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Geschiedenis, theorie en onderzoeksstrategieën  
Ontwikkelingswetenschap: vakgebied dat zich toelegt op het begrijpen van 
standvastigheid en verandering gedurende het leven 

 

1 Een wetenschappelijk, toegepast en interdisciplinair veld  

Redenen voor bestuderen van ontwikkeling:  

• nieuwsgierigheid  

• sociale druk om het leven van mensen te verbeteren  

 
Wetenschappelijk: stabiliteit en verandering van gedrag over levensloop  

• verschillende domeinen: fysiek, perceptueel, cognitief, emotioneel en sociaal  

• interesse voor beïnvloedende factoren voor ontwikkeling  

 

Toegepast: belang voor de praktijk  
 

Interdisciplinair: gecombineerde inspanningen uit vele wetenschappen  
 

2 Basisvragen 

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

 
Theorieën over ontwikkeling:  

• beschrijven  

• verklaren  

• voorspellen  

 

Nut van theorie:  

• begrijpen (richting en betekenis geven aan wat we zien) 

• basis voor praktijk  

• behoefte aan wetenschappelijke bevestiging (belang van replicatie)  

 

2.1 Continue of discontinue ontwikkeling?  

Discontinue verandering:  

• kwalitatieve verandering → nieuwe manier van reageren in specifieke periodes  

• abrupte verandering / plotse ommezwaai / crisis  

• in stadia (kwalitatieve veranderingen in denken, voelen en gedrag die 

kenmerkend zijn voor specifieke perioden van ontwikkeling)  
 
Continue verandering:  

• kwantitatieve verandering → uitbreiden van al bestaande vaardigheden  

• vaak geleide verandering / gradueel  

 

2.2 Éen verloop van ontwikkeling of meerdere?  

Vroeger: aanhangers van stadiatheorieën  

• zelfde sequentie van ontwikkeling  

• universeel 

• unidimensioneel  

 
Elke mens leeft in unieke context: unieke combinaties van persoonlijke en 
omgevingskernmerken dat kan resulteren in verschillende veranderingen  
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2.3 Relatieve invloed van nature en nurture?  

Nature: erfelijkheid / aangeboren biologische eigenschappen  

• nadruk op ontwikkeling als endogeen (van binnenuit gestuurd)  

• benadrukken van stabiliteit en belang van erfelijkheid  

• omgeving belangrijk bij vroege ervaringen  

 

Nurture: omgeving / fysische en sociale invloeden uit milieu  

• nadruk op ontwikkeling als exogeen (van buiten uit gestuurd)  

• beklemtonen plasticiteit / veranderbaarheid  

• omgeving belangrijk gedurende hele leven  

 
Tegenwoordig: achterhaalde discussie want erfelijkheid en omgeving spelen op een 

complexe manier op elkaar in 
 

3 Levensloopperspectief: een evenwichtig standpunt  

Ontwikkeling als dynamisch systeem: een proces dat doorgaat tot de dood, gevormd 
door netwerk van biologische, psychologische en sociale invloeden  

 
Ontwikkeling is: 

• levenslang  

• multidimensioneel en multidirectioneel 

• plastisch 

• beïnvloed door meerdere contexten  

 

3.1 Ontwikkeling is levenslang  

Drie brede domeinen van ontwikkeling die interageren:  

• fysiek 

• cognitief 

• emotioneel en sociaal  

 
Freud, Piaget en Kohlberg: theorieën stoppen bij adolescentie, daarna geen 

ontwikkeling meer  
 

Tegenwoordig: volwassenheid als ontwikkeling van vele mogelijkheiden → 
levenslange ontwikkeling  
 

Perioden van ontwikkeling:  

• prenataal: bevruchting tot geboorte  

• baby en peuter: geboorte – 2 jaar  

• vroege kindertijd: 2 – 6 jaar 

• lagere schoolleeftijd: 6 – 11 jaar  

• adolescentie: 11 – 18 jaar  

• vroege volwassenheid: 18 – 40 jaar  

• middelbare volwassenheid: 40 – 65 jaar  

• late volwassenheid: 65 jaar – overlijden  

 

3.2 Ontwikkeling is multidimensioneel en multidirectioneel  

Multidimensioneel: bepaald door complex samenspel van biologische, 

psychologische en sociale factoren  
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Multidirectioneel:  

• vooruitgang en achteruitgang over alle domeinen heen  

• vooruitgang en achteruitgang binnen hetzelfde domein  

 

3.3 Ontwikkeling is plastisch  

• kneedbaarheid, veranderbaarheid  

• grote verschillen tussen individuen  

• capaciteit tot veranderbaarheid neemt af over tijd → toenemende rigiditeit  

 

3.4 Ontwikkeling wordt beïnvloed door meerdere, interagerende krachten  

Invloeden op ontwikkeling:  

• leeftijdsgebonden invloeden  

• geschiedenisgebonden invloeden  

• niet-normatieve invloeden  

 

3.4.1 Leeftijdsgebonden invloeden  

• gebeurtenissen sterk gebonden aan leeftijd  

• voorspelbaar  

 

3.4.2 Geschiedenisgebonden invloeden  

• ervaren door mensen geboren rond zelfde tijdstip (cohort / generatie) 

 

3.4.3 Niet-normatieve invloeden  

Normatief: typisch / gemiddeld → geldt voor iedereen op dezelfde manier  
 
Niet-normatief:  

• onregelmatige gebeurtenissen  

• beperkt aantal mensen  

• onvoorspelbaar  

 

4 Wetenschappelijke beginselen  

4.1 Darwin: voorvader van de wetenschappelijke studie van kinderen  

Theorie steunt op verschillende principes:  

• natuurlijke selectie: organismen met bepaalde eigenschappen slagen er beter 

in om te overleven  

• seksuele selectie: eigenschappen die bijdragen tot reproductieve succes van 

organisme  

• beide eigenschappen hebben grotere kans om overgeërfd te worden → 

survival of the fittest  

 
Betekenis van evolutietheorie voor ontwikkelingspsychologie:  

• vaststellingen Darwin toegepast op de mens: bepaalde eigenschappen en 

gedragingen zijn nuttig voor onze overleving  

• recapitulatietheorie: ontogenese als herhaling van fylogenese (van eenvoudig 

naar complex) → achterhaald  
o ontogenese: de ontwikkeling van een mens gedeurende een 

mensenleven  
o fylogenese: de ontwikkeling of evolutie van de mens als soort  
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4.2 De normatieve periode  

Normatieve benadering: bij grote aantallen individuen worden gedragsmaten 
genomen en leeftijdsgerelateerde gemiddelden worden berekend om de typische 
ontwikkeling weer te geven 

• grootscheeps onderzoek om leeftijdsgemiddelden en typische ontwikkeling in 

kaart te brengen  

• beschrijving leidt tot vaststelling van geordend patroon van veranderingen → 

bevestigt maturatie-idee  

• endogene ontwikkeling  

 

4.3 De mentale testbeweging  

Binet: het identificeren van kinderen met leerproblemen → Stanford-

Binetintelligentietest 
 
Kenmerken:  

• interesse in individuele verschillen in ontwikkeling groeit 

• zoeken naar “de norm”  

 

5 Theorieën uit het midden van de 20ste eeuw  

 

5.1 Het psychoanalytische perspectief  

Psychoanalytische perspectief: mensen doorlopen een reeks fasen waarin ze worden 

geconfronteerd met conflicten tussen biologische drijfveren en sociale 
verwachtingen → hoe deze conflicten worden opgelost, bepaalt het vermogen van 

de persoon om te leren, om met anderen om te gaan en om met angst om te gaan 
 

5.1.1 Theorie van Freud  

Psychoseksuele theorie: hoe ouders omgaan met de seksuele en agressieve driften 
van hun kind in de eerste paar jaar is cruciaal  voor een gezonde 

persoonlijkheidsontwikkeling 
 
Menselijke psyche: bevat interne bron van vaste psychische energie die gedrag 

motiveert  

• libido / eros: gericht op het leven, plezier, seksualiteit, harmonie, integratie  

• thanatos: gericht op destructie, dood, differentiëren van anderen  

• persoonlijkheidsontwikkeling is gevolg van hoe het individu omgaat met driften 

→ lustprincipe  
 

Menselijke geest deelt zich op in drie structuren:  

• Id / Es: bron van biologische basisbehoeften en verlangens  

o geregeerd door primair denkproces zonder logica  
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o opereert volgens lustprincipe  

• Ego / Ich: bewuste en rationele kant van de mens 

o werkt aan de hand van het realiteitsprincipe  
o geregeerd door secundair procesdenken  

• Superego / Uberich: regels van de maatschappij volgen  

o vertegenwoordigt het deel dat de normen en waarden van de 
maatschappij internaliseert  

o aangeleerd door socialisatie  

o het “goede” wordt beloond (trots), het “slechte” wordt bestraft 
(schaamte, schuld)  

 
Metafoor → menselijke geest als waterbuizensysteem:  

• kranen open = Id predomineert (neurotische angst)  

• kranen dicht = Superego predomineert (morele angst)  

• druk afleiden = Ego bemiddelt  

 

Psychoseksuele stadia: 

• orale fase – geboorte tot 1 jaar 

o leren wereld kennen via mond  
o orale noden niet bevredigd → orale fixatie (nagelbijten, duimzuigen, 

overeten, roken, introvert, afhankelijk, verlatingsangst)  

• anale fase – 1 tot 3 jaar  

o zindelijkheid, macht, controle  

o anale fixatie door ongeduldigheid en schaamte (koppigheid, rebellie, 
dwangneurose)  

• fallische fase – 3 tot 6 jaar  

o Oedipus- en Elektracomplex: kinderen voelen seksueel verlangen voor 

de ouder van het andere geslacht  
o vorming Superego: om straf te vermijden gaat kind zijn verlangen 

opgeven en de waarden en karakteristieken van de ouder van 
hetzelfde geslacht overnemen  

o fallische fixatie: ouder van hetzelfde geslacht was té streng (Uberich 
draait overuren)  

• latentiefase – 6 tot 11 jaar 

o seksuele instincten rusten en Superego ontwikkelt zich verder  

o verwerven van competenties op school 

• genitale fase – adolescentie  

o seksuele driften sterker dan ooit  
o succesvolle ontwikkeling eerdere stadia resulteert in seks, trouwen enz  

 
Kritiek op Freud:  

• te grote klemtoon op rol van seksuele gevoelens  

• theorie is cultuurspecifiek (19de eeuw, Victoriaanse maatschappij)  

• er is geen onderzoek bij kinderen gebeurd  

5.1.2 Theorie van Erikson  

Verschillen Freud – Erikson:  

• rol van het ego verschilt  

o Freud: defensief → verdedigt zich tegen dreigingen van Es en Uberich  
o Erikson: constructief → actief oplossen van conflicten waarmee individu 

wordt geconfronteerd  

• Erikson heeft meer globale en positieve visie  

o Freud: pessimistisch en donker → Ego levert voortdurend een strijd 
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o Erikson: optimistisch → Ego is een sturende, positieve kracht die 

voortdurend streeft naar ontwikkeling van psychosociale identiteit 

• belang van de sociale omgeving  

o Freud: minimale rol → intrapsychisch  

o Erikson: substantiële rol → interpsychisch proces (psychosociale 
ontwikkeling staat centraal)  

• duur van ontwikkeling  

o Freud: na vijf jaar ligt persoonlijkheid vast  

o Erikson: ontwikkeling is levenslang proces  
 

Psychosociale theorie: het Ego bemiddelt niet alleen tussen Id-impulsen en Superego-
eisen, maar levert ook een positieve bijdrage aan de ontwikkeling door attitudes en 
vaardigheden te verwerven die het individu tot een actief, bijdragend lid van de 

samenleving maken  
 

Psychosociaal conflict:  

• geboorte tot 1 jaar: vertrouwen versus wantrouwen  

o vertrouwen: goede en warme verzorging  

o wantrouwen: verwaarlozing en harde behandeling  

• 1 tot 3 jaar: autonomie versus schaamte  

o autonomie: redelijke vrije keuze  
o schaamte: kind dwingen of schamen  

• 3 tot 6 jaar: initiatief versus schuld  

o initiatief: ouders steunen hun kind  
o schuld: ouders vragen te veel zelfcontrole  

• 6 tot 11 jaar: vlijt versus minderwaardigheid  

o vlijt: positieve ervaringen thuis, op school of bij leeftijdsgenoten  

o minderwaardigheid: negatieve ervaringen thuis, op school of bij 
leeftijdsgenoten  

• adolescentie: identiteit versus verwarring  

• vroege volwassenheid: intimiteit versus isolement  

• middelbare volwassenheid: generativiteit versus stagnatie  

o generativiteit: zorgen voor de volgende generatie  

o stagnatie: afwezigheid van betekenisvolle prestaties  

• late volwassenheid: ego-integriteit versus wanhoop 

o ego-integriteit: leven was het waard  

o wanhoop: bang van de dood door ontevredenheid met levensloop  
 
Epigenetisch model:  

• het leven ontwikkelt zich volgens een vast stramien van binnenuit → universele 

geldigheid, maar contextuele invulling  

• opeenstapeling van verschillende lagen → goed doorkomen van een crisis 

heeft implicaties voor verdere persoonlijkheidsontwikkeling  

5.1.3 Bijdragen en beperkingen van het psychoanalytische perspectief  

Voordelen:  

• nadruk op unieke, individuele levensgeschiedenis (klinische methode)  

• inspireerde onderzoek over vele aspecten van menselijke psychosociale 

ontwikkeling  
 

Nadelen:  

• weinig aandacht voor andere methodes, daardoor geïsoleerd  

• vele ideeën zijn moeilijk te onderzoeken  
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5.2 Behaviorisme en sociaal leren  

Behaviorisme: direct observeerbare gebeurtenissen – stimulus en respons – zijn de 
focus van onderzoek  

 
Filososfische achtergrond: 17de eeuw: tabula rasa – kind als onbeschreven blad  

• continue ontwikkeling  

• vele richtingen  

• kind is passief  

 

