norm) 

- Binet en Stanford 

 

29. Is de psychoanalyse continue of discontinue, heeft het 1 verloop of meerdere 

en is het nature of nurture? + geef een naam 

 

- Discontinu 

- 1 verloop 

- Nature en nurture 

- Freud 

 

30. Wat is de visie van Freud? 

 

Kinderen gaan door stadia waarin biologische driften (agressief, seksueel) en 



sociale verwachtingen voor conflicten zorgen 

 

31. Wat is de psychoseksueel theorie? 

 

Hoe ouders omgaan met impulsen van de kinderen in het 1e levensjaar bepaalt 

de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind 

 

32. Wat zijn driften? 

 

Een interne, vaste psychische energie, die de menselijke psyché bevat, die 

gedrag motiveert 

 

33. Wat zijn de 2 basisdriften? 

 

- Libido (leven en plezier) 

- Thatanos (destructie en dood) 

 

34. Wat is dan de persoonlijkheidsontwikkeling? 

 

Het gevolg van de manier waarom een persoon met die driften omgaat 

 

35. Wat zijn de 3 structuren volgens Freud? 

 

- Id: bron van biologische basisbehoeften en verlangens (lustprincipe = es) 

geregeerd door primair denkproces zonder logica 

- Ego: bewuste en rationele kant van de mens (realiteitsprincipe = ich) 

geregeerd door secundair proces denken 

- Superego: geweten, regels van de maatschappij volgen (ideaalprincipe = 

uber-ich) aangeleerd door socialisatie  

 

36. Vul de tabel aan van de psychoseksuele stadia 

Stadia Leeftijd Erogene zone Fixatie  Voorbeeld 

Oraal 0-1 jaar Mond (zuigen 

moederborst) 

Geen warmte, 

hechting moeder 

Roken, 

verlatingsangst, 

nagelbijten 

Anaal  1-3 jaar Anus: 

zindelijkheidstraining -> 

controle verwerven 

Schaamte wanneer 

niet lukt, 

controleverlies 

Gierig, smetvrees, 

perfectionisme 

Fallisch 3-6 jaar Genetaliën: 

oedipuscomplex (vader 

moet tussenkomen = 

moment uber-ich 

geïnstalleerd) 

Te streng uber-ich Faalangst, 

zelfkritisch, 

perfectionisme 



 

37. Wat is de erogene zone? 

 

Zone die op een bepaald moment lust verschaft door bevrediging van het eros 

te bieden 

 

38. Geef 3 kritiek punten op de psychoseksuele stadia van Freud 

 

1. Te grote klemtoon op rol seksuele gevoelens in ontwikkeling 

2. Cultuurspecifieke theorie 

3. Geen onderzoek bij kinderen 

 

39.  Geef de verschillen tussen de psychoanalyse van Freud en de psychoanalyse 

van Erikson 

 

40. Wat is het epigenetisch model?  

 

Het leven ontwikkelt zich volgens een vast stramien van binnenuit, universele 

geldigheid, maar contextuele invulling (een opeenstapeling van verschillende 

lagen) 

 

41. Wat zijn 2 voordelen en 2 nadelen van het psychosociaal model? 

 

Voordelen: nadruk unieke, individuele levensgebeurtenissen (klinisch model), 

Latentie 6-11 jaar Identificeren ouder, driften 

naar achtergrond 

/ / 

Genitaal Adolescentie Partieel (van 1 

lichaamsdeel naar ander 

lichaam) 

Niet slagen, voldoen 

verwachting  

Zelfzuchtigheid, 

egoïsme 

 Freud Erikson 

Rol ego Defensief: verdedigt tegen 

dreiging es en uber-ich 

Constructief: actief 

oplossen conflicten 

waarmee individuen worden 

geconfronteerd 

Visie Pessimistisch en donker: 

ego levert een 

voortdurende strijd 

Optimistisch en globaal: ego 

is een sturende positieve 

kracht die streeft naar 

ontwikkeling van de 

psychosociale identiteit 

Belang sociale omgeving Intrapsychisch: minimale rol Interpsychisch: substantiële 

rol, psychosociale 

ontwikkeling centraal 

Duur ontwikkeling Na 5 jaar ligt de 

persoonlijkheid vast 

Levenslang proces en voegt 

stadia toe 



inspireerde onderzoek over veel aspecten van de menselijke psychosociale 

ontwikkeling 

Nadelen: weinig aandacht voor andere methodes (= geïsoleerd), veel ideeën 

moeilijk te onderzoeken (bv. Ego sterkte) 

 

42.  Is het behaviorisme continue of discontinue, heeft het 1 verloop of meerdere 

en is het nature of nurture? + geef een naam 

 

- Continu, veel richtingen, nurture (kind is passief) 

- Locke (tabula rasa) 

 

43. Wat is klassieke conditionering? + geef een naam 

 

NS + OS -> OR à CS -> CR 

Pavlov 

 

44. Wat is operante conditionerening? + geef een naam 

 

Bekrachtigen en straffen 

Skinner 

 

45. Welke 2 soorten bekrachtiging zijn er? 

 

- Positieve bekrachtiging: gedrag neemt toe door toedienen van een positieve 

stimulus 

- Negatieve bekrachtiging: gedrag neemt toe door wegnemen van een 

negatieve stimulus 

 

46. Welke 2 soorten straffen zijn er? 

 

- Positieve straf: gedrag neemt af door toedienen van een negatieve stimulus 

- Negatieve straf: gedrag neemt af door wegnemen van een positieve stimulus 

 

47. Wat betekent operant? 

 

Operatie uitvoeren op de omgeving: intentioneel ingrijpen om iets gedaan te 

krijgen 

 

48. Wat betekent instrumenteel? 

 

Gedrag is een instrument om in te grijpen in de omgeving 

 

49. Wat zijn gedragseenheden? 

 



Op toevallige wijze aan elkaar gekoppeld worden via algemene wetten 

 

50. Wat is de sociaal leren theorie? + geef een naam 

 

Leren door observatie en imitatie 

Bandura 

 

51. Wat is een voordeel en een nadeel van de sociaal leren theorie? 

 

Voordeel: Toegepast in gedragstherapie is een combinatie van conditionering 

en modelleren  

Nadeel: visie omgevingsinvloeden beperkt -> onderschatten eigen bijdrage tot 

ontwikkeling 

 

52. Geef 4 kenmerken van de visie van Piaget, gebaseerd op de filosofische 

achtergrond (Rousseau) 

 

1. Edele wilde; kind gezond en ethisch van nature 

2. Discontinue ontwikkeling: 4 stages; vroege, midden, late kindertijd en 

adolescentie 

3. Maturatie: de sequentie van organische verschillen in de ontwikkeling door 

de genetische code 

4. Kinderen hebben een actieve impact op de eigen ontwikkeling 

 

53. Wat is cognitieve ontwikkelingspsychologie? 

 

Kinderen bouwen actief kennis op door om te gaan met en het verkennen van 

de wereld 

 

54. Wat is adaptatie? 

 

Doel van cognitieve ontwikkeling (= universeel); structuren van denken passen 

zich aan om te externe wereld te begrijpen en evenwicht te bereiken (= 

equilibrium) 

 

55. Wat is een structuur? 

 

Een georganiseerd geheel aan een reeks uiteenlopende schema’s waartussen 

men een relatie ontdekt 

 

56. Wat is een schema? 

 

Specifieke psychologische elementen die ten grondslag liggen aan een 

bepaalde vaardigheid 

 



57.  Vul de tabel van Piaget’s stadia aan 

 

58. Geef 3 voordelen en 3 nadelen van Piaget’s stadia 

 

Voordelen: 

- Kinderen leren actief en hebben rijke, gestructureerde intelligentie 

- Stimuleerde veel onderzoek over kinderen 

- Ontdekkingsleren gestimuleerd in scholen 

 

Nadelen:  

- Onderschatte competentie baby’s en kleuters 

- Prestatie kan verbeteren door training (tegen het idee van ontdekkingsleren) 

- Beperkte theorievorming na adolescentie 

 

59. Wat is de metafoor van de computer bij de informatieverwerkingstheorie? 

 

De menselijke geest een systeem dat symbolen manipuleert en waar info 

doorstroomt (systematisch) 

 

60. Wat is de neuropsychologie van cognitieve ontwikkeling? 

 

Hoe zijn veranderingen in de hersenen gerelateerd aan veranderingen in 

cognitief functioneren en welke ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van 

de hersenen 

 

61. Wat zijn 2 voordelen en 3 nadelen van de informatieverwerkingstheorie? 

 

Voordelen: 

- Kind als actieve denker, maar geen stadia 

- Zorgvuldige, rigoureuze onderzoeksmethoden 

Piaget’s stadia Leeftijd Inhoud 

Sensorimotorische  0-2 jaar Leert wereld kennen (zintuigen), interageren met 

de omgeving (bv. Duimzuigen) 

Pre-operationele  2-6 jaar - Niet meer actueel waarnemen, maar reageert 

ook op voorstellingen 

- Capaciteit wereld op symbolische wijze voor te 

stellen (virtuele werkelijkheid ipv van principe) 

- Bv. Uitgestelde imitatie, objectpermanentie, 

doen-alsof-spelletjes  

Concreet-operationele 7-12 jaar - Kan logische bewerkingen (operaties) uitvoeren 

- Betere organisatie redeneren 

- Operaties moeten concreet blijven 

Formeel operationeel 12-... jaar Kan abstract en hypothetisch denken: 

mogelijkheden en doelen (bv. Wetenschap en 

experimenten) 



Nadelen:  

- Geen omvattende theorie voor ontwikkeling 

- Geen plaats voor verbeelding, creativiteit 

- Onderzoeken in labo-situaties (geen real life) 

 

62. Wat is ethologie (hechtingstheorie)? 

 

Bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag 

 

63. Wat is de evolutionaire ontwikkelingspsychologie? 

 

Adaptieve waarde van aangeleerd gedrag voor de soort 

 

64. Wat is de taak van de ethologie? 

 

Studie van de aanpassingswaarde (overlevingswaarde) van het gedrag en het 

belang ervan in evolutie en overleven van de soort (focust op fylogenese) 

 

65. Wat zijn instincten? 

 

Kant en klare reactieschema’s of gedragspatronen doorheen de evolutie van 

de soort biologisch verankerd zijn geworden (= aangeboren) 

 

66. Wat is imprinting/inprenten? 

 

Proces waarbij een bepaalde stimulus tijdens een kritische periode wordt 

opgeslagen of ingeprent (= hechtingsmechanisme) 

 

67. Wat zijn de 2 voorwaarden van imprinting? 

 

- Kritische periode: bepaalde biologische rijpingsperiode om bepaalde 

gedragingen aan te leren 

- Soort stimulus: stimulus is niet geprogrammeerd, maar wel instinctmatig 

volggedrag  

 

68. Wat is de socioculturele theorie? + geef een naam 

 

Verschillende culturen selecteren andere taken die kinderen moeten leren 

Vygotsky 

 

69. Wat is een cultuur? 

 

Waarden, overtuigingen, gewoonten en vaardigheden van een sociale groep 

 



70. Wat is sociale interactie? 

 

Samenwerken en dialogeren met mensen die meer weten 

 

71. Wat is een voordeel en nadeel van de socioculturele theorie? 

 

Voordeel: kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke cultuur  

Nadeel: verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage tot ontwikkeling 

 

