
Ontwikkelingspsychologie  

Hoofdstuk 1: Geschiedenis, theorie en onderzoeksstrategieën.


• Hoe kunnen we ontwikkelingspsychologische theorieën met elkaar vergelijken?

• Welke zijn de meest belangrijke klassieke en meet hedendaagse 

ontwikkelingstheorieën? 

• Welke methodes worden er gehanteerd om ontwikkelingspsychologische processen te 

bestuderen? 


De ontwikkelingspsychologie heeft als kenmerken dan het: wetenschappelijk, toegepast 
(het heeft belang voor praktijk) en interdisciplinair (ontwikkelt zich door gecombineerde 
inspanningen uit vele wetenschappen) is. 

Het is een wetenschap die stabiliteit en verandering van gedrag wil begrijpen over de 
levensloop. Dit in verschillende domeinen: fysiek, perceptueel, cognitief, emotioneel en 
sociaal. Dit met interesse voor beïnvloedende factoren voor de ontwikkeling. 


1. Basisvragen od structurele kenmerken van ontwikkelingspsychologie

De 3 basisvragen zijn: is ontwikkeling continu of discontinu? Is er één verloop van de 
ontwikkeling of meerdere? Is erfelijkheid of milieu het belangrijkste? 


1.1.Basisvraag 1: Continu of discontinu?


Discontinu:

• Kwalitatieve verandering= nieuwe manier van reageren in specifieke periodes.

• Abrupte verandering, plotse ommezwaai.

• Bv empathie, geloof (door bij ouder te worden meer kritisch beginnen denken), 

seksualiteit, ..; 


Continu:

• Kwantitatieve verandering= uitbreiden van al bestaande vaardigheden.

• Vaak geleidelijke verandering, gradueel.




• Bv: kennis, leren wandelen (dit kan lijken alsof het heel abrupt is maar er vinden 
heel veel verandering achter de schermen plaats, het sterker worden van de 
spieren, …) leeftijd, bijan alle fysieke ontwikkelingen, vocabularium, … 


De waarheid ligt in de realiteit tussenin deze 2.


1.2.Basisvraag 2: 1 verloop of meerdere?


Vroeger (1 verloop) waren er aanhangers van stadiatheorieën (vb. Piaget en 
Kohlberg). Deze gingen er van uit dat iedereen dezelfde sequentie van ontwikkeling 
had, dat deze universeel en unidimensioneel was. Hier ging men er dus van uit dat 
iedereen door vaste stadia ging altijd in dezelfde richting, je ging namelijk altijd 
naar een hoger (beter) niveau. 


Nu gaan we er van uit dat er meerdere vormen van ontwikkeling mogelijk zijn door 
unieke combiniaties van persoonlijk en omgevingskenmerken. Hier gaat niet alles 
in dezelfde richting je kan soms achteruit gaan. Je hebt hier ook verschillende 
vormen van ontwikkeling.


1.3.Basisvraag 3: erfelijkheid of omgeving? 


Erfelijkheid (biologische theorieën): 

• Aangeboren biologische eigenschappen.

• Nadruk op ontwikkeling als endogeen (=van binnenuit gestuurd).

• Benadrukken stabiliteit en belang van erfelijkheid.

• Omgeving = belangrijk bij vroegere ervaring.


Omgeving (milieutheorieën): 

• Fysische en sociale invloeden uit de omgeving. 

• Nadruk op ontwikkeling als exogeen (=van buiten uit gestuurd). 

• Beklemtonen plasticiteit of veranderbaarheid. 

• Omgeving = ganse leven door belangrijk. 


Het is tegenwoordig een achterhaalde discussie van erfelijkheid en omgeving 
spelen op een complexe manier op elkaar in. 


De kans op klinische depressie te hebben hangt ster vast aan genen + de invloed van de 
omgeving op deze genen. 

Je kan je dan ook de vraag stellen hoe deze structurele kenmerken onderling 
verweven zijn? Of zal een onderzoeker die bijvoorbeeld sterk in discontinue 
ontwikkeling gelooft eerder in nature of in nurture geloven? 


1.4.Levensloopperspectief 


Dit is ontstaan door een lopende interesse in oudere mensen. Menselijke 
ontwikkeling is namelijk levens lang en stop niet als je volwassen bent. 




De levensloopperspectief is een belangrijke vertegenwoordiger van dynamische 
systeembenadering. Het is de ontwikkeling als: levenslang, multidimensioneel en 
veelvorming, plastisch en ingebed in verschillende contexten. 


Multidimensioneel: hier bedoelen we dan alles niet op hetzelfde moment komt en 
dat het door verschillende factoren beïnvloed kan worden, vb taal: eerst leer je 
praten en pas later in je leven zal je de grammatica van deze taal leren. Dit wordt 
bepaald door complex samenspel van biologische, psychologische en sociale 
factoren.


Multidirectioneel: vooruit en achteruitgang over alle domeinen heen maar ook 
binnen dezelfde domeinen. 


Plasticiteit: veranderbaarheid, grote verschillen tussen individuen. Capaciteit tot 
veranderbaarheid neemt af over tijd (toenemende rigiditeit).




Er zijn 3 brede domeinen van ontwikkeling die interageren, namelijk: fysiek, 
cognitief en emotioneel & sociaal. 


Verschillende contexten: er zijn verschillende bronnen van invloed. Bij bepaalde 
zaken lijken we veel op elkaar maar op sommige vlakken zijn we heel anders 
anders. 


De verschillende contexten zijn:

• Leeftijdsgebonden: meest biologische zaken, school, kinderen hebben, …. Deze 

gebeurtenissen zijn sterk gebonden aan leeftijd en daardoor voorspelbaar 
(normatief).


• Geschiedenis gebonden: oorlog, 9/11, natuurrampen, digitalisering, corona. Dit 
gaat vooral bij mensen binnen dezelfde groep een gelijkaardige invloed hebben 
(normatief). Dit zorgt voor een cohort of generatie (vb: gen Z, babybooms, …).




• Niet-normatief: verliezen van een belangrijke persoon, trauma, diagnose van 
(potentieel dodelijke) ziekte, rijk worden, viraal gaan, …. Dit gebeurt bij een 
beperkt aantal mensen en is niet voorspelbaar.


2. Inhoudelijke typering van ontwikkelingspyschologische theorieën 


Hier in hebben we verschillende mensbeelden, namelijk: we zijn van nature slecht, we 
worden als een leeg blad geboren of we zijn van nature goed. Door ons verder in dit deel 
te verdiepen zullen we een duidelijker beeld krijgen over welk mensbeeld “correct” is. 


2.1.Wetenschappelijke voorvaders


Ten eerste hebben we Darwin met de evolutietheorie (dit is een verklarende 
theorie. 

• Natuurlijke selectie: organismen met bepaalde eigenschappen (adaptaties) 

slagen er beter in om te overleven

• Seksuele selectie: eigenschappen die bijdragen tot reproductieve succes van 

organisme (voortplantingskansen).

• Beide van deze eigenschappen hebben een grotere kans om overgeërfd te 

worden, zodat alleen goed aangepaste soorten overleven (survival of the fittest).

• De vaststellingen gemaakt door de evolutietheorie worden door 

ontwikkelingspsychologen toegepast op de mens => bepaalde eigenschappen 
en gedragingen zijn nuttig voor onze overleving. 


• Dit wordt ook gezien als recapitulatietheorie: ontogenese (de ontwikkeling van 
een mens gedurende een mensenleven, van geboorte tot dood) als herhaling van 
de fylogenese (de ontwikkeling of evolutie van de mens als soort, over 
verschillende generaties heen). Dit wilt dus zeggen dat we van eenvoudig naar 
complex zouden gaan. 


In vroegere kindertijd (o-4 jaar) Dieren => we smeten, slaan, …

Kindertijd (4-8 jaar) Nomadisch => tikkertje, 
verstoppertje, …

Pre-adolescentie (8-12 jaar) Huisjes maken, in tenten spelen, …

Adolescentie (12-24 jaar) Evolutie voldaan



Ten tweede hebben we Hall met de normatieve benadering (dit is een 
beschrijvende theorie). Hall ging er van uit dan onze ontwikkeling heel sterk van 
binnenuit wordt gestuurd. 

• Grootscheeps onderzoek om leeftijdsgemiddelden en typische ontwikkelingen in 

kaart te brengen. 

• Beschrijving leidt tot vaststelling van geordend patroon van veranderingen: 

bevestigt maturatie idee.


Ten laatste hebben we Binet hij ontwikkelde de test beweging. Deze test heeft hij 
gemaakt om te voorspellen welke leerlingen problemen gingen hebben op school. 
Dit was eigenlijk de eerste intelligentie test. 

Binet had interesse in de individuele verschillen in ontwikkeling en groei. 


2.2.Klassieke theorieën uit de 20e eeuw


2.2.1.Psychoanalyse 

• Visie: kinderen gaan door reeks stadia waarin conflicten tussen 

biologische driften (agressief, seksueel) en sociale verwachting.  Oplossing 
bepaalt psychisch functioneren. 


• Psychoseksuele theorie: hoe ouder omgaan met impulsen (driften) van 
kinderen in eerste levensjaren bepaalt ontwikkeling persoonlijkheid. 


Sigmund Freud ging er van uit dat de menselijke psyche een interne bron 
van vaste psychische energie bevat die gedrag motiveert (driften). Er zouden 
2 basisdriften zijn, namelijk: libido (gericht op leven, plezier, willen relaties 
vormen met andere mensen, deel willen uitmaken van een geheel) en 
thanatos ( gericht op destructie, dood, we willen ook uniek zijn, verschillend 
van anderen). De persoonlijkheid-ontwikkeling is her gevolg van hie het 
individu omgaat met deze driften. 


Volgens Freud zou de menselijke geest in 3 structuren opdelen:

• Id: bron van biologische basisbehoeften en verlangens. Dit wordt 

geregeerd door een primair denkproces zonder logica en opereert volgens 
het lustprincipe. 


• Ego: dit zou het bewust rationele kant van de mens zijn. Het wekt aan de 
hand van het realiteitsprincipe en wordt geregeerd door “secundair proces 
denken”. 


• Superego (=het geweten): de regels van de maatschappij volgen. 
Vertegenwoordigt het deel dat de normen en waarden van de 
maatschappij internaliseert. Het wordt aangeleerd door socialisatie. Het 
“goede” wordt dan beloond en het “slechte” wordt bestraft. 


Men zou de persoonlijkheid-ontwikkeling kunnen zien als: de menselijke 
geest als een waterbuizensysteem in een huis.

• Kraan open => het Id predomineert (neurotische angst).

• Kraan dicht => het superego predomineert (morele angst)

• Druk afleiden => manieren om de druk af te leiden, ego bemiddelt. 




Psychoseksuele stadia  

In elke nieuwe ontwikkelingsfase zet de libido zich vanuit een innerlijke 
gestuurd proces vast op een andere erogene zone ( zone die op een 
bepaald ogenblik lust verschaft door bevrediging van het eros te bieden.


Geboorte - 1 jaar Oraal Babys stoppen van alles in hun 
mond, je krijgt ook voeding via de 
mond. Als je dan bijvoorbeeld niet 
op normale tijdstippen eten krijgt 
van je ouders dan zou dit kunnen 
leiden tot bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken, orale 
fixatie. Dit zou je bij latere leeftijd 
kunnen zien bv als mensen roken, 
nagelbijten, afhankelijk, …

1-3 jaar Anaal In deze periode leer je naar het 
toilet gaan. Door dit te leren krijg 
je een gevoel van controle & 
macht over je omgeving. Je kan 
hier misbruiken van maken door 
opzettelijk het niet in te houden 
om zo een “boze” reactie van je 
ouders te krijgen. Als die vaak 
gebeurt krijg je een anale fixatie. 
Dit zou zich op latere jaren 
kunnen uiten door bv: OCD ( je 
wilt controle hebben over de 
wereld door bepaalde zaken 
herhaaldelijks te doen), 
voortdurende koppigheid.

3-6 jaar Fallisch Dit is een heel belangrijk fase. 
Tijdens deze fase vind het 
Oedipuscomplex plaats (kind 
wordt op ouder van het 
tegengesteld geslacht “verliefd”). 
Om dit af te leren moeten de 
ouders liefde voor elkaar tonen en 
moet de papa tussen stappen en 
je vertellen dat dit niet meer 
gedaan moet worden, hierdoor 
wordt dan het geweten 
geinstaleerd. Afhankelijk van de 
manier op de papa dit doet kan je 
op latere tijdstip bepaalde 
persoonlijkheid afwijkingen 
hebben, fallische fixatie. Dit kan 
als gevolg hebben dat je te 
perfectionistisch bent, laat te 
hoog hebt, …

6-11 jaar Latentie Dit is een heel rustige fase. 

Adolescentie Genitaal Dit zou het eindpunt zijn van de 
persoonlijkheid-ontwikkeling



Erikson ging verder op de theorie van Freud, maar met een paar belangrijke 
verschillen. Ze vonden dat het Ego een verschillend rol hand, Freud vond 
dat het een defensieve rol had en Erikson vond dat het een constructieve rol 
had, het actief oplossen van conflicten waarmee het individu wordt 
geconfronteerd. 


Erikson had een meer globale en positieve visie. Het ego is een sturende, 
positieve kracht die voortdurend streeft naar ontwikkeling van psycho-
sociale identiteit.  Erikson vond ook dat de omgeving een belangrijkere rol 
heeft. 


Ze hadden ook een verschillend beeld over de duur van de ontwikkeling. 
Freud vond dat de persoonlijkheid na 5 jaar al vast ligt. Erikson vond dan 
dat de ontwikkeling hiervan een levenslang proces was. 


Erikson spraak van een epigenetisch model. Dit wilt zeggen dat het leven 
zich ontwikkelt volgens een vast stramien van binnenuit (universele 
geldigheid, maar contextuele invulling). Het is ook een opeenstapeling van 
verschillende lagen, het goed doorkomen van een crisis heeft implicaties 
voor verdere persoonlijkheid-ontwikkkeling. 


In het epigenetisch model moet je voor dat je naar het volgende stadium zijn 
klaar zijn met het vorige. Als je hier niet grondig mee klaar bent of te laat 
mee klaar bent zou dit het doorlopen van het volgend stadium negatief 
kunnen beïnvloeden. 


2.2.2.Behaviorisme en sociaal leren 


Voordelen psychoanalyse Nadelen psychoanalyse

Nadruk op unieke, individuele 
levensgeschiedenis (klinische 
methode)

Weinig aandacht voor andere 
methodes, daardoor geïsoleerd

Inspireerde onderzoek over vele 
aspecten van menselijke psycho-
sociale ontwikkeling

Vele ideeën zijn moeilijk re 
onderzoeken. 



Hier wordt er van uit gegaan dat een kind een onbeschreven blad (tabula 
rasa) is. Als dit zo is dan is er sprake van een continue ontwikkeling die in 
vele richtingen kan uitgaan. 