5.2.1 Traditioneel behaviorisme  

Klassieke conditionering: als je een neutrale stimulus combineert met een 

ongeconditioneerde stimulus (UCS) die op zich reeds een ongeconditioneerde 
reactie uitlokt (UCS), dan zal de neutrale stimulus een geconditioneerde stimulus (CS) 
worden die een geconditioneerde reactie (CR) zal uitlokken, analoog aan de UCR  

 
Operante conditionering:  

• gedrag gevolg door bekrachtiger verhoogt kans op dat gedrag  

• gedrag gevolgd door straf verkleint kans op dat gedrag  

 

Skinner:  

• operant: operatie uitvoeren op de omgeving → intentioneel ingrijpen om iets 

gedaan te krijgen  

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

 
Schematische voorstelling operante / instrumentele conditionering:  

 frequentie van gedrag 

neemt toe neemt af 

stellen van gedrag 

leidt tot  

toedienen van 

stimulus 

toedienen van 

gewenste stimulus 
= positieve 
bekrachtiging  

toedienen van 

aversieve stimulus 
= positieve straf  

wegnemen / 

vermijden van 

stimulus  

wegnemen / 
vermijden van 

aversieve stimulus 
= negatieve 

bekrachtiging  

wegnemen van 

gewenste stimulus 
= negatieve straf  

 
Vergelijking:  

Klassiek Operant  

S → R  R → S 

passief = gedrag is functie van 
aanwezigheid van stimulus die 
reflexmatig gedrag uitlokt 

actief = individu probeert actief 
bepaalde stimulus te bekomen  

 
Kernassumpties: 

• sociale omgeving programmeert menselijk gedrag (= mechanisch)  

o vele ontwikkelingslijnen zijn mogelijk  
o ontwikkeling is een kwantitatief accumulatieproces op grond van 

omgevingsinvloeden = continue ontwikkeling  

• gevolg  
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o weinig aandacht voor leeftijdspecifieke processen  

o fasetheorieën zijn zinloos  
 

5.2.2 Sociaal leren  

Sociaal leren-theorie: benadrukt modeling / imitatie / observationeel leren als 
krachtige bron van ontwikkeling 

 
Factoren die motivatie van kinderen om te imiteren beïnvloeden:  

• eigen geschiedenis van bekrachtiging of straf  

• de belofte van toekomstige bekrachtiging of straf  

• plaatsvervangende bekrachtiging of straf  

 

Sociaal leren:  

• observatie van standaarden van anderen en de reactie daarop  

• selectie van persoonlijke standaarden  

• ontwikkeling van gevoel van self-efficacy (persoonlijke competentie)  

 

5.2.3 Bijdragen en beperkingen van behaviorisme en sociaal leren  

Voordeel: toegepast in gedragstherapie (behavior modification → combinatie van 
conditionering en modelleren)  
 

Nadelen:  

• visie op omgevingsinvloeden te beperkt  

• onderschatten van eigen bijdrage tot ontwikkeling  

 

5.3 Cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget  

Filosofische achtergrond: 18de eeuw – Rousseau  

• “edele wilde”: kind als gezond en ethisch van nature  

• discontinue ontwikkeling (vier stadia → vroege, midden en late kindertijd, 

adolescentie)  

• maturatie: de opeenvolging van organische veranderingen in de loop van 

ontwikkeling die worden bepaald door instructies in de genetische code 

• kinderen hebben actieve impact op eigen ontwikkeling  

 
Cognitieve ontwikkelingstheorie: kinderen bouwen actief kennis op door omgaan met 

en verkennen van wereld  
 

5.3.1 Stadia van Piaget  

Doel van cognitieve ontwikkeling: adaptatie → structuren van denken passen zich 
aan om externe wereld te begrijpen en een evenwicht (equilibrium) te bereiken tussen 
interne structuren en informatie die ze tegenkomen in hun leven  

 
Schema: specifieke psychologische elementen die ten grondslag liggen aan een 

bepaalde vaardigheid  
 

Structuur: georganiseerd geheel van schema’s waartussen men een relatie ontdekt  
 
Stadia:  

• sensorimotorische fase – 0 tot 2 jaar  

o leert de wereld kennen door te handelen en via zintuigen  
o vinden manieren om sensorimotorische problemen op te lossen  
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• pre-operationele fase – 2 tot 6 jaar  

o peuter reageert niet meer op wat ze actueel waarnemen, maar ook op 

bepaalde voorstellingen  
o gebruiken symbolen om hun sensorimotorische ontdekkingen te 

representeren  
o beschikt nu over de capaciteit om de wereld op een symbolische wijze 

voor te stellen → virtuele werkelijkheid in plaats van fysieke werkelijkheid  

• concreet operationele fase – 7 tot 12 jaar  

o men kan logische bewerkingen (operaties) uitvoeren  
o betere organisatie in redeneren  

o operaties moeten concreet blijven  

• formeel operationele fase – 12 jaar en ouder  

o men kan abstract en hypothetisch redeneren → denken in termen van 
mogelijkheden en doelen  

 
Onderzoeksmethoden:  

• in begin: observatie eigen kinderen, alledaagse problemen en reacties daarop 

• later: klinische interviews → antwoord kind is basis voor volgende vraag  

 

5.3.2 Bijdragen en beperkingen van de theorie van Piaget  

Voordelen:  

• kinderen leren actief en hebben een rijke, gestructureerde intelligentie  

• stimuleerde veel onderzoek over kinderen  

• ontdekkingsleren wordt in scholen gestimuleerd  

 

Nadelen:  

• onderschatte de competentie van baby’s en kleuters  

• prestatie kan verbeterd worden door training versus idee van ontdekkingsleren  

• beperkte theorievorming na adolescentie  

 

6 Recente theoretische perspectieven  

6.1 Informatieverwerking  

Informatieverwerking: de menselijke geest kan ook worden gezien als een 
symboolmanipulerend systeem waardoor informatie stroomt → metafoor van de 

computer  
 
Flowcharts: stappen genomen in het oplossen van problemen  

 
Recente ontwikkeling binnen theorie: neuropsychologie van de cognitieve 

ontwikkeling  

• Hoe zijn veranderingen in de hersenen gerelateerd aan veranderingen in 

cognitief functioneren?  

• Welke ervaringen stimuleren of ondermijnen de ontwikkeling van de hersenen?  

 

Voordelen:  

• kind als actieve denker, maar geen stadia  

• zorgvuldige, rigoureuze onderzoeksmethoden  

 

 
Nadelen:  

• geen omvattende theorie van ontwikkeling  
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• geen plaats voor verbeelding, creativiteit  

• onderzoek in labosituaties  

 

Vergelijking met Piaget:  

Piaget Informatieverwerking 

Kind = actief lerend  Kind = actief lerend 

Universeel Universeel 

Stapsgewijze ontwikkeling: maturatie 

van mentale structuren  

Continue ontwikkeling van cognitieve 

processen 

Algemene concepten (geheel) 

Specifieke processen: deelaspecten 

zoals geheugen, aandacht en 
categorisatie  

 

6.2 Ethologie en evolutionaire ontwikkelingspsychologie  

Ethologie: de adaptieve of overlevingswaarde van gedrag en zijn evolutionaire 
geschiedenis → focus op fylogenese  

 
Evolutionare ontwikkelingspsychologie: adaptieve waarde van aangeleerd gedrag 

van de soort  
 

Studieobject van de ethologie: instincten → kant-en-klare reactieschema’s of 
gedragspatronen  

• doorheen evolutie biologisch verankerd  

• bevorderen aanpassing en overleving van de soort  

 

Imprinting: proces waarbij een bepaalde stimulus tijdens een kritische periode wordt 
opgeslagen of ingeprent (hechtingsmechanisme)  

 
Voorwaarden bij imprinting:  

• kritische periode: beperkte biologische rijpingsperiode om bepaalde 

gedragingen aan te leren  

• soort stimulus  

 
Ethologie als basis voor latere hechtingstheorie:  

• imprenting gezien als vorm van hechting  

• menselijke hechting biologisch geprogrammeerd → glimlachen, brabbelen en 

grijpen van baby zijn aangeboren sociale signalesn om een hechtingsrelatie 

tot stand te brengen  
 

Hechtingstheorie:  

• kritische / sensitieve periode: tijd die optimaal is voor het ontstaan van 

bepaalde capaciteiten en waarin het individu in het bijzonder reageert op 
omgevingsinvloeden 

• soort stimulus is bepalend  

 
Ethologie als basis voor evolutionaire ontwikkelingspsychologie:  

• doel: adaptieve waarde van cognitieve, emotionele en sociale ontwikkelingen 

nagaan  
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6.3 Socioculturele theorie van Vygotsky  

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

Cognitieve ontwikkeling: sociaal gemedieerd → cultureel bepaald proces  
 

Sociale interactie: samenwerken en dialogeren met mensen die meer weten  
 

Dialogen met experts leiden tot: continue veranderingen in cognitie die variëren van 
cultuur tot cultuur → culturen selecteren taken die kinderen moeten leren  
 

Voordeel: kinderen ontwikkelen unieke vaardigheden in elke cultuur  
 

Nadeel: verwaarloost biologische invloeden en eigen bijdrage tot ontwikkeling  
 

Piaget informatieverwerking Vygotski  

kind = actief lerend kind = actief lerend kind = actief lerend  

universeel universeel cultureel bepaald  

stapsgewijze ontwikkeling continue ontwikkeling 
continue en stapsgewijze 
ontwikkeling  

algemene concepten  specifieke processen minder duidelijk  

nature en nurture nature en nurture  
nature en nurture, met de 
klemtoon op nurture  

 

6.4 Ecologische theorie  

Bronfenbrenner: mens ontwikkelt binnen complex systeem van relaties en is beïnvloed 

door verschillende niveaus van omgeving  
 

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

 
Niveaus: hiërarchische reeks van concentrische cirkels  
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6.4.1 Het microsysteem  

Microsysteem: activiteiten en personen in onmiddelijke omgeving waar kinderen 
direct contact mee hebben  

• alle relaties zijn bidirectioneel  

• interacties veel gebeuren doorheen de tijd → blijvende impact op ontwikkeling 

 

6.4.2 Het mesosysteem  

Mesosysteem: verbindingen tussen microsystemen  

 

6.4.3 Het exosysteem  

Exosysteem: sociale contexten waaraan het kind zelf niet participeerd, maar roch een 

invloed uitoefenen op de ontwikkeling  

• formeel of informeel  

• storing in exosysteemactiviteiten heeft negatieve invloed  

 

6.4.4 Het macrosysteem  

Macrosysteem: culturele waarden, wetten, gebruiken en hulpbronnen  

• prioriteit dat macrosysteem geeft aan de noden van kinderen en volwassenen 

beïnvloedt de steun die ze krijgen bij binnenste lagen omgeving  
 

6.4.5 Een dynamisch, altijdveranderend systeem  

Chronosysteem: tijdsdimensie van model  

• omgeving verandert voortdurend (zelf gekozen of van buitenaf beïnvloed)  

• ecologische transities: verandering in context  

 

Conclusie: ontwikkeling is een samenspel van omgeving en individu → mens is product 
en producent van de eigen omgeving  

 

7 Theorieën vergelijken en evalueren  

Opvatting over drie basisvragen:  

Theorie 
Continue of 

discontinue? 

Uni- of 

multidirectioneel? 
Nature of nurture? 

Psychoanalyse discontinue unidirectioneel nature en nurture  

Behaviorisme en 
sociaal leren 

continue multidirectioneel nurture  

Piaget discontinuee unidirectioneel nature en nurture 

Informatiever-
werking 

continue unidirectioneel nature en nurture 

Ethologie 
continue en 
discontinue  

unidirectioneel nature en nurture 

Vygotsky 
continue en 
discontinue  

multidirectioneel nature en nurture 

Ecologische 
theorie  

niet gespecifieerd multidirectioneel nature en nurture 

Levensloopsper-

spectief 

continue en 

discontinue  
multidirectioneel nature en nurture  
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8 Ontwikkeling bestuderen  

Hypothese: voorspelling van theorie, die kan opgebroken worden in predicties 
 
Methode: specifieke activiteiten van deelnemers  

 
Opzet / design: algemeen plan van onderzoek dat beste toets van hypothese 

mogelijk maakt  
 

8.1 Vaak gebruikte onderzoeksmethoden  

• systemische observatie  

o naturalistisch 
o gestructureerd 

• zelf-rapportering  

o klinisch interview 

o gestructureerde interviews, vragenlijsten, tests  

• gevalstudies 

• ethnografie  

 

8.1.1 Systematische observatie  

Naturalistische observatie: observatie in het veld, in de natuurlijke omgeving  

• voordeel: weinig controle  

• nadeel: alledaags gedrag zien  

 
Gestructureerde observatie: observatie in labo (opgezet gedrag)  

• voordeel: meer controle  

• nadeel: labogedrag is niet alledaags gedrag  

 

8.1.2 Zelf-rapportering  

Klinisch interview: flexibele, conversationele stijl om te peilen naar het standpunt van 

deelnemer 

• voordeel 

o veel info op korte tijd  

o sluit goed aan bij alledaagse ervaringen  

• nadeel  

o accuraatheid  
o problemen met sociale wenselijkheid en verbale vaardigheden  

 
Gestructureerd interview: deelnemers krijgen dezelfde vragen op dezelfde manier  

• voordeel: gestandardiseerd  

• nadeel: geen diepgang  

 

8.1.3 Gevalstudies  

Gevalstudie: veel informatie over één persoon samenbrengen → volledig beeld  
 

Wanneer? als er slechts weinig gevallen zijn  
 

Voordeel: gedetailleerde informatie → waardevolle inzichten in de factoren die 
ontwikkeling beïnvloeden  

 
Nadeel:  
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• niet systematisch 

• subjectief  

• niet generaliseerbaar  

 