72. Wat is de ecologische theorie? + geef een naam 

 

Mens ontwikkelt zich binnen een complex systeem van relaties en is beïnvloed 

door de verschillende niveaus van de omgeving  

Bronfenbrenner  

 

73. Wat is het bio-ecologisch model? 

 

Idee dat biologische en sociale factoren samen de ontwikkeling bepalen (= 

transactioneel) 

 

74. Wat zijn de verschillende niveaus (5)? 

 

1. Microsysteem: activiteiten en personen in de onmiddellijke omgeving waar 

kinderen direct mee in contact komen 

2. Mesosyteem: verbindingen tussen microsystemen 

3. Exosysteem: sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeert, maar 

toch een invloed uitoefent op de ontwikkeling 

4. Macrosysteem: culturele waarden, wetten, gebruiken en hulpbronnen  

5. Chronosysteem: tijdsdimensie van model 

 

75. Wat is een hypothese? 

 

Voorspelling vanuit theorie, die kan opgebouwd worden in predicties 

 

76. Wat is een methode? 

 

Specifieke activiteiten van deelnemers 

 

77. Wat is een opzet (design)? 

 

Een algemeen plan van onderzoek dat de beste toets van hypothese mogelijk 

maakt 

 

78. Wat zijn de 2 soorten van systematische observatie? + geef na- en voordelen 

 



Naturalistisch: observatie in veld, natuurlijke omgeving 

- nadeel: weinig controle 

- voordeel: alledaags gedrag zien 

 

Gestructureerd: observatie in labo (opgezet gedrag) 

- nadeel: labogedrag is niet gelijk aan alledaags gedrag 

- voordeel: meer controle 

 

79. Wat zijn de 3 soorten van zelf-rapportering? + geef na-en voordelen 

 

Klinisch interview: flexibele stijl, zoals in gesprek 

- nadeel: accuraatheid, problemen met sociale wenselijkheid en verbale 

vaardigheden 

- voordeel: veel info vergaren op korte tijd en sluit goed aan bij alledaagse 

ervaringen 

 

Gestructureerd interview: altijd dezelfde vragen op zelfde manier 

- nadeel: geen diepgang 

- voordeel: gestandaardiseerd  

 

Vragenlijsten en tests 

 

80. Wat is een (klinische) gevalsstudie? 

 

Brengt veel info over 1 persoon samen, combinatie van observaties, 

interviews en testscores, wordt gedaan als er slechts weinig personen zijn 

 

81. Wat is ethnografie en wat zijn de 2 soorten? + extra uitleg 

 

Methoden om cultuur te bestuderen 

 

Vragenlijstenonderzoek: 

- Veralgemeenbaarheid van processen nagaan  

 

Ethnografische 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 

 

82. Wat is correlationeel onderzoek? 

 

Duidt op samenhang tussen variabelen, toont geen oorzaak-gevolg effect aan 

 



83. Wat is het correlatiecoëfficiënt? 

 

Getal dat de sterkte of grootte van de samenhang tussen 2 variabelen aangeeft 

 

84. Welke 3 soorten verbanden zijn er? 

 

1. Positief correlationeel verband: personen bezitten dezelfde relatieve positie 

tov andere personen 

2. Negatief correlationeel verband: personen bezitten omgekeerde relatieve 

positie tov andere personen 

3. Nulverband: relatieve positie op 1 variabele staat niet in verband met 

relatieve positie op andere variabele  

 

85. Wat is experimenteel onderzoek? 

 

Laat oorzaak-gevolg uitspraken toe, toevallige gerandomiseerde toewijzing  

 

86. Wat is een onafhankelijke variabele? 

 

Veroorzaakt veranderingen in andere variabelen, behandeling of manipulatie 

waarbij deze variabele onder controle wordt gehouden 

 

87. Wat is een afhankelijke variabele?  

 

Wordt beïnvloed door onafhankelijke variabele, variatie in deze variabele is 

afhankelijk van de variatie in de onafhankelijke variabele 

 

88.  Vul aan 

 

 

89. Geef 2 voor-en nadelen van cross-sectioneel onderzoek 

 

Voordelen: 

- efficiënt 

- geen uitval of praktijkeffecten 

 

Nadelen: 

- alleen algemene trends, geen individuele verschillen in ontwikkeling 

 Randomisatie Ecologische validiteit 

Labo-experiment Ja Neen 

Veldexperiment (in 

natuurlijke habitat zelf 

groepen samenstellen) 

Ja Ja 

Natuurlijk experiment Nee Ja 



- cohort-effecten: iedere leeftijdsgroep behoort tot andere cohort  

 

90. Geef 2 voordelen en 3 nadelen van longitudinaal onderzoek (mensen op lange 

termijn volgen) 

 

Voordelen: 

- Algemene patronen en individuele verschillen 

- Relatie tussen vroegere en latere gebeurtenissen 

 

Nadelen:  

- Uitval en praktijkseffecten 

- Tijdsintensief 

- Gebaseerd op eenzelfde cohort 

 

91. Geef 2 voor-en nadelen van longitudinaal sequentieel onderzoek 

 

Voordelen:  

- zowel longitudinale als cross-sectionele vergelijking 

- cohort effecten analyseren 

 

Nadelen:  

- uitval en praktijkseffecten 

- tijdsintensief 

 

92. Wat is longitudinaal onderzoek? 

 

Bestuderen van eenzelfde groep mensen op verschillende momenten 

 

93. Wat is cross-sectioneel onderzoek? 

 

Bestuderen van verschillende groepen op hetzelfde moment 

 

94. Wat is longitudinaal sequentieel onderzoek? 

 

Bestuderen van verschillende groepen op verschillende momenten 

 

95. Wat is bescherming tegen nadelen? 

 

Deelnemers hebben het recht beschermd te worden tegen fysieke/psychische 

schade onderzoek 

 

96. Wat is geïnformeerde toestemming? 

 

Iedereen heeft recht alles te weten over het onderzoek, die op elk moment 



kan gestopt worden 

 

97. Wat is privacy? 

 

De identiteit van de deelnemers moet, wanneer gevraagd wordt, verborgen 

gehouden worden 

 

98. Wat is kennis van resultaten? 

 

Deelnemers hebben recht op weten bij vragen 

 

99. Wat is een voordelige behandeling? 

 

De ene groep is gelijk aan de andere (allebei recht op dezelfde behandeling) 

 

100. Wat is deceptie? 

 

De deelnemer moet bij misleiding achteraf op de hoogte worden gebracht 

 

 

VRAGEN BEKIJKEN PG 15-16 

 



Vragen Ontwikkelingspsychologie  

Hoofdstuk 4 – Fysieke ontwikkeling in de 1e 2 levensfasen 

1. Welke ontwikkelingen doen zich voor in verband met de lengte tegen de 1e en 

2e verjaardag? 

 

1e verjaardag: 50% groter  

2e verjaardag: 75% groter 

 

2. Welke ontwikkelingen doen zich voor in verband met het gewicht tegen 

5maand, de 1e en de 2 verjaardag? 

 

5e maand: x2 

1e jaar: x3 

2e jaar: x4 

 

3. Tot welke leeftijd stijgt het babyvet? 

 

9 maand 

 

4. Welke 3 soorten verschillen zijn er op dit vlak? 

 

Jongens > meisjes 

Individuele verschillen 

Etnische verschillen 

 

5. Naar wat kijk je het beste om te zien hoever een kind gevormd is? 

 

De skeletleeftijd 

 

6. Wat zijn de 2 groeitrends? 

 

- Cephalocaudaal: van hoofd naar staart; onderste deel van het lichaam 

ontwikkelt zich minder snel dan het hoofd 

- Proximodistaal: van dicht naar ver; uitersten groeien later dan het hoofd en 

de borst 

 

7. Wat zijn de 3 beïnvloedende factoren van lichaamsgroei? 

 

Erfelijkheid 

Voeding 

Emotioneel welzijn 

 

8. Waarom is voeding cruciaal in de 1e 2 levensjaren? 

 



Kinderen van die leeftijd hebben 2x zoveel energieverbruik als volwassenen 

 

9. Waarom is borstvoeding zoveel beter dan flessenvoeding? 

 

Goede balans tussen vetten en proteïnen, volledigheid, verteerbaarheid, 

gezonde groei, vlottere overgang naar vaste voeding, meer tijd tussen 2 

opvolgende kinderen en geen emotionele aanpassingen 

 

10. Wat is marasmus? 

 

Een complete fysieke achteruitgang tijdens het 1e jaar en zeer mager 

 

11. Wat is kwashiorkor? 

 

Een gezwollen buik door een gebrek aan proteïnen (1-3 jaar) 

 

12. Waarom is stimulatie van neuronen essentieel? 

 

Gestimuleerde neuronen gaan verbindingen -> synapsen, niet gestimuleerde 

neuronen verliezen hun synapsen en gaan terug naar hun ongedifferentieerde 

staat 

 

13. Wat is synaptic pruning? 

 

Neuronen die hun synapsen verliezen en terugkeren naar hun 

ongedifferentieerde staat 

 

14. Wat is het proces van myelinesatie? 

 

Er wordt een schacht geplaatst van myeline rond de axonen waardoor de 

informatieoverdracht sneller gaat 

 

15. Wat is het gevolg van myelinesatie? 

 

Volume en gewicht van de hersenen nemen toe  

 

16. Hoe zijn de ontwikkelingen op niveau van de cortex en welke gebeuren eerst? 

 

Eerst ontwikkeling in de visuele, auditieve en motorische gebieden, pas later 

de taal en frontale cortex (hogere orde denken) 

 

17. Wat is lateralisatie? 

 

2 hemisferen van de hersenen hebben elk een aparte set aan functies 

 



18. Wat gebeurt er in de linker hemisfeer? 

 

Verbaal, sequentieel denken en positieve emoties 

 

19. Wat gebeurt er in de rechter hemisfeer? 

 

Spatiaal, parallel en holistisch denken, negatieve emoties 

 

20. Wat is experience-expectant brain growth? 

 

Een zekere basis-stimulatie is nodig en wordt door het brein verwacht 

 

21. Wat is experience-dependent brain growth? 

 

Andere ervaringen zijn uniek voor elk individu en zorgen voor interindividuele 

verschillen in de hersenontwikkeling 

 

22. Wat is klassieke conditionering? 

 

NS + OS -> OR à CS -> CR 

 

23. Wat is operante conditonering? 

 

Bekrachtiging (beloning): frequentie gedrag neemt toe 

Straf: frequentie gedrag daalt 

 

24. Wat is habituatie? 

 

Een graduele afname in de sterkte van een respons ten gevolge van 

repetitieve blootstelling 

 

25. Wat is herstel (recovery)? 

 

De vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in een terugkeer naar het 

hogere niveau van responsiviteit  

 

26. Wat is novelty preference?  

 

Voorkeur voor nieuwe stimulus resulteert in een terugkeer naar het hogere 

niveau van responsiviteit  

 

27. Wat is familarity preference? 

 

Voorkeur voor wat al vertrouwd is (oude stimulus), als er een lange termijn is 



tussen habituatie en hersen 

 

28. Wat is imitatie? 

 

De capaciteit om gedrag van andere personen te imiteren (vanaf 2 dagen) 

 

29. Waardoor is imitatie mogelijk? 

 

Door spiegelneuronen in de hersenen 

 

30. Wat is ruwe motorische ontwikkeling? 

 

De controle verwerven over acties waardoor je beter de omgeving kan 

exploreren 

 

31. Wat is fijne motorische ontwikkeling? 

 

De controle verwerven over kleinere acties 

 

32. Wat is de dynamische systeemtheorie? 

 

Nieuwe motorische vaardigheden aanleren impliceert het verwerven van een 

gradueel complexer actiesysteem  

 

33. Wat zijn de 4 factoren bij elke nieuwe vaardigheid? 

 

1. Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel 

2. Capaciteit van het lichaam om te bewegen 

3. Doelen van het kind 

4. Ondersteuning door omgeving  

 

34. Wat is pre-reiken en vanaf wanneer is dit? 

 

Slecht gecoördineerde zwaai beweging naar een object, geen controle over 

arm, zelden raken object (even stoppen, daarna opnieuw -> vrijwillig reiken) 

Tot 3 maand 

 

35. Wat is vrijwillig reiken en vanaf wanneer is dit? 

 

Neemt toe in efficiëntie en snelheid (van 2 naar 1 hand, reiken naar 

bewegende objecten en kunnen in donker nog steeds percipiëren) 

 

36. Geef de 5 verschillende grepen in de volgorde van eerst verworven naar laatst 

verworven. 