Als we het over klassieke conditionering hebben dan denken we meteen aan 
Ivan Pavlov. Pavlov was geïnteresseerd in de manier waarop gedragingen 
aan elkaar gekoppeld worden via associaties. 


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 uitlikken analoog aan de ongeconditioneerde 
reactie. 


Bij operante conditionering is er eerst een actie een dan een stimulus die als 
doel heeft deze actie te bekrachtigen (moet meer voorkomen) of te straffen 
(moet minder voorkomen).


Vergelijken klassieke conditionering versus operante conditionering:

• Klassieke conditionering is meer passief => gedrag is functie van 

aanwezigheid van stimulus die reflexmatig gedrag uitlokt.

• Operante conditionering is meer actief => individu probeert actief 

bepaalde stimulus te bekomen


Bij het behaviorisme en sociaal leren zijn er bepaalde kernassumpties:




• Mens = passief 

- Geen interne groeiprocessen/ geen introspectie

- Menselijk gedrag wordt verklapt in gedragseenheden (atomische 

wereldbeeld)

- Gedragseenheden kunnen op toevallige wijze aan elkaar gekoppeld 

worden via algemene wetten => zo worden ze complexer


• Sociale omgeving programmeert menselijk gedrag (mechanisch)

- Vele ontwikkeling zijn mogelijk 

- Ontwikkeling is een kwantitatief accumulatieproces op grond van 

omgevingsinvloeden = continue ontwikkeling 


• Gevolg:  

- Weinig aandacht voor leeftijdspecifieke processen 

- Fasetheorieën zijn zinloos


2.2.3.Piaget 


Cognitieve ontwikkeling, dit wilt zeggen dat kinderen actief kennis 
opbouwen door omgaan met en verkennen van de wereld. Het doel van dit 
type ontwikkeling is adaptatie (universeel). Structuren van deken passen 
zich aan om externe wereld te begrijpen en een evenwicht te bereiken.


Wat zijn structuren? 




Structuren zijn georganiseerde gehelen van een reeks uiteenlopende 
schema’s. Het zijn dominante mentale denkvormen die typisch zijn voor 
iedere fase. Dus: schema’s worden vaan samengebracht onder de noemer 
van een structuur omdat men ontdekt dat er een organisatorisch principe 
aan ten grondslag ligt. 


Schema zijn specifieke psychologische elementen die ten grondslag liggen 
aan een bepaalde vaardigheid. 


Structuren zijn een georganiseerd geheel van schema’s waartussen men een 
relatie ontdekt. 


Piaget’s stadia/fases


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 

• Beperkte theorievorming na adolescentie 


2.3.Recente theorieën 

2.3.1.Informatieverwerkingstheorie 


Het metafoor van de computer: menselijke geest is systeem dat symbolen 
manipuleert en waar informatie doorstroomt. 


Sensorimotorische fase (0-2 jaar) Leert de wereld kennen door te handelen en via 
zintuigen. Vb: toevallig zuigen op duim verschaft 
sensorieel genot. Deze reactie wordt motorisch 
steeds herhaald en het duimzuigschema wordt 
opgebouwd

Pre-operationele fase (2-6 jaar) Peuter reageert niet meer op wat ze actueel 
waarnemen, maar ook op bepaalde voorstellingen. 


Ze beschikken nu over de capaciteit om de wereld 
op een symbolische wijze voor te stellen. Dit wilt 
dus zeggen dat er een virtuele werkelijkheid is ipv 
een fysieke werkelijkheid. Vb: uitgestelde imitatie, 
objectpermanentie, doen-alsof spelletjes. 

Concreet operationele fase (7-12 jaar) Men kan logische bewerkingen (=operaties) 
uitvoeren. Er is ook een betere organisatie in 
redeneren. De operaties moeten concreet blijven.

Formeel operationele fase (12 jaar - ouder) men kan abstract en hypothetisch redeneren. we 
kunnen denken in termen van mogelijke doelen. Vb: 
aan wetenschap doen en een experiment opstellen. 



Er is een recente ontwikkeling binnen deze theorie, namelijk: 
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 en nadelen van deze theorie:


Voordelen:

• Kind als actieve denker, maar geen stadia 

• Zorgvuldige, rigoureuze onderzoeksmethoden 


Nadelen:

• Geen omvattende theorie van ontwikkeling 

• Geen plaats voor verbeelding, creativiteit

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


2.3.2.Ethologie en evolutionaire ontwikkelingspyschologie 


Ethologie bestudeert de evolutionaire of overlevingswaarde van gedrag. De 
taak van de ethologie = studie van de aanpassingswaarde 
(overlevingswaarde) van het gedrag en het belang ervan in evolutie en 
overleven van de soort. De ethologie focust dus op de fylogenese, vb 
objectpermanentie bij koeien versus buizerds.


De studieobjecten van ethologie zijn instincten, dit zijn kant-en-klare 
reactieschema’s of gedragspatronen: die doorheen de evolutie van de soort 
biologisch verankerd zijn geworden (aangeboren zijn); die hun nut hebben 
omdat ze de aanpassing en overleving van de soort bevorderen. 




Imprinting of inprenten is het proces waarbij een bepaalde stimulus tijdens 
een kritische periode wordt opgesteld of ingeprent, hechtingsmechanisme. 
Er zijn twee belangrijke voorwaarden bij imprinting, namelijk: 

• Kritische periode = beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde 

gedragingen aan te leren. Later: sensitieve periode. 

• Soort stimulus = stimulus is niet geprogrammeerd, maar wel 

instinctmatig volggedrag.


Ethologie vormde de basis voor de latere hechtingstheorie van John 
Bowlby: imprinting 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. 


2.3.3.Vygotsky’s socioculturele theorie 


Kinderen kunnen volgens Vygotsky een duw op de rug gebruiken voor 
bepaalde ontwikkelingsprocessen. De rol van de omgeving wordt veel 
harder beklemtoont door Vygotsky dan door Piaget. 


Sociale interacties, samenwerken en dialogeren met mensen die meer 
weten. Ouders moeten het altijd een klein beetje moeilijker maken voor het 
kind zodat ze zo altijd een stapje hoger gaan. 


Verschillende culturen selecteren andere taken die kinderen moeten leren. 


Voordelen Nadelen 

Kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke 
cultuur 

Verwaarloost biologische invloeden en eigen 
bijdrage tot ontwikkeling 



2.3.4.Ecologische systeem theorie 


Bronfenbrenner ging er van uit dat de mens zicht ontwikkelt binnen een 
complex systeem van relaties en is beïnvloed door verschillende niveaus 
van omgeving. 


Het bio-ecologisch model is het idee dat biologisch en sociale factoren 
samen ontwikkeling bepalen. Hierin zijn er verschillende niveaus, men werkt 
van binnen naar buiten. 


In dit systeem staat het kind in het midden. Rond het kind bevinden zich 
allemaal sociale contexten die het kind kunnen beïnvloeden, hoe dichter ze 
bij het kind staan hoe groter de invloed die ze hebben. 


Het eerste niveau die we tegen komen, noemen we microsysteem. Dit zijn 
activiteit en personen in onmiddellijke omgeving (gezin, leeftijdsgenoten, 
school, dagmoeder, …) waar kinderen effect van kunnen hebben. Deze 
verschillende personen/activiteiten kunnen ook een invloed op elkaar 
hebben, dit noemt het mesosysteem. Je ouders kunnen zo vb een 
bepaalde impact hebben over wat er op school gebeurt, …. 


Het volgende niveau die we tegen komen, is het exosysteem. Dit zijn 
sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeert, maar toch een 
invloed uitoefenen op de ontwikkeling (buren, werk ouders, …). 


Het buitenste niveau is dan het macrosysteem. Dit zijn culturele waarden, 
wetten en hulpbronnen. 




Er is nog een niveau (staat niet op de afbeelding) namelijk het 
chronosysteem. Dit is de tijdsdimensie van het model. Omgeving verandert 
voortdurend. Deze verandering kunnen zelf gekozen zijn of van buiten uit 
worden opgelegd. Vb, het feit dat je ouder scheiden zou een invloed kunnen 
hebben op je microsysteem. 


Ontwikkeling is dus een samenspel van de omgeving en individu; mens is 
het product en producent van eigen omgeving. Het een zeer dynamisch 
model. 


3. Methodologie van ontwikkelingspsychologisch onderzoek 


Hypothese is de voorspelling vanuit theorie, die kan opgebroken worden in predicties. 


Methode = specifieke activiteiten van de deelnemers. 

Opzet = algemeen plan van onderzoek dat beste toets van hypothese mogelijk maakt. 


3.1.Onderzoeksmethoden 

3.1.1.Systematisch observatie 


Hier kan je het onderscheid maken tussen naturalistische observatie en 
gestructureerde observatie. 


Bij naturalistische observatie gaan we observaties doen in het veld 
(natuurlijke omgeving). Dit heeft wel als groot nadeel dat er weinig controle 
is over storende factoren. Het voordeel is dan dat je een grote ecologische 
validiteit hebt. 


Gestructureerde observatie houdt in dat we observaties gaan doen bij 
mensen in het labo. Hier hebben we dan wel meer controle over storende 
factoren maar een kleine ecologische validiteit. 


3.1.2.Zelf-rapportering 


Hier maken we het onderscheid tussen een klinische interview en een 
gestructureerde interview. 


Bij een klinische interview is alles meer flexibel, het gaat meer zoal in 
een normaal gesprek. Hier heb je het voordeel dat je in een korte tijd 
veel informatie kan verkrijgen en dat het goed aansluit bij alledaags 
ervaringen. Het nadeel hier is dat je mensen dan niet met elkaar kan 
vergelijken en je zou ook sociale wenselijkheid kunnen hebben van de 
participanten. 


Bij een gestructureerd interview stel je bij iedereen dezelfde vragen. 
Hier heb je dan wel een gestandaardiseerd beeld maar het nadeel is 
dat je minder diepgang hebt. 


3.1.3.Gevalstudie 




Dit gaan we doen als we maar weinig mensen hebben die mee kunnen 
doen aan het experiment. Dit houd in dat er een combinatie is van 
observaties, interviews en testscores. Het brengt veel informatie over 
1 persoon samen om een volledig beeld te hebben. 


3.1.4.Ethnografie 


Deze methoden gebruiken als we culturen met elkaar willen 
bestuderen. 


We kunnen dit doen door een vragenlijstenonderzoek of door een 
etnografische methode. 


3.2.Algemene onderzoeksdesigns 

3.2.1.Correlationeel onderzoek 


Hier wordt de relatie tussen twee variabelen bestudeerd. We verkrijgen 
hier de correlatiecoëfficiënt, dit is een getal dat de sterkte of grootte 
van de samenhang tussen de twee variabelen aangeeft. Afhankelijk 
van welk teken het heeft (positief of negatief) duid het de ‘richting’ 
aan. Als de correlatiecoëfficiënt 0 is dan is er geen relatie tussen de 
twee variabelen. 


Opgelet: de correlatiecoëfficiënt toont een relatie tussen twee 
variabelen, maar het toont geen causaliteit!


3.2.2.Experimenteel onderzoek 


Inferentie oorzaak-gevolg mogelijk door toevallige of gerandomiseerde 
toewijzing. Hier hebben zowel een afhankelijke als een onafhankelijke 
variabele. De onafhankelijke variable veroorzaakt veranderingen in 
andere variabelen, het is door behandeling of manipulatie waarbij deze 
variabele onder controle wordt behouden. De afhankelijke variabele 
wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele. De variatie hier is 
afhankelijk van de variatie in de onafhankelijke variabele. 




3.3.Designs om ontwikkeling te bestuderen 

3.3.1.Cross-sectioneel 


Dit kunnen we gebruiken als we ons bijvoorbeeld afvragen of een 
bepaald fenomeen met de leeftijd te maken heeft. We maken een 
dwarsdoorsnede in de populatie en we gaan verschillende groepen 
ondervragen. We bekijken dan de date van de verschillende groepen 
en gaan deze met elkaar vergelijken. Als er hier een verschil is, mag je 
dan besluiten dat er een verschil is tussen de leeftijdsgroepen. (De 
groepen hebben niet enkel een leeftijds verschil maar zijn ook in een 
andere generatie opgegroeid => je kan hier geen valide conclusie 
nemen).


3.3.2.Longitudinaal 


Hier ga je dezelfde groep menen over de tijd ondervragen. Dit is dus 
een lange studie, waarbij je het risico loopt dat sommige mensen op 
een bepaald moment niet meer willen meedoen aan het experiment (je 
groep is op het einde dan niet meer representatief). 


3.3.3.Longitudinaal-sequentieel 


Een reeks van steekproeven (twee of meer) die elk een aantal jaar 
gevolgd worden, bv 3 steekproeven elk 3 keer gemeten: op 20, 30 en 
40 jaar. Je zou ook bv de leeftijd constant houden om zo enkel een 
verschil in cohort te hebben. Zo kan je zien of iets van de leeftijd 
afhangt of van het moment waarop mensen zijn opgegroeid. 


Voordelen Nadelen 

Efficiënt Alleen algemene trends, geen individuele 
verschillen in ontwikkeling 

Geen uitval of praktijkeffecten Cohort-effecten: iedere leeftijdsgroep 
behoort tot andere cohort 
(leeftijdsverschillen vertekend)

Voordelen Nadelen 

Algemene patronen en individuele 
verschillen 

Uitval van deelnemers 

Relaties tussen vroegere en latere 
gebeurtenissen 

Praktijkeffecten 

tijdsintensief

Gebaseerd op 1 cohort (=mensen geboren 
in dezelfde periode, zelfde historische 
invloeden).



3.3.4.Verschillen tussen de drie designs 


Voordelen Nadelen 

Zowel longitudinale als cross-sectionele 
vergelijkingen 

Uitval 

Cohort-effecten analyseren Praktijkeffecten 

Tijdsintensief 



Hoofdstuk 4: Fysieke ontwikkeling in de eerste twee levensjaren 


1. Lichaamsgroei 


In de eerste levensjaren zijn er spectaculaire veranderingen van het lichaam. Je lengte en 
gewicht veranderen heel snel, dit gebeurt vaak in groeispurten (dit wilt niet zeggen dat het 
discontinu is).


Naarmate we ouder worden hebben we een andere lichaamsproportie.


De groei gebeurt in verschillende groeitrends, cephalocaudaal en proximodistaal. 
Cephalocaudaal wilt zeggen dat het van hoofd naar start gebeurt, het onderste deel van 
het lichaam ontwikkeld zich dus minder snel dan het hoofd. Proximodistaal wilt zeggen 
dat het van dicht (centrum lichaam) naar ver gebeurt, de uitersten groeien laten dan het 
hoofd en de borst. 