8.1.4 Ethnografie  

Vragenlijstonderzoek: veralgemeenbaarheid van processen nagaan  
 

Ethnografische methode: culturele betekenis van gedrag proberen achterhalen  

• beschrijvende, kwalitatieve techniek  

• niet individu, maar cultuur / groep 

• participerende observatie om eigen invloed te minimaliseren  

• nadeel: selectieve interpretatie en geen generalisatie  

 

8.2 Algemene onderzoeksdesigns  

Correlationeel:  

• duidt op samenhang tussen variabelen  

• toont geen oorzaak- en gevolgeffect aan  

 
Experimenteel:  

• laat oorzaak- en gevolguitspraken toe  

• laboratoriumexperimenten mogelijk niet toepasbaar in realiteit  

 

8.2.1 Correlationeel onderzoek  

Correlationeel design: informatie bij bestaande groepen verzameld, relatie tussen 
twee variabelen bestudeerd 

 
Correlatiecoëfficient:  

• getal dat de sterkte of grootte van de samenhang tussen twee variabelen 

aangeeft  

• teken geeft richting van verband aan  

• geeft aan of er een verband is tussen relatieve positie op één variebele en 

relatieve positie op andere variabele  
 

8.2.2 Experimenteel onderzoek  

Experimenteel design: inferentie oorzaak-gevolg mogelijk door toevallige of 
gerandomiseerde toewijzing  

 
Onafhankelijke variabele:  

• veroorzaakt veanderingen in andere variabele  

• behandeling of manipulatie waarbij deze variabele onder controle wordt 

gehouden  

 
Afhankelijke variabele:  

• wordt beïnvloed door onafhankelijke variabele  

• variatie in deze variabele is afhankelijk van variatie in onafhankelijke variabele  

 

8.2.3 Varianten van experimenteel onderzoek  

• laboratoriumexperiment  

o randomisatie 

o geen ecologische validiteit  
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• veldexperiment  

o randomisatie  

o ecologische validiteit  

• natuurlijk experiment  

o geen randomisatie  

o ecologische validiteit  
 

8.3 Designs om ontwikkeling te bestuderen  

8.3.1 Longitudinaal onderzoek  

Longitudinaal onderzoek: deelnemers worden herhaaldelijk bevraagd en 
veranderingen worden bestudeerd doorheen de tijd  

 
Voordelen:  

• algemene patronen en individuele verschillen  

• relaties tussen vroegere en latere gebeurtenissen  

 

8.3.2 Problemen bij longitudinaal onderzoek  

• uitval 

• praktijkeffecten: door deelname verander je als persoon 

• tijdsintensief  

• gebaseerd op één cohort  

 

8.3.3 Cross-sectioneel onderzoek  

Cross-sectioneel onderzoek: groepen van mensen van verschillende leeftijden 

worden samen bestudeerd 
 
Voordelen:  

• efficiënt  

• geen uitval of praktijkeffecten  

8.3.4 Problemen bij cross-sectioneel onderzoek  

• alleen algemene trend, geen individuele verschillen in ontwikkeling  

• cohorteffecten: iedere leeftijdsgroep behoort tot ander cohort → 

leeftijdsverschillen vertekend  
 

8.3.5 Ontwikkelingsonderzoek verbeteren  

8.3.5.1 Sequentieel onderzoek  
Sequentieel design: verschillende groepen bestudeerd op verschillende momenten  
 

Voordelen:  

• zowel longitudinale als cross-sectionele vergelijkingen  

• cohorteffecten analyseren  

 

Nadelen:  

• uitval 

• praktijkeffecten 

• tijdsintensief  

 

8.3.5.2 Experimenteel en ontwikkelingsonderzoek combineren  
• causale informatie geprefereerd  
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9 Ethiek in levenslooponderzoek  

Rechten van onderzoeksdeelnemers:  

• bescherming van beschadiging  

• informed consent  

• privacy  

• debriefinf  

• gunstige behandeling  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fysieke ontwikkeling in de eerste twee levensjaren  
1 Lichaamsgrootte  

1.1 Veranderingen in lichaamsgrootte en spier-vetsamenstelling  

Toename in lengte:  

• van geboorte tot eerste verjaardag: 50% toename  

• tegen tweede verjaardig: 75% toename  

 
Toename in gewicht:  

• tegen 5 maanden: x2 

• tegen einde eerste jaar: x3 

• tegen einde tweede jaar: x4  

 
Groei: gaat niet gradueel, maar in kleine spurtjes (honger en geirriteerd net voor spurt)  
 

Babyvet: toename tot ongeveer 9 maanden, daarna opnieuw slanker → behouden 
van constante lichaamstemperatuur  

 

1.2 Individuele en groepsverschillen  

• geslachtsverschillen: meisjes zijn iets kleiner en lichter dan jongens 

• etnische verschillen 
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• individuele verschillen: skeletleeftijd (maat van botontwikkeling → mate waarin 

kraakbeenachtige structuren omgezet zijn naar echt bot) 

o Afrikaanse kinderen voorop Europese en Noord-Amerikaanse kinderen  
o meisjes voorop jongens → meisjes meer bestendig tegen schadelijke 

omgevingsinvloeden  
 

1.3 Veranderingen in lichaamsproporties  

Groeitrends:  

• cephalocaudale trend: onderste deel van lichaam ontwikkelt zich minder snel 

dan het hoofd 

• proximodistale trend: de uitersten groeien later dat het hoofd en de borst  

 

Bij geboorte: hoofd is ¼ van de lichaamslengte, 1/3 is been  
 

Op 2 jaar: 1/5 hoofd, ½ been  
 

2 Hersenontwikkeling  

2.1 Ontwikkeling van neuronen  

Neuronen: zenuwcellen dat informatie opslaan en doorgeven  
 

Synapsen: kleine gaten waar vezels van verschillende neuronen dicht bij elkaar 
komen, maar elkaar niet aanraken  

 
Neurotransmitters: chemische stoffen gebruikt worden voor communicatie tussen 
neuronen  

 
Tijdens eerste twee jaren: neurale vezels en synapsen nemen met grote snelheid toe  

 
Geprogrameerde celdood: terwijl synapsen zich vormen, sterven veel omliggende 
neuronen  

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

 
Na geboorte:  

• verbindingen tussen neuronen  

• neuronen zonder verbindingen sterven af (20 – 80%)  

• stimulatie essentieel 

o gestimuleerde neuronen vormen verbindingen en synapsen  

o niet-gestimuleerde neuronen verliezen hun synapsen en keren terug 
naar een ongedifferentieerde staat = synaptic pruning  

 
Myelinisatie: schacht van myeline rond axonen, 
waardoor informatie-overdracht sneller gaat  

 
Gevolg: volume en gewicht van hersenen nemen toe  

 

2.2 Ontwikkeling van de cortex  

2.2.1 Regio’s van de cortex  

Eerst ontwikkelende regio’s: visuele, auditieve en motorische gebieden  
 
Later ontwikkelende regio’s: taal en frontale cortex (hogere-orde denken)  



 18 

 

2.2.2 Lateralizatie en plasticiteit van de cortex  

Linkse hemisfeer: verbaal, positieve emotie, sequentieel 
denken  

 
Rechtse hemisfeer: spatiaal, parallel en holistisch denken, 

negatieve emoties  
 

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

Plasticiteit: vele gebieden hebben nog geen specifieke 
functie en kunnen nog veel leren en specializeren  

 

2.3 Sensitieve periodes in de hersenontwikkeling  

2.3.1 Menselijk bewijs: slachtoffers van achtergestelde vroege omgevingen  

Kinderen geadopteerd / hersteld voor 6 maanden: snelle cognitieve inhaalbeweging  

 

2.3.2 Geschikte stimulatie  

Omgevingsinvloeden zijn belangrijk:  

• stimulatie is nodig om neuronen te activeren en verbindingen te maken  

• ook overstimulatie kan cognitieve schade toebrengen (overwelmen van 

neurale circuits)  
 

Expercience-expectant brain growth: zekere basisstimulatie die door hersenen 
verwacht wordt  
Experience- dependent brain growth: unieke ervaringen voor elk individu die zorgen 

voor interindividuele verschillen in hersenontwikkeling  
 

2.4 Verandere toestanden van opwinding  

Slaappatroon: verandert heel veel in de eerste twee jaren 
 

Net geboren: 16 tot 18 uur per dag  
 

Bij 2-jarigen: 12 à 13 uur per dag  
 
Vanaf 6 maanden: melatoninegehalte ’s nachts hoger dan overdag  

 

3 Invloeden op vroege fysieke groei  

3.1 Erfelijkheid  

Erfelijkheid bepaalt gedeeltelijk: zolang omgeving niet extreem negatief is  

• lengte  

• gewicht  

• snelheid van groei  

 

3.2 Nutritie 

Cruciaal in eerste twee levensjaren: twee keer zoveel energieverbruik als volwassenen  
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3.2.1 Borstvoeding versus flesvoeding  

Redenen voor borstvoeding:  

• goede balans van vetten en proteïnen  

• volledigheid (alle noodzakelijke ingrediënten)  

• verteerbaarheid: minder constipatie en diarree  

• gezonde groei: minder dik en leniger op 1-jarige leeftijd → kan kans op later 

overgewicht en obesitas verminderen  

• vlottere overgang naar vast voedsel omwille van verschillende smaken van 

moedermelk 

• bescherming tegen ziektes: antilichamen van moeder naar kind → minder 

allergische reacties, luchtweg- en darmklachten  

• bescherming tegen slechte kaakontwikkeling en tandhygiëne: goede 

zuigbeweging en geen zoete vloeistof  
 

Andere voordelen:  

• in ontwikkelingslanden: 6 à 14 maal grotere kans op overleven op 1-jarige 

leeftijd  

• meer tijd tussen twee opeenvolgende kinderen  

• geen verschil in emotionele aanpassing  

 

3.2.2 Lopen mollige baby's risico op later overgewicht en obesitas? 

Snelle gewichtstoename in babytijd: licht gecorreleerd met kans op overgewicht op 
oudere leeftijd → meer fruit, groenten en beweging  

 

3.3 Ondervoeding  

Marasmus: complete fysieke achteruitgang tijdens het eerste jaar door een tekort aan 

alle nutriënten, vaak door te weinig borstmelk (door ondervoeding moeder)  
Kwashiorkor: gezwollen buik door gebrek aan proteïnen in het eerste – derde jaar  

 
Gevolgen:  

• kleiner lichaam  

• blijvende schade aan hersenen, hart, lever of andere organen  

• wanneer eten toch verbetert → te veel gewichtstoename 

o traag metabolisme  

o verstoring van hongercontrolecenter hersenen  

• leren en gedrag  

o kleiner hoofd  
o minder groei en / of myenalisatie  

• meer intense stressreactie  

 

3.4 Emotioneel welzijn 

Niet-organisch gebrek aan enthousiasme: groeistoornis door gebrek aan ouderlijke 

liefde 

• koude en ongeduldige ouders bij borstvoeding  

• ongelukkig huwelijk  

• abnormaal eetpatriin lokt ongeduld uit (wederkerig)  

→ teruggetrokken en apathisch gedrag bij kind  
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4 Leervermogen  

4.1 Klassieke conditionering  

Klassieke conditionering: een neutrale stimulus wordt gekoppeld aan een 
ongeconditioneerde stimulus die leidt tot een reflexieve respons → koppeling door 

hersenen → neutrale stimulus leidt tot gedrag zonder andere stimulus en is dus 
geconditioneerde stimulus  
 

Extinctie: wanneer de CS genoeg keren zonder OS gegeven wordt, gebeurt de CR 
niet meer  

 

 
 

4.2 Operante conditionering  

Operante conditionering: kinderen reageren op omgeving en stimuli die op dat 

gedrag volgen veranderen de waarschijnlijkheid dat het gedrag in de toekomst 
gesteld gaat worden  
 

Bekrachtiging: stimuli die ervoor zorgen dat de frequentie van het gedrag gaat stijgen  
 

Straf: stimuli die ervoor zorgen dat de frequentie van gedrag daalt  
 

4.3 Habituatie  

Habituatie: graduele afname in de sterkte van een respons ten gevolge van 
repetitieve blootstelling  

 
Herstel / recovery: de vaststelling dat een nieuwe stimulus resulteert in een terugkeer 
naar het hogere niveau van responsiviteit → herinnert eerste stimulus en herkent de 

nieuwe als verschillend  
 

Voordeel van habituatie: onze aandacht is meer gefocust  
 

Verschillende mogelijkheden:  

• testfase volgt onmiddellijk na habituatiefase: herstel naar nieuwe stimulus meet 

voorkeur voor nieuwe stimuli en recente geheugen  

• testfase volgt veel later na habituatiefase: herstel naar de oude stimulus meet 

voorkeur voor vertrouwde stimuli en uitgesteld geheugen  

 

4.4 Imitatie  

Imitatie: capaciteit om gedrag van andere personen te imiteren  

• deels aangeboren  

• betwist door anderen: enkel reflexmatig  

• spiegelneuronen in hersenen = biologische basis  
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5 Motorische ontwikkeling  

Elke nieuwe stap zorgt ervoor dat: baby’s en peuters 

• zichzelf beter leren kennen  

• de wereld om zich heen beter leren kennen  

 
Motorische ontwikkeling beïnvloedt: sociale ontwikkeling  

 

5.1 De volgorde van motorische ontwikkeling  

Ruwe motorische ontwikkeling: controle verwerven over acties waardoor je beter de 

omgeving kan exploreren  
 

Fijne motorische ontwikkeling: controle verwerven over kleinere acties  
 

Motorische vaardigheid  Gemiddelde leeftijd Leeftijdsrange  

wanneer rechtop  
gehouden, houdt hoofd 

rechtop en stabiel 

6 weken 3 weken – 4 maanden 

bij buikligging, heft 
zichzelf op met de armen 

2 maanden  3 weken – 4 maanden 

rolt van zijlig naar ruglig 2 maanden 3 weken – 4 maanden  

grijpt kubus 3 maanden, 3 weken 2 – 7 maanden 

rolt van ruglig naar zijlig  4,5 maanden 2 – 7 maanden  

zit alleen 7 maanden 5 – 9 maanden 

kruipt 7 maanden 5 – 11 maanden 

trekt zich ergens aan op 
om te staan 

8 maanden 5 tot 12 maanden 

staat alleen 11 maanden 9 – 16 maanden 

loopt alleen 11 maanden, 3 weken 9 – 17 maanden 

bouwt toren van twee 
kubussen 

11 maanden, 3 weken 10 – 19 maanden 

krabbelt krachtig 14 maanden 10 – 21 maanden 

loopt met hulp de trap op 16 maanden  12 – 23 maanden 

springt ter plaatse 23 maanden, 2 weken 17 – 30 maanden 

loopt op zijn tenen 25 maanden 16 – 30 maanden 

 