 



1. Grijpreflex: vinger in handpalm van baby 

2. Rijfgreep: tussen reiken en grijpen in, ruw, met volledige arm 

3. Handgreep/palmgreep: met volledige hand 

4. Tanggreep: enkel met vingers 

5. Pincetgreep: enkel wijsvinger en duim tegen elkaar 

 

37. De ontwikkeling van de zintuigen evolueren van sensaties naar percepties. 

Wat zijn kenmerken van deze 2? 

 

Sensaties: 

- Passief opdoen van indrukken 

- Adualisme: overdonderd zijn, door chaos van indrukken, nauwelijks 

onderscheid tussen jezelf (waarneming object) en indrukken van buitenaf 

(object) 

 

Percepties: 

- Actief proces van interpretatie en organisatie 

- Dualisme: onderscheid tussen subjectieve indrukken en de buitenwereld en 

splitsing van de wereld als object en jezelf als subject 

 

38. Op welke leeftijd draai je het hoofdje naar geluid? 

 

3 dagen 

 

39. Vanaf wanneer heeft men gevoel voor muzikale frasering en wat is dit? 

 

Vanaf 4-7maand 

Kinderen luisteren graag naar muziek met een duidelijk ritme 

 

40. Vanaf wanneer heeft men gevoeligheid voor geluiden uit een eigen en 

vreemde taal? 

 

6-8 maand 

 

41. Vanaf wanneer heeft men herkenning van vertrouwde woorden en 

gesprekeenheden van de eigen taal? 

 

7-9 maand 

 

42. Vul aan: de ontwikkelingen van het zicht 

 

2 maand Focussen op object en kleurherkenning (tot 4 maand: 

basiskleuren gedifferentieerd) 

6 maand  Omgeving scannen en bewegend object volgen  



6-7 maand Diepte-perceptie (= capaciteiten om afstand tussen objecten 

en de afstand tussen onszelf en objecten in te schatten)  

43. Wat is de visuele kloof? 

 

Gestructureerd observatie; 6-14 maand betreden deze niet (hartslag daalt) 

 

44. Wat is kritiek op de visuele kloof? 

 

De capaciteit om te kunnen kruipen is noodzakelijk  

 

45. Wat zijn de 3 stappen in dieptezicht? + de leeftijden 

 

1. <1 maand: gevoeligheid van bewegende objecten 

2. 2-4 maand: binoculaire diepte-integratie van beelden afkomstig van beide 

ogen 

3. Gevoeligheid voor diepte in tekeningen (perspectief) 

 

46. Wat is diepteperspectief? 

 

Bevorderd door kruipen, draagt bij tot de herinnering van locaties 

 

47. Wat is patroonperceptie? 

 

De waarneming van contrastsesitiviteit 

 

48. Wat is contrast? 

 

De verschillen in hoeveelheid licht tussen 2 aaneensluitende zones 

 

49.  Wat zijn de 4 evoluties van patroonperceptie? 

 

1. 3w: weinig contrastgevoelig, voorkeur grote simpele patronen 

2. 2m: meer oog voor detail, voorkeur complexe patronen 

3. 4m: kan patronen ontdekken zelfs als de grenzen niet zichtbaar zijn 

4. 12m: kan objecten herkennen zelf als 2/3 van de figuur ontbreekt 

 

50. Wat zijn de 3 evoluties in gezichtsperceptie? 

 

1. <1m: voorkeur eenvoudige gezichtspatronen: rand gezicht 

2. 2-4m: voorkeur complexere elementen: meer oogbewegingen 

3. 5-12m: kan emotionele uitdrukkingen op gezichten waarnemen 

 

51. Wat is intermodale perceptie? 

 



Info van verschillende zintuigen wordt geïntegreerd  

 

52. Wat zijn intermodale kenmerken? 

 

Stimuli die verschillende zintuigelijke systemen tegelijk appelleren 

 

53. Wat is de differentiatie theorie? 

 

Kinderen zoeken actief naar invariante, niet veranderende kenmerken in de 

omgeving (stabiele relaties vaststellen tussen stimuli) 

 

54. Wat is perceptie? 

 

Zoeken naar structuur die steeds meer verfijnd wordt 

 

 



Vragen ontwikkelingspsychologie 

Hoofdstuk 5 – Cognitieve ontwikkeling in de 1e 2 levensjaren 

1. Wat zijn schema’s? 

 

Georganiseerde manieren om betekenis te geven aan ervaring, wat aan 

handelingen gemeenschappelijk is en wat herhaald kan worden 

 

2. Wat zijn de 3 componenten van cognitie? 

 

1. Inhoud: wat je weet 

2. Functie: aanpassing cognitief systeem aan de omgeving 

3. Structuur: specifieke wijzen waarop kinderen dit doen 

 

3. Wat was de volgorde van de componenten volgens Piaget? 

 

Structuur > Functie > Inhoud 

 

4. Wat is aanpassing? 

 

Opbouw van schema’s door directe interactie met omgeving, waardoor men op 

aangepaste wijze weet om te gaan met die omgeving 

 

5. Uit welke 2 complementaire processen bestaat aanpassing? 

 

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

begrijpen 

2. Accommodatie: aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe 

schema’s om zich beter aan de omgeving aan te passen 

 

6. Wat is het equilibratiemodel?  

 

Een voortdurende afwisseling van evenwicht en onevenwicht 

 

7. Wat is generalisatie? 

 

Het onderbrengen van verschillende componenten onder hetzelfde schema 

(bv. Alles auto’s) 

 

8. Wat is differentiatie? 

 

Het uit elkaar kunnen halen van verschillende componenten (bv. Verschillende 

auto’s)  

 



9. Wat is organisatie? 

 

Het intern herschikken en verbinden van schema’s; het opbouwen van 

structuren 

 

10. Wat is het holistisch-organismisch mensbeeld van Piaget? 

 

Zoeken naar eenheid en inherente orde via processen van aanpassing en 

organisatie (stijging niveau functioneren en stabiliteit) 

 

11. Waar is evolutie naar meer aangepast functioneren in functie van? (4) 

 

- Rijping zenuwstelsel 

- Actieve interactie fysieke werkelijkheid 

- Ervaring interactie sociale milieu 

- Adaptieve organismische equilibratieproces 

 

12. Wat zijn circulaire reacties? 

 

Manier om 1e schema’s aan te passen 

 

13. Wat zijn de 6 subfasen van het sensorimotorisch stadium? 

 

14. Wat zijn de 4 voorwaarden van intentioneel gedrag? 

 

1. Gedrag is uitwendig gericht op een object 

2. Middelen voor een doel te bereiken 

Subfase Leeftijd Inhoud 

Oefenen aangeboren reflexen 0-1m Reflexen basis sensorimotorisch denken = 1e 

interactie buitenwereld (passief, reactie steeds 

hetzelfde/invariant) 

Primaire circulaire reactie 1-4m Eenvoudige motorische gewoonten, in verband met 

eigen lichaam (egocentrisch) -> gedrag aanpassen 

aan omstandigheden 

Secundaire circulaire reactie  4-8m Herhaling interessante effecten omgeving (Rechtop 

zitten = interactie buitenwereld) 

Coördinatie van secundaire 

circulaire reacties 

8-12m Intentioneel/doelgericht gedrag = objectpermanentie 

Tertiaire circulaire reacties 12-18m Exploreren eigenschappen voorwerkpen door 

nieuwe handelingen (actief experimenteren, ook 

accommoderen, A-niet-B fout) 

Mentale voorstellingen 18m-2j Mentale beelden en begrippen (stabiele 

representatie realiteit opslaan = kennis in situaties, 

niet meer vanaf 0 beginnen) 



3. Gedrag aanpassen 

4. Gedrag is vanaf het begin doelgericht 

 

15. Wat is objectpermanentie? 

 

Inzien dat voorwerpen blijven bestaan als ze uit het zicht zijn 

 

16. Wat is de A-niet-B-fout? 

 

Object dat verstopt zit, kijken waar ze het het laatste gevonden hebben en niet 

waar ze het hebben zien verstoppen  

 

17. Wat is intentioneel handelen? 

 

Begin van probleemoplossend denken en de ontwikkeling van praktische 

intelligentie 

 

18. Wat zijn 3 voordelen van het 4e stadium? 

 

- Intentioneel handelen 

- Beter anticiperen en intentioneel proberen te veranderen 

- Intentionele imitatie 

 

19. Wat zijn 3 voordelen van mentale representatie en wat betekenen ze? 

 

- Geïnterioriseerd experimenteren: problemen oplossen in het hoofd 

- Uitgestelde imitatie: gedragingen die niet aanwezig zijn van de modellen 

onthouden en nadoen 

- Verbeeldingsspel: alledaagse en ingebeelde gebeurtenissen uitbeelden 

 

20. Wat is habituatie-onderzoek? 

 

Gaat na of sequentie aan gebeurtenissen in gaat tegen verwachtingen  

 

21. Vanaf welke leeftijd imiteren kinderen de gelaatsuitdrukkingen van een 

volwassene? 

 

6 weken 

 

22. Vanaf welke leeftijd imiteren kinderen de activiteiten van een volwassene? 

 

6-9 maand 

 

23. Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen langere perioden en langere contexten 

imiteren? 