2. Ontwikkeling van de hersenen


Bij de geboorte hebben baby’s veel meer neuronen dan ze nodig hebben, dit is handig 
om mogelijke schade te kunnen herstellen. Onmiddellijk na de geboorte gaan de 
neuronen verbindingen aangaan tussen elkaar, neuronen zonder verbinding gaan 
afsterven. 


Gestimuleerde neuronen gaan verbinding en synapsen vormen. Niet-gestimuleerde 
neuronen verliezen hun synapsen en keren terug naar een ongedifferentieerde staat, dit 
noemt men synaptic pruning. Deze neuronen kunnen hierna opnieuw nieuwe connecties 
aangaan. 


De neuronen gaan ook myelinisatie ondergaan, er gaat een schacht van myeline rond de 
axonen waardoor de informatie-overdracht veel sneller gaat gebeuren. Het gevolg hiervan 
is dat de hersenen groter gaan worden. 




Op het niveau van de cortex: eerst ontwikkeling in visuele, auditieve en motorische 
gebieden, pas later taal en frontale cortex (hogere-orde denken). Door dat deze 
ontwikkeling niet op hetzelfde moment plaats vinden, is er voor bepaalde zaken een 
sensitieve periode (periode waar we gevoelig zijn om bepaalde zaken beter aan te leren 
bv taalontwikkeling). 


In het begin gaan onze hersenen nog geen lateralizatie ondergaan hebben, kinderen die 
een trauma ondergaan hebben gaan dan toch goed kunnen functioneren omdat andere 
delen van de hersenen deze functies gaan overnemen. Wanneer lateralizatie plaats vindt, 
zal elke hersenhelft een functie krijgen. Links: verbaal, sequentieel denken, positieve 
emoties. Rechts: spatiaal, parallel en holistisch denken, negatieve emoties. 


Omgevingsinvloeden zijn heel belangrijk, stimulatie is nodig om neuronen te activeren en 
verbindingen te doen maken. Overstimulatie zou cognitieve schade kunnen toebrengen. 


Een zekere basis-stimulatie is nodig om en wordt door het brein verwacht (‘experience-
expectant brain growth’). Andere ervaringen zijn uniek voor elk individu en zorgen voor 
interindividuele verschillen in hersenontwikkeling (‘experience-depentent brain growth’). 


3. Leervermogens 


Pasgeboren baby’s zijn heel gevoelig voor klassieke conditionering. Ook operante 
conditionering zal al heel vroeg mogelijk zijn. 


Habituatie is de graduele afname in de sterkte van een respons ten gevolge van 
repetitieve blootstelling. Er is hier herstel mogelijk, de vaststelling dat een nieuwe stimulus 
resulteert in een terugkeer naar het hogere niveau van responsiviteit.  


Als men onmiddellijk na habituatie is een nieuwe stimulus toont, dan zal de baby een 
voorkeur hebben voor deze ‘nieuwe’ stimulus. Als het pas veel later na habituatie komt 
dan zal de baby een voorkeur hebben voor het ‘oud’ vertrouwde stimulus. 




Al vanaf een jonge leeftijd gaan baby’s andere mensen imiteren. Dit is voor een deel 
aangeboren. Dit zou ook de basis kunnen zijn van de empathie ontwikkeling. 


4. Motorische ontwikkeling 


Eerst zal de rauwe motoriek ontwikkelen en vervolgens de fijne motoriek. De rouwe 
motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat we controle verwerven over acties waardoor je 
beter de omgeving kan exploreren, bv kruipen, wandelen. De fijne motorische 
ontwikkeling zorgt ervoor dat we controle verwerven over kleinere acties, bv reiken, 
grijpen. 


Kruipen is een voorbeeld van de cephalocaudale motorische ontwikkeling:

• Buikligging

• Hoofd optillen 

• Steunen op de onderarmen 

• Bovenlichaam steuntop de gestrekte armen 

• Sluipen (= zich vooruit trekken op de armen) 

• Kruipen op handen en knieën 


Dynamische systeemtheorie = nieuwe motorische vaardigheden aanleren impliceert het 
verwerven van een graduele complexer actiesysteem. Wandelen = combinatie van 
kruipen, staan en stappen. 

4 factoren bij elke nieuwe vaardigheid:

• Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel 

• Capaciteit van het lichaam om te bewegen 




• Doelen van het kind 

• Ondersteuning door omgeving 


Bij het aanleren van nieuwe vaardigheden gaan we eerst tentatief en onzeker zijn, later 
vlotter en efficiënter (door te oefenen).


“Pre-reiken” die is wanneer er slecht gecoördineerde zwaaibewegingen gemaakt worden, 
de baby’s kunnen dit niet goed en ze raken gefrustreerd en zullen er een tijdje 
meestoppen.  Ze gaan dan rond de leeftijd van 3maanden efficiënter reiken en dit dus 
vrijwillig doen. 


Volgorde van ontwikkeling van verschillende grepen: 
Grijpreflex -> Rijfgreep (met volledige hand en arm iets proberen dichter bij te brengen) -> 
Handgreep -> Tanggreep (met alle vingers samen en zonder handpalm) -> Pincetgreep 
(met 2 vingers). 

5. Ontwikkeling zintuigen


Hier maken we het onderscheid tussen twee processen. Eerst hebben we te maken met 
adualisme, in dit geval kunnen baby’s het onderscheid niet maken tussen zichzelf en de 
omgeving. Dit zorgt ervoor dat als ze bijvoorbeeld honger hebben dat ze gaan denken dat 
heel de wereld honger heeft of als ze pipi doen in hun pamper dat ze gaan denken dat 
heel de wereld onder water staat. Vervolgens hebben we te maken met dualisme, dit is 
wanneer je wel een onderscheid gaat kunnen maken tussen jezelf en de omgeving. 


5.1.Tastzin, reuk en smaak 


Het is hier zeer opvallend dat verschillende zintuigen niet op hetzelfde moment 
gaan ontwikkelen. De tastzin zal bij de geboorte bijvoorbeeld heel goed ontwikkeld 
zijn terwijl het zicht pas later ter ontwikkeling gaat komen. 


Bij de tastzin zijn de handpalen, voetzolen en gelaat het meest gevoelig. Baby’s 
gaan een voorkeur hebben voor matige temperaturen en een voorkeur hebben 
voor huidcontact met de verzorger, dit zal ervoor zorgen dat ze kalmeren. 


Reuk en smaak zijn ook goed ontwikkeld bij baby’s, ze gaan een voorkeur vertonen 
voor zoete smaken. 


5.2.Gehoor 


Bij baby’s jonger dan 6maanden is het gehoor ook al goed ontwikkeld. Baby’s van 
3dagen oud gaan hun hoofd al kunnen draaien naar geluid. Baby’s hebben ook een 
gevoel voor muzikale frasering. Ze gaan een opgewonden reactie vertonen bij hoge 
en intense tonen en rustig worden van lage en zachte tonen. Baby’s vertonen ook 
een voorkeur voor menselijke stemmen en voor eigen moedertaal, ze kan klanken 
herkennen die niet tot hun moedertaal behoren (wij kunnen deze verschillen niet 
horen).  


Baby’s van ouder dan 6maanden moeten al bepaalde zaken beginnen herkennen 
als ze mensen horen praten. Zo leren ze dat als er een pauze is dat er dan 
waarschijnlijk een nieuw zin gestart zal worden en ze herkennen ook welke worden 



er beklemtoond worden, dit allemaal zonder te begrijpen wat er gezegd wordt 
maar ze vormen zo al een basis om dit later wel te kunnen begrijpen.


5.3.Zicht, diepteperceptie en patroonperceptie


Bij pasgeboren baby’s is het zicht nog niet zo goed ontwikkeld, ze kunnen maar 
goed zien tot op een afstand van 20cm. Het zicht zal zich dan ontwikkelen onder 
impulsen van de hersenontwikkeling. Op de leeftijd van 2maanden kunnen baby’s 
zich focussen op een object en kleuren herkennen. Vanaf 6maanden gaan ze de 
omgeving kunnen ‘scannen’ en een bewegend object volgen. En pas vanaf 
6-7maanden zullen ze diepte-perceptie hebben. 


Diepte-perceptie is de capaciteit om afstand tussen objecten en afstanden tussen 
onszelf en objecten te kunnen inschatten. Dit is belangrijk voor diverse motorische 
vaardigheden, zoals: reiken, kruipen.




Het diepteperspectief wordt bevorderd door te kruipen. Bij elke nieuwe positie 
(zitten, kruipen, wandelen, …) moet het diepte opnieuw aangeleerd worden. 
Kruipen draagt ook bij tot herinnering van locaties. 


Contrastsensitiviteit refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tussen twee 
aaneensluitende zones, dit komt al vanaf de leeftijd van 2maanden voor. Als baby’s 
het contrast kunnen ontdekken in twee of meer patronen, dan verkiezen ze het 
meest contrasterende patroon (ze verkiezen dus het patroon waar ze het meest uit 
kunnen leren). 


 


Als baby’s van 1maand naar gezichten 
kijken gaan ze zich vooral op de randen 
focussen en op een statische manier 
kijken (niet veel bewegingen).


Als baby’s van 2maanden naar een 
gezicht kijken gaan ze meer naar detail 
kijken en op een meer dynamische 
manier kijken (meer beweging). Dit is 
belangrijk omdat ze emoties kunnen 
waarnemen.




Baby’s kijken liever naar normaal gestructureerde menselijke gezichten. 


5.4.Intermodale perceptie 


Hier wordt er informatie van verschillende zintuigen gekoppeld aan elkaar. Door 
deze capaciteit zal de wereld een meer voorspelbare plek zijn, zo kan je als je 
voetstappen hoort ga je sneller naar die kant kijken omdat je al iemand verwacht. 


Differentiatie theorie, kinderen zouden actief zoeken naar invariante, niet-
veranderende kenmerken van de omgeving. Ze stellen stabiele relaties vast tussen 
stimuli en hun perceptie wordt meer en meer sensitief of gedifferentieerd. 


De interactie met de omgeving zal de zintuigelijke ontwikkeling versnellen. 


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




Hoofdstuk 5: cognitieve ontwikkelingen in de eerste twee levensjaren 


1. Piaget 

1.1.Algemene concepten 


Cognitieve ontwikkeling in volgens Piaget het doorlopen van vier stadia van 
kindertijd tot adolescentie. Het eerste stadium is het sensorimotorische stadium, 
hier “denken” baby’s en peuters met hun ogen, oren, handen en andere 
sensorimotorische middelen. Baby’s leren de wereld dus kennen via hun 
sensorisch en motorisch handelen. Activiteiten in het hoofd (dus echt denken) 
kunnen nog niet uitgevoerd worden. 


Volgens Piaget maken we gebruik van schema’s (=specifieke psychologische 
componenten) om op een georganiseerde manier betekenis te geven aan 
ervaringen en om te weten wat gemeenschappelijk is aan een handeling en 
herhaald kan worden. 


Piaget vond de inhoud van de cognitie niet echt belangrijk, hij vond dat dit zaken 
waren die we leerden. Hij was vooral geïnteresseerd in de functie van de cognitie. 


Je gaat de schema’s gaan opbouwen door directe interactie met de omgeving, 
waardoor men op een meer aangepaste wijze weet om te gaan met die omgeving. 
Dit bestaat uit twee componenten: assimilatie en accommodatie. 


Bij assimilatie maken we gebruik van bestaande schema’s om de buitenwereld te 
begrijpen. Als kleine kindjes hun bord op de grond smeten en er na hun lepel op de 
grond smeten gaan ze merken dat dit hetzelfde gevolg heeft, deze twee zaken 
zullen dan in hetzelfde schema zitten. Dus zolang er geen grote veranderingen 
plaats vinden in een schema spreken we van assimilatie. 


Bij accommodatie gaan we oude schema’s aanpassen en nieuwe schema’s 
vormen om zicht beter aan de omgeving aan te passen. Als een kind dan opeens 
een glas laat vallen zal die schrikken omdat het niet hetzelfde effect heeft als een 
bord op de grond laten vallen, op dit moment zullen ze het bestande schema 
aanpassen. 


Periodes van assimilaties zijn meer rustige periodes van meer evenwicht. Periodes 
van accommodatie aan de andere kant zijn meer periodes van onevenwicht. Er is 
een constante afwisseling van deze twee componenten, waardoor we momenten 
van evenwicht hebben en momenten van onevenwicht. Dit noemt men het 
equilibratiemodel.


Er zal ook organisatie plaats vinden, dit is het intern herschikken en verbinden van 
schema’s, waardoor structuren worden opgebouwd. 


Volgens Piaget gaan kinderen actief op zoek naar kennis. Kinderen construeren 
ideeën over hun wereld terwijl ze deze actief verkennen. 


1.2.Sensorimotorische stadium 




Dit stadium duurt van de geboorte tot aan de leeftijd van 2jaar. Het houd in dat er 
schema’s gevormd worden door sensorische en motorische exploratie, en het 
bestaat uit 6 subfasen. 


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


Substadium 1: inoefen van aangeboren reflexen (geboorte - 1maand).  Piaget ziet 
de aangeboren reflexen als bouwstenen van sensorimotorisch denken. Baby’s 
zuigen, grijpen en kijken op dezelfde manier, ongeacht de omstandigheden. Als er 
iemand een vinger legt tegen de hand van een baby zal hij deze vast pakken, 
ongeacht van wie dit doet. 


Substadium 2: primaire circulaire reacties (1maand - 4maand). Herhalen van 
toevallige handelingen om basisbehoeften te bevredigen, met het eigen lichaam. 
Dit stadium is egocentrisch want het wordt gestuurd vanuit eigen behoeftes. Het 
wordt dus niet langer veroorzaakt door een externe prikkel, maar komt tot stand 
door eigen gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: duim in de mond steken, voet in de 
mond steken, …. Het gedrag zal aangepast worden aan de omstandigheden bv: 
baby’s zullen hun mond anders open doen als ze hun duim in de mond steken dan 
als ze hun voet in de mond steken. 


Substadium 3: secundaire circulaire reacties (4maanden - 8maanden). Baby’s 
zullen meer aandacht hebben voor de externe wereld. Ze zullen interessante effect 
als gevolg van eigen handelingen gaan herhallen. Ze gaan vertrouwde handelingen 
bij andere imiteren. 


Substadium 4: coördineren van secundaire circulaire reacties (8maanden - 
12maanden). Baby’s gaan hier intentioneel of doelgericht gedrag vertonen, ze 
zullen opzettelijk schema’s coördineren om eenvoudige problemen op te lossen. Er 
zijn verschillende voorwaarden voor intentioneel gedrag: (1) gedrag is uitwendig 
gericht op een object (2) middelen moeten gebruikt worden om een doel te 



bereiken (3) gedrag is gericht op aanpassing aan nieuwe toestanden en geen 
herhaling van bekende schema’s (4) gedrag is vanaf het begin doelgericht, dus niet 
toevallig verborgen object vinden, maar intentioneel er naar op zoek gaan vanaf het 
begin. Tijdens deze fase zien we voor het eerst sporen van objectpermanentie, dit 
houd in dat ze kunnen inzien dat een object bestaat als ze uit het zicht zijn. 