Proximodistale trend: van binnen naar buiten (hoofd, romp en armen voor handen en 
vingers) → ruwe motorische ontwikkeling voor fijne motorische ontwikkeling  
 

Cephalocaudale trend: controle over het hoofd komt voor controle over romp en 
benen  

• hoofdje opheffen (2m)  

• zitten zonder steun (6m) 

• wandelen zonder steun (12m)  

 
Kruipen als voorbeeld van cephalocaudale motorische ontwikkeling:  

• buikligging  

• hoofd optillen  

• steunen op de onderarmen  

• bovenlichaam steunt op de gestrekte armen  

• sluipen = zich voorttrekken op de armen  

• kruipen op handen en knieën  
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5.2 Motorische vaardigheden als dynamische systemen  

Dynamische systeemtheorie van motorische ontwikkeling: nieuwe motorische 
vaardighede aanleren impliceert het verwerven van een gradueel complexer 

actiesysteem  
 

Vier factoren bij elke nieuwe vaardigheid:  

• ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel  

• capaciteit van het lichaam om te bewegen  

• doelen van het kind  

• ondersteuning door omgeving  

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

oefening  
 

De volgorde waarin motorische vaardigheden ontwikkelen, hangt af van: de 
anatomie van het lichaamsdeel dat gebruikt wordt, de omgeving en de inspanningen 
van de baby  

 

5.3 Fijne motorische ontwikkeling: reiken en grijpen  

Pre-reiken (tot 3m): slecht gecoördineerde zwaaibeweging naar een object (geen 

controle over arm, object zelden geraakt)  
 

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

• twee handen, later één hand  

• ze kunnen reiken naar bewegende objecten  

 
Ontwikkeling reiken voor grijpen: proximodistale trend (armen dichter bij lichaamsas) 

 
Grepen:  

• grijpreflex: automatisch  

• rijfgreep: met armen en handen iets binnen je bereik krijgen  

• handgreep: met vingers tegen handpalm  

• tanggreep: alle vingers samen tegen handpalm  

• pincetgreep: gebruik wijsvinger en duim  

 

6 Ontwikkeling van de zintuigen  

Sensaties:  

• passief opdoen van indrukken 

• adualisme: overdonderd zijn door chaos van indrukken → geen onderscheid 

tussen zelf en buitenwereld  

 
Perceptie:  

• actief proces van interpretatie en organisatie  

• dualisme: onderscheid tussen subjectieve indrukken en buitenwereld  

 

Tastzin: handpalmen, voetzolen en gelaat zijn meest gevoelig  

• voorkeur voor matige temperaturen  

• voorkeur voor huidcontact met verzorger → kalmerend  

 
Reuk en smaak: goed ontwikkeld → voorkeur voor zoete smaken  
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6.1 Gehoor  

Goed ontwikkeld (< 6m):  

• vanaf 3 dagen oud: hoofd draaien naar geluid  

• gevoel voor muzikale frasering  

• opgewonden reactie bij hoge en intense tonen en rustig worden bij lage en 

zachte tonen  

• voorkeur voor menselijke stem en eigen moedertaal  

 

6.1.1 Spraakperceptie  

Rond 5 maanden: gevoelig voor beklemtoning in eigen moedertaal  

 
Tussen 6 en 8 maanden: wegfilteren van geluiden niet gebruikt in eigen moedertaal  
 

Rond 7 tot 9 maanden: de gevoeligheid voor spraakstructuur uitbreiden naar 
individuele woorden 

 

6.1.2 Analyseren van de woordenstroom  

Statistisch leervermogen: door de spraakstroom te analyseren op patronen, 

verwerven ze een voorraad spraakstructuren waarvan ze later de betekenis zullen 
leren 

 

4 – 7 maanden Gevoel voor muzikale frasering  

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

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

6.2 Zicht  

Ontwikkeling zicht: onder impuls van hersenontwikkeling 

• na 2m: focussen op een object en kleurherkenning 

• na 6m: omgeving scannen en een bewegend object volgen  

• na 6 – 7m: diepte-perceptie  

 

6.2.1 Diepteperceptie  

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

Visuele kloof:  

• 6 – 14 maanden oude zuigelingen betreden visuele kloof niet  

• vertonen verandering in hartslag  

• kritiek: toetsen van capaciteit tot diepteperceptie is afhankelijk van capaciteit 

tot kruipen → diepte-perceptie al vroeger aanwezig  
 

< 1 maand gevoeligheid voor bewegende objecten  

2 – 4 maanden 
binoculaire diepte → integratie van beelden afkomstig van 

beide ogen  

5 – 12 maanden  gevoeligheid voor diepte in tekeningen  

 

Diepteperceptie bevorderd door: kruipen → bij elke nieuwe positie moet diepte 
aangeleerd worden   
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6.2.2 Patroonperceptie  

Contrastsensitiveit: contrast regereert naar het verschil in hoeveelheid licht tussen 
twee aaneensluitende zones → op 2m  
 

Als baby’s contrast kunnen ontdekken in twee of meer patronen: voorkeur voor meest 
contrasterende patroon  

 

3 weken 
• weinig contrastgevoelig  

• voorkeur voor grote, simpele patronen 

2 maanden 
• meer oog voor detail 

• voorkeur voor complexere patronen 

4 maanden  kan patronen ontdekken, zelfs als de grenzen niet zichtbaar zijn  

12 maanden kan objecten herkennen, zelfs als 2/3 van de figuur ontbreekt  

 

6.2.3 Gezichtssperceptie  

 

< 1 maand voorkeur voor eenvoudige gezichtspatronen: rand van gezicht  

2 – 4 maanden 

• voorkeur voor complexere elementen in gezicht: 

binnenszijde  

• onderscheid tussen bekende en onbekende gezichten  

• voorkeur gezicht moeder versus vreemd gezicht  

5 – 12 maanden kan emotionele uitdrukkingen op gezicht waarnemen 

 

Vroege voorkeur voor: normaal gestructureerd menselijk gelaat → nature of nurture?  
 

6.3 Intermodale perceptie  

Intermodale perceptie: informatie van verschillende zintuigen wordt geïntegreerd  
 

Capaciteit neemt toe in eerste levensjaar:  

• 3 – 4 maanden: matchen van gezichten en stemmen  

• 4 – 6 maanden: waarnemen en herinneren van unieke gezicht-stemparingen 

van vreemde volwassenen  
 

Snelle ontwikkeling: biologisch geprimeerd om te focussen op amodale informatie  
 

6.4 Zintuigontwikkeling begrijpen  

Differentiatietheorie:  

• kinderen zoeken actief naar invariante, niet-veranderende kenmerken van de 

omgeving  

• ze stellen stabiele relaties vast tussen stimuli  

• perceptie wordt meer en meer sensitief of gedifferentieerd  

• interactie met de omgeving versnelt zintuigelijke ontwikkeling  

• kinderen percipiëren niet alleen, ze geven ook betekenis aan wat ze zien  
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Cognitieve ontwikkeling in de eerste twee levensjaren  
1 Theorie van Piaget  

Cognitieve ontwikkeling: doorlopen van vier stadia van kindertijd tot adolescentie → 

eerste stadium = sensorimotorisch stadium (baby’s denken met hun ogen, oren, 
handen en andere sensorimotorische middelen)  
 

1.1 Algemene concepten  

Schema’s: specifieke psychologische componenten 

• georganiseerde componenten om betekenis te geven aan ervaring 

• wat aan een handeling gemeenschappelijk is en kan herhaald worden  

 

Schema’s veranderen met leeftijd: eerst gebaseerd op handelingen 
(bewegingspatronen), later overgang naar mentaal niveau (denken)  

 

1.1.1 Adaptatie  

Aanpassing: opbouw van schema’s door directe interactie met omgeving, waardoor 

men op een meer aangepaste wijze weet om te gaan met de omgeving → interactie 
met externe buitenwereld  
 

Aanpassing bestaat uit twee complementaire processen:  

• assimilatie: gebruiken van bestaande schema’s om de buitenwereld te 

begrijpen  

• accommodatie: aanpassen van oude schema’s en vorming van nieuwe 

schema’s om zich beter aan omgeving aan te passen 
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Cognitief equilibrium: periodes van weinig 
verandering → meer assimilatie dan 

accommodatie  
 

Cognitief disequilibrium: periodes van snelle 
verandering → meer accomodatie dan assimilatie (huidige schema’s pasten niet 
meer bij omgeving)  

 

1.1.2 Organisatie  

Organisatie: concept wordt opgesplitst in subcategorieën via een proces van  

• generalisatie  

• differentiatie  

→ intern  
 

1.1.3 Extra  

Metatheorie van Piaget:  

• kind = actieve kenniszoeker  

• kinderen construeren ideeën over hun wereld terwijl ze deze actief verkennen  

 
Holistisch-organismisch mensbeeld:  

• zoeken naar eenheid en inherente orde via processen van aanpassing en 

organisatie  

• inherente drang of tendens naar hoger niveau van functioneren en stabiliteit  

 

Evolutie naar meer aangepast functioneren is functie van:  

• rijping zenuwstelsel  

• actieve interactie met fysieke werkelijkheid  

• ervaring in interactie met sociale milieu  

• het adaptieve organismische equilibratieproces  

 

1.2 Sensorimotorisch stadium  

Circulaire reactie: manier om eerste schema’s aan te passen → kind stuit onverwacht 

op nieuwe ervaring door eigen bewegingen (wil gebeuren steeds herhalen)  
 

Zes stadia:  

oefenen aangeboren 
reflexen 

geboorte – 1 
maand  

reflexen pasgeborene 

primaire circulaire reacties  
1 – 4 
maanden 

eenvoudige motorische gewoonten 
i.v.m. eigen lichaam  

secundaire circulaire 
reacties  

4 – 8 
maanden  

herhalen van interessante effecten in 
omgeving  

coördinatie van 

secundaire circulaire 
reacties  

12 – 18 
maanden 

exploreren eigenschappen van 

voorwerpen door nieuwe 
handelingen  

mentale voorstellingen  
18 maanden 
– 2 jaar  

interne weergave objecten of 
gebeurtenissen; uitgestelde imitatie  

 

1.2.1 Herhalen van toevallige gebeurtenissen  

Substadium 1: inoefenen van aangeboren reflexen (geboorte – 1 maand)  
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• aangeboren reflexen zijn bouwstenen van sensorimotorisch denken  

• baby’s zuigen, grijpen en kijken op zelfde manier (ongeacht omstandigheden)  

 

Substadium 2: primaire circulaire reacties (1 – 4 maanden)  

• herhalen van toevallige handelingen om basisbehoeften te bevredigen  

• egocentrisch, want gestuurd uit eigen behoeftes  

• niet langer veroorzaakt door externe prikkel, maar komt tot stand door eigen 

gedrag  

• gedrag aanpassen aan omstandigheden  

 

Substadium 3: secundaire circulaire reacties (4 – 8 maanden)  

• rechtop zitten en aandacht naar externe wereld  

• herhaling van interessante effecten die door eigen handelingen veroorzaakt 

werden  

• imitatie van vertrouwde handelingen bij anderen (maar niet van nieuwe 

handelingen)  

 

1.2.2 Intentioneel gedrag  

Substadium 4: coördineren van secundaire circulaire reacties (8 – 12 maanden)  

• combineren van schema’s in nieuwe, complexere acties  

• intentioneel of doelgericht gedrag: opzettelijk coördineren van schema’s om 

eenvoudige problemen op te lossen  
 
Voorwaarden voor intentioneel gedrag:  

• gedrag is uitwendig gericht op een object  

• middelen moeten gebruikt worden om een doel te bereiken  

• gedrag is gericht op aanpassing aan nieuwe toestand en geen herhaling van 

bekende schema’s  

• gedrag is vanaf begin doelgericht  

 
Objectpermanentie: inzien dat voorwerpen blijven bestaan als ze uit het zicht zijn 

• onvolledige objectpermanentie in fase 4: A-niet-B-fout → wanneer ze iets 

zoeken in een eerste verstopplaats en het daarna verplaatst zien worden naar 
een nieuwe plaats, blijven ze op de eerste plaats zoeken = beginnende 

objectpermanentie  

• in fase 5: geen A-niet-B-fout meer = gevestigde objectpermanentie  

 
Bijkomende voordelen substadium 4:  

• intentioneel handelen is begin van probleemoplossend denken en ontwikkeling 

van praktische intelligentie  

• beter anticiperen op gebeurtenissen en intentioneeel proberen te veranderen  

• imiteren van gedragingen die lichtjes anders zijn dan gewoonlijk: intentionele 

imitatie  
 

Substadium 5: tertiaire circulaire reacties (12 – 18 maanden) 

• herhalen van handelingen die op objecten zijn gericht, maar nu met meer 

variaties  

• ontdekken van nieuwe middelen door actief experimenteren  

• men kan niet zomaar meer gaan assimileren, maar men moet ook gaan 

accomoderen  

• A-niet-B-fout niet meer gemaakt → gevestigde objectpermanentie  
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1.2.3 Mentale representatie  

Substadium 6: mentale voorstellingen (18 maanden – 2 jaar)  

• interne weergave van informatie die menselijke geest kan manipuleren  

o mentale beelden van mensen en objecten  
o begrippen of concepten  

 
Voordelen mentale representatie:  