 

12-18 maand 

 

24. Wat is de theorie van de basiskennis/core knowledge perspective? 

 

Kinderen worden geboren met een reeks van kennissystemen die toelaten om 

snel nieuwe info te vatten 

 

25. Wat zijn de 4 basisdomeinen hiervan?  

 

1. Fysieke kennis 

2. Taalkundige kennis 

3. Psychologische kennis 

4. Numerieke kennis 

 

26. Wat zijn mentale strategieën? 

 

Wordt toegepast op indo die door het systeem stroomt waardoor die beter 

onthouden en efficiënter gebruikt wordt 

 

27. Wat is het zintuigelijk geheugen? 

 

Beelden en geluiden worden rechtstreeks voorgesteld en voor een korte tijd 

opgeslagen 

 

28. Wat is het korte-termijn geheugen? 

 

Er wordt actief gewerkt op een bepaalde hoeveelheid info door toepassing van 

mentale strategieën 

 

29. Wat is het lange termijn geheugen? 

 

Permanente opslag van kennis, capaciteit is onbeperkt (eerder problemen met 

terugvinden van info) 

 

30. Wat is de centrale uitvoerende instantie? 

 

Staat in voor de sturing van het systeem en is een deel van het werkgeheugen 

 

31. Wat is het proces? 

 

Input zintuigelijk register -> aandacht (WG) -> diepe verwerkingsstrategieën 

(LTG) -> gecoördineerd door centrale verwerker 

 



32. Wat is perceptuele categorisatie en welke leeftijd? 

 

Groepen obv externe observeerbare kenmerken (niet levend) -> operante 

conditionering en habituatie 

1e jaar 

 

33. Wat is conceptuele categorisatie en welke leeftijd? 

 

Groepen obv functies/betekenis (levend) -> actieve categorisatie 

 

34. Wat is herkenning? 

 

Opmerken dat er een stimulus is die men al eerder heeft gezien 

 

35. Wat is de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky)? 

 

Reeks van taken die het kind niet alleen kan uitvoeren, maar kan leren met de 

hulp van meer ervaren partners 

 

36. Wat zijn infant tests? 

 

Meestal perceptuele en motorische relaties, maar ook vroege taal- en 

probleem oplossen 

 

37. Wat is een normale of klokvormige verdeling? 

 

Normen waarmee in de toekomst anderen vergleken worden, gevormd door 

resultaten van mensen op allerlei leeftijden 

 

38. Wat is het intelligentiequotiënt (IQ)? 

 

Een score die je toelaat om de prestatie van een kind op een intelligentietest 

te vergelijken met prestaties van andere kinderen van diezelfde leeftijd 

 

39. Wat is de nieuwe naam hiervoor? 

 

Ontwikkelingsquotiënt (OQ) 

 

40. Wat zijn de 3 theorieën over taal ontwikkeling? 

 

1. Behaviorisme: door operante conditionering (versterking) en imitatie 

2. Nativisme: LAD bereidt kinderen voor om regels te leren (biologisch) 

3. Interactionisme: innerlijke capaciteiten en omgeving (sociale context) 

 



41. Wat is Chromsky’s visie? 

 

Taal is te complex om aangeleerd of ontdekt te worden door kinderen zonder 

veronderstelling aangeboren potentieel  

 

42. Wat is LAD? 

 

Language acquisition device: aangeboren systeem dat geheel van alle regels 

omvat dat gemeenschappelijk is in alle talen 

 

43. Wat is de pre-linguale periode (1e jaar)? 

 

De basis van het eigenlijke taalgebruik  

 

44. Geef de 4 fases hierin (leeftijden) 

 

1. < 6 maand:  interesse in stemgeluiden en verschillen tussen taalklanken 

2. 2 maand: vocalisaties (cooing): produceren klinkerachtige geluiden 

3. 4 maand: brabbelen (medeklinkers toegevoegd) = polyglot/universeel 

4. 8 maand: brabbelen gemiddeld naar eigen taal = monoglot 

 

45. Wat zijn proto-woorden? 

 

Geen echte woorden, maar wel gebruiken om naar iets te verwijzen 

 

46. Wat is communiceren? 

 

Een interactief proces waarbij beide communicatiepartners op elkaar 

afgestemd dienen te zijn 

 

47. Welke 3 componenten heb je daarbij? 

 

1. Gedeelde aandacht (joint attention): 4m: baby kijkt zelfde richting 

volwassene (minder bij ASS) 

2. Geven en nemen 

3. Preverbale boodschap: anderen beïnvloeden  

 

48. Op welke leeftijd kent men het verschil tussen mama en papa? 

 

6 maand 

 

49. Op welke leeftijd zegt men het eerste woordje? 

 

12 maand 

 



50. Wat is een holofrase? 

 

1 woord gebruiken voor een hele zin 

 

51. Wat is onderextentie? 

 

Term wordt breed toegepast omdat het specifieke woord niet wordt herinnerd  

 

52. Wat is de telegram-stijl? 

 

Slechts 2 woorden gebruiken (kortere en minder belangrijke woorden worden 

wegelaten) 

 

53. Welke 5 elementen hebben invloed op de individuele verschillen? 

 

1. Omgeving (child directed speech) 

2. Geslacht (meisjes licht voor) 

3. Persoonlijkheid (teruggetrokken kinderen later) 

4. Stijl van praten 

5. Taalachterstand 

 

54. Welke 2 soorten stijlen van praten zijn er en wat betekenen ze? 

 

1. Referentiële stijl: woorden die refereren naar objecten (snellere 

taalontwikkeling) 

2. Expressieve stijl: woorden die uitdrukking geven aan wensen en gevoelens 

 

55. Wat zijn de leeftijden van de taalnormen (6)? 

 

1. 2maand: vocalisaties 

2. 4maand: brabbelen 

3. 8-12maand: als een volwassene brabbelen 

4. 12maand: eerste herkenbare woord 

5. 18-24maand: woordenschat 50-200 woorden 

6. 20-26maand: 2 woorden combinatie  

 



Vragen ontwikkelingspsychologie 

Hoofdstuk 6 – Emotionele en sociale ontwikkeling in de 1e 2 levensjaren 

1. Waarmee kan je het orale stadium van Freud vergelijken bij Erikson? 

 

Basisvertrouwen vs wantrouwen 

 

2. Waarmee kan je het anale stadium van Freud vergelijken bij Erikson? 

 

Autonomie vs schaamte/twijfel 

 

3. Waar hangt een goed verloop van ontwikkeling vanaf bij Erikson? 

 

Kwaliteit van de zorg  

 

4. Wat is de protestfase of de koppigheidsfase? 

 

Het hebben van een eigen wil 

 

5. Wat is een positieve oplossing voor schaamte en twijfel? 

 

Het aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes, peuter uit zo zijn 

individualiteit en wint aan zelfvertrouwen 

 

6. Wat is twijfel/angst? 

 

Een tekort aan zelfbeheersing en zelfcontrole die gepaard gaat met schrik 

door anderen veroordeelt te worden, te sterke blootstelling kan averechts 

effect hebben 

 

7. Welke 2 globale toestanden van opwinding heeft een baby? 

 

- Aantrekking tot aangename stimulus 

- Terugtrekken van onaangename stimulus 

 

8. Vanaf welke leeftijd hebben emoties duidelijke, goed georganiseerde signalen 

en wat is het gevolg hiervan? 

 

6 maand 

Interne gemoedstoestand van de peuter kan afgelezen worden van expressie 

van emotie 

 

9. Welke 3 soorten (glim)lachen zijn er en vanaf wanneer zijn die er? 

 

1. Zelfgenoegzaam glimlachen (bv. Buikje vol): 1e weken 



2. Sociale glimlach (menselijk gelaat): 6-10 weken 

3. Lach (reactie op actieve stimuli): 3-4 maand 

 

10. Welke 2 soorten angst zijn er en vanaf wanneer zijn die er? 

 

1. Vreemdenangst (na 8 maand): angst naar een onbekende volwassene 

2. Scheidingsangst (tot 8 maand): angst om door verzorgingsfiguren verlaten 

te worden 

 

11. Wat is emotionele besmetting? 

 

Emoties bewegen mee met de emoties van de buitenwereld in de vroege 

kinderjaren (7-10 maand) 

 

12. Wat is social referencing? 

 

Sociale bevestiging zoeken, kind baseert zich op emotionele reactie 

vertrouwenspersoon om situatie te kunnen duiden en te kunnen beslissen hoe 

te reageren in onzekere situaties 

 

13. Wat zijn 3 voordelen aan social referencing? 

 

- Vormt krachtige methode om een negatieve gebeurtenis te vermijden 

- Omgeving leren kennen door onrechtstreekse ervaring 

- Interne emotionele toestand beter benoemen 

 

14. Geef de 5 zelfbewuste emoties en vanaf wanneer komen ze tot stand? 

 

Schaamte, schuld, trots, jaloezie en verlegenheid 

2jaar 

 

15. Wat is het verschil tussen schaamte en schuld? 

 

Schaamte: globale negatieve evaluatie van de gehele persoon, wil verdwijnen 

Schuld: negatieve evaluatie van gedrag, poging tot herstel, meer adaptieve 

respons 

 

16. Wat is emotionele zelfregulatie? 

 

De strategieën die we gebruiken om onze emotionele toestand tot een 

comfortabel niveau te brengen zodat we onze doelen kunnen bereiken 

 

17. Wat is hierbij de rol van de verzorgers (2)? 

 

- Tolerantie voor stimulatie stijgt 



- Leren wat sociaal aanvaard is 

 

18. Wat is temperament? + Geef 3 namen 

 

Stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van reactiviteit en 

zelfregulatie  

Thomas and Chess 

Rothbart 

 

19. Welke 3/4 types temperament zijn er? 

 

1. Makkelijk: snel gewoon, meestal blij, past zich makkelijk aan 

2. Moeilijk: onregelmatig, reageert negatief en intens, past zich traag aan 

3. Slow-to-warm up: niet actief, reageert matig en weinig intens, negatieve 

stemming en past zich traag aan 

4. Niet-geclassificeerd: unieke combinatie  

 

20. Wat is het Goodness of Fit model? 

 

Het model dat verklaart hoe temperament en omgeving samen tot gunstige 

resultaten kunnen leiden 

 

21. Wat is gehechtheid? 

 

Een sterke, affectieve band die we hebben met bijzondere mensen in ons 

leven 

 

22. Geef de visies van gehechtheid bij volgende theorieën 

 

23. Wat is tegenevidentie voor voeding leidt tot hechting? 

 

Hechting met familieleden die ons niet voeden 

 

24. Wat is de ethologische theorie? 

 

Mensen worden geboren met een geheel van erfelijk geprogrammeerde 

strategieën die behulpzaam zijn voor het in stand houden van de soort 

 

Psycho-analyse Voeding primaire context + drijfveer 

en hechting is neveneffect 

Klassieke conditionering Positieve gevoelens bij 

hongerbevrediging (moeder) 

Operante conditionering Watson, niet troosten bij huilen 



25. Welke 4 fases zijn er van de ethologische theorie? 

 

26. Wat is het intern werkmodel? 

 

Geheel van verwachtingen over beschikbaarheid gehechtheidsfiguren en de 

kans dat ze hulp zullen bieden in stressmomenten 

 

27. Wat zijn de 3 voorwaarden van een veilige hechtingsfiguur? 

 

- Nabijheid/beschikbaarheid 

- Fysieke en emotionele veilige haven 

- Veilige uitvalsbasis om te exploreren 

 

28. Wat zijn de 4 soorten gehechtheid, in hoeveel procent van de gevallen vallen 

ze voor en wat doen ze bij separatie en hereniging en hoe gedragen ze zich 

tov de ouder? 