Substadium 5: tertiaire circulaire reacties (12maanden - 18maanden). Ze gaan 
handeling die op objecten zijn gericht met meer variaties herhalen. Ze gaan nieuwe 
middelen ontdekken door actief te experimenteren. Vanaf deze fase heb je een 
volledige objectpermanentie. 


Substadium 6: mentale voorstellingen (18maanden - 2jaar). Interne weergave van 
informatie die menselijke geest kan manipuleren. Ze zullen een mentale beeld 
hebben van mensen en objecten. Hier vind er ook uitgestelde imitatie plaats, ze 
zullen dus gedragingen van niet aanwezige modelen onthouden en nadoen. Ze 
zullen ook aan verbeeldingsspelletjes doen. 


Wat zal een baby doen met kubus speelgoed?


1.3.Recent onderzoek 


Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen dingen veel sneller kunnen doen dan wat 
Piaget dacht. Baby’s weten veel over fysieke eigenschappen van voorwerpen 
indien procedures gebruikt worden waarbij ze niet actief zijn. 


Baby’s gaan langer kijken naar onmogelijke gebeurtenis dan bij mogelijke 
gebeurtenis. Dit suggereert dan een baby verwonderd is over afwijking van fysieke 
realiteit en zich dus bewust is van dat aspect van de fysieke werkelijkheid. Het 
suggereert ook dat babies over objectpermanentie beschikken, ze verwachten dat 
een object achter een scherm blijft bestaan.




Stadium Gevolg 

Stadium 2 Ze zullen de blokjes in hun mond steken of tegen 
hun benen doen. Hun gedrag zal op hun lichaam 
gezicht zijn. 

Stadium 3 Hier zullen meer doen met het blokje zelf, er mee 
smijten of 2 blokjes tegen elkaar doen. 

Stadium 4 Proberen om 1 van de blokjes in een vakje te 
steken, maak niet uit op welke manier. Als dit niet 
lukt geven ze op. 

Stadium 5 Er zal meer variatie zijn in de acties van de baby. Ze 
zullen proberen om verschillende zaken te doen om 
het blokje in een vakje te krijgen, ook als het eerst 
niet lukt. 

Stadium 6 Hier zullen ze proberen goed te berijpen hoe het 
werkt, de blokjes allemaal bij elkaar brengen en 
denken welk vorm in welk vakje past. 



 
Piaget ging er vanuit dat de mentale voorstelling pas vanaf 18maanden was, uit 
meer recente evidentie blijkt dan baby’s van 8maanden zich de verstop plaats van 
objecten na 1minuut nog weten. 


Het grootste besluit die we uit recent onderzoeken kunnen nemen, is dat veel 
zaken vroeger plaats vinden dan wat Piaget dacht. Dit heeft als gevolg dat we ons 
moeten afvragen of we geen aangeboren kennis hebben voor bepaalde zaken. 


1.4.Evaluatie 


Theorie van de basiskennis, hier gaat men er vanuit dat kinderen geboren worden 
met een reeks van kennissystemen die toelaten om snel nieuwe info te vatten. Er 
zijn meerde basisdomeinen van kennissystemen, namelijk: fysieke kennis, 
taalkundige kennis, psychologische kennis en numerieke kennis. 


Vele cognitieve veranderingen gebeuren geleidelijk en continu. 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 


De structuur van dit systeem blijft dezelfde in de loop van de ontwikkeling, maar heeft een 
toenamen in capaciteit. 


Jonge kinderen vinden het heel moeilijk om hun aandacht op iets te richten, ze kunnen 
dus van streek raken omdat ze hun aandacht niet zelf kunnen veranderen. 




In de tweede levensjaar vind er indrukwekkende conceptuele categorisatie plaats, dit 
houdt in dat we zaken op basis van bv in welke plaats dat ze horen ze bij elkaar gaan 
doen. 


3. Sociale context van cognitieve ontwikkeling 


andere mensen dragen bij tot de cognitieve ontwikkeling. Volwassen moeten altijd 1 
trapje hoger staan dat het kind, zodat ze zo beter dingen leren begrijpen. In het begin 
moet een kind veel meer geholpen worden en gaan bepaalde zaken eerst door de ouders 
zelf gedaan worden. Met verloop van tijd zal het kind elk keer meer zelfstandig die dingen 
kunnen uitvoeren.


4. Mentale vaardigheden 


Het idee dat intelligentie aangeboren is klopt niet want intelligentietests voor jongere 
kinderen zijn slechte voorspellers van latere intelligentie. De reden hiervoor is dat 
intelligentie schommelt, jongere kinderen snel afgeleid zijn (hun prestatie op een test is 
niet representatief want ze kunnen een slechte dag hebben gehad) en de testen op jonge 
leeftijd hebben een andere inhoud dat de testen op oudere leeftijd. 


Hierdoor worden scores op testen voor jonge kinderen ontwikkelingsquotiënten 
genoemd. 


5. Taalontwikkeling 


De taalontwikkeling is een heel snelle ontwikkeling, gemiddeld wordt een eerste woord 
gezegd op 12 maanden. Tussen de 1,5-2 jaar worden er al twee-woorden-zin gebruikt. 
Op 6 jaar is er al een woordenschat van 10000 woorden. 


5.1.Theorieën over taalontwikkeling




5.1.1. Behaviorisme 


Volgens Skinner is taalontwikkeling volledig toe te schrijven aan invloed uit 
omgeving. Hier zijn er 3 visies op:

• Operante conditionering: ouders versterken klanken van hun baby’s die 

het meest lijken op woorden. 

• Imitatie: nabootsen van hele zinnen of uitspraken. 

• Plus en combinatie van zowel operante conditionering en imitatie. 


Kinderen genereren spontaan vele uitspraken die niet versterkt werden en 
die niet geïmiteerd zijn. Dit kan behaviorisme moeilijk verklaren. Dit wilt dus 
zeggen dat operante conditionering en imitatie ondersteunen vroege 
taalontwikkeling, maar geven geen sluitende verklaring. 


5.1.2.Nativisme 


Chomsky gaat er hier van uit dat taal te complex is om aangeleerd te 
worden of ontdekt te worden door kinderen zonder de veronderstelling van 
een aangeboren potentieel. Een oplossing hiervoor is ‘Language acquisition 
device’ (LAD), dit is een aangeboren systeem dat een geheel van regels 
omvat dat gemeenschappelijk is aan alle talen. 


Dit systeem laat kinderen toe (ongeacht welke taal ze horen) om te begrijpen 
en te spreken op een door regels gedreven manier, zodra ze genoeg 
woorden hebben opgepikt. 


5.1.3.Interactionisme 


Hier gaan men er van uit dat taal ontwikkelt zich door interacties tussen 
aangeboren capaciteiten en invloeden vanuit omgeving. Hier zijn 3 factoren 
belangrijk:

• Aangeboren capaciteit 

• een sterk verlangen om met anderen om te gaan

• Een rijke taal- en sociale omgeving 


Deze drie factoren kunnen van verschillende belang zijn voor verschillende 
taalcomponenten: uitspraak, grammatica, woordenschat en 
communicatievaardigheden. 


5.2.Voorbereiding op praten 


Evidentie Tegenevidentie 

Over de hele wereld: kinderen bereiken mijlpalen 
inzake taal in gelijkaardige volgorde 

Het gemeenschappelijk grammaticale systeem voor 
alle talen is niet gevonden 

Kinderen beschikken over ritmische sensitiviteit 
voor zin en woorden 

Taalontwikkleing verloop nier snel maar geleidelijk: 
meer leren door Chomsky verondersteld

Kinderen geïsoleerd opgevoed; blijvende 
taalproblemen: wijst op bestaan gevoelige periode 
voor taalontwikkeling, waarin aangeboren 
taalpotentieel kan worden toegepast 

Er is ook geen specifiek deel voor taal in onze 
hersenen



In de eerste levensjaren wordt er meer een periode voor het leggen van basis voor 
het eigenlijke taalgebruik. In het begin is taal heel ongedifferentieerd en pas beetje 
bij beetje meer duidelijkheid. 


De eerste taalklanken: 

• Vocalisaties: dit is het produceren van klinker (achtige) geluiden. 

• Brabbelen: hier worden er meer medeklinker toegevoegd. Alle baby’s ter wereld 

gaan hetzelfde brabbelen, zelf bij dove kinderen is dit her geval. Het is pas na 
verloop van tijd dat het brabbelen geluiden die bij de moedertaal horen 
behouden worden. 


5.2.1.Vocalisaties en brabbelen


Het eerste levensjaar is een pre-linguale periode, dit is het basis legen voor 
het eigenlijk taalgebruik. 

• < 6 weken: interesse in stemgeluiden & verschillende taalklanken. 

• 2 maanden: vocalisaties (‘Cooing’): produceren van klinkerachtige 

geluiden. Vb. ‘ooo’ of ‘aaa’. 

• 4 maanden: brabbelen

• 8maanden: hier wordt brabbelen meer gemodeleerd naar eigen taal. 

Brabbelen wordt dus meer taalspecifiek = monoglot of aangepast 
brabbelen. 


5.2.2.Communicatievaardigheden 


Communiceren = interactief proces waarbij beide communicatiepartners op 
elkaar afgestemd dienen te zijn. Vb: gedeelde aandacht, beurtelings 
spreken. 

• Gedeelde aandacht: vanaf 4 maanden gaat de baby kijken in zelfde 

richting als volwassene. Volwassenen gaan ook in zelfde richting als baby 
kijken en benoemen de omgeving. 


• Geven en nemen: spelletjes waarbij regels elk om beurt meedoen, bv 
handjeklap en kiekeboe. Dit draagt bij tot inzicht in beurtelings karakter 
van conversatie. 


• Pre-verbale gebaren: dit wordt gebruikt om gedrag van anderen te 
beïnvloeden. Het draagt ook bij tot inzicht dat taal tot gewenste resultaten 
kan leiden. 


5.3.Beginnen te praten 


Bij de leeftijd van 1 jaar is het moment wanneer kinderen hun eerste woorden gaan 
beginnen leren. Worden van dingen die in beweging zijn zullen sneller geleerd 
worden, bv: auto, kat, …. Ook woorden die wijzen naar object-permanentie bv: 
omhoog, boven, …. 


Woorden worden gaande weg met meer emotie gezegd waardoor één woord bijna 
even veel betekenis heeft als 1 zin. 


Kinderen maken ook fouten:

• Onderextensie: hier wordt een term te eng toegepast. Bv enkel je knuffel is een 

beer en het echt dier niet. 




• Overextensie: hier wordt een term te breed toegepast. Bv alle voortuigen zijn 
auto’s. Dit wilt niet zeggen dat als er iemand zegt wijs naar de fiets wijzen dat ze 
dit niet kunnen. 


5.3.1.Eerste woorden 

• 6 maanden: ‘mama’ en ‘papa’ onderscheiden. 

• 12 maanden: eerste woorden 


5.3.2.Nieuwe woorden 


Eerste worden er belangrijke woorden geleerd zoals: 

• ‘mama’ en ‘papa’

• Alles wat beweegt 

• Bekande handelingen 

• Resultaten bekende handelingen 


Bij het leren om te praten moet er een onderscheid gemaakt worden tussen:

• Spreken: zelf benoemen van dingen, dit gaat vaker gepaard met 

overextensies. 

• Begrijpen: hier is er minder kans op overextensies, als ze gevraag worden 

om een bepaald object aan te duiden, dan doen ze het goed. 


5.3.3.Twee-woorden zin 


Vanaf dat het vocabularium aan de 200 woorden zit gaan kinderen ze 
beginnen combineren om zinnen te maken. De volgorde van deze woorden 
is at random. 


5.3.4.Individuele verschillende in taalontwikkeling 


• Omgeving: taal gericht naar kind, Child Directed Speech. Trager praten, 
meer emoties, meer pauzes. Baby’s luisteren hier ook het liefst naar. 


• Geslacht: meisjes gaan vaak sneller praten dan jongens. 

• Persoonlijkheid: teruggetrokken kinderen beginnen later te praten. 

• Stijl van praten: referentieel vs expressief.

• Taalachterstand.




 

Taalnormen 

2 maanden Vocalisaties 

4 maanden Brabbelen 

8-12 maanden Brabbelen als volwassen taal (bv: intonatie)

12 maanden Eerste herkenbare woord

18-24 maanden Woordenschat 50-200 woorden 

20-26 maanden Twee woorden combineren 



Hoofdstuk 6: emotionele en sociale ontwikkeling in de eerste twee jaren


1. Theorie van Eikson 


1.1.Erikson: eerste levensjaar 


Het is belangrijk om op dit moment het vertrouwen op te bouwen, hier spelen 
verschillende factoren een rol:

• Cruciale rol van beschikbare en sensitieve ouder.

• Wederzijdse bevestiging en vertrouwen komt tot uiting via rituelen: hebben 

positieve functies zoals het geven van een gevoel van veiligheid, erkenning, 
voorspelbaarheid. 


1.2.Erikson: tweede levensjaar 


Volgens Erikson zou er in het tweede levensjaar meer aan de hand zijn dat wat 
Freud dacht, toilettraining is maar één aspect. 1-jarige peuter moet ook leren 
zelfvertrouwen te winnen met betrekking van tal van andere taken. Ze hebben in 
deze periode een eigen wil: protestfase. Het kernconflict hier is de autonomie 
tegenover schaamte en twijfel. 


Een positieve oplossing hiervoor is het aanbieden van gepaste begeleiding en 
redelijke keuze. De peuter zal zo zijn individualiteit uiten en wint aan 
zelfvertrouwen. 


Een negatieve uitkomst hiervan is dat er twijfel en angst kan zijn bij het kind. Een 
tekort aan zelfbeheersing en zelfcontrole die gepaard gaat met schrik door anderen 
veroordeeld te worden. Ook een te sterke blootstelling kan averechts effect 
hebben: koppigheid en rebellie. 


2. Emotionele ontwikkeling 




2.1.Basisemoties  


Emoties spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen die Erikson belangrijk 
vond, bv: relaties met verzorgers, verkennen omgeving, ontdekking van het zelf.


De basisemoties zijn:

• Universeel bij mensen 

• Hebben lange geschiedenis in evolutie en overlevingswaarde 

• Kunnen rechtstreeks afgeleid worden uit gelaatsuitdrukkingen 


In het begin is er bij baby’s weinig differentiatie. Er zijn twee globale toestanden 
van opwinding: aantrekking tot aangename stimulatie en terugtrekken van 
onaangename stimulatie. Dit is dan vooral een weerspiegeling van al of niet 
bevredigd zijn van fysiologische behoeftes. Het is ook een solitair en 
zelfgenoegzaam vorm van emoties tonen, dit wilt zeggen dat het niet op anderen is 
gericht. 