• problemen oplossen in het hoofd i.p.v. trial-and-error = geïnterioriseerd 

experimenteren  

• uitgestelde imitatie: gedragingen van niet-aanwezige modellen onthouden en 

nadoen  

• verbeeldingsspel (make-believe play): alledaagse en ingebeelde 

gebeurtenissen uitbeelden  

 

1.3 Recent onderzoek  

Baby’s kunnen veel dingen vroeger dan Piaget beweerde: baby’s weten veel over 

fysieke eigenschappen van voorwerpen indien procedures gebruikt worden waarbij 
ze niet actief naar voorwerpen moeten zoeken → violation-of-expectations-methode: 

habituatie-onderzoek dat nagaat of sequentie aan gebeurtenissen ingaan tegen de 
verwachtingen  
 

1.3.1 Objectpermanentie  

Vaststelling: herstel (= langer kijken) bij onmogelijke gebeurtenis (unexpected event) 
dan bij mogelijke gebeurtenis (expected event)  

Suggereert dat baby:  

• verwonderd is over afwijking van fysieke realiteit en zich dus bewust is van dat 

aspect van de fysieke werkelijkheid  

• over objectpermanentie beschikt: verwacht dat een object achter een scherm 

blijft bestaan  
 
Kritiek: geen replicatie en onduidelijke wat peuters nu goed begrijpen als ze langer 

staren  
 

1.3.2 Mentale representatie  

Piaget: mentale voorstelling vanaf 18 maanden  
 

Meer recente evidentie: herinneren en terugvinden van verborgen object na één 
minuut (8 maanden)  

 

1.3.2.1 Uitgestelde en afgeleide imitatie  
Uitgestelde imitatie komt vroeger:  

• op 6 weken: imiteren gelaatsuitdrukking volwassene de volgende dag  

• na 6 – 9 maanden: activiteiten van volwassenen imiteren  

• na 12 – 18 maanden: langere perioden en over veranderende contexten heen  

 

Rationele imitatie: afleiden van iemand anders bedoelingen → aanpassing imitatie 
aan de doelen van het model  

 

1.3.2.2 Problemen oplossen  
Rond 7 – 8 maanden: kinderen ontwikkelen intentionele doelen  
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Rond 10 – 12 maanden: problemen oplossen door analogie  
 

Tegen het einde van het eerste levensjaar: kinderen vormen flexibele mentale 
voorstellingen voor hoe ze middelen moeten gebruiken om problemen op te lossen → 

niet zomaar trial-and-error  
 

1.3.2.3 Symbolisch begrip  
Verplaatste referentie: het besef dat woorden kunnen worden gebruikt om mentale 
beelden op te roepen van dingen die niet fysiek aanwezig zijn → essentieel om te 
leren van symbolen  

 
Eerst: moeite om taal te gebruiken om nieuwe informatie te verwerven over een 

afwezig voorwerp  
 

Tijdens het tweede levensjaar: begrijpen van de symbolische functie van foto’s  
 

1.4 Evaluatie 

Sommige dingen gebeuren vroeger dan Piaget dacht:  

• secundaire circulaire reacties 

• begrijpen van objectkenmerken  

• objectpermanentie  

• uitgestelde imitatie  

• problemen oplossen door analogie  

• verplaatste referentie van woorden  

 

1.4.1 Alternatieve verklaringen  

• baby’s worden geboren met basiskennis in verschillende domeinen van 

denken  

• volgens Piaget: alle kennis opbouwen via sensorimotorisch handelen  

 

Theorie van de basiskennis / core knowledge perspective: kinderen worden heboren 
met een reeks van kennissystemen (core domains of thought) die toelaten om snel 

nieuwe info te vatten  

• fysieke kennis: objectpermanentie, besef dat een voorwerp niet door een 

andere kan en zwaartekracht  

• taalkundige kennis 

• psychologische kennis: begrijpen van mentale staten (intenties, emoties, 

verlangens en overtuigingen)  

• numerieke kennis: kunnen aantallen tot drie discrimineren 

 

1.4.2 Piaget’s erfenis  

Ruime consensus over twee dingen:  

• 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 de 
omgeving  
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2 Informatieverwerking  

2.1 Een algemeen model van informatieverwerking  

 
 

Metafoor: computermodel  
 
Mentale strategieën: worden toegepast op informatie die door het systeem stroomt 

waardoor die beter onthouden en efficiënter gebruikt wordt  
 

Drie verschillende types geheugen:  

• zintuigelijk geheugen / sensory register: beelden en geluiden worden 

rechtstreeks voorgesteld en korte tijd opgeslagen  

• kortetermijngeheugen / werkgeheugen: er wordt actief gewerkt op een 

beperkte hoeveelheid informatie door toepassing van mentale strategieën  

• langetermijngeheugen 

o permanente opslagplaats van kennis  
o capaciteit is onbeperkt  

o vaak eerder problemen met terugvinden van informatie (retrieval)  
o informatie wordt in categorieën opgedeeld om beter terug te vinden  

 

Sturing systeem: deel van het werkgeheugen → central executive  

• stuurt informatiestroom  

• geeft aan waarop te letten  

• combineert oude en nieuwe informatie  

 
Automatische processen: processen die we zo gewoon zijn, dat ze geen plaats nodig 

hebben in het werkgeheugen  
 

Sommige aspecten ontwikkelen verder tijdens kindertijd en adolescentie:  

• capaciteit  

• snelheid van verwerking  

• functioneren van de central executive  

 
Capaciteit neemt toe in functie van:  

• hersenontwikkeling  

• verbetering in gebruik van mentale strategieën (executive function): 

aandacht, impulscontrole, informatiecoördinatie in werkgeheugen, flexibiliteit  
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2.2 Aandacht  

• snellere verwerking van nieuwe informatie → verkorting van habituatietijd  

• efficiëntie en vermogen om focus te veranderen gaan, verbeteren  

• meer volgehouden aandacht na eerste jaar  

 

2.3 Geheugen  

• habituatie-onderzoek  

• operante conditionering  

• beide focussen op herkenning: opmerken dat een stimulus identiek of 

gelijkaardig is aan één die men vroeger gezien heeft  

• herkenning ≠ herinnering: zich iets herinneren zonder perceptuele 

ondersteuning → vanaf één jaar  

 

2.4 Categorisatie  

• indrukwekkende perceptuele categorisatie in eerste jaar  

o onderzoek met  

▪ operante conditionering  
▪ habituatie  

o maar: passieve categorisatie op basis van visuele kenmerken  

• conceptuele categorisatie in tweede jaar  

o proces van actieve categorisatie  
o gebaseerd op niet-waarneembare elementen  

o verschuiving vindt plaats door  
▪ toename in kennis van de wereld  
▪ ouders die objecten benoemen  

 

2.5 Evaluatie  

Positief: denken nauwkeurig geanalyseerd in zijn verschillende componenten  

 
Negatief: componenten worden later niet geïntegreerd in een brede, omvattende 

theorie over de ontwikkeling van het denken  
 

3 Sociale context van cognitieve ontwikkeling (Vygotsky) 

Zone van naaste ontwikkeling / zone of proximal development: reeks taken die kind 
niet alleen kan uitvoeren, maar kan leren met hulp van meer ervaren partners  

 
Creëeren van nieuwe schema’s:  

• handelen in de fysieke wereld (Piaget)  

• ervaringen efficiënter en betekenisvoller gerepresenteerd 

(informatieverwerking)  

• sociale bemiddeling (Vygotsky)  

 

4 Individuele verschillen in vroege mentale ontwikkeling 

Cognitieve theorieën: proberen het proces van de ontwikkeling te verklaren  

 
Cognitieve producten: scores die latere prestaties voorspellen  
 

Infant tests: meestal perceptuele en motorische reacties, maar ook vroege taal en 
probleemoplossen  
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Bayley Scales of Infant Development omvatten:  

• een cognitieve schaal 

• een taalschaal  

• een motorische schaal 

• een sociaal-emotionele schaal  

• adaptief gedrag-schaal  

 

4.1 Berekenen van intelligentietestscores  

Intelligentiequotiënt: score die toelaat om prestatie van een kind op de 
intelligentietest te vergelijken met prestaties van andere kinderen van dezelfde leeftijd  

 
Standardisatie: de test geven aan een grote, representatieve steekproef en de 

resultaten gebruiken als standaard voor het interpreteren van scores 
 

Normale distributie: resultaten grote groep mensen op elke leeftijd vormen klok-
vormige verdeling → normen waarmee in de toekomst anderen vergeleken worden 
 

Scores:  

• minder dan 100: achter op ontwikkeling  

• ongeveer 100: gemiddeld  

• meer dan 100: voor op ontwikkeling  

4.2 voorspellen van latere prestaties op basis van babytesten 

Intelligentie is niet aangeboren: intelligentietests voor jonge kinderen zijn slechte 

voorspellers  

• intelligentie schommelt  

• jonge kinderen snel afgeleid  

• op jonge leeftijd hebben tests andere inhoud  

 
Ontwikkelingsquotiënten: scores op test voor jonge kinderen  

 
Meestal gebruikt als screening: opsporen van kinderen met problemen  

 

5 Taalontwikkeling  

Snelle ontwikkeling:  

• gemiddeld eerste woord op 12 maanden  

• tussen 1,5 en 2 jaar: twee-woorden-zin  

• op 6 jaar: woordenschat van 10000 worden  

 

5.1 Theorieën van taalontwikkeling  

 

Behavioristisch Aangeleerd door operante conditionering en imitatie 

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

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

 

5.1.1 Nativistisch perspectief  

Vaststelling van Chomsky: taal is te complex om aangeleerd te worden of ontdekt te 
worden door kinderen zonder de veronderstelling van een aangeboren potentieel  
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Oplossing: language acquisition device (LAD) → aangeboren systeem dat een geheel 

van regels omvat dat gemeenschappelijk is aan alle talen  

• laat kinderen toe om te begrijpen en te spreken op een door regels gedreven 

manier, zodra ze genoeg woorden hebben opgepikt  

 
Evidentie:  

• over hele wereld: kinderen bereiken mijlpalen inzake taal in gelijkaardige 

volgorde 

• kinderen beschikken over ritmische sensitiviteit voor zin(snedes) en woorden  

• kinderen geïsoleerd opgevoed → blijvende taalproblemen: wijst op gevoelige 

periode voor taalontwikkeling, waarin aangeboren taalpotentieel kan worden 
toegepast  

 

Tegenevidentie:  

• het gemeenschappelijke grammaticale systeem voor alle talen is niet 

gevonden  

• taalontwikkeling verloopt niet snel, maar geleidelijk: meer leren dan door 

Chomsky verondersteld  
 

5.1.2 Interactionistisch perspectief  

Taalontwikkeling: door interacties tussen aangeboren capaciteiten en invloeden 
vanuit omgeving  
 

Drie belangrijke factoren:  

• aangeboren capaciteiten  

• een sterk verlangen om met anderen om te gaan  

• een rijke taal- en sociale omgeving  

→ kunnen van verschillend belang zijn voor verschillende taalcomponenten 

(uitspraak, grammatica, woordenschat en communicatievaardigheden)  
 

5.1.3 Behavioristisch perspectief  

Skinner: taalontwikkeling is volledig toe te schrijven aan invloeden uit omgeving  
 
Drie visies:  

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

meest lijken op woorden  

• imitatie: nabootsen van hele zinnen of uitspraken  

• combinatie van operante conditionering en imitatie  

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

die niet geïmiteerd zijn  
 

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

 

5.2 Voorbereiding op praten  

5.2.1 Vocalisaties en brabbelen  

Eerste levensjaar: prelinguale periode → basis leggen voor het eigenlijke taalgebruik  

• < 6 weken: interesse in stemgeluiden en verschillen tussen taalklanken  

• rond 2 maanden: vocalisaties (cooing) → produceren van klinkerachtige 

geluiden als reflectie van toestand van welbehagen  
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• vanaf 4 maanden: brabbelen (babbling) → medeklinkers toegevoegd en 

medeklinker-klinker combinatie herhaald in lange reeksen = nonsense 

combinaties → polyglot of universeel brabbelen  

• vanaf 8 maanden: brabbelen wordt meer gemodelleerd naar eigen taal → 

monoglot of aangepast brabbelen  

 

5.2.2 Een echte communicator worden  

Communiceren: interactief proces waarbij beide communicatiepartners op elkaar 

afgestemd dienen te zijn  

• gedeelde aandacht (joint attention)  

o vanaf 4 maanden: baby kijkt in dezelfde richting als volwassene 
o volwassenen kijken in zelfde richting als baby en benoemen omgeving  

• geven en nemen  

o spelletjes waarbij spelers elk om beurt meedoen: handjeklap en 
kiekeboe  

o draagt bij tot inzicht in beurtelings karakter (turn-taking) van conversatie  

• preverbale gebaren  

o gebruikt om gedrag van anderen te beïnvloeden  
o draagt bij tot inzicht dat taal tot gewenste resultaten kan leiden  

 

5.3 Eerste woorden  

6 maanden: ‘mama’ en ‘papa’ onderscheiden  

 
12 maanden: eerste woorden  

 
Sommige woorden: samenhang met cognitieve prestaties  

• objectpermanentie (“weg”) 

• puzzelstuk kunnen in puzzel stoppen (“oh”)  

 

Holofrasen: woorden op emotionele wijze uitgesproken → zin vervat in één woord door 
intonatie  

 
Nieuwe woorden:  

• belangrijke mensen  

• alles wat beweegt 

• bekende handelingen  

• resultaten bekende handelingen  

 

Twee kenmerken bij het gebruik van woorden:  

• onderextensie: term te eng toegepast  

• overextensie: term te breed toegepast → omdat ze zich het juiste woord niet 

kunnen herinneren  
 

Onderscheid:  

• spreken / production: zelf benoemen van dingen → vaker gepaard met 

overextensies  

• begrijpen / comprehension: minder vaak overextensies → als ze gevraagd 

worden om een bepaald object aan te duiden, dan doen ze het goed   
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5.4 Twee-woordzinnen 

Telegramstijl: slechts twee worden → kortere en minder belangrijke woorden worden 
eruit gelaten (vanaf 20 – 26 maanden) 

• vaak eenvoudige vorm  

• vele vroege combinaties van woorden beantwoorden niet aan regels 

grammatica van volwassenen (vanaf 2,5 jaar wel)  

• als regels wel gevolgd worden, dan gewoonlijk kopie van paren van woorden 

die volwassenen gebruiken  
 

5.5 Individuele en culterele verschillen  

Omgeving: child directed speech  
 

 
Geslacht: meisjes lopen (licht) vooruit op jongens inzake vroege ontwikkeling 
woordenschat door  

• snellere hersenontwikkeling  

• interactie tussen snellere hersenontwikkeling en sociaal responsieve omgeving  

 
Persoonlijkheid: teruggetrokken kinderen beginnen later te praten  
 

Stijl van praten:  

• referentieel 

o woordenschat = woorden die refereren naar objecten  

o snellere taalontwikkeling  
o wie? 