 

Fase Leeftijd Uitleg van de fase 

Fase 1: nog geen 

gehechtheid 

0-6 weken = Pre-attachment phase; iedereen kan 

warmte en zorg geven 

Fase 2: beginnende 

gehechtheid 

6-8 weken = Differentiële reactie; voorkeur voor 

bekende gezichten, maar nog steeds geen 

reactie op scheiding van de moeder 

Fase 3: Duidelijke 

gehechtheid 

6/8 maand – 

18maand-2 

jaar 

= Clear-cut attachment; gehecht aan 

vertrouwde verzorger, separatieangst (veilige 

uitvalsbasis) 

Fase 4: Ontstaan 

wederkerige relatie 

Vanaf 

18maand- 

2jaar 

Voorstelling = een stabiele representatie 

(weten dat ouders niet verdwijnen) 

Soort gehechtheid Hoeveel 

procent 

Separatie Hereniging Hoe tov van ouder 

Veilige gehechtheid 60% Even van slag, 

voorkeur voor de 

ouder 

Actief contact 

zoeken, blij  

Ouder is veilige 

haven, emotioneel 

bijtanken 

Vermijdende 

gehechtheid 

15% Geen zichtbare 

(wel fysiologische) 

distress 

Vermijden, 

hogere hartslag, 

maar niet 

zichtbaar 

Niet responsief 

Angstig-

ambivalente 

gehechtheid 

10% Huilen Woede en verzet Zoekend nabijheid 

ouder, eisen 

moeder op, weinig 

exploratie 

Gedesorganiseerde/ 

gedesoriënteerde 

gehechtheid 

15% / Verward  Grootste 

onveiligheid  



29. Wat zijn de 5 determinanten van hechtingskwaliteit? 

 

1. Mogelijkheid tot hechting 

2. Kwaliteit opvoedingsstijl 

3. Materiële omstandigheden van het gezin 

4. Ouder kenmerken 

5. Kenmerken van het kind 

 

30. Door welke 3 dingen wordt geconstrueerde herinnering beïnvloed? 

 

- Gebeurtenissen in levensloop 

- Persoonlijkheid 

- Huidige levenstevredenheid 

 

31. Wat is het ik-zelf? 

 

Het gevoel van zichzelf als handelende instantie, weg van de wereld en 

omgeving, eigen gedachten en handelingen onder controle 

 

32. Wat is het mij-zelf? 

 

Het gevoel van zichzelf als object van kennis en evaluatie (uniek) 

Zichzelf vergelijken met anderen (18-30maand) 

 

33. Wat is empathie? 

 

Poging om anderen te begrijpen of emotioneel op dezelfde manier te reageren 

 

34. Wat is zelfcontrole? 

 

Vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet aanvaard 

gedrag en negatieve gevoelens (12-18maand) 

 

35. Op welke 3 dingen is zelfcontrole gebaseerd? 

 

- Inzicht als zichzelf als handelende agent 

- Inzicht als zichzelf als iemand die normen kan overtreden 

- Herinnering van verzoek 
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Hoofdstuk 7 – Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de vroege kindertijd 2-6 

jaar 

1. Wat is ascynchronie? 

 

Verschillende lichaamsdelen volgen een verschillend groeipatroon 

 

2. Wat is het lymfoïdesysteem? 

 

Immuniteit/minder vatbaar voor ziekten op latere leeftijd  

 

3. Wat zin de 5 verschillende stadia van tekenen + leeftijd? 

 

1. Krabbelstadium: 2jaar 

2. Toevallig realisme (achteraf benoemen figuur): 3-4 jaar 

3: Mislukt realisme: 4-5 jaar 

4. Verstandelijk realisme: 5-6 jaar 

5. Visueel realisme: 8-9jaar 

 

4. Wat is de symboolfunctie of semiotische functie? 

 

De capaciteit om mentale voorstellingen te maken 

 

5. Wat is het verschil bij taalontwikkeling tussen Piaget en Vygotsky? 

 

Piaget: taal volgt uit cognitieve ontwikkeling, is secundair 

Vygotsky: Taal is primair en cognitieve ontwikkeling is secundair 

 

6. Wat is taal? 

 

Een symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn 

 

7. Wat is verbeeldings-of fantasiespel en sociodramatisch spel? 

 

Via voorstellingen betekenissen toekennen aan objecten die op zich die 

betekenis niet hebben 

 

8. Wat is duale representatie? 

 

Het idee dat symbolisch object zowel een object op zich is als een symbool dat 

naar iets anders verwijst 

 

9. Wat is egocentrisme? 

 



Symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen onderscheiden 

van het eigen gezichtspunt 

 

10. Wat is animisme? 

 

Het idee dat objecten een ziel (anima), bepaalde gevoelens en intenties hebben 

(bv. Boos op deur) 

 

11. Wat is finalisme? 

 

Wat is de finale oorsprong van de oorzaak (wat en waarom vragen) 

 

12. Wat is fysiognomisch waarnemen? 

 

Bijzondere vorm van animisme, je kan de gevoelens ook waarneming in de 

gelaatsexpressie van objecten (bv. Auto lacht) 

 

13. Wat is magisch denken? 

 

Verbeelding wordt realiteit, denken dat gedachten invloed hebben op het echte 

leven 

 

14. Wat is conservatie? 

 

Het idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, 

zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert  

 

15. Wat is centratie? 

 

Aandacht richten op 1 aspect en andere verwaarlozen (meest opvallende 

waarneembare eigenschappen) 

 

16. Wat is gebrek aan transformatie? 

 

Geen aandacht voor evolutie begin-en eindtoestand 

 

17. Wat is onomkeerbaarheid of irreversibel? 

 

Kan een reeks van stappen niet in gedachten omkeren = statisch denken 

 

18. Wat is hiërarchische classificatie? 

 

Organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen op basis van 

gelijkenissen en verschillen 

 



19. Wat is pre-operationeel? 

 

Nog niet in staat tot operaties, mentale handelingen die beantwoorden aan 

logische regels 

 

20. Wat is ondersteuning (scaffolding)? 

 

Aanpassen van de steun die men geeft tijdens een leersessie in 

overeenstemming met huidige presteren kind 

 

21. Wat zijn geheugenstrategieën? 

 

Bewuste mentale activiteiten die kans op herinnering doen toenemen 

 

22. Wat is een script? 

 

Een algemene beschrijving van wat er gebeurt en wanneer het gebeurt in een 

specifieke situatie 

 

23. Wat is het autobiografisch geheugen? 

 

Voorstellingen persoonlijke betekenis volle en eenmalige gebeurtenissen 

 

24. Wat zijn 2 stijlen om vertellen aan te moedigen? 

 

- Elaboratieve stijl: veel meer autobiografisch geheugen stimuleren met 

diverse vragen en verder op verhaal 

- Repetitieve stijl: steeds dezelfde vragen 

 

25. Wat is false belief? 

 

De overtuiging die niet overeenkomt met de realiteit die gedrag van mensen 

kan beïnvloeden 

 

26. Wat is meta-cognitie? 

 

Wijst op denken over denken 

 

27. Wat is theory of mind? 

 

Samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteit 

 

28. Wat is fast-mapping? 

 

Verbinden woord met onderliggend concept na zeer korte kennismaking met 



woord 

 

29. Wat is het principe van wederzijdse exclusiviteit? 

 

Aangeboren capaciteit om te veronderstellen dat woorden verwijzen naar 

niet-overlappen categorieën  

 

30. Wat is over-regularisatie? 

 

Uitzonderingen onder de regel nemen 

 

31. Wat is grammatica? 

 

Manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle uitdrukkingen en 

zinnen 

 

32. Wat is juxtapositie? 

 

Zin die ze al kennen en woordje toevoegen om complexer te maken, maar nog 

niet precies weten waar woord in de zin moet 

 

33. Wat is topicalisatie? 

 

Onzeker of juist geformuleerd is, dus belang rijkste topic herhalen 

 

34. Wat zijn vergissingen? 

 

Omgekeerde zeggen dan wat er bedoeld wordt 

 

35. Wat is pragmatiek? 

 

Praktische en sociale kant van taal, die kinderen moeten leren om effectief op 

de gepaste manier met anderen te communiceren 

 

36. Wat is elaboratie/uitbreidingen? 

 

Reacties van volwassenen die uitdrukking kind verder uitwerken en daardoor 

complexer maken (iets toevoegen) 

 

37. Wat is recasting/herformulering? 

 

Reacties van volwassenen om foutief taalgebruik te herstructureren tot 

correcte vorm 
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Vragen Hoofdstuk 8 – Emotionele en sociale ontwikkeling in de vroege 

kindertijd 

1. Wat betekent initiatief (nemen)? 

 

Enthousiasme om nieuwe taken te proberen en deel te nemen aan activiteiten 

met peers 

 

2. Wat is schuld? 

 

Iets niet durven, vaak door overdreven kritiek of de angst iets verkeerd te 

doen 

 

3. Wat is het zelfconcept? 

 

Het geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en waarden waarvan een 

individu gelooft dat het omschrijft wie hij/zij is 

 

4. Hoe is het zelfconcept bij kleuters? 

 

Zeer concreet 

 

5. Wat is zelfwaardering? 

 

Oordelen over onze eigen waarde en gevoelens die we daarbij hebben 

 

6. Hoe schatten kleuters hun eigen vaardigheid in en hoe de moeilijkheid van de 

taak? 

 

Schatten eigen vaardigheid heel hoog, en de moeilijkheid van de taak laag 

 

7. Wat betekent inzicht hebben in emoties? 

 

Sociaal refereren en actief spreken over emoties, vermogen om gevoelens van 

anderen te interpreteren, voorspellen en veranderen 

 

8. Wat is emotionele zelfregulatie? 

 

Vermogen om expressie van emotie onder controle te houden 

 

9. Geef 3 beïnvloedende factoren van zelfregulatie 

 

1. Opvoeding: model leren 

2. Temperament 



3. Kinderangsten (dunne lijn tussen werkelijkheid en realiteit) 

 

10. Wat zijn zelfbewuste emoties? 

 

Emoties die gaan over je zelfwaarde  

 

11. Vanaf welke leeftijd heb je een duidelijke band met zelfevaluatie? 

 

3 jaar 

 

12. Wat is het verschil tussen schaamte en schuld? 

 

Schaamte: gevoel van falen als persoon (lage zelfwaarde, depressie en 

kwaadheid) 

Schuld: falen ten opzichte van een bepaald standaard (adaptief, tendens tot 

reparatie en zelfcontrole) 

 

13. Wat is prosociaal/altruïstisch gedrag? 

 

Empathie voorspeller; handeling die een ander persoon ten voordele brengen 

zonder eigenbelang 

 

14. Wat zijn 2 factoren die invloed hebben op prosociaal gedrag? 

 

- Temperament: weinig emotionele zelfregulering, minder sympathie 

- Opvoeding ouders 

 

15. Geef 2 niet-sociale activiteiten en vanaf welke leeftijd zijn deze? 

 

- Toeschouwersspel: kind speelt niet, maar kijkt hoe anderen spelen 

- Sollitair spel: alleen spelen 

- 3-4jaar 

 

16. Wat is een parallel spel en vanaf welke leeftijd is dit? 

 

- Speelt in de nabijheid van anderen en met hetzelfde speelgoed, maar 

probeert hun niet te beïnvloeden 

- 3-6 jaar 

 

17. Geef 2 sociale interactie spellen 

 

- Associatief spel: uitwisselen en commentaar, maar doen iets apart 

- Coöperatief spel: zelfde doel, samen aan iets werken 

 



18. Welke 3 soorten spellen zijn er waardoor de cognitieve rijping stijgt? + 

leeftijden 

 

- Functioneel spel: eenvoudige, repetitieve bewegingen, met of zonder 

voorwerpen (0-2 jaar) 

- Constructiespel: creëren of construeren van iets (3-6 jaar) 

- Rollenspel: uitbeelden van alledaagse en ingebeelde rollen (2-6 jaar) 

 

19. Wat is vriendschap? 

 

Wederzijdse relatie die omdat: elkaars gezelschap houden, delen en begrijpen 

van gedachten en gevoelens, voor elkaar zorgen in tijden van nood 

 