Geleidelijk aan worden emoties duidelijke, goed georganiseerde signalen. Dit 
gebeurt ongeveer rond de 6 maanden. Hier gaan emoties mee variëren met de 
sociale omgeving, vb: responsieve vs depressieve moeder. Het feit dat de emoties 
duidelijk worden heeft als gevolg dat de interne gemoedstoestand van de peuter 
afgelezen kan worden van expressie van emotie.


Geluk:

Dit is een belangrijke emoties want glimlachen verbindt ouders en baby met elkaar. 
Het is ook een uitdrukking van het beheersen van een nieuwe vaardigheid en het 
competentie bevordert. 


In de eerste weken gaat een baby lachen als het voldaan is (buikje vol) en is de 
lach niet gedifferentieerd. Vanaf 6-10 weken is er een eerste sociale glimlach, 
uitgelokt door menselijk gelaat. Dit hangt vast met toenemende gevoeligheid voor 
complexiteit van visuele patronen. 


Tussen de 3-4 maanden gaat een kind beginnen lachen als reactie op actieve 
stimuli, vb: kiekeboespel. Vanaf 10-12 maanden zullen er verschillende vormen van 
lachen zijn zoals: meer gereserveerd lachen naar vreemde en kraaien van plezier, 
dit lokt zelf ook glimlach ui en band met ouders wordt hierdoor versterkt.


Woede:

De frequentie en de intensiteit hiervan neemt toe als uitdrukking van protest. 


Angst: 

Neemt toe in tweede helft van het eerste levensjaar, dit ongeveer op het moment 
dat een baby begint te kruipen. De meest frequente uitdrukking van angst is 
vreemdenangst (dit is angst tegenover onbekende volwassenen) en komt voor rond 
de 8 maanden. Dit verloopt ook parallel met het glimlachen naar vertrouwde 
personen. Het is ook een indicatie dat het kind een scherp onderscheid leert te 
maken tussen verschillende gezichten. 


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




Scheidingsangst is angst om door verzorgingsfiguren verlaten te worden en is een 
logisch gevolg van hechte band die wordt opgebouwd. 


2.2.Begrijpen van emoties van anderen


In het begin gaan kinderen gezichtsuitdrukkingen van anderen imiteren. Ze gaan 
ook emoties van anderen vastellen/ontdekken door tamelijk automatisch proces 
van emotionele besmetting. Ze gaan geleidelijk aan ontdekken dat emoties aan 
bepaalde gebeurtenissen of personen zijn gerelateerd. 


Kinderen gaan sociale bevestiging zoeken, hier gaat het kind zich baseren op 
emotionele reactie van vertrouwenspersoon om situatie te kunnen duiden en te 
kunnen beslissen hoe te reageren in onzekere situatie. Sociale bevestiging heeft 
bepaalde 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


De emotionele toestand van anderen dienen dus om de interne toestand van die 
persoon af te leiden en zo richting te geven aan eigen handelen. 


2.3.Zelf-bewuste emoties 


Dit zijn emoties zoals: schaamte, schuld, trots, jaloezie en verlegenheid. Ze komen 
pas naar voren rond het midden van de tweede levensjaar. 


Zelf-bewuste emoties hebben betrekking op ons gevoel een eigen zelf. Dit zijn 
emoties die van een hogere orde zijn en een belangrijke rol spelen in gedragingen 
van kinderen die verband houden met prestaties en in morele gedragingen. De 



situaties waarin ouders deze emoties gaan aanmoedigen verschillen van cultuur tot 
cultuur. 


2.4.Emotionele zelf-regulatie 


Jonge kinderen vertrouwen op verzorgers om hen te troosten. Zelf-regulatie neemt 
toe in het eerste levensjaar, samen met de ontwikkeling van de hersenen. De 
verzorgers gaan bijdragen tot de stijl van zelf-regulatie van het kind. 


Emotionele zelf-regulatie is de strategieën die we gebruiken om onze emotionele 
toestand tot een comfortabel niveau te brengen zodat we onze doelen kunnen 
bereiken zonder overweldigd te zijn door emoties. 


Verzorgers dragen bij tot emotionele zelf-regulatie:

• Tolerantie voor stimulatie neemt toe: in face-to-face play wordt de mate van 

stimulatie aangepast aan mogelijkheden van het kind

• Ouders die adequaat en sensitief troostend optreden vs ouders die wachten om 

tussen te komen

• Ouders leren aan wat sociaal aanvaard is, ze gaan positieve emoties vaker 

imiteren dan negatieve 


Geslacht en cultuur hebben ook een invloed op zelf-regulatie. 


In het tweede levensjaar zijn peuters beter in staat tot zelf-regulatie in stress 
momenten. Ze kunnen emoties ook beter benoemen waardoor de verzorger beter 
kan meeleven en niet meer hoeft te raden. 


3. Temperament 


Dit is de stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van reactiviteit en zelf-
regulatie. 


Thomas en Chess hebben een bekende longitudinale studie gedaan over temperament 
die de basis is van huidige onderzoek over persoonlijkheidsontwikkeling. Het 
temperament voorspelt psychologische aanpassing en opvoedingsstijl ouders beïnvloed 
emotionele stijl van het kind.


3.1.Structuur van temperament


Zij hadden een lijst gemaakt van negen dimensies van temperament die je kon 
opdelen in 3 types:

• Makkelijk: je bent meegaand, heel veel positieve ervaringen, …

• Moeilijk: explosieve types, dit kan van de ene op de andere seconde veranderen.

• Slow-to-warm-up: zijn niet snel enthousiast over iets, gaan meer teruggetrokken 

zijn. Dit zijn kinderen die niet gemakkelijk over de drempel om met plezier mee te 
doen te krijgen zijn.


• (Niet-geclassificeerd): vertonen een unieke combinatie van temperament-
kenmerken. 




Rothbart heeft op basis van de oorspronkelijke lijst van Thomas & Chess een 
nieuwe classificatie gemaakt. Om dit te doen heeft ze een combinatie gemaakt van 
verschillende dimensies, te globale dimensies weg gelaten en nieuwe dimensies 
toegevoegd. 


3.2.Meten van temperament 


Er bestaan hier verschillende methodes voor:

• Interviews met of vragenlijsten voor ouders. 

• Gedragsbeoordelingen door mensen die het kind kennen. 

• laboratoriumobservaties. 

• Fysiologische metingen. 


3.3.Genetische invloeden




Temperament heeft een genetische basis. Evidentie:

• Eeneiige tweelingen meer gelijkaardig dan twee-eiige tweelingen inzake van 

temperament. 

• Maar slechts 50% van individuele verschillen terug te voeren op genetische 

verschillen.

• Etnische verschillen: Aziatische baby’s minder actief, minder irriteerbaar, maken 

minder geluid en makkelijker te troosten dan blanke baby’s. 

• Geslachtsverschillen: jongens meer actief en durven meer (meisjes meer angstig 

en terughoudend). 


3.4.Omgevingsinvloeden 


De genetische verschillen worden vaak versterkt/geaccentueerd door opvoeding. 
Opvoeding is consistent met gender-stereotypen, waardoor aanvankelijk 
geobserveerde verschillen uitvergroot. Ouders proberen ook unieke kenmerken van 
kinderen te beklemtonen en zullen hun kinderen opvoeden in functie van deze 
unieke toegeschreven kenmerken. 


Er is dus een complexe interactie tussen genetica en de omgeving. 


3.5.‘Goodness-of-fit model’


Dit is een model dat verklaart hoe temperament en omgeving samen tot gunstige 
resultaten kunnen leiden. Men richt een opvoedingsomgeving in waarin het 
temperament van elk kind erkend wordt (fit) om zo meer functioneren aan te 
moedigen. Dit model verklaart waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben. 


Dit model hangt ook af van culturele waarden bv: schuchter zijn. 


4. Gehechtheid 


Dit is de sterke affectieve band die we hebben met bijzondere mensen in ons leven. Deze 
band zorgt voor: plezier, vreugde en troost in tijden van stress. 


4.1.Ethologische theorie 


Er zijn verschillende voorwaarden om een veilige hechtingsfiguur te worden:

• Nabijheid/beschikbaarheid 

• Fysieke en emotioneel veilig haven

• Veilige uitvalbasis om te exploreren 


Fase 1 (geboorte - 6weken) Nog geen gehechtheid. Vertrouwde verzorgen en 
onbekende vormen geen verschil. 

Fase 2 (6weken - 6-8maanden) Beginnende gehechtheid. Ontwikkelt voorkeur voor 
bekende gezichten. 

Fase 3 (7maanden - 18maande-2jaar) Duidelijke gehechtheid: separatie-angst en veilige 
uitvalbasis. Baby wil aanwezigheid verzorger 
bestendigen bv: volgen en op schoot klimmen. 

Fase 4 (vanaf 18maanden-2jaar) Ontstaan van een wederkerige relatie. 



4.2.Meten van gehechtheid 


De vreemde situatie is een techniek om de kwaliteit van de gehechtheid te meten 
tussen 1-2jaar:

(1) Introductie in speelkamer 

(2) Ouder zit neer en kind speelt

(3) Vreemde komt binnen, zit neer, praat met ouder 

(4) Ouder gaat buiten, vreemde reageert op/ troost kind

(5) Ouder kot weer binnen en vreemde gaat weg

(6) Ouder verlaat kamer => kind alleen 

(7) Vreemde komt binnen en probeert te troosten 

(8) Ouder komt binnen, wekt belangstelling speelgoed


Het principe van dit experiment is:

• Veilig gehechte kinderen gebruiken ouders als veilige uitvalbasis om onbekende 

speelkamer te verkennen. 

• Als ouder weggaat biedt onbekende volwassen minder troost omwille van 

vreemdenangst. 


Hieruit kan men afleiden dat er 4 hechtingsstijlen zijn:

• Veilige gehechtheid: hier zijn de ouders een veilig haven, emotioneel bijtanken. 

Ze gaan bij separatie even van slag zijn; voorkeur voor ouder blijkt duidelijk. Bij 
hereniging gaan ze actief contact zoeken, huilen vermindert snel omdat ze vlot 
getroost worden en daarna opnieuw verder spelen. Hoge zelfwaardering, sociaal 
competent, werkt goed samen.


• Vermijdende gehechtheid: hier zijn kinderen niet responsief t.o.v. ouders. Ze is 
geen zichtbaar gevolg van separatie (maar wel fysiologisch meetbaar), er is geen 
verschil in de reactie op vreemde als op ouder. Bij hereniging gaan ze ouders 
vermijden, traag begroeten en ondergaan het opgepakt worden. Geïsoleerd, 
weinig contact. 


• Angstige-ambivalente gehechtheid: zoeken nabijheid ouder en er is weinig 
exploratie. Bij separatie gaan ze huilen en de moeder eisen. Bij hereniging is er 
woede en verzet, soms duwen en slaan van ouder; ze gaan ook blijven huilen en 
zijn moeilijk te troosten. Storend en moeilijk gedrag. 


• Gedesorganiseerd/gedesoriënteerde gehechtheid: hier vertonen kinderen de 
grootste onveiligheid. Bij hereniging is er een hele reeks verwarde en 
tegenstrijdige gedraging, vb: blik afwenden, vlakke, depressieve emotie, 
“bevroren” houding. Grote vijandigheid en agressie. 


4.3.Culturele verschillen 


In de meeste landen ter wereld zal veilige hechting heet meest voorkomen. Bij 
westerse landen (bv Duitsland) moedig ouders hun kinderen aan tot 
onafhankelijkheid waardoor een vermijdende gehechtheid het vaaks gaat 
voorkomen. In oosterse landen (bv Japan) laten ouders hun kinderen zelden alleen 
bij vreemden, met als gevolg dat angstige-ambivalente gehechtheid meer 
voorkomt. 


5. Ontwikkeling van zelfbeeld 




5.1.Zelfbewustzijn 


Hier moeten we een onderscheid maken tussen het ik-zelf en het mij-zelf. 


Het ik-zelf zal als eerste voorkomen, begint ligt in inzicht dat eigen handelingen 
voorspelbare acties veroorzaken van voorwerpen. Het aanmoedigen van exploratie 
bevordert ontwikkeling van een ik-zelf. 


Het mij-zelf zal pas in de loop van het tweede levensjaar beginnen voorkomen. 
Kinderen gaan zichzelf dan op in de spiegel of op fotos kunnen herkennen. Het 
ontstaan van het mij-zelf zou ook ervoor kunnen zorgen dat we op dat moment 
meer empathie gaan vertonen. 


5.2.Zelf-controle 


Dit is het vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet-
aanvaard gedrag en aan negatieve emoties. Dit gaat rond de leeftijd van 12-18 
maanden verschijnen en neemt toe in de vroege kindertijd. 


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 



Hoofdstuk 7: fysieke en cognitieve ontwikkeling in de vroege kindertijd 2-6 jaar


1. Fysieke ontwikkeling 


De groei zal in deze periode wat minder uitgesproken zijn. De proportie van het lichaam 
zal ook anders worden, kinderen zullen er slanker uit zien. De cephalocaudale tren zal 
zich voortzetten, dit zal ervoor zorgen dat je ook meer evenwicht gaat kunnen hebben. 


Niet elke ontwikkeling volgt hetzelfde traject. Lengte en gewicht zullen de algemene 
groei-curve volgen. De ontwikkeling van de hersenen is in de eerste levensjaren heel erg 
uitgesproken en zal erna niet zo sterk zijn. De genitale ontwikkeling blijft heel lang stil, tot 
op het moment dat we aan de puberteit komen en zal het opgang gezet worden. Het 
lymfoïde systeem (immuniteit) komt vrij laat tot ontwikkeling, dit zou de reden kunnen zijn 
waarom kinderen veel makkelijker ziek worden. 


2. Motorische ontwikkeling 


De fijne motoriek zal in deze periode ook toenemen waardoor kinderen een toegenomen 
zelfredzaamheid gaan hebben. Ze gaan dus steeds meer dingen zelf willen doen, bv met 
vork eten dan met mes en vork eten, …. 


De motorische ontwikkeling van tekenen:

• Eerste 2 levensjaren: gaan kinderen in een krabbelstadium zitten. Ze maken hier enkel 

betekenisloze lijnen zonder verwijzingswaarde. 

• 3-4 jaar: zal de betekenis of verwijzingswaarde toekennen. Er zal toevallige realisme 

plaats vinden, dit houdt in dat ze eerste iets tekenen en achteraf benoemen wat het is. 




• 4-5 jaar: zal er mislukte realisme plaats vinden, ze gaan hier op voorhand bepalen wat 
ze willen tekenen maar zullen er niet in slagen om een herkenbare tekening te maken. 