▪ peuters die graag omgeving verkennen  
▪ imitatie van ouders die objecten benoemen  

• expressief  

o woordenschat = woorden die uitdrukking geven aan wensen en 

gevoelens  
o meer gebruik van voornaamwoorden en sociale zegswijzen  

o wie? 
▪ sociaal georiënteerde kinderen  
▪ ouders gebruiken meer routines  

 
Taalachterstand:  

• taalnormen 

o 2 maanden: vocalisaties  
o 4 maanden: brabbelen  
o 8 – 12 maanden: brabbelen als volwassenen taal  

o 12 maanden: eerste herkenbare woord  
o 18 – 24 maanden: woordenschat 50 – 200 woorden  

o 20 – 26 maanden: twee woorden combineren  

• bij substantiële achterstand kunnen ouders zich zorgen maken  

o laat brabbelen: trage ontwikkeling taal (interventie) 
o op twee jaar nog geen richtlijnen kunnen volgen of gedachten moeilijk 

onder woorrden brengen: mogelijk problemen met gehoor of 
taalstoornis (behandeling)  

 

5.6 Ondersteunen van vroege taalontwikkeling  
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Baby’s 

• reageren op vocalisaties en brabbelen 

• aandacht vestigen en reageren op gedeelde aandacht  

• sociale spelletjes spelen 

Peuters 

• samen spelen (verbeeldingsspel) 

• vaak met elkaar praten  

• veel voorlezen en praten over de boeken  

 
Taal gericht naar het kind / child directed speech:  

• kenmerken 

o korte zinnen 
o hoge stem 

o overdreven expressiviteit 
o duidelijke uitspraak  
o duidelijk afgescheiden pauzes tussen onderdelen  

o herhalen van nieuwe woorden in nieuwe contexten  

• kinderen vertonen voorkeur voor CDS vanaf geboorte  

• vanaf 5 maanden: sterke responsiviteit voor CDS  

 

Emotionele en sociale ontwikkeling in de eerste twee 

levensjaren  
1 Theorie van Erikson  

 

leeftijd Erikson Freud  

eerste jaar basisvertrouwen vs wantrouwen  oraal 

tweede jaar autonomie vs schaamte / twijfel anaal  

 

1.1 Basisvertrouwen versus wantrouwen  

Freud: nadruk op ontwikkeling van het Id → orale fase: behoefte aan voeding en orale 
stimulatie is cruciaal  

 
Erikson: nadruk op ontwikkeling Ego  

• goed verloop ontwikkeling hangt af van kwaliteit van zorg  

• oraal-sensorisch stadium: alle zintuigen betrokken  

 
Basisvertrouwen vs wantrouwen:  

• 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 Autonomie versus schaamte / twijfel  

Freud: anale fase  

• driften gecentreerd rond ontlasting  

• leren controle verwerven over impulsen  

 
Erikson: toilettraining is maar één aspect 

• 1-jarige peuter moet ook leren zelfvertrouwen te winnen met betrekking tot tal 

van andere zaken  

• ze hebben eigen wil: protestfase / koppigheidsfase  
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Kernconflict: autonomie tegenover schaamte en twijfel  

 
Positieve oplossing: aanbieden van gepaste begeleiding en redelijke keuzes → peuter 

uit zo zijn individualiteit en wint aan zelfvertrouwen  
 

Negatieve uitkost: twijfel en angst 

• tekort aan zelfbeheersing en zelfcontrole die gepaard gaat met schrik door 

anderen veroordeeld te worden  

• te sterke blootstelling kan averechts effect hebben → koppigheid en rebellie  

 

2 Emotionele ontwikkeling  

Emoties spelen belangrijke rol in ontwikkeling: relaties met verzorgers, verkennen 
omgeving, ontdekken van het zelf  

 

2.1 Ontwikkeling van basisemoties  

Basisemoties:  

• universeel bij mensen  

• hebben lange geschiedenis in evolutie en overlevingswaarde  

• kunnen rechtstreeks afgeleid worden uit gelaatsuitdrukkingen  

 

In begin bij baby: weinig differentiatie → twee globale toestanden van opwinding: 
aantrekking tot aangename stimuli en terugtrekken van onaangename stimuli 

• vooral weerspiegeling van al of niet bevredigd zijn van fysiologische behoeftes  

• solitair en zelfgenoegzaam karakter  

 
Op ongeveer 6 maanden: emoties worden duidelijke, goed georganiseerde signalen 
→ emoties variëren mee met de sociale omgeving  

 
Gevolg: interne gemoedstoestand van peuter kan afgelezen worden van expressie 

van emoties  
 

geluk  

happiness  

• glimlach – van bij geboorte  

• sociale glimlach – 6 tot 10 weken  

• lachen – 3 tot 4 maanden 

woede 

anger  

• algemene distress – bij geboorte  

• woede – 4 tot 6 maanden 

angst 

fear 

• eerste angsten – tweede helft eerste jaar  

• vreemdenangst – 8 tot 12 maanden 

• scheidingsangst – 6 tot 15 maanden  

 

2.1.1 Geluk 

(glim)lach is belangrijk want:  

• verbindt ouders en baby met elkaar  

• is uitdrukking van het beheersen van een nieuwe vaardigheid → bevordert 

competentie  
 

Glimlach:  

• eerste weken: als voldaan + lach niet gedifferentieerd  

• 6 – 10 weken: eerste sociale glimlach uitgelokt door menselijk gelaat → hangt 

samen met toenemende gevoeligheid voor complexiteit van visuele patronen  
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Lach: 

• 3 – 4 maanden: als reactie op actieve stimuli  

• 10 – 12 maanden: verschillende vormen van lachen  

 
Opmerking: verschillende lach naar vreemde vs bekend gezicht vereist 

• Herkenning  

• Een voorkeur voor bekend gezicht vs vreemd gezicht  

 

2.1.2 Woede en verdriet  

Woede:  

• frequentie / intensiteit neemt toe: uitdrukking van protest  

• waarom?  

o is adaptief bij verkenning omgeving (overleving)  

o cognitieve ontwikkeling: je kan intentioneel gedrag stellen, waardoor je 
weet krijgt van factoren die je doelstellingen verhinderen  

 

2.1.3 Angst  

Angst:  

• neemt toe in de tweede helft van eerste levensjaar  

• meest frequente uitdrukking is die tegenover onbekende volwassenen = 

vreemdenangst  

• verloopt parallel met het glimlachen naar vertrouwde mensen  

• is indicatie dat kind scherp onderscheid leert te maken tussen verschillende 

gezichten  
 

Vreemdenangst: hangt af van meerdere factoren  

• temperament kind 

• vroegere ervaringen met vreemden  

• situatie  

• stijl van vreemde  

 
Scheidingsangst: angst om door verzorgingsfiguren verlaten te worden → gevolg van 

hechte band  
 

2.2 Begrijpen van emoties van anderen  

Emotionele besmetting: vroege kinderjaren  
 
Herkennen gelaatsuitdrukkingen van anderen: 7 – 10 maanden  

 
In begin:  

• imiteren van gezichtsuitdrukking van anderen  

• vaststellen / ontdekken van emoties door tamelijk automatisch proces van 

emotionele besmetting  
 
Geleidelijk aan: ontdekking dat emoties aan bepaalde gebeurtenissen of personen 

zijn gerelateerd  
 

Sociale bevestiging zoeken: kind baseert zich op emotionele reactie van 
vertrouwenspersoon om situatie te kunnen duiden en te kunnen beslissen hoe te 
reageren in onzekere situatie  
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Voordelen sociale bevestiging zoeken:  

• vormt krachtige methode om negatieve gebeurtenis te vermijden  

• omgeving leren kennen door onrechtstreekse ervaring  

• ze kunnen hun eigen interne emotionele toestand beter benoemen en leren 

kennen door vergelijking met die van ouderen  
dus: emotionele signalen van anderen dienen om interne toestanden anderen af te 
leiden en zo richting te geven aan eigen handelen  

 

2.3 Zelbewuste emoties  

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

 
Zelfbewuste emotied hebben betrekking op: gevoel een eigen zelf / ego te zijn (sense 

of self) → rond midden tweede jaar  

• zijn van hogere orde 

• spelen belangrijke rol in gedragingen van kinderen die verband houden met 

prestaties en in morele gedragingen  

• situaties waarin ouders deze emoties aanmoedigen verschillen van cultuur tot 

cultuur  

 

2.4 Emotionele zelfregulatie  

Emotionele zelfregulatie: de strategieën die we gebruiken om onze emotionele 

toestand tot een comfortabel niveau te brengen zowat we onze doelen kunnen 
bereiken (versus overweldigd zijn door emoties)  

 
Eerste maanden: slecht vermogen om emoties te reguleren  

 
Verzorgers dragen bij tot emotionele zelfregulering:  

• 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 versus ouders die 

wachten om tussen te komen  

• ouders leren aan wat sociaal aanvaard is (positieve emoties vaker imiteren dan 

negatieve)  
 

Opmerking: geslachts- en cultuurverschillen: jongens en collectivistische culturen 
minder emotie-expressie  

 
Tweede levensjaar: peuters zijn beter in staat tot zelfregulatie in stressmomenten 

• dankzij voorstellingsvermogen en taal kunnen ze zichzelf troosten  

• fysieke troost zoeken  

• moeder opzoeken  

→ ze kunnen emoties beter benoemen en verzorger kan dus beteer meeleven  

 

3 Temperament en ontwikkeling  

Temperament: stabiele individuele verschillen in kwaliteit en intensiteit van reactiviteit 

en zelfregulatie  
 

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

• temperament voorspelt psychologische aanpassing  

• opvoedingsstijl ouders beïnvloedt emotionele stijl kind  
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3.1 De structuur van temperament  

Thomas en Chess:  

• activiteitsniveau 

• ritmiciteit 

• verstrooidheid 

• toenadering / wegtrekken 

• aanpassing 

• aandacht en volharding  

• intensiteit van reactie  

• niveau van responsiviteit  

• kwaliteit van affect  

 
Negen dimensies resulteren in drie types:  

• gemakkelijk 

o komt als baby snel tot regelmatige gewoonten  
o is meestal opgewekt  
o past zich makkelijk aan nieuwe ervaringen aan  

• moeilijk 

o is onregelmatig inzake dagelijkse gewoonten  
o reageert negatief en intens  

o past zich traag aan nieuwe ervaringen aan  

• slow-to-warm-up 

o is niet actief 
o reageert matig en weinig op omgeving, negatieve stemming  

o past zich traag aan nieuwe ervaringen aan  

• niet geclassificeerd: vertonen unieke combinatie van temperamentkenmerken  

 

Problemen:  

• meeste bij moeilijk kind: angstig teruggetrokken gedrag en agressief gedrag in 

vroege en midden-kindertijd  

• ook bij slow-to-warm-up: overdreven angstig en traag gedrag op school en in 

groep leeftijdsgenoten  

 
Nieuwe classificatie van Rothbart: verschilt op drie punten van T&C 

• combinatie van sommige dimensies  

• weglaten van te globale dimensies  

• nieuwe dimensie: irritatie  

 

Rothbart:  

• reactiviteit  

o activiteit  
o aandacht en volharding  

o angstige distress 
o geïrriteerde distress 

o positief affect  

• zelfregulatie: effortful control  

 

3.2 Het meten van temperament  

Methoden:  

• interviews met of vragenlijsten voor ouders 
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• gedragsbeoordelingen door mensen die het kind kennen 

• laboratoriumobservaties  

• fysiologische metingen  

 

Waarde:  

• beoordelingen ouders vaak onder kritiek, want vooringenomen en subjectief  

• maar correleren wel (matig) met gedragsobservaties  

 

3.3 Stabiliteit van temperament  

Begrip temperament impliceert stabiliteit:  

• vele studies geven steun aan idee van stabiliteit op lange termijn  

• maar stabiliteit is meestal laag tot matig  

• vele kenmerken enkel stabiel voor extreme waarden  

Reden: temperament ontwikkelt zelf  
 

Gevolg: predictie op lange termijn lukt pas vanaf het tweede levensjaar en later  
 
Maar: veranderingen bij vele kinderen suggereren dat ervaringen de kenmerken van 

temperament kunnen wijzigen  
 

3.4 Genetische en omgevingsinvloeden  

Genetische invloeden:  

• begrip temperament impliceert genetische basis  

• evidentie 

o eeneiige tweelingen meer gelijkaardig dan twee-eiige tweelinge inzake 

temperament 
o slechts 50% van individuele verschillen terug te voeren op genetische 

verschillen  

o etnische verschillen: Aziatische baby’s minder actief, minder irriteerbaar, 
maken minder geluid en makkelijker te troosten dan witte baby’s 

o geslachtsverschillen: jongens meer actief en durven meer  
 
Omgevingsinvloeden:  

• genetische verschillen vaak versterkt / geaccentueerd door opvoeding  

o opvoeding is consistent met genderstereotypen waardoor aanvankelijk 
geobserveerde verschillen worden uitvergroot  

o ouders proberen ook unieke kenmerken van kinderen te beklemtonen 
en zullen hun kinderen opvoeden in functie van deze uniek 

toegeschreven kenmerken  
 
Conclusie: complexe interactie tussen genetica en omgeving  

 