20. Hoe zit vriendschap bij kleuters? 

 

Ze zien de uniekheid van vriendschappen, maar hebben nog geen wederzijds 

vertrouwen en is niet langdurig (iemand waarmee je speelt en die je leuk 

vindt) 

 

21. Geef 2 directe invloeden van ouders op vroege relaties met peers 

 

- Regelen informele activiteiten met peers 

- Richtlijnen over hoe zich te gedragen bij anderen 

 

22. Geef 2 indirecte invloeden van ouders op vroege relaties met peers 

 

- Veilige gehechtheid: makkelijker met vriendjes aansluiting vinden 

- Emotioneel, expressieve, ondersteunende communicatie 

 

23. Op welke kant focust psychoanalyse? 

 

De affectieve kant 

 

24. Op welke kant focust sociaal leren? 

 

De gedragsmatige kant 

 

25. Door wat wordt imitatie beïnvloed (3)? 

 

- Warmte en responsiviteit 

- Competentie 

- Consistentie 

 

26. Geef 2 redenen waarom fysiek straffen negatief is? 

 



- Modellering agressie 

- Verslavend 

 

27. Op welke kant focust de cognitieve ontwikkelingspsychologie zich? 

 

De cognitieve kant 

 

28. Vanaf welke leeftijd denk je na over goed en slecht? 

 

3-4 jaar 

 

29. Wat zijn morele imperatieven? 

 

Handelingen die rechten en het welzijn van andere beschermen 

 

30. Wat zijn sociale conventies? 

 

Gewoonten gemaakt op basis van sociale afspraken 

 

31. Wat zijn private (persoonlijke) keuzes? 

 

Zaken die geen rechten schenden, die niet sociaal afgesproken zijn en bepaald 

zijn door het individu 

 

32. Welke 4 types van agressie/immoreel handelen zijn er? 

 

- Fysiek 

- Relationeel (bv. Roddelen) 

- Verbaal 

- Instrumenteel (agressief gedrag stellen om iets te bekomen) 

 

33. Wat is vijandige agressie? 

 

Naar andere persoon, opzettelijk iemand kwaad doen (alles behalve 

instrumenteel) 

 

34. Wat is reactieve agressie? 

 

Omdat er iets gebeurd is  

 

35. Welke evoluties zijn er over tijd (3)? 

 

- Fysieke agressie daalt en wordt vervangen door verbale 

- Instrumentele daalt  



- Vijandige neemt toe 

 

36. Geef 3 oorzaken van agressie 

 

- Individuele verschillen 

- Gezin 

- Televisie 

 

37. Wat is geslachtrol-stereotypering/gender typing? + leeftijd 

 

Associatie van voorwerpen, activiteiten, rollen of persoonlijkheidstrekken met 

1 van de geslachten op een manier die aansluit bij culturele stereotypen 

-> vanaf 2 jaar 

 

38. Wat is geslachtsconstantie? 

 

Het inzicht dat het geslacht een biologische basis heeft en hetzelfde blijft als 

kleding, haarstijl en spelactiviteiten veranderen 

 

39. Wanneer komt dat inzicht? 

 

Aan het einde van de kleuterperiode 

 

40. Welke 3 vormen van genderidentiteit zijn er? 

 

- Mannelijk 

- Vrouwelijk 

- Androgyn 

 

41. Welke 2 voorspellen goed de genderaanpassing? 

 

Mannelijk en androgyn 
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Hoofdstuk 9 – Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de lagere schoolleeftijd  

1. Op welke leeftijd worden de kindertanden vervangen? 

 

Tussen de 6 en 12 jaar 

 

2. Wat is obesitas? 

 

Meer dan 20% gewichtstoename in het gemiddelde lichaamsgewicht 

 

3. Geef 5 oorzaken van obesitas 

 

- Genetica 

- Lage SES 

- Overvoeding (niet leren honger aanvoelen) 

- Ongezonde voeding als beloning 

- Minder fysiek actief 

 

4. Hoeveel procent van de kinderen in Vlaanderen en in Amerika lijdt aan 

obesitas? 

 

Vlaanderen: 2% 

Amerika: 16% 

 

5. Geef 4 gevolgen van obesitas 

 

- Stereotiep beeld 

- Emotionele problemen 

- Kans op obesitas als volwassene 

- Gezondheidsproblemen 

 

6. Welke vooruitgang is er op vlak van ruwe motorische ontwikkeling (4)? 

 

- Flexibiliteit/elasticiteit neemt toe 

- Evenwicht neemt toe 

- Snelheid en behendigheid van beweging neemt toe 

- Kracht neemt toe 

 

7. Welke vooruitgang is er op vlak van fijne motorische ontwikkeling (2)? 

 

- Alfabet: met pols schrijven ipv met arm 

- Tekenen: meer detail, diepte-elementen en relaties tussen figuren 

 



8. Welke 4 vaardigheden worden verworven volgens Piagets concreet-

operationele stadium? 

 

1. Conservatie: het idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen 

dezelfde blijven, zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert 

2. Classificatie 

3. Seriatie: capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te ordenen 

(7-8jaar) 

4. Cognitieve kaart: mentale representatie van bekende plaatsen (11-12jaar) 

 

9. Wat zijn de evoluties tussen het pre-operationeel en concreet operationeel 

stadium? 

 

10. Wat is transitieve inferentie? 

 

Uitvoeren van mentale seriatie of ordening 

 

11. Welke 3 soorten aandacht zijn er? 

 

- Selectief: focus op relevante info 

- Flexibel: sorteren op 2 dimensies  

- Planmatig: gestructureerd, systematisch, vergelijken met anderen 

 

12. Wat zijn geheugenstrategieën? 

 

Bewuste strategieën om info te onthouden 

 

13. Wat is herhalen? 

 

Voor zichzelf herhalen van info 

 

Pre-operationeel stadium Concreet-operationeel stadium 

Centratie: aandacht richten op 1 aspect en 

andere verwaarlozen 

Decentratie: focussen op meerdere aspecten 

van het probleem en ze met elkaar in 

verband brengen 

Geen transformaties: heeft enkel aandacht 

voor begin- en eindtoestand van de situatie, 

niet voor de omgeving 

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 

Omkeerbaarheid: vermogen te denken in een 

reeks stappen en in gedachten de richting 

omkeren en weer op uitgangspunt terug te 

keren (logische operatie) 



14. Wat is organiseren? 

 

Groeperen items dezelfde categorie 

 

15. Wat is elaboratie? 

 

Relatie of gedeelde betekenis tot stand brengen tussen 2 of meer stukken info 

die niet tot dezelfde categorieën behoren: mentale beeld oproepen  

 

16. Wat is meta-cognitie? 

 

De capaciteit om te denken over het eigen denken wordt uitgebreid en meer 

verfijnd 

 

17. Welke rol speelt de geest? 

 

Actief en speelt constructieve rol 

 

18. Wat is 1e orde false belief? 

 

Nadenken over het denken van een ander 

 

19. Wat is 2e orde false belief? 

 

Hoe denkt een ander over het denken van een ander 

 

20. Wat is cognitieve zelfregulering?  

 

Proces van continu opvolgen vooruitgang in richting van het gestelde doel, 

problemen detecteren en oplossingen zoeken 

 

21. Wat is pragmatiek? 

 

Het communicatieve aspect van taal 

 

22. Wat is topic-gefocuste stijl? 

 

Over onderwerpen vertellen van A-Z 

 

23. Wat is de associatieve stijl? 

 

Iets beginnen vertellen en een bepaalde herinnering die ermee te maken heeft 

bij brengen 

 



24. Wat is een taalbad/language immersion? 

 

Enige taal, ontmoedigend, maar sneller 
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Hoofdstuk 10 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de lagere 

schoolleeftijd  

1. Wat is vlijt? 

 

Competentie; een gevoel van competentie ontwikkeling ter attentie van 

cultureel gewaardeerde activiteit 

 

2. Wat is inferioriteit? 

 

Gevoel minderwaardigheid; pessimisme en gebrek aan zelfvertrouwen om 

dingen goed te doen 

 

3. Door wat ontstaan trekomschrijvingen (2)? 

 

- Cognitieve ontwikkeling: combinatie van ervaringen 

- Sociale feedback omgeving: ik-zelf neemt mij-zelf zoals door de omgeving 

aangereikt wordt over 

 

4. Wat is ik-zelf? 

 

Interne evaluatie van jezelf 

 

5. Wat is mij-zelf? 

 

Externe evaluatie van jezelf 

 

6. Geef 4 invloeden op zelfwaarde 

 

- Cultuur 

- Geslacht 

- Opvoeding 

- Attributiestijl 

 

7. Wat is causale attributie? 

 

Verklaring van een persoon van de oorzaak van een gebeurtenis 

 

8. Wat is een verklaringsstijl? 

 

Tendens van mensen om bepaalde attributionele verklaringen te gebruiken bij 

het verklaren van gebeurtenissen  

 



9. Wat zijn de 3 categorieën van attributies? 

 

- Extern vs intern: aan jezelf toeschrijven of aan externe oorzaak van een 

gebeurtenis 

- Stabiel vs veranderbaar: is de oorzaak temporeel of blijft deze aanwezig 

- Globaal vs specifiek: is de geboden verklaring enkel relevant voor deze 

situatie of ook voor andere  

 

10. Wat is een pessimistische verklaringsstijl? 

 

Intern, stabiel en globaal  

 

11. Wat zijn leeroriëntaties? 

 

Gericht op begrijpen en onder de knie krijgen van materiaal 

 

12. Wat is aangeleerde hulpeloosheid? 

 

Verwachting dat competentie zak tekortschieten in behalen van doelen 

 

13. Wat is attributie-training? 

 

Falen toeschrijven aan gebrek aan inspanning in plaats van enkel capaciteit 

 

14. Wat zijn zelfbewuste emoties? 

 

Emoties die gaan over eigen gevoel van zelfwaarde 

 

15. Wat is schuld? 

 

Enkel geassocieerd met intentionele fout 

 

16. Wat is fierheid? 

 

Uitdagingen en vlijt 

 

17. Wat is schaamte? 

 

Inferioriteit en kwaadheid ten opzichte van kritische ouder en leerkracht 

 

18. Wat is empathie? 

 

Niet enkel begrip voor ervaren ongemak andere personen, maar ook voor zijn 

situatie 

 



19. Wat is emotionele zelfregulatie? 

 

Strategieën om emoties tot een comfortabel niveau te brengen 

 

20. Welke 2 strategieën zijn er hiervoor? 

 

- Probleemgerichte copingstrategie: gebruikt als gebeurtenis onder controle 

is: steun zoeken en probleem proberen op te lossen 

- Emotiegerichte copingstategie: interne, private strategieën: als gebeurtenis 

buiten controle is, herdefiniëren van de situatie, ontdekken belang gebeurtenis 

 

21. Wat is emotionele zelf-efficaciteit? 

 

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

hanteren, het gevoel dat je emoties onder controle hebt 

 

22. Wat is distributieve rechtvaardigheid? 

 

Regels met betrekking tot wijze waarop schaarse goederen verdeeld worden  

 

23. Geef de evolutie hiervan 

 

Eigenbelang (3-4jaar) -> gelijkheid (5-6jaar) -> verdienste (6-7jaar) -> 

helpen (8jaar) 

 

24. Wat zijn peergroepen? 

 