• 5-6 jaar: verstandelijk realisme, tekening is uitdrukking van belevingswereld van kind. 
Het hoeft wel niet perse overeen te komen met de realiteit. 


• 8-9 jaar: visuele realisme, dingen tekenen zoals ze er werkelijk uitzien. Ze zullen meer 
aandacht hebben voor diepte-elementen, meer organisatie. 


Bij het schrijven gaan de letters eerst in omgekeerde richting geschreven worden en gaan 
symmetrische letter (vb. B en D) door elkaar gehaspeld worden. 


3. Cognitieve ontwikkeling; Piaget 


3.1.Einde sensorimotorische fase


3.2.Pre-operationele fase 


Volgens Piaget speel taal slechts minimale rol in cognitieve ontwikkeling. Via 
handelen leren we de wereld kennen, zo gaan we intern beeld opbouwen, en dan 
pas benoemen. 


3.3.Beperkingen 


Egocentrisme: de symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen 
onderscheiden van het eigen gezichtspunt. Als je aan kinderen vraagt of ze een 
broer hebben zullen ze ja zeggen en als je vraagt of hun broer een broer heeft 
zullen ze nee zeggen. Ze kunnen dus niet inzien dat ze de broer zijn van iemand. 


Animisme: niet levende objecten zijn bezield, ze hebben gevoelens, gedachten, 
…. Bv “je doet je pijn dus je wordt bood op de deur”. 

Fysiognomisch waarnemen: bijzondere vorm van animisme, je denkt dat je die 
gevoelens ook kan zien in het gelaat van de objecten. Bv “je zegt dat een plant blij 
is en lacht als je ze water geeft”. 

Magisch denken: het idee dat je gedachten een invloed hebben in de buiten 
wereld. Als je heel veel aan iets denkt dat je wilt dat het echt zal gebeuren. Ook dat 
je niet aan slechte dingen mag denken omdat het anders zal zijn dat het echt gaat 
gebeuren. 

Finalisme: alles heeft een ultime verklaringen. Bv “wrm regent het?”. 


Conservatie is het idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen 
dezelfde blijven, zelf wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert. Het 
gebrek hieraan reveleert verschillende andere gebreken:

• Centratie: aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen, focus op 

meest opvallende waarneembare eigenschappen. 

• Gebrek aan transformatie: geen aandacht hebben voor evolutie tussen 

begintoestand en eindtoestand. 

• Onomkeerbaarheid of irreversibiliteit: kan een reeks van stappen niet in gedacht 

omkeren. 

3.4.Recenter onderzoek 




Piaget had vaak de neiging om te overdrijven. Het animistisch denken komt dan 
ook vaker voor als kinderen nog heel veel kennis hebben over een bepaald 
onderwerp. 


4. Informatieprocestheorie 


4.1.Aandacht 


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


4.2.Geheugenstrategieën 

4.3.Theory of mind 


5. Taalontwikkeling 


5.1.Woordenschat 


Kleuters gaan info uit de sociale omgeving gebruiken:

• Betekenis afleiden uit structuur van de zin

• Volledige objecten en deel van objecten 

• Linguïstische contrast 


De aangeboren principes kunnen dus niet alles verklaren. 


5.2.Grammatica 


Dit is de manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle uitdrukkingen 
en zinnen. Kleuters gaan eerst de basisstructuur leren toepassen, dit is onderwerp-
werkwoord-voorwerp. Geleidelijk aan zal dit uitbreiden naar meervoud, 
voorzetsels, werkwoordstijden. 


Kleuters gaan aan over-regularizatie doen, dit wilt zeggen dat regels te ver 
uitbreiden zodat uitzonderingen er ook onder vallen. Ze gaan ook fouten gaan 
maken bij complexe zinnen. Tussen de leeftijd van 4-5 jaar kunnen ze al vele 
moeilijke zinsconstructies maken. 


De zinnen gaan eerst uitgebreid worden via:

• Juxtapositie: dit wilt zeggen dat ze een woord dat eigenlijk in de zin hoort er 

achter zullen zetten; bv ‘papa voordoen / willen’ ipv ‘papa willen voordoen’

• Topicalisatie: hier gaan ze een belangrijk woord van de zin achteraf nog eens 

herhalen. Bv ‘zon schijn / zon zon’. 


Ze gaan vaak problemen hebben met negatie, inversie bij vragen en passieve 
zinnen. 


5.3.Conversatie 


Pragmatiek = de praktische en sociale kant van taal, die kinderen moeten leren 
om effectief en op de gepaste manier met anderen te communiceren. Vanaf de 
leeftijd van 2 jaar gaan ze weten hoe ze om beurt moeten praten, kunnen ze gepast 



reageren op opmerkingen en een onderwerp tijdlang aanhouden. Vanaf de leeftijd 
van 4 jaar kunnen ze de conversatie aanpassen aan de leeftijd, geslacht en sociale 
status van de luisteraar. 


5.4.Ondersteunen taalontwikkeling 


Er zijn twee manieren om niet overmatig te corrigeren:

• Elaboratie: als een kind zegt ‘ik buiten spelen’ kan je dan als ouders zeggen ‘ja je 

wilt buiten spelen omdat het zo mooi weer is’.

• Recasting: als kind zegt ‘beker is gevalt’ kan je dan als ouders zeggen ‘idd je 

beker is gevallen’.

Door deze manieren toe te pasen corrigeer je het kind zonder hem rechtstreeks op 
zijn fout te wijzen. 




Hoofdstuk 9: fysieke en cognitieve ontwikkeling in de lagere schoolleeftijd 


1. Fysieke ontwikkeling en determinanten 


1.1.Lichaamsgroei 


De groei is in deze periode veel minder uitgesproken. De cephalocaudale trend zet 
zich verder, ouders gaan sneller nieuwe broeken en schoenen moeten kopen. De 
spierkracht van de kinderen gaan toenemen en ze gaan ook een veel grotere 
lenigheid hebben. Ze zullen ook heel veel energie hebben.


Kinderen zijn tijdens deze leeftijd veel gezonder dan vroeger, dit zou kunnen liggen 
aan het feit dat het immuunsysteem veel veel beter ontwikkeld is. 


1.2.Gezondheidsproblemen


We zien toch dat sommige kinderen gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen. 
Sommige kinderen zullen bijziendheid hebben en er kan soms ook sprake zijn van 
obesitas. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat ouders hun kinderen met eten 
belonen of ze eten aanbieden als ze emotioneel niet 100% zijn. Kinderen gaan 
hierdoor de lichamelijke signalen van honger niet leren. 


2. Motorische ontwikkeling 


2.1.Ruwe motorische ontwikkeling 


Ze zullen een betere beheersing hebben van hun ruwe motorische handelingen. Ze 
zullen vooruitgang vertonen in verschillende domeinen:

• Flexibiliteit/elasticiteit 

• Evenwicht 

• Snelheid en behendigheid van beweging 

• Kracht 


2.2.Fijne motorische ontwikkeling 


Er zal een verfijning van de fijne motoriek plaats vinden, ze zullen meer detail en 
diepte-elementen in hun tekeningen zetten. Meisjes gaan beter zijn in fijne 
motoriek terwijl jongens beter zijn in ruwe motoriek. 


2.3.Spelletjes met regels 


Het spelen van spelletjes is bevorderlijk voor de ontwikkeling:

• Toename in perspectief innemen: je kan begrijpen hoe anderen spelletje zullen 

spelen.

• Samen ontdekken welke regels goed zijn en welke niet. 

• Inzicht in wat fairheid en rechtvaardigheid betekenen. 


3. Piaget: het concreet-operationele stadium 

3.1.Concreet-operationele stadium 




Terwijl kleuters zich laten leiden door schijn en meest opvallende elementen, weten 
lagere school kinderen dat schijn kan bedriegen en je oordeel beter kan baseren op 
mentale bewerkingen. 


We zullen bij kinderen van deze leeftijd ook veel minder conservatie problemen 
zien. Kinderen gaan in dit stadium ook veel beter aan decentratie kunnen doen, ze 
gaan dus meer focussen op meerdere aspecten van en probleem en het met elkaar 
in verband gaan brengen. 


Ze gaan vanaf de leeftijd van 6-7 jaar ook aan seriatie kunnen doen, dit is de 
capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te ordenen. Als ze wat ouder 
zijn gaan ze dit ook in hun hoofd kunnen doen, dan spreken we van transitieve 
inferentie. 


Spatiaal redeneren wilt zeggen dat ze een begrip van ruimte hebben. Op de 
leeftijd van 10 jaar kan een kind al de weg aan iemand anders beginnen uitleggen. 


3.2.Beperkingen 


Ze kunnen enkel logisch nadenken zolang het gaat om concreet zichtbare en 
tastbare voorwerpen, als het gaat om abstracte categorieën gaan ze dit niet 
kunnen. Niet alle soorten conservaties zullen in één keer geleerd worden, ze zullen 
1 per 1, geleidelijk aan geleerd worden. 


3.3.Recent onderzoek 


Hieruit blijkt dat cultuur een invloed kan hebben op het ontwikkelen van het logisch 
denken. 


Concrete ervaringen worden geïntegreerd tot centrale conceptuele structuren (= 
netwerken van begrippen en relaties die meer algemeen, complexe en 
systematisch denken bevorderen in veel verschillende situaties). 


4. Informatie-verwerkingstheorieën 


4.1.Algemene principes 


Je zal meer dingen kunnen onthouden en de capaciteit om aan cognitieve inhibitie 
te doen zal veel beter zijn. 


4.2.Aandacht 


De aandacht van lagere school kinderen zal meer selectief zijn, ze zullen beter 
weten waar ze op moeten letten om tot de nodige oplossing te komen. Hun 
aandacht zal ook meer flexibel zijn: als ze eerst op basis van kleur moeten sorteren 
en achteraf op basis van grote, zullen ze dit zonder probleem kunnen doen. Ze 
gaan ook meet planmatig te werk, ze kunnen een gestructureerde aanpak 
toepassen om zo alles op een betere manier te doen. 


4.3.Geheugenstrategieën 




Ze zullen bewuste strategieën gebruiken om informatie beter te onthouden. In het 
begin gaan ze dingen gaan herhallen om deze beter te leren. Dan zullen ze dingen 
bv gaan organiseren, zodat zaken die bij elkaar hoger bij elkaar gaan zitten om ze 
zo dan beter te leren. 


Vanaf de leeftijd van 10 jaar zullen ze aan elaboratie doen, ze gaan dus creatief 
een soort link bedenken tussen de zaken die ze moeten onthouden. 


4.4.Kennisbestand 


Langere termijn geheugen wordt meer uitgebreid en een meer hiërarchisch 
gestructureerd netwerk. Als kinderen al veel over een onderwerp weten zullen ze 
veel makkelijker nieuwe informatie over dat onderwerp kunnen leren. Dit ligt aan 
het feit dat alles beter gestructureerd is en dat er meer motivatie is om deze dingen 
te leren. 


4.5.Theory of mind 


Metacognitie is de capaciteit om te denken over het eigen denken. Dit zal 
uitgebreid en verfijnd worden. 


4.6.Cognitieve zelfregulatie 


Kinderen beginnen te zien dat afhankelijk van de opdracht die ze krijgen ze andere 
cognitieve strategieën moeten toepassen.


5. Taalontwikkeling 


5.1.Woordenschat 


Ze zullen gemiddeld gezien 20 nieuwe woorden per dag leren, deze woorden zullen 
wel afgeleiden of samenstellingen zijn van woorden die ze al kennen. 


5.2.Grammatica 


Ze zullen beter zijn in het maken van passieve zinnen. 




Hoofdstuk 10: emotionele en sociale ontwikkeling tijden de lagere school leeftijd 


1. Erikson 




2. Zelfbegrip en zelfwaarde 






Kinderen zijn vaak geneigd om zichzelf beter in te schatten, bij oudere kinderen zal dit niet 
meer het geval zijn. Ze zullen dan een meer realistisch beeld hebben over zichzelf en ze 
zullen zich meer met anderen gaan vergelijken. 


Kinderen gaan zich ook in meer algemene trekken kunnen omschreven. Er kan een 
verschil zijn tussen wie je op school bent en wie je thuis bent. Ze moeten dus door 
verschillende zaken aan elkaar te koppelen een breder beeld krijgen over zichzelf. 


Het niveau van de zelfwaarde zal dus dalen, dit is een goed ding omdat het wilt zeggen 
dat de zelfwaarde dus realistischer wordt. 


Bij lagere school kinderen is uiterlijk heel sterk bepalend voor hun zelfwaarde. 


Er zijn bepaalde zaken die een invloed hebben op de zelfwaarde:

• Cultuur:  Aziatische kinderen zullen dan bv een lagere zelfwaarde hebben, dit zou 

kunnen zijn door het competitief gedrag. 

• Geslacht: meisjes hebben een iets lager zelfwaarde gevoel, het is wel maar een heel 

klein verschil. 

• Opvoeding: kinderen die bv permissief opgevoed worden zullen een veel te hoge 

zelfwaarde hebben wat niet goed is. 

• Attributiestijl


We kunnen 3 verschillende attributie categorieën onderscheiden:

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

toeschrijven.

• Stabiel vc veranderbaar: blijft de oorzaak aanwezig of is de oorzaak temporeel. 

• Globaal vs specifiek: is de gebonden verklaring relevant voor verschillende situaties of 

enkel voor deze situatie. 




Een pessimistische verklaringsstijl:

• Benadrukt interne, stabiele, en globale oorzaak voor negatieve gebeurtenissen. 

• Is geassocieerd met gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing. 


Specifiek met betrekking tot schoolse prestaties:

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

• Aangeleerde hulpeloosheid: verwachting dat competentie zal tekortschieten in behalen 

van doel. 


Impact van de omgeving op deze zaken:

• Ouder en leerkrachten: leren aanmoedigen boven sociale vergelijking en prestaties.

• Persoongerichte feedback vermijden: ‘jij bent een slimme jongen’ vs ‘die taak heb je 

goed afgelegd’. 

• Attribitie-training : falen toeschrijven aan gebrek aan inspanning in plaats van enkel aan 

capaciteiten. 


3. Emotionele ontwikkeling 


3.1.Zelfbewuste emoties


Ze zullen de aanwezigheid van volwassen niet meer nodig hebben; men weet zelf 
beter wanneer men zich fier, schuldig of beschaamd mag/moet voelen. Schuld 
gaan enkel geassocieerd met een intentionele fout. 


3.2.Emotioneel begrijpen 


Ze zullen complexe combinaties van emoties beter kunnen begrijpen, beter inzicht 
in zelfbewuste emoties, contradictorische info kan verwerkt worden en ze zullen nu 
ook empathie vertonen. Bij empathie zullen ze niet enkel begrip hebben voor 
ervaren ongemak van de andere persoon, maar ook voor zijn situatie.