3.5 ‘Goodness-of-fit’-model  

Goodness-of-fit: 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 aangepast functioneren aan te moedigen  

• model verklaart waarom moeilijke kinderen vaak problemen hebben  
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4 Ontwikkeling van hechting  

Gehechtheid: de sterke, affectieve band die we hebben met bijzondere ensen in ons 
leven → band zorgt voor  

• plezier en vreugde  

• troost in tijden van stress  

 

Oudere theorieën:  

• psychoanalyse: voeding is primaire context waarin deze band wordt 

uitgebouwd → voedsel = primaire drijfveer en hechting is neveneffect  

• klassieke conditionering: tijdens voeding ontwikkelt baby voorkeur voor 

aanrakingen door moeder → positieve gevoelens van hongerbevrediging 

toegeschreven aan moeder  

• operante conditionering: psychological care of infant en child → niet knuffelen 

of oppakken bij huilen  

Tegenevidentie:  

• ontwikkeling van gehechtheid met familieleden die ons niet voeden  

• studie van weeskinderen na WOII: ondanks materieel comfort lijden ze 

psychisch omwille van voortdurende persooneelswissel  
 

4.1 Ethologische theorie van Bowlby  

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

 
Concreet: hechtingsgedragingen zorgen voor het opbouwen van een emotionele 

band van de baby met de verzorgingsfiguur → gedragingen zijn onderdeel van een 
hechtingssysteem dat in evolutie naar voor is gekomen omdat het overleving 
bevordert  

 
Fases:  

• fase 1: nog geen gehechtheid (geboorte – 6 weken) 

o ondanks asociaal wezen, zendt het een aantal aangeboren signalen uit  
o brabbelen lokt positieve interactie uit 
o vertrouwde verzorger en onbekende: geen verschil  

• fase 2: beginnende gehechtheid (6 weken – 6 à 8 maanden)  

o begin van differentiële reactie; ontwikkelt voorkeur voor bekende 
gezichten (selectieve sociale glimlach)  

o gevoel van (basis)vertrouwen op basis van al dan niet contingent 
reageren van moeder  

o nog steeds geen reactie op scheiding van moeder  

• fase 3: duidelijke gehechtheid (6 à 8 maanden – 2 jaar)  

o gehechtheid aan vertrouwde verzorger is duidelijk aanwezig  
o separatieangst: kind raakt van streek wanneer de primaire 

hechtingsfiguur weggaat (tussen 6 en 15 maanden)  
o baby wil aanwezigheid verzorger bestendigen  

o veilige uitvalsbasis: vertrouwde verzorger is punt van waaruit de 
omgeving verkend wordt en waar men naar kan terugkeren voor 
emotionele steun  

• fase 4: ontstaan van wederkerige relatie (18 maanden – 2 jaar)  

o voorstelling en taal  
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Uit fases ontwikkelt intern werkmodel: geheel van verwachtingen over 

beschikbaarheid van hechtingsfiguren en kans dat ze hulp zullen bieden in 
stressmomenten  

 
Voorwaarden om veilige hechtingsfiguur te worden:  

• nabijheid / beschikbaarheid  

• fysieke en emotioneel veilige haven  

• veilige uitvalsbasis om te exploreren  

 

4.2 Gehechtheid meten  

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

• introductie in de speelkamer  

• ouder zit neer en kind speelt → ouder als veilige haven  

• vreemde komt binnen, zit neer en praat met ouder → reactie op onbekende  

• ouder gaat buiten, vreemde reageert op / troost kind → separatieangst  

• ouder komt weer binnen, vreemde gaat weg → reactie op vereniging 

• ouder verlaat weer kamer → separatieangst  

• vreemde komt binnen en probeert te troosten → mogelijkheid om getroost te 

worden door onbekende  

• ouder komt binnen, wekt belangstelling speelgoed → reactie op vereniging  

 

Principes:  

• veilig gehechte kinderen gebruiken ouder als veilige uitvalsbasis om 

onbekende speelkamer te verkennen  

• als ouder weggaat, biedt onbekende minder troost omwille van 

vreemdenangst  

 
Veilige gehechtheid:  

• ouder = veilige haven: emotioneel bijtanken  

• separatie: even van slag; voorkeur voor ouder blijft duidelijk  

• hereniging: actief contact zoeken, huilen vermindert snel omdat ze vlot 

getroost worden en daarna opnieuw verder spelen  

 
Vermijdende gehechtheid:  

• niet-responsief t.o.v. ouder  

• separatie: geen zichtbare distress, zelfde reactie op vreemde als op ouder  

• hereniging: vermijden ouder, traag in begroeten, ondergaan het opgepakt 

worden  

 
Angstig-ambivalent gehechtheid:  

• zoeken nabijheid ouder, weinig exploratie  

• separatie: huilen, eisen de moeder op  

• hereniging: woede en verzet, soms duwen en slaan van ouder, blijven huilen, 

moeilijk te troosten  

 
Gedisorganiseerd / gedesoriënteerde gehechtheid:  

• vertonen grootste onveiligheid  

• hereniging: hele reeks verwarde en tegenstrijdige gedragingen  
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Hechting en psychosociale ontwikkeling:  

• veilig: hoge zelfwaardering, sociaal competent, werkt 

goed samen, populair 

• vermijdend: geïsoleerd, weinig contacten  

• angstig-ambivalent: storend en moeilijk gedrag  

• gedisorganiseerd: grote vijandigheid en agressie  

 

Bedenkingen bij onderzoek:  

• causale verbanden nog niet aangetoond  

• sommige studies bevestigen deze trend niet  

 
Verklaring voor effecten:  

• mogelijk continuïteit van opvoeding bepalend of veilige gehechtheid 

verbonden zal zijn met latere ontwikkeling  

• kinderen zijn weerbaar en kunnen onveilig hechting overkomen  

4.3 Stabiliteit van hechting  

• kwaliteit van gehechtheid is meestal veilig en stabiel voor baby’s uit midden 

SES in gunstige levensomstandigheden  

• overgang onveilig naar veilig: goed functionerende moeders die hun rol onder 

de knie krijgen  

• overgang veilig naar onveilig of van onveilig naar onveilig: lage SES → veel 

stress en weinig steun  

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

gehechte baby’s  

o uitzondering: gedisorganiseerd → zeer stabiel over tweede levensjaar  
 

4.4 Culturele verschillen  

• cross-cultureel onderzoek toont aan dat gehechtheidspatronen anders 

moeten geïnterpreteerd worden in andere culturen  

• Duitse ouders 

o moedigen kinderen aan tot onafhankelijkheid  

o vermijdende gehechtheid komt vaker voor  

• Japanse ouders  

o laten kinderen zelden alleen bij vreemden 
o angstig-ambivalente gehechtheid komt meer voor  

• in alle culturen: veilige gehechtheid komt vaakst voor  

 

4.5 Determinanten van hechtingskwaliteit  
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4.5.1 Mogelijkheid tot hechting  

Kinderen opgenomen in instelling: emotionele problemen  

• problemen niet door scheiding van moeder maar doordat ze geen band 

konden vormen met één of enkele volwassenen  

• later geadopteerd: wel goede band met adoptieouders, maar emotionele en 

sociale problemen  
 

Dus: normale ontwikkeling gehechtheid hang mogelijk af van kunnen vormen van 
nauwe band met verzorgers in eerste levensjaren → sensitieve periode  
 

4.5.2 Kwaliteit opvoedingsstijl  

Algemeen: sensitieve opvoeding = snel, consistent en op de juiste manier omgaan 
met baby’s en ze zacht en vol zorg vasthouden (kwaliteit van interactie, geen 

kwantiteit)  
 

Specifiek: interactie-synchronie = een nauwkeurig afgestelde “emotionele dans” 
waarbij de verzorger reageert op signalen kind op een goed-getimede, ritmische en 

gepaste manier en beide partners stellen ook hun emotionele toestanden op elkaar 
af 
 

Vermijdend:  

• overstimulerende of intrusieve opvoeding  

• vermijden is ontsnappen daarvan  

 

Angstig-ambivalent:  

• gebrek aan betrokkenheid op juiste ogenblik 

• inconsistente opvoeding: niet reageren op signalen, maar exploratie 

onderbroken  

• geen objectpermanentie van verzorgingsfiguren  

• baby is zeer sterk afhankelijk + kwaad omwille van gebrekkige betrokkenheid  

 
Gedisorganiseerd:  

• vaak mishandeling  

• vaak depressieve moeders  

 

4.5.3 Kenmerken van kind  

• temperament van kind en kwaliteit van gehechtheid: onduidelijke samenhang  

• belangrijke reden waarom kenmerken kind niet sterk samenhangen met 

gehechtheid is dat hun invloed afhangt van goodness-of-fit → vele kenmerken 

kind kunnen leiden tot veilige hechting, zolang de verzorger maar sensitief is en 
de opvoeding aanpast aan de behoeften van het kind  

 

4.5.4 Gezinsomstandigheden  

• stress en instabiliteit (jobverlies, financiële 

moeilijkheden, frequent verhuizen)  
o direct: vb dicussies en conflict  

o indirect: verminderde sensitieve 
verzorging  
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4.5.5 Kenmerken van ouders  

• interne werkmodellen van ouders zelf  

o objectiviteit en evenwicht in beschrijving van eigen ervaringen → veilige 
baby’s = perceptie van ouders  

o ervaringen onbelangrijk vinden of woedend en in verwarring deze 

ervaringen beschrijven → onveilig gehechte baby’s  

• maar interne werkmodellen zijn gereconstrueerde herinneringen die beïnvloed 

zijn door  

o gebeurtenissen in levensloop 
o persoonlijkheid  
o huidige levenstevredenheid  

4.6 Meerdere hechtingsfiguren  

4.6.1 Vader  

• sensitieve verzorging door vader voorspelt veilige gehechtheid  

• verschillende rol 

o moeder: verzorger  
o vader: speelkameraad  

• verandering tgv werkende vrouwen  

• vaders die erg betrokken zijn bij opvoeding kinderen  

o zijn minder stereotiep in opvatting geslachtsrollen  
o hebben sympathieke, vriendelijke persoonlijkheid  

o zien ouderschap als verrijkende ervaring  

• warme, voldoeninggevende huwelijksrelatie ondersteunt betrokkenheid op 

kinderen, vooral belangrijk voor vaders  
 

4.6.2 Broers / zussen  

• geboorte jongere broer / zus  

o vaak moeilijke ervaring: jaloezie  
o positieve reacties: bezorgdheid  

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

zeer actief  

• veilige gehechtheid en warmte t.o.v. kinderen hangt samen met positieve 

interactie tussen broers / zussen  

• speciale momenten voorzien met het oudste kind (uitleggen behoeften jongste 

kind) draagt bij tot harmonische relaties tussen broers / zussen  

 

5 Ontwikkeling van het zelfbeeld  

5.1 Zelfbewustzijn  

Ik-zelf:  

• gevoel van zichzelf als handelende instantie (agent)  

• afgescheiden van de omgeving / de wereld  

• kan eigen gedachten en handelingen onder controle houden  

 
Mij-zelf:  

• gevoel van zichzelf als object van kennis en evaluatie  

• kwaliteiten die het zelf uniek maken  

o lichamelijke kenmerken  
o bezittingen  
o houdingen, overtuigingen, persoonlijkheid  
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Eerste stap: bewustzijn lichaam als eigen entiteit 

 
Ik-zelf komt eerst: begin ligt in inzicht dat eigen handelingen voorspelbare reacties 

veroorzaken van voorwerpen  → aanmoedigen exploratie bevordert ontwikkeling van 
ik-zelf  

 
Verdere ontwikkelingen:  

• ontstaan van zelfbewuste emoties  

• pogingen perspectief anderen te begrijpen → empathie = het vermogen om 

de emotionele toestand van iemand anders te begrijpen en mee te voelen of 

emotioneel op een gelijkaardige manier te reageren  
 

5.2 Zelfcategorisatie  

Categorisch zelf: hangt sterk samen met taalontwikkeling 

• mij-zelf: zichzelf vergelijken met anderen  

• tussen 18 en 30 maanden: zichzelf en anderen indelen in categorieën van 

leeftijd, fysieke kenmerken en goed en slecht  
 

5.3 Zelfcontrole  

• vermogen om weerstand te bieden aan impulsen tot sociaal niet-aanvaard 

gedrag en aan negatieve emoties  
o verschijnt rond 12 à 18 maanden  

o neemt toe in vroege kindertijd  

• is gebaseerd op  

o inzicht van zichzelfs als handelende agent  

o inzicht van zichzelf als iemand die normen kan overtreden  
o herinnering van verzoek  

• gehoorzaamheid / compliance 

o verschijnt tussen 12 en 18 maanden  

o peuters bevestigen hun autonomie door soms niet te gehoorzamen  
o warme, sensitieve zorg doet gehoorzaamheid toenemen  
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Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de vroege kindertijd  
1 Een veranderend lichaam en brein  

• 8 kg toename in gewicht  

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

• einde kleutertijd: verlies babytandjes  

• verschillende lichaamsdelen volgen een verschillend groeipatroon = 

asynchronie  

o gewicht en lengte volgen algemeen groeipatroon 
o hoofd, hersenen en genitaliën niet  

 

2 Motorische ontwikkeling  

2.1 Ruwe motorische ontwikkeling  

• sterker evenwicht of balans door hersenontwikkeling  

• inhaalbeweging van groei rest lichaam: verschuiving van zwaartepunt  

o gevolg: leren lopen als volwassene → hielen en armen meebewegen, 
springen en lopen  

o goeien en vangen van bal  
o op driewieler leren rijden  

 

2.2 Fijne motorische ontwikkeling  

2.2.1 Zelfredzaamheid  

• 3 à 4 jaar: vork  

• 5 jaar: mes en vork  

• 6 jaar: schoenen knopen (vergt aandacht en herinnering) 