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

worden gekenmerkt (3-12 personen) 

 

25. Wat zijn 4 kenmerken van peergroepen? 

 

- Nabijheid 

- Geslacht 

- Etniciteit 

- Populariteit 

 

26. Wat zijn 2 voordelen en 3 nadelen van peergroepen? 

 

Voordelen: 

- Zelfwaarde door groepsidentiteit 

- Sociale vaardigheden: loyaliteit, samenwerking 

 

Nadelen:  

- Relationele agressie 



- Rivaliteit tussen groepen 

- Insiders en outsiders 

 

27. Wat is peeraanvaarding? 

 

Graag gezien zijn door een groep personen 

 

28. Wat wordt hierbij gemeten (2)? 

 

- Sociale voorkeur 

- Sociale bewondering 

 

29. Geef de 4 soorten kinderen 

 

- Populaire kinderen: veel voordelen, weinig nadelen 

- Verworpen kinderen: veel nadelen, weinig voordelen 

- Controversiële kinderen: zowel voordelen als nadelen 

- Genegeerde kinderen: noch voordelen noch nadelen 
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Hoofdstuk 11 – Fysieke en cognitieve ontwikkelingen in de adolescentie 

1. Wat is de puberteit? + leeftijd 

 

Een reeks biologische gebeurtenissen die leiden tot het geheel van 

lichamelijke verschillen die plaats nemen in een levensperiode (10-15 jaar) 

 

2. Wat is de adolescentie? 

 

De volledige overgang tussen kindertijd en volwassenheid (10-20 jaar) 

 

3. Wat is het genitale stadium van Freud? 

 

Seksuele drift die ontwaakt na de latentiefase, zorgt voor psychologisch 

conflict en losgeslagen stadium en die slechts tegen het einde van de 

adolescentie gekanaliseerd geraakt 

 

4. Teken het schema van de hormonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vul aan (de hersenontwikkeling) 

Synaptisch snoeien Frontale cortex Cognitieve voordelen 

- Hersenen minder dense 

structuur, kernen worden 

weggegooid 

- Versnelling myelinesatie 

(over de zenuwbaan 

eiwitstructuur opgebouwd 

- Connecties tussen 

regio’s/synapsen die 

overblijven worden 

versterkt (verbindingen 

versnellen) 

- Meer sensitief voor 

- Aandacht 

- Pannen (info integreren 

en zelfregulatie) 

- Intensere reactie 

(stressen plezier, nieuwe 

stimuli) 



 

6. Wat de paradox van de ontwikkeling van de hersenen? 

 

Eerst ontwikkelen de subcorticale gebieden (dierlijk) die leiden tot roekeloos 

gedrag, daarna pas de prefrontale en pariëtale cortex 

 

7. Vul aan (geslachtsverschillen) 

 

8. Vul aan (seksuele rijping) 

 

9. Wanneer is de snelste ontwikkeling? 

 

Bij veel stress en conflicten in het gezin: sneller volwassen 

 

10. Vul aan (timing van puberteit) 

 

 

11. Wat is een lichaamsbeeld? 

 

= supergeleider) 

- Respons op 

neurotransmitter stijgt 

prikkels (exciterend) 

ventrale stratum 

Geslachtsverschillen Jongens Meisjes 

Groeiversnelling Begin 12,5 jaar Begin 10 jaar 

Proporties Schouders breder, 

benen langer 

Heupen breder 

Spier-vet-verhouding Meer spieren, aerobic 

efficiency (verspreid: 

2/3 vet op spieren) 

Meer vet (specifieke plaatsen: 4/5 vet 

op spieren) -> BBB (ontevreden over 

lichaam: eetstoornis) 

Primaire geslachtskenmerken Secundaire kenmerken 

Rijping voortplantingsorgaan 

- Meisjes: menarche (12-13j) + groeispurt 

- Jongens: spermarche (13,5j) 

Andere zichtbare lichaamssignalen seksuele 

rijpheid 

- Meisjes: borstgroei 

- Jongens: haar aangezicht, stem verandert 

- Beide: haar onderarmen en schaamhaar 

 Jongens Meisjes 

Vroeg rijpen Populair, zelfvertrouwen, 

positief lichaamsbeeld 

Niet-populair, teruggetrokken, weinig 

zelfvertrouwen, negatief 

lichaamsbeeld en deviant gedrag 

Laat rijpen Niet populair, angstig, praatziek, 

negatief lichaamsbeeld en zoekt 

aandacht 

Populair, sociaal, levendig en positief 

lichaamsbeeld 



Opvatting en houding ten opzichte van het eigen lichaam 

 

12. Wat is het hypothetisch deductief stadium van Piaget? 

 

Gevolgen bedenken die er nog niet zijn 

 

13. Wat is prepositie-denken? 

 

Logica verbale uitspraken evalueren (zonder verwijzing naar echte wereld) 

 

14. Wat zijn 4 beïnvloedende factoren van cognitieve ontwikkeling? 

 

- Capaciteit werkgeheugen 

- Ervaring complexe problemen 

- Metacognitieve vaardigheden 

- Openheid geest 

 

15. Wat is imaginair publiek? 

 

Sterke focus op jezelf, gevoel dat iedereen op jou gefocust is 

 

16. Wat is een persoonlijke legende? 

 

Het aannemen dat eigen gedachten en gevoelens uniek zijn 

 

17. Wat is risicogedrag? 

 

Persoonlijke legende + het gevoel van onkwetsbaarheid leidt tot risicovol 

gedrag stellen 

 

 



Vragen Ontwikkelingspsychologie 

Hoofdstuk 12 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de adolescentie 

1. Wat is identiteit volgens Erikson? 

 

Bepaald wie je bent, wat je belangrijk bindt en de richting die je uit wil in het 

leven 

 

2. Wat is een negatieve identiteit? 

 

Tegenstelling tot wat iedereen van jou verwacht 

 

3. Wat is een synthetische identiteit? 

 

Kunstmatige, oppervlakkige identiteit zonder daar zelf actief te hebben over 

nagedacht 

 

4. Wat is een Erzats-identiteit? 

 

Een valse identiteit: externe druk, weinig vrije wil en zelfdeterminatie 

 

5. Wat is een gebalanceerde identiteit? 

 

Heden, verleden en toekomst 

 

6. Wat is een niet-gebalanceerde identiteit? 

 

Enkel in heden op trend springen  

 

7. Wat is het epigenetische principe (4)? 

 

- Basisvertrouwen vs wantrouwen (0-2jaar): geen basisvertrouwen, nergens 

in geloven 

- Autonomie vs schaamte, twijfel (2-3jaar): geen wilskracht/autonomie, niet 

exploreren naar alternatieven 

- Initiatief vs schuld (4-5jaar): geen ondernemingsschap/creativiteit, geen 

doelgerichtheid in exploreren en het maken van keuzes 

- Vlijt vs minderwaardigheid (6-12jaar): geen competentie/beroepskeuze 

 

8. Wat is een identiteitscrisis? 

 

Tijdelijke periode van verwarring en onbehagen tijdens het experimenteren 

naar alternatieven 

 



9. Wat is soul searching? 

 

De optimale uitkomst; gevoel van temporeel spatiale continuïteit 

 

10. Wat is exploratie? 

 

Geleidelijke en rustige aanpak vorming identiteit, nadenken over toekomst, 

uitproberen en aftasten (crisis niet meer nodig) 

 

11. Wat zijn de verschillen tussen identiteit en identiteitsverwarring? 

 

Identiteit:  

- Bepaald wie je bent, wat belangrijk is, richting in je leven 

- Bindingen inzake beroep, persoonlijke relaties, seksuele oriëntatie, etnische 

groep en idealen 

- Oplossing voor identiteitscrisis of exploratie 

 

Identiteitsverwarring: 

- Gebrek aan richting en zelfdefiniëring 

- Bepaalde exploratie: vroegere psychosociale conflicten niet opgelost en 

maatschappij bepaalde keuzes 

- Niet voorbereid op stadia volwassenheid 

 

12. Wat is een status? 

 

De mogelijke uitkomst van het identiteitsproces 

 

13. Wat zijn 2 criteria voor status? 

 

- Mate van exploratie 

- Mate van binding 

 

14. Wat zijn de 4 statussen? 

 

- Achievement: exploratiegedrag en goed doordachte keuzes maken (geeft 

kracht in het leven en makkelijker op een nieuw pad) 

-> hoge binding en hoge exploratie 

- Foreclosure: geen exploratiegedrag en opgelegde keuze 

-> hoge binding en lage exploratie 

- Moratorium: exploreren zonder echte keuze 

-> lage binding en hoge exploratie 

- Diffusion: identiteitsverwarring, niet mee bezig en geen binding maken 

-> lage binding en lage exploratie 

 



15. Wat zijn de 2 bewegingen in zelfbeschrijving in vergelijking met kinderen? 

 

- Meer differentiatie 

- Meer integratie: alle verschillende kenmerken tot 1 persoon brengen 

 

16. Wat is het zelfconcept? 

 

Brengt afzonderlijke trekken samen in grote, abstractere trekken  

 

17. Wat zijn de 3 verschillende trajecten van de ontwikkeling van zelfwaardering? 

 

- Hoog: stabiel met een lichte stijging (87,1%) 

- U-vormig: hoog, dipje, hoog (7,4%) 

- Chronisch laag: altijd laag (5,5%) 

 

18. Welke 2 soorten moralen heb je volgens Piagets theorie en wat betekenen ze? 

 

Heteronome moraal (5-10jaar): 

- Regels door autoriteit, blijvend, onveranderlijk, strikte gehoorzaamheid 

- Slechtheid = resultaten, niet bedoelingen  

 

Autonome moraal: 

- Regels als sociale overeenkomst, veranderlijk 

- Norm = ideale wederkerigheid 

- Beoordeling van resultaten en intenties 

- Verantwoordelijkheid  

 

19. Geef de 6 stadia van Kohlbergs’ theorie van morele ontwikkeling (Heinz-

dilemma) 

Niveaus Stadium Uitleg van stadium 

Pre-conventioneel niveau 

(moraal gecontroleerd door 

instanties buiten personen) 

Stadium 1: straf en 

gehoorzaamheid 

Gevolgen persoon zelf, 

egocentrisch 

Stadium 2: Instrumentele 

gerichtheid 

Concrete standpunten, voor 

wat hoort wat 

Conventioneel niveau 

(conformiteit sociale regels, 

behoud sociaal systeem, hoge 

maturiteit) 

Stadium 3: Good-boy, Good-

girl: moraal van coöperatieve 

mensen 

Ideale wederkerigheid (3e 

persoon) 

Stadium 4: Behoud van sociale 

orde 

Niet volgen van regels is 

onmogelijk 

Post-conventioneel niveau 

(10%) (overstijgen 

onvoorwaardelijke steun van 

watten, abstracte principes, 

altijd toepasbaar) 

Stadium 5: Sociaal contract Wetten samen gemaakt -> 

onveranderbaar, sommige 

wetten doen meer slecht dan 

goed 

Stadium 6: Universele 

ethische principes  

Gelijke aandacht voor ieders 

aanspraken  



 

 

20. Wat zijn de geslachtsverschillen in moraliteit? 

 

Mannen: vaak stadium 4 

Vrouwen: vaak stadium 3 

 

21. Noem 2 potentiële gevaren van intieme vriendschappen 

 

- Co-ruminatie: voeden negativiteit 

- Relationele agressie 

 