3.3.Emotionele zelf-regulatie


Vanaf de leeftijd van 10 jaar wordt balans gezocht tussen twee algemene 
strategieën:

• Probleem-gerichte copingstrategie: gebruikt als gebeurtenis onder controle is, 

steun zoeken en probleem proberen op te lossen. 

• Emotie-gericht copingstrategie: interne, private strategieën. Gebeurtenis is 

buiten controle, herdefiniëren van de situatie, ontkennen van belang van 
gebeurtenis. 


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


Emotionele zelf-efficaciteit:

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

hanteren. 

• Gevoel dat je emoties onder controle hebt. 

• Bevordert sociale competentie, empathie en vermindert negatieve emoties. 


4. Morele ontwikkeling 




In de kindertijd neemt morele ontwikkeling een vlucht omwille van:

• Toenemende sociale wereld: meer vriendjes 

• Toenemende capaciteit tot perspectief inname

• Cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden


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


5. Relaties met leeftijdsgenoten 


5.1.Peer groepen 


Peergroepen zijn groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door 
leider-volgers worden gekenmerkt. 





5.2.Vriendschappen 


Speelkameraad maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en wederzijds 
vertrouwen. Ze zullen meer selectief zijn en er zal een meer langdurige band zijn, 
ze gaan dus conflicten leren overwinnen. Dit is een wederzijdse relatie.


5.3.Peer aanvaarding 


Peer aanvaarding is het graag gezien worden door een groep personen. Dit is dus 
geen wederzijdse relatie maar éénzijdig.


• Veel positief, weinig negatief: dit zijn vooral de populaire kinderen. Dit is niet 
altijd goed, je hebt kinderen met zacht temperament die echt hulpvaardig zijn en 
hieraan hun populariteit te danken hebben, kinderen die hun statuut danken aan 
reputatie is niet goed. Ze kunnen dan de reputatie van anderen kapot maken 
zodat hun eigen reputatie goed blijft. 


• Veel positief, veel negatief: hier is de mening verdeel, dit zijn vaak 
controversiële kinderen waar niet iedereen mee kan omgaan. Ze hebben dus een 
zeer gemixt profiel.


• Weinig positief, veel negatief: dit zijn de verworpen kinderen, dit zijn kinderen 
die zeer angstig zijn in de sociale wereld en zijn later vaatbaar voor 
internaliserende problemen. 




• Weinig positief, weinig negatief: dit zijn kinderen die niet veel opvallen. Ze 
kunnen een paar goeie vriendschappen hebben en zich goed in hun vel voelen. 
Het zijn meer introverte kinderen. 




Hoofdstuk 11: fysieke en cognitieve ontwikkeling in de adolescentie 


Puberteit (10-15 jaar) = geheel van de lichamelijke veranderingen die plaats vinden in het 
begin van de adolescentie. 


Adolescentie (10-20 jaar) = volledige overhang tussen de kindertijd en de volwassenheid. 


Er zijn verschillende grote invalshoeken om dit te bestuderen:

• Biologische perspectief: eerst is er een geleidelijke groei (voor de adolescentie), dan 

begint puberteit, hier wordt alles wat al opgebouwd was afgebroken met een periode 
van instabiliteit als gevolg. Volgens deze theorie zouden jongeren ook heel sterk 
gefocust zijn op zichzelf. 


• Sociaal perspectief: afhankelijk van de normen en waarden in een cultuur zal de 
adolescentie anders verlopen. 


Men zoek dan eigenlijk naar evenwicht tussen beide perspectieven, sommige zaken van 
beide theorieën zijn universeel. Het soort verwachting en de mate van druk die op 
adolescenten wordt geplaatst verschilt dan wel van cultuur tot cultuur. 


Bij ons wordt de adolescentie in 3 periodes onderverdeeld:

• Vroege adolescentie (11-14 jaar)

• Midden adolescentie (14-16 jaar)

• Late adolescentie (16-18 jaar)


1. Biologische veranderingen 


1.1.Hormonale veranderingen


De groeihormoon gaan hier een pik ondervinden (al rond de leeftijd van 8-9 jaar), 
het eerste wat gaat beginnen groeien zijn de botten (dit omdat ze heel traag 
groeien). We ondervinden hier ook de eerste productie van de geslachtshormonen, 
oestrogenen meer bij meisjes en testosteron meer bij jongens. 


De volgende hormonale verandering wordt door de hypothalamus aangestuurd, via 
bepaalde stappen gaat het de geslachtsdelen instrueren om bepaalde hormonen 
te maken, de geslachtsdelen geven op hun beurt ook feedback aan de hersenen 
zodat er een evenwicht ontstaat. In de puberteit valt deze feedback lus naar de 
hersenen weg, dit heeft als gevolg dat er een overproductie is van 
geslachtshormonen, wat op zijn beurt als gevolg heeft dat de primaire en de 
secundaire geslachtskenmerken ontstaan. 


1.2.Lichamelijke groei


Hersenontwikkeling 

Tussen de leeftijd van 11-15 jaar gaat er aan synaptic pruning gedaan worden. Er 
zal ook een versnelling zijn van de myelinisatie, dit zal ervoor zorgen dat we veel 
sneller kunnen nadenken (op de leeftijd van 25-30 jaar is dit voltooid en dan gaat 
het langzaam achteruit gaan). De hersen gaan ook meer structuur beginnen 
krijgen, ze zullen gevoeliger worden voor bepaalde prikkels uit de omgeving. 




Slaapgewoonte 


Adolescenten hebben nog evenveel slaap nodig als jongere kinderen, maar gaan 
typisch later slapen. Dit komt deels door biologie maar ook door sociale 
ontwikkeling zoals tv, Facebook, uitgaan, …. Dit gebrek aan slaap interfereert met 
aandachts- en emotieprocessen en leidt tot: slechtere schoolresultaten, 
humeurigheid en risicogedrag. 


Geslachtsverschillen 

Seksuele rijping 


Meisjes: 
• Borstontwikkeling: 10 jaar 

• Begin versnelde groei: 10 jaar

• Schaamhaar (begin): 10,5 jaar

• Piek versnelling lengte: 11,7 jaar 

• Menarche (menstruatie): 12,8 jaar 

• Volwassen gestalte: 13 jaar

• Borsten volgroeid: 14 jaar

• Schaamhaar (volledig): 14 jaar 


Meisjes Jongens 

Hier begint de groeiversnelling veel vroeger. Bij een 
leeftijd van ongeveer 10 jaar 

Hier begint het rond de leeftijd van 12,5 jaar. 

Bij de meisjes zullen de heupen breder zijn Bredere schouder en langere benen 

Zullen meer vettoename hebben, vooral op de 
billen, borsten en buik

Meer spiertoename en hun vet zit verspreid over 
heel het lichaam



Jongens: 
• Tester groter: 11,5 jaar 

• Schaamhaar (begin): 12 jaar

• Penis groter: 12 jaar

• Begin versnelde groei: 12,5 jaar 

• Spermache (ejaculatie): 13 jaar 

• Piek versnelling lengte: 14 jaar 

• Penis volgroeid: 14,5 jaar

• Volwassen gestalte: 15,5 jaar

• Schaamhaar (volledig): 15 jaar 


1.3.Individuele verschillen in de timing van de puberteit 


• Erfelijkheid, bv als je mama haar regels op jonge leeftijd had is er grote kans dat 
het bij jou ook zo zal zijn.


• Voeding, lichaamsbeweging

• Ethnische groep 

• Ervaringen van het gezin, als je in een heel stressvolle situatie zit zal je sneller in 

de puberteit zitten, dit zou biologisch gezien zijn zodat je sneller klaar bent om 
weg te gaan uit die stressvolle situatie. 


1.4.Psychologische impact van puberteit 


Humeurigheid  

Adolescenten vertonen meer negatieve stemmingen, hun gevoelens zijn ook 
minder stabiel dan tijdens de volwassenheid. 


Conflict met ouders 


Conflict gaat doorgans over alledaagse zaken waarbij ouders en adolescenten 
verschillen in visie. Als er heel veel conflicten zijn dan kan dat negatieve gevolgen 
hebben. 


2. Cognitieve ontwikkeling 


2.1.Formeel-operationeel stadium 


Hypothetisch-deductief redeneren:

• Hypothese afleiden uit een algemene theorie 

• Denken als een wetenschapper, alles moet een oorzaak hebben, alles in vraag 

stellen


Propositie-denken:

• Je kan focussen op 1 aspect van informatie dat belangrijk is

• De logica van verbale uitspraken evalueren (zonder verwijzing naar de echte 

wereld)


Denken in termen van mogelijkheden 
• Over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen (vb de toekomst)




• Over zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn (vb ouders, eerst denken dat 
ouders perfect zijn en dan bij het ouder worden weten dat dat niet zo is en dat ze 
ook maar mensen zijn)


• Zelfreflectie, dagdromen, fantasie 

• Thema’s: milieu, oorlog, discriminatie, vrijheid, liefde, … 


2.2.Informatieverwerking 


Adolescenten gaan systematisch de mogelijkheden na, leggen verbanden, en 
koppelen hypothesen terug aan de beschikbare evidentie 


2.3.Gevolgen van abstract denken 


Adolescenten vinden het leuk om discussie aan te gaan, terwijl de ouders het 
zouden kunnen zien als een erge ruzie zullen adolescenten het dan zien als dat ze 
gwn niet overeen kwamen. 


De sterke focus op zichzelf leidt ertoe dat adolescenten het gevoel hebben dat 
iedereen op hen gefocust is (nadruk op imago, blozen, verlegenheid, gevoeligheid 
voor kritiek). 




Hoofdstuk 12: emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de adolescentie 


1. Identiteitsvorming 


1.1.Erikson 


Identiteit = bepaald wie je bent, wat je belangrijk vindt, en de richting die je uitwil 
in het leven. Dit komt tot uiting in veel verschillende domeinen: beroep/
studiekeuze, relaties, moreel-politieke keuzes, etnische identiteit. 


Vroeger sprak men van een identiteitscrisis, dit was een tijdelijke periode van 
verwarring en onbehagen tijdens experimenteren met alternatieven, “soul-
searching” met als optimale uitkomst gevoel van temporeel-spatiale continuïteit. 


Nu spreekt men van exploratie, dit is geleidelijke en rustige aanpak van vorming 
van identiteit. 




Volgens Marcia zijn er verschillende identiteit statussen (=mogelijke uitkomst van 
identiteitsproces). Er zijn 2 criteria voor het bepalen van de identiteit status: (1) 
mate van exploratie en (2) de mate van binding (= in staat zijn bindingen en 
verplichting aan te gaan). 


Hier uit kunnen we dan besluiten dat we 4 verschillende statussen hebben:




1.2.Zichzelf begrijpen 


Zelf-concept (cognitief) 
• Brengt afzonderlijke trekken samen in grotere, abstractere trekken 

• Kan verwijzen naar contradictorische trekken tijdens vroege adolescentie 

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

nuance

• Inhoudelijk: meer nadruk op persoon in relatie tot andere


Zelf-waardering (evaluatief) 
• Steeds meer gedifferentieerd: nieuwe dimensies worden toegevoegd (hechte 

vriendschappen, …)

• Het niveau van zelfwaardering neemt meestal toe, tenminste op het einde van de 

adolescentie 

• Stabiliteit wordt groter: het zelfwaarde gevoel wordt gekristalliseerd 

• Positief zelfwaarde gevoel is belangrijke voorspeller voor aanpassing. 


Invloeden op de zelf-waardering:

• Democratische opvoeding (hoog)

• Aanmoediging leraren (hoog)

• Steun voorwaardelijk (laag; instabiel)

• Etnische groep: blanke adolescenten lager dan Afro-Amerikaanse 


2. Morele ontwikkeling 


2.1.Piagets theorie van morele ontwikkeling 




2.2.Kohlberg 


Hij maakte gebruik van dilemma’s is zijn studies. Voor hem was ook de manier van 
redeneren belangrijk, niet de inhoud van het antwoord. 






• Pre-conventioneel: moraal gecontroleerd door instanties buiten de persoon 

(=heteronome moraal). 

• Conventioneel: conformiteit van de sociale regels (geen eigenbelang); behoud 

van een sociaal systeem. 

• Post-conventioneel: overstijgen onvoorwaardelijke steun wetten, abstracte 

principes, altijd toepasbaar. 


3. Sociale ontwikkeling 


3.1.Vriendschappen in adolescentie 


Jongeren gaan nu meer intimiteit en loyaliteit zetten in hun vriendschappen. De 
vrienden die men gaat hebben zullen ook meer op ons beginnen lijken, 
identiteitsstatus, aspiraties, …. Op dit punt zullen er ook wat geslachtsverschillen 
zijn, meisjes meer emotionele intimiteit en jongens meer activiteiten en status. Het 
feit dat de vriendschappen intiem worden heeft potentiële gevaren al gevolg: co-
ruminatie, relationele agressie. 


Vriendschappen hebben heel veel voordelen, namelijk:

• Mogelijkheid tot zelf-exploratie, iemand anders echt begrijpen. 

• Basis voor latere intieme relaties. 

• Helpen omgaan met dagelijkse stress. 

• Kan houding en betrokkenheid school bevorderen. 


3.2.‘Cliques’ vs ‘crowds’ 


Clique is een kleine groep van 5-7 mensen, die bestaat uit goeie vrienden, die 
bepaald zijn door interesses en sociale status. 


Crowd is een grote groep (meerdere cliques) en de lidmaatschap is gebaseerd op 
reputatie en stereotype. 


3.3.‘Dating’ bij adolescenten 




Dit kot voort uit gemengde cliques, verschillende koppels gevormd en gaan samen 
dingen doen, deze worden dan individuele koppels. 


3.4.Conformiteit met peers 


De druk op conformeren neemt toe voor bepaalde zaken:

• Kleding 

• Uiterlijk 

• Activiteiten 


De conformiteit is het grootst in de vroege adolescentie en een ‘Authoritative’ 
opvoeding helpt om weerstand te bieden. 


4. Ontwikkelingsproblemen 


4.1.Depressie bij adolescenten 


Depressie is het vaakst voorkomende psychologische probleem (15-20%) bij 
adolescenten. Het komt ook dubbel zoveel voor bij meisjes als jongens. Het wordt 
vaak ook niet ernstig genomen. 


4.2.Suïcide bij adolescenten 


Dit is één van de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren. Het komt 4-5 keer meer 
voor bij jongens dan meisjes. 