22. Noem 3 voordelen van vriendschappen 

 

- Zelf-exploratie 

- Basis latere intieme relaties 

- Helpen omgaan met dagelijkse stress 

 

23. Wat is een clique? 

 

Een kleine groep (5-7 personen) van goede vrienden bepaald door interesses 

en sociale status 

 

24. Wat is een crowd? 

 

Een grotere groep van meerdere cliques, waarvan het lidmaatschap gebaseerd 

is op reputaties en stereotypes 

 

25. Welk geslacht lijdt er meer aan depressie? 

 

Vrouwen lijden 2x zoveel aan depressie als mannen 

 

26. Geef 3 beïnvloedende factoren van depressie 

 

- Genetisch 

- Opvoedingspraktijken 

- Aangeleerde hulpeloosheid 

 

27. Wie pleegt er meer suïcide en wie doet er meer pogingen? 

 

Suïcide is de grootste doodsoorzaak bij jongeren, jongens plegen meer 

zelfmoord, en meisjes doen meer pogingen 

 

28. Wie heeft er het grootste risico tot suïcide? 

 



Blanke jongens, Afro-Amerikanen en holibi’s 

Vaak intelligent en sociaal teruggetrokken of antisociale jongeren 

 

29. Geef 3 behandelingen voor delinquentie 

 

- Thuishouden, weghalen van de delinquente peergroup 

- Aanleren van vaardigheden 

- Niet-agressieve omgeving 

 

30. Welke 2 soorten problemen zijn er? 

 

- Internaliseren: naar binnen gericht 

- Externaliseren: naar buiten gericht 



Vragen Ontwikkelingspsychologie 

Hoofdstuk 14 - Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de vroege 

volwassenheid (18-40) 

1. Wat is de opkomende volwassenheid? 

 

Een fase van multidimensionele en multidirectionele ontwikkeling 

 

2. Wat is het 2 cyclus model in de identiteitsontwikkeling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Door wat wordt deze identiteitsontwikkeling ondersteund (3)? 

 

- Cognitieve attributen 

- Sociaal-emotionele attributen 

- Sociale ondersteuning 

 

4. Geef de verschillen tussen intimiteit en isolement volgens Erikson 

 

Intimiteit: 

- Een permanente keuze maken voor een levenspartner 

- Verworven deugd of kwaliteit: liefde 

- Omvat opgegeven pasverworven afhankelijkheid, opnieuw omschrijven van 

identiteit 

 

Isolement: 

- Eenzaamheid en zelfabsorbtie 

- Aarzelen om intieme relaties aan te gaan 

 

5. Wat is generativiteit? 

 

Zorgen voor de volgende generatie en de maatschappij helpen te verbeteren 

 

6. Leg te stadia uit van de ‘Seasons of Life’ van Lewinson 

 

- Elk stadium start met een overgang van 5 jaar 

- Tussen de overgangen zitten stabiele periodes van 7 jaar 



- Adolescentie: lente, jonge volwassenheid: zomer, midden volwassenheid: 

herfst, late volwassenheid: winter 

 

7. Wat zijn de 4 soorten dromen? 

 

- Relationele 

- Beroeps 

- Over de wereld (engagement) 

- Materiële  

 

8. Wat zijn de geslachtsverschillen bij dromen? 

 

Mannen: beroeps en eenduidig 

Vrouwen: relationele en complex 

 

9. Wat is JOMO en FOMO? 

 

JOMO: Joy of missing out 

FOMO: Fear of missing out 

 

10. Wat zijn de aanpassingen aan het leven volgens Vaillant? 

 

- 20ers: zorgen omtrent intimiteit 

- 30ers: consolideren loopbaan 

- 40ers: generativiteit 

- 50-60ers: behoeders betekenis 

- 70ers: spiritueel 

 

11. Wat is kritiek die gegeven was op Levinson? 

 

Weinig mensen onderzocht die laag opgeleid, een lage SES hadden en vooral 

mensen van een middelbare leeftijd (dalende herinnering vroege 

volwassenheid) 

 

12. Wat is de sociale klok? 

 

Leeftijdsgebonden verwachtingen voor levensgebeurtenissen  

 

13. Wat is de driehoekstheorie van liefde van Sternberg? 

 

Liefde is gebaseerd op 3 componenten (intimiteit, passie en engagement) 

 

14. Wat is vriendschap in de vroege volwassenheid? 

 

Versterken van zelfwaardering, bieden sociale ondersteuning en maken het 



leven interessanter 

 

15. Wat is eenzaamheid? 

 

Het gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit een kloof tussen sociale 

relaties die we nu hebben en die we zouden willen hebben 

 

16. Geef 3 determinanten voor eenzaamheid 

 

- Samenlevingsvorm 

- Collectivistische cultuur 

- Persoonlijkheid 

 

17. Wat is de levenscyclus van het gezin? 

 

Een opeenvolging van fasen die kenmerkend is voor de meeste gezinnen over 

de hele wereld 
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Hoofdstuk 16 – Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de midden 

volwassenheid (40-65) 

1. Wat is generativiteit? 

 

Vrijgevig zijn (genereus) voor de volgende generatie, belangrijk om te 

ondersteunen 

 

2. Geef de verschillen (elk 4) tussen generativiteit en stagnatie 

 

3. Wat is volgens Lewinson de middelbare volwassenheid? 

 

De periode waarin men succes in bereiken van eigen doelen evalueert en zich 

focust op de vraag hoe men het best eigen leven kan veranderen om een 

betekenisvolle toekomst te hebben. 

 

4. Wat zijn de 4 ontwikkelingstaken voor het opbouwen van een nieuwe 

levensstructuur? 

 

1. Jong-oud: nieuwe manieren vinden om tegelijk jong en oud te zijn 

2. Vernietigen-scheppen: erkennen dat mensen veel stuk maken, proberen om 

nieuwe waardevolle producten te creëren 

3. Mannelijk-vrouwelijk: evenwicht vinden tussen mannelijke en vrouwelijke 

aspecten van het zelf 

4. Binding-afzondering: evenwicht tussen betrokkenheid op externe wereld en 

daarvan afgescheiden zijn  

 

5. Wat is volgens Vaillant generativiteit? 

 

Het bewaren van zin; wil aan de ene kant functie niet doorgeven aan de 

volgende generatie, maar willen tradities en cultuur behouden 

 

6. Wat is de midlife crisis? 

 

Generativiteit (stijgt met leeftijd) Stagnatie 

- Zich openstellen voor anderen op 

manieren die de volgende generatie helpen 

en begeleiden 

- Engagement reikt verder dan eigen zelf 

- Typisch gerealiseerd door opvoeden 

kinderen (ook andere) 

- Einddoel: symbolische onsterfelijkheid 

- Plaatst eigen context en zekerheid voor 

opoffering en uitdaging 

- Op zichzelf gericht, genotzuchtig, 

opgeslorpt door zichzelf 

- Gebrek aan betrokkenheid op of 

bezorgdheid voor jonge mensen 

- Weinig interesse voor productiviteit 

werk, aan zichzelf werken 



Twijfel aan zichzelf, evaluatie en stress erg uitgesproken in de 40er jaren en 

leiden tot belangrijke herstructurering van persoonlijkheid 

 

7. Geef de tegengestelde bevindingen van de 3 verschillende psychologen 

 

- Erikson: iedereen 

- Levinson: meesten 

- Vaillant: komt weinig voor 

 

8. Geef de 2 soorten life regrets 

 

Spijt zonder levensveranderingen: dalend welbevinden en dalende gezondheid 

Spijt met levensveranderingen: stijgend vertrouwen en assertiviteit 

 

9. Wat zijn mogelijke zelven? 

 

Wat men hoopt of vreest te worden; temporele dimensie van het zelf 

 

10. Wat zijn 3 belangrijke persoonlijkheidskenmerken die toenemen? 

 

- Zelfaanvaarding 

- Autonomie 

- Beheersing van omgeving 

 

11. Wat is effectieve coping? 

 

De combinatie van probleemgerichte en emotiegerichte coping 

 

12. Wat zijn de Big Five persoonlijkheidstrekken en wat gebeurt er als ze 

laag/hoog zijn? 

 

1. Neuroticisme: 

- hoog: zorgen maken, emotioneel, kwetsbaar 

- laag: rustig, niet-emotioneel en kan tegen een stootje 

 

2. Extraversie: 

- hoog: actief, houdt van plezier, gepassioneerd 

- laag: passief, nuchter, emotioneel niet reactief 

 

3. Altruïsme/vriendelijkheid: 

- hoog: genereus, lief, goed van nature 

- laag: antagonistisch, kritisch, irriteerbaar 

 

4. Gewetensvolheid/consciëntieusheid:  

- hoog: werkt hard, goed georganiseerd, ambitieus 



- laag: lui, niet georganiseerd en zet niet door 

 

5. Openheid (voor nieuwe ervaringen): 

- hoog: creatief, origineel, progressief 

- laag: niet creatief, conventioneel, conservatief 
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Hoofdstuk 18 – Emotionele en sociale ontwikkeling in de late volwassenheid 

(65 – dood) 

1. Wat is het verschil tussen ego-intregiteit (5) en wanhoop (5)? 

 

2. Wat zijn de verfijningen van Peck(3)? 

 

- Ego-differentiatie (niet alles inzetten op werk) vs preoccupatie met werkrol 

- Transcendentie van lichaam (overstijgen en aanvaarden) vs preoccupatie 

met het lichaam 

- Ego-transcendentie (ego overstijgen, jezelf niet het belangrijkste vinden) vs 

preoccupatie met ego 

 

3. Wat is affect-optimalisatie? 

 

De capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en negatieve emoties te 

reduceren 

 

4. Wat is emotiegerichte coping? 

 

Meer emoties zelf aanpakken ipv zich extern af te reageren 

 

5. Wat is reminiscentie? 

 

Vertellen verhalen over mensen, gebeurtenissen gedachten en gevoelens uit 

het verleden = nadenken over het verleden 

 

6. Wat is life review? 

 

De betekenis van ervaringen uit verleden evalueren dat leidt tot beter 

begrijpen van zichzelf  

 

Ego-intregiteit Wanhoop 

Zich een geheel voelen, volledig, 

tevreden over verwezenlijkingen  

Gevoel dat vele beslissingen fout waren, 

maar nu te weinig tijd 

Sereniteit en tevredenheid Verbitterd en komende dood niet 

aanvaarden 

Hangt samen met psychosociale 

maturiteit 

Uitgedrukt als woede en minachting naar 

anderen 

Acceptatie van mislukkingen en 

successen 

Verzet en ontgoocheling 

Innerlijke vrede en harmonie Innerlijke onrust 



7. Wat zijn de 3 types van reminiscentie? 

 

- Focus op zelf 

- Focus op anderen  

- Kennis-gebaseerd 

 

8. Wat is de disengagement theory? 

 

Wederzijds zich terugtrekken van ouderen en de samenleving  

 

9. Wat is de activiteitstheorie? 

 

Ouderen willen actieve rol blijven beoefenen maar krijgen hiertoe niet altijd de 

kans 

 

10. Wat is continuïteitstheorie? 

 

Geen echte vervanging van sociale rollen, door nieuwe, maar voorzetting 

sociale activiteiten die men gewoon is 

 

11. Wat is socio-emotionele selectiviteitstheorie? 

 

Sociale netwerken worden selectiever: enkel meest bevredigende overleven 