Preventie:

• Signalen opvangen 

• Contactpersonen, zorgleerkrachten 

• Uitdrukken belangstelling zorg 


Behandeling:

• Medicatie 

• Therapie 

• Opvang gezinsleden 


4.3.Delinquentie 


Preventie:

• ‘Authoritative’ opvoeding 

• Goed onderwij 

• Welvarende buurt

• Zero-tolerantie werkt niet! Want is moeilijk vol te houden 


Behandeling (lang en intensief):

• Thuis houden (transfer); weghalen uit delinquente peergroep 

• Aanleren vaardigheden (sociaal, cognitief)

• Niet-agressieve omgeving (gezin, buurt, cultuur)


 



Hoofdstuk 14: emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de vroege 
volwassenheid (18-40)


1. De opkomende volwassenheid 


Dit is een fase van multidimensionele en multidirectionele ontwikkeling. Er is hier een 
graduele overgang vanaf de vroege 20er jaren. Dit door:

• Exploratie van studiekeuze, werk, waarden en relaties

• Weinig sociale verwachtingen 

• Verdieping van attitudes en waarden 


Het twee-cyclus model van identiteitsontwikkeling in de opkomende volwassenheid. 


Exploratie in de breedte houdt in dat mensen gaan kijken naar verschillende opties en 
alternatieven, om zo een keuze te maken. Deze keuze is een committent (=binding) die je 
maakt en deze zal deel zijn van je identiteit. Hierna doe je aan exploratie in de diepte 
doen, dit houdt in dat we je je vragen  gaat stellen bij je keuze: past deze nog bij me? 
Vindt ik het nog leuk? …? 


De opkomende volwassenheid is een vrij recent fenomeen, dat vooral voorkomt in rijke, 
geïndustrialiseerde landen. Het komt minder voor in ontwikkelingslanden en in 
omstandigheden van lage SES. 






De opkomende volwassenheid is een ook een behoorlijke belastende en uitdagende 
periode. Het vereist veerkracht en flexibiliteit, capaciteiten die ondersteund worden door:

• Cognitieve attributen (bv: goed kunnen plannen en opties afwegen)

• Sociaal-emotionele attributen (bv: positieve zelfwaarde, persistentie en een gevoel voor 

moraliteit)

• Sociale ondersteuning (bv: veilige band met ouders en leeftijdgenoten)


2. Theorie van Erikson: intimiteit vs isolement 


Het psychologisch conflict tijdens 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 (=commitment) t.a.v. een intieme partner. 




Het succes bij het oplossen van dit conflict bereidt voor op generativiteit, = zorgen voor 
de volgende generatie en de maatschappij helpen verbeteren. 


3. Levinson: vroege volwassenheid 


Zoals Erikson deelt Levinson de levensloop in in stadia of ‘seizoenen’, waarbij elk stadium 
begint met een overgang die ongeveer 5 jaar duurt. Tussen de overgangen zijn er stabiele 
perioden van ongeveer 5 à 7 jaar. 


Levensstructuur is het onderliggende design van iemands leven. 




De theorie van Vaillant sluit aan bij die van Levinson, maar geen stikte 
leeftijdsafbakeningen. Het bevestigt ook de stadia van Erikson, maar vult de gaten tussen 
deze stadia op. Hij bestudeerde aanvankelijk ook alleen mannen. 


Beperkingen Levinson en Vaillant:

• Conclusies gebaseerd op mensen geboren in de jaren 1920 tot 1940 

• Levinson bestudeerde weinig mensen zonder opleiding hoger onderwijs en van lage 

SES (vooral bij vrouwen)

• Deelnemers onderzoek Levinson waren in middelbare leeftij (35 tot 45 jaar) en 

herinnerden zich de vroege volwassenheid misschien niet meer zo goed

• Kortom: (prospectieve) studies op nieuwe generaties met uiteenlopende SES en 

culturele achtergrond zijn nodig 


Sociale klok, leeftijdsgebonden verwachtingen voor levens-gebeurtenissen (bv: trouwen, 
eerste kind, …). Dit is tegenwoordig wel minder rigide dan bij vroegere generaties. Het 
volgen van de sociale klok geeft vertrouwen en draagt bij tot sociale stabiliteit, het zorgt 
voor ‘distress’ als het niet gevolgd wordt of als je achterop raakt. 


4. Intieme relaties 


4.1.Partnerkeuze 


De meeste mensen kiezen een partner die op hen lijken (NIET ‘opposites attract’). 
Er zijn hier bepaalde geslachtsverschillen:

• Vrouwen: intelligentie, ambitie, financiële situatie, even oud of iets ouder




• Mannen: aantrekkelijkheid, huishoudelijk vaardigheden, iets jonger


Evolutietheorie: voortplanting 

• Vrouwen: beperkte reproductie-capaciteit, daarom man die nakomelingen kan 

beschermen 

• Mannen: grotere reproductie-capaciteit 


Sociale leertheorie: geslachtsrollen 

• Vrouwen: verzorgend, dus zorgtaken 

• Mannen: assertief, onafhankelijk, dus werk 

• In culturen met grotere gelijkheid tussen geslachten hebben mannen en vrouwen 

zelfde partnervoorkeuren


4.2.Driehoekstheorie van liefde (Sternberg)


Liefde heeft 3 componenten:

• Passie (fysiek)

• Intimiteit (emotioneel)

• Engagement (cognitief)


De passionele liefde is er vroeg (dit is het “bij elkaar passen”), deze passie neemt 
geleidelijk af, terwijl intimiteit en engagement toenemen. 


4.3.Vriendschap 


Vrienden versterken de zelfwaardering, bieden sociale ondersteuning en maken 
leven interessanter. 


Vriendschap zelfde geslacht:

• Geslachtsverschillen


• Vrouwen hebben meer intieme vriendschappen zelfde geslacht 

• Vrouwen praten liefst gewoon met vriendinnen

• Mannen willen samen iets doen met vrienden 


• Individuele verschillen 

• Hoe langer vriendschap duurt, hoe intiemer 

• Invloed van gezinsrelaties: bv. Vrienden zijn gezelschap bij voorkeur voor 

jonge volwassenen die ‘single’ zijn 


Vriendschappen andere geslacht:

• Jongvolwassenen leren veel over mannelijke en vrouwelijke stijlen inzake 

intimiteit 

• Seksuele aantrekking wordt gereguleerd 

• Kan evolueren naar romantische relatie (die stabieler kan zijn dan relaties zonder 

vriendschap vooraf)


Broers en zussen als vrienden:

• vaak lijken op vriendschap 

• Deze relaties gaan het langst mee 

• Kan verstoord worden door ouderlijke favoritisme en door sibling rivaliteit 

• In onderzoek Vaillant (hoog-opgeleide mannen): beste Predictor mentale 

gezondheid op 65 jaar was nauwe band broer/zus in vroege volwassenheid 




4.4.Eenzaamheid 


Eenzaamheid is gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de kloof tussen de 
sociale relaties die we nu hebben en diegenen die we zouden willen hebben. 
Volwassen voelen zich eenzaam als er een intieme partner of vrienden missen. 
Eenzaamheid bereikt een piek bij oudere tieners en bij vroege 20ers en daalt dan 
gestaag tot in de zeventig. 


5. Levenscyclus van het gezien 


Het levenscyclus van het gezien is een opeenvolging van fasen die kenmerkend is voor 
de meeste gezinnen over de hele wereld:

• Vroege volwassenheid: alleen wonen, huwelijk, kinderen opvoeden 

• Middelbare volwassenheid: kinderen verlaten huis, minder verantwoordelijkheden

• Late volwassenheid: pensionering, oud worden en overlijden van (meestal) echtgenoot


Vandaag de dag zijn er grote verscheidenheid in opeenvolging en timing van 
gebeurtenissen in gezien. Het model blijft nog steeds bruikbaar als georganiseerd 
denkkader. 


5.1.Ouderlijk huis verlaten 


De gemiddelde leeftijd is in de laatste decennia gedaald. De timing van deze 
gebeurtenis hangt af van:

• Opleiding volgen (jonger)

• Ontsnappen aan wrijvingen in gezin (jonger)

• Één-ouder gezin na echtscheiding (jonger)

• Financiële problemen (ouder)




Hoofdstuk 16: emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de midden-
volwassenheid (40-65)


1. Erikson: generativiteit tegenover stagnatie 





De generativiteit neemt toe met de leeftijd. Mensen met grote mate van generativiteit:

• Zijn goed aangepast (bv: weinig angst en depressie, grote zelfaanvaarding en 

levenstevredenheid)

• Staan meer open voor verschillende standpunten 

• Zijn politiek actief/proberen wereld te verbeteren (als 20ers)




Vaders zijn meer generatief als niet vaders, en moeders zijn even generatief als niet-
moeders. 




2. Andere theorieën over psychosociale ontwikkeling tijdens de midden-volwassenheid 


2.1.Levinson: middelbare volwassenheid 


Overgang naar de middelbare leeftijd (40-45), het heeft als gevolg:

• Gevoel dat “tijd opraakt” in leven

• Evalueren vroege volwassenheid 

• Ingrijpende of kleine veranderingen 


De overgang van de middelbare leeftijd is een periode waarin men succes in 
bereiken eigen doelen evalueert en zich focust op de vraag hoe men best eigen 
leven kan veranderen om een betekenisvolle toekomst te hebben. 




Jong-oud:

• Veel vrouwen maken zich zorgen over verminderde fysieke aantrekkelijkheid 

• In toenemende mate wordt dit ook verwacht van mannen 


Vernietigen-scheppen:

• Bewust worden van vernietigende krachten in menden 

• Tegengewicht: scheppen krachten beklemtonen

• Resultaat: schenking of erfenis nalaten voor volgende generaties 


Mannelijk-vrouwelijk:

• Mannen: meer aanvaarding eigen “vrouwelijke” trekken, zoals verlangen naar 

verzorgen en verzorgd worden, ook emotioneel

• Vrouwen: meer openstaan voor eigen “mannelijke” trekken, zoals autonomie, 

dominantie, en assertiviteit 


Binding-afzondering:

• Mannen en carrière-gerichte vrouwen: minder focus op ambitie en prestatie 

• Gezinsgerichte vrouwen (of met onbevredigende job): grotere betrokkenheid op 

werk of bredere gemeenschap 


Bij armoede, werkloosheid, gebrek aan respect: eerder overleven dan bevredigend 
leven nastreven. 


Als er te veel klemtoon is op productiviteit en winst: weinig kansen voor 
persoonlijke ontplooiing. 


2.2.Vaillant 


Hij beschreef generativiteit als het “bewaren van zin”. De komende generaties staat 
te drummen om fakkel over te nemen, de middelbare volwassenen verwerven zich 
door zichzelf en hun verworven positie te bevestigen maar tegelijk willen ze 
tradities of positieve aspecten van cultuur bewaren en doorgeven aan volgende 
generatie. 


In vele culturen vormen mensen van middelbare leeftijd tegengewicht tegen te 
snelle veranderingen veroorzaakt door adolescenten en jongvolwassenen. 


2.3.‘Midlife crisis’?


Midlife crisis = twijfel aan zichzelf, evaluatie, en stress erg uitgesproken in 40er 
jaren en leiden tot belangrijke herstructurering van persoonlijkheid. 


Niet iedereen maakt een midlife crisis door.


3. Stabiliteit en verandering in zelfconcept en persoonlijkheid 


3.1.Mogelijke zelven 


Het mogelijke zelven is wat men hoopt of vreest te worden. Het vormen de 
temporele dimensies van het zelf; waar het individu naar streeft en wat het hoopt te 
worden. Naarmate we ouder worden, minder sociale vergelijking en meer 



vergelijking over de tijd. De beschrijvingen van het actuele zelf blijven stabiel, maar 
beschrijven mogelijke zelf veranderen sterk. 


3.2.Zelfaanvaarding 


Er zijn drie belangrijke persoonlijkheidskenmerken die toenemen tijdens de 
midden-volwassenheid:

• Zelf-aanvaarding (goede en slechte kanten)

• Autonomie (niet anderen, maar zelf)

• Beheersing van omgeving 


3.3.Omgaan met problemen (Coping)


Toename effectieve coping-strategieën (het positieve zien, anticiperen/plannen, 
gebruik van humor. 


3.4.Geslachtsidentiteit 


Vrouwen nemen toe in mannelijke trekken en mannen nemen toe in vrouwelijke 
trekken. Theorieën hiervoor zijn:

• De ouderlijke imperatief 

• Daling in rol van geslachtshormonen 

• Leeftijdsgebonden vereisten 


3.5.Big five 


Zijn de vijf belangrijkste persoonlijkheidstrekken:

• Neuroticisme 

• Extraversie 

• Openheid (voor nieuwe ervaringen)

• Vriendelijkheid 

• Gewetensvolheid 

Deze trekken worden stabieler met de leeftijd. 




Hoofdstuk 18: emotionele en sociale ontwikkeling in late volwassenheid 


1. Erikson: ego-integriteit vs wanhoop 







2. Andere theorieën 


2.1.Peck: verfijning


2.2.Labouvie-vief


Ze zijn zeer goed in affect-optimisatie, uit kleine eenvoudige dringen een heel 
sterk positieve emoties kunnen halen. 


Ouderen blikken graag toe op het verleden, ze doen dus aan reminiscentie. Dit is 
niet altijd zinvol, het draagt enkel bij als het een ‘life  review’ is, je probeert de 
zinvolheid van het verleden te zien. 




3. Zelfconcept 


Ze hebben een veilig, complex zelfconcept: zelf-aanvaarding, positieve elementen zorgen 
voor aanvaarding van negatieve elementen. Een verhoopt of ideaal zelf-concept wordt 
geformuleerd. 


Veranderende persoonlijkheidskenmerken:

• Vriendelijkheid: hoger, goed gehumeurd, genereus 

• Sociabiliteit: daalt 

• Aanvaarding van verandering neemt toe


4. Sociale wereld 


Paradox: sociaal contact neemt af, welzijn neemt toe. Er zijn verschillende theorieën rond 
sociaal functioneren bij ouderen:

• Disengagement theory = wederzijds zich terugtrekken van ouderen en samenleving. 

Gevolg: eenmaal teruggetrokken is dood ouderen minder nefast voor samenleving. Het 
is wel geen sluitende verklaring voor paradox, want vele ouderen blijven actief 



betrokken en de terugtrekking is een fout van de samenleving en geen persoonlijke 
keuzen. 


• Activiteitstheorie: ouderen willen actieve rol blijven uitoefenen, maar krijgen hiertoe 
niet altijd de kans vanuit de samenleving. 


• Continuïteitstheorie: geen echte vervanging van sociale rollen doorn nieuwe, maar een 
voortzetting van sociale activiteiten die men gewoon is. Dit bezorgt een gevoel van 
continuïteit en identiteit. Sociale activiteiten en hobby’s blijven vaak dezelfde. 


• Socio-emotionele selectiviteitstheorie: sociale netwerken worden selectiever; enkel 
de meest bevredigende overleven. 


De functie van de vriendschappen verandert:

• Informatie vergaren 

• Bevestiging zoeken voor uniciteit 

• Emotieregulatie: vrienden die positieve interacties losmaken opzoeken. 


Naarmate men ouder wordt neemt informatie zoeken af, terwijl emotieregulatie toeneemt.