• spelactiviteiten: prikken, schaar hanteren, tekeningen inkleuren  

• tekenen  

 

2.2.2 Tekenen  

• 2 jaar: krabbelstadium = betekenisloze lijnen zonder verwijzingswaarde  

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

o kopvoeter  
o toevallig realisme = achteraf benoemen van figuur  

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

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

kind, hoeft niet perse overeen te komen met de realiteit  

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

o meer aandacht voor diepte-elementen  
o meer organisatie; geen losse figuren meer  
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2.2.3 Schrijven  

Letter schrijven: toenemende vaardigheid  

• eerst in omgekeerde richting  

• symmetrische letters worden door elkaar gehaspeld  

 

2.3 Individuele verschillen  

Individuele verschillen veroorzaakt door:  

• genetica  

• geslacht  

• oefening  

• aanmoediging door omgeving  

 

3 Theorie van Piaget  

3.1 Vorderingen in mentale representaties  

Einde sensorimotorische fase:  

• fase 5: tertiaire circulaire fase = systematisch variëren van handelingen om tot 

oplossing te komen  

• fase 6: geïnterioriseerd experimenteren  

o capaciteit om mentale voorstellingen te maken = symboolfunctie / 

semiotische functie  
o loskoppelen van handelen en denken  
o accommodatie van schema’s bij overgang  

 
Capaciteit tot mentale voorstelling:  

• uitgestelde imitatie  

• taal = symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn  

o volgens Piaget: taal speelt minimale rol in cognitieve ontwikkeling  
o via handelen wereld leren kennen, intern beeld opbouwen en dan 

benoemen  

• verbeeldings- of fantasiespel en sociodramatisch spel: via voorstelling 

betekenissen toekennen aan objecten die op zich die betekenis niet hebben 

• tekenen: tekeningen stellen een bepaalde belevingsinhoud voor een realiteit 

die er fysiek niet is  
 

3.2 Verbeeldingsspel  

3.2.1 Ontwikkeling van verbeelding  

Make-believe evolueert:  

• meer los van reële levensomstandigheden 

o twee jaar: gebruik van minder realistisch speelgoed + voorstelling van 
objecten en gebeurtenissen zonder enige steun van de echte wereld  

o drie jaar: ze verstaan dat een object in het ene spel kan dienen als iets 

anders in een ander spel  

• minder zelf-gecentreerd  

• meer complex plot → sociodramatisch spel  

 

3.2.2 Voordelen sociodramatisch spel  

Voordelen:  

• Piaget: inoefenen en versterken van schema’s  

• fantasiespel is niet enkel reflectie van cognitieve vooruitgang, maar draagt er 

ook toe bij  
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o sociale vaardigheden (coöperativiteit)  

o versterken van vele cognitieve vaardigheden (aandacht, creativiteit en 
taalontwikkeling)  

o inzicht in reële levenssituaties  
 

3.3 Pre-operationele fase  

Om symbolen te begrijpen: moet je beseffen dat een symbool naar een gebeurtenis 
of situatie verwijst  

Duale representatie: het idee dat een symbolisch object zowel een object als zich is 
en naar iets anders verwijst  
 

3.4 Beperkingen  

3.4.1 Egocentrisme  

• de symbolische gezichtspunten van andere mensen niet kunnen 

onderscheiden van het eigen gezichtspunt  

• niet gelijk aan zintuiglijk egocentrisme in babytijd dat gekenmerkt wordt door 

adualiteit  

• animisme: niet levende objecten hebben menselijke kenmerken 

• finalisme: alles heeft een ultieme verklaring  

• fysiognomisch waarnemen: object heeft menselijke kenmerken en een 

expressie 

• magisch denken: wat het kind denkt, gaat zich manifesteren  

 

3.4.2 Conservatie  

• idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, 

zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert  

• gebrek aan conservatie reveleert verschillende andere gebreken 

o centratie: aandacht richten op één aspect en andere verwaarlozen → 
focus op meest opvallende waarneembare eigenschappen  

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

o onomkeerbaarheid of irreversibiliteit: kan een reeks van stappen niet in 
gedachten omkeren (statisch denken)  

 

3.4.3 Hiërarchische classificatie  

• organiseren van voorwerpen in klassen en subklassen op basis van gelijkenissen 

en verschillen  
 

3.5 Recenter onderzoek  

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

 
Pre-operationeel: nog niet in staat tot operaties (mentale handelingen die 

beantwoorden aan logische regels)  
 

Denken van kinderen in dit stadium is: 

• intuïtief  

• rigide  

• niet ondersteund door een logisch stabiel georganiseerd systeem  
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Veel Piagettaken bevatten: onbekende elementen of te veel informatie-elementen 

om tegelijkertijd te verwerken  
 

Gevolg: capaciteit van kinderen (in real life-situaties) onderschat  
 

 

3.5.1 Egocentrisch, animistisch en magisch denken  

Egocentrisme:  

• 3-bergen met vertrouwde voorwerpen en geen foto’s laten kiezen: zelfs op 4 

jaar al inzicht in verschillende gezichtspunten  

• in conversaties: kinderen passen taalgebruik aan aan behoeften van luisteraars  

 
Animistisch denken: overschatting 

• kinderen maken aniistische fouten vooral bij voorwerpen die uit zichzelf 

bewegen  

• misvattingen komen voort uit onvolledige kennis over voorwerpen, niet echt 

geloof in hun levend zijn  
 

Magisch denken:  

• meeste 3- en 4-jarigen geloven in elfen en kabouters  

• kunnen gebeurtenissen verklaren die ze niet vatten  

• tussen 4 en 8 jaar: magisch denken verdwijnt  

 

3.5.2 Logisch denken  

Niet-logisch denken:  

• taken vereenvoudigd en relevant voor dagelijkse leven, dan doen kinderen het 

veel beter dan Piaget zou verwachten  

• logische, causale uitdrukkingen (als-dan) correct gebruikt  

• analoog redeneren over fysieke veranderingen  

 

3.5.3 Categorisatie  

Categorisatie:  

• 7 – 12 maanden: passief  

• 12 – 24 maanden: actief = zelf samenplaatsen van objecten  

• Vanaf 2 jaar: differentiatie van categorieën → globaal – basis – subcategorieën  

o Door uitbreiding van woordenschat en algemene kennis  
o Dus: categoriesystemen nog niet complex, maar vermogen om 

hiërarchisch te classificeren is al vroeg aanwezig  
 

Uiterlijke verschijning en realiteit:  

• in bepaalde situaties: kinderen makkelijk misleid door uiterlijke verschijning  

• geen algemeen probleem om verschijning van realiteit te onderscheiden  

• het is representatieprobleem: kleuters hebben moeite om reële beeld van 

voorwerp voor de geest te halen wanneer geconfronteerd met tweede, 
contradictorische voorstelling van datzelfde voorwerp  

• belang van verbeeldingsspel: hoe vaker spelen, hoe beter onderscheid tussen 

uiterlijke verschijning en realiteit gevat  
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3.6 Evaluatie preoperationeel stadium  

• als proeven vereenvoudigd worden, dan vertonen kleuters al een begin van 

logische operaties  

• daarom: logische operaties geleidelijk verworven  

• gevolg: bestaat er dan wel een preoperationeel stadium?  

o neen: informatieverwerkingsprocessen zijn reeds vanaf het begin, zij het 
wel in preliminaire vorm, aanwezig → informatieverwerkingstheoretici  

o ja: flexibel stadium-concept → neo-Pagetiaanse denkers  

3.7 Piaget en onderwijs  

• ontdekkingsleren: al doende leren of spontaniteit  

• gevoeligheid voor bereidheid van kinderen om te leren → aanpak aangepast 

aan ontwikkeling  

• aanvaarden individuele verschillen: zelfde sequentie, maar verschillend tempo  

 

4 Theorie van Vygotsky  

4.1 Private taal  

Taalontwikkeling resulteert in toename van:  

• sociale dialoog  

• private taal  

 
Piaget:  

• evolutie van egocentrische speech naar sociale peer ervaringen  

• egocentrische speech verdwijnt  

 

Vygotsky:  

• private taal heeft belangrijke functie: helpt om gedrag te sturen en vormt basis 

voor hogere cognitieve processen  

• innerlijke taal is het internaliseren van luidop spreken (vooral bij moeilijke taken)  

 

4.2 Sociale origine van cognitie  

Oorsprong private taal: zone van naaste ontwikkeling 

• hoe zone creëeren? ondersteuning (scaffolding) = aanpassen van steun die 

men geeft tijdens leersessie in overeenstemming met huidige niveau van 

presteren van kind  

• sociale dialoog wordt overgenomen = private taal  

• empirische steun: scaffolding voorspelt gebruik private taal en zelf kunnen 

oplossen van aanloge taken  
 

4.3 Vygotsky en onderwijs  

 

Vygotsky Piaget 

actieve deelname kinderen actieve deelname kinderen 

aandacht voor individuele verschillen aandacht voor individuele verschillen  

begeleid ontwikkelingsleren zelfstandig ontwikkelingsleren 

samenwerking met leeftijdgenoten van 

verschillend niveau 

samenwerking met leeftijdsgenoten van 

zelfde niveau 

voorbeeldingsspel als unieke zone van 
proximale ontwikkeling  

geen aandacht voor verbeeldingsspel  

 



 53 

4.4 Evaluatie  

Voor:  

• belang van onderwijs als sociale context  

• grote aandacht voor culturele verschillen  

 
Tegen:  

• is westerse theorie  

• verbale communicatie is niet enige middel dat bijdraagt tot cognitieve 

ontwikkeling  

• Vygotsky zei weinig over basale cognitieve processen en over hoe specifieke 

vaardigheden bijdragen tot hogere cognitieve processen  
 

5 Informatieverwerking  

5.1 Aandacht  

• kleuters kunnen maar korte tijd met taak bezig zijn, kunnen moeilijk op details 

letten en raken makkelijk afgeleid  

• beter in plannen = vooraf een opeenvolging van handelingen uitdenken en de 

aandacht verdelen in functie van het bereiken van een doel  

o enkel bij minder complexe en meer vertrouwde taken  
o zelfs als ze plannen, vergeten ze vaak belangrijke stappen uit te voeren  

 

5.2 Geheugen  

Makkelijker te bestuderen want:  

• kunnen met taal beschrijven wat ze zich herinneren  

• kunnen instructies volgen in eenvoudige geheugentaken  

 

5.2.1 Herkennen en herinnering  

Herkenning: 4-5-jarigen perfect  

 
Herinnering: 2 jaar → 2 items, 4 jaar → 3 à 4 items  
 

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

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

werkgeheugen  
 

5.2.2 Geheugen voor alledaagse ervaringen  

Scripts:  

• algemene beschrijvingen van wat gebeurt / wanneer gebeurt in situatie  

• opgesomd in correcte volgorde  

• worden met toenemende leeftijd 

o uitgebreider; meer details  
o gebruikt om te voorspellen wat gaat gebeuren in gelijkaardige situaties  

 
Autobiografisch geheugen:  

• voorstellingen van persoonlijke betekenisvolle en eenmalige gebeurtenissen  

• wordt meer uitgebreid, specifieker en meer geïntegreerd  

• twee stijlen om vertellen aan te moedigen  

o elaboratieve stijl  
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o repetitieve stijl  

 

5.3 Theory of Mind  

5.3.1 Bewustzijn van mentaal leven  

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

• kind heeft niet door dat valse overtuigingen/verwachtingen gedrag kunnen 

sturen 

• maakt geen onderscheid tussen fysieke realiteit en gedachtenwereld  

 
Beheersen van false belief: wijst op denken over denken → metacognitie  

 
Theorie of mind: samenhangend geheel van ideeën over mentale activiteiten  
 

Geleidelijke groei:  

• twee jaar: bewustzijn van mentaal leven  

• vanaf 4 jaar: inzicht dat foute overtuigingen ons gedrag kunnen sturen  

• tot 6 jaar: inzicht in false belief neemt toe  

 

5.3.2 Factoren die bijdragen tot Theory of Mind 

• taal: rijke woordenschat over mentale toestanden  

• cognitieve vaardigheden: ongepaste reacties onderdrukken, flexibel denken, 

plannen  

• sociale vaardigheden  

o oudere broers / zussen  
o leeftijdgenoten (verbeeldingsspel) = doorhebben dat andere kinderen 

er andere ideeën kunnen op nahouden  
o volwassenen  

 

5.3.3 Beperkingen  

Bij kleuters: inzicht in mentale leven nog onvolledig 

• denken dat mentale activiteit ophoudt als er geen uiterlijke tekenen van zijn  

• besteden weinig aandacht aan proces van denken  

• begrijpen niet dat mentale inferenties een bron van kennis kunnen zijn → kennis 

= iets dat men direct heeft waargenomen  

 
Conclusie:  

• jonge kinderen zien menselijke geest als passief recepiënt (container) 

• oudere kinderen zien menselijke geest als actief en constructief  

 

6 Taalontwikkeling  

6.1 Woordenschat  

Fast-mapping: verbinden van een woord met een onderliggend concept na een zeer 

korte kennismaking met het woord  

• woorden voor voorwerpen snel geleerd  

• ook actiewoorden  

• adjectieven  

 
Principe van wederzijdse exclusiviteit: 

• aangeboren capaciteit  
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• kinderen veronderstellen dat woorden verwijzen naar niet-overlappende 

categorieën  

• idee dat nieuwe woorden verwijzen naar nieuwe objecten  

 
 

 
Info uit sociale omgeving gebruiken:  

• betekenis afleiden uit structuur van de zin 

• volledig object en deel van object  

• linguïstisch contrast  

→ aangeboren principes kunnen niet alles verklaren  

 
Snelle groei woordenschat:  

• toenmende geheugencapaciteit  

• capaciteit tot categorisering: objecten in dezelfde categorie krijgen hetzelfde 

label  

• naamvragen  

 

6.2 Grammatica  

Grammatica: manier waarop we woorden combineren tot betekenisvolle 

uitdrukkingen en zinnen  

• basisstructuur leren toepassen: onderwerp-werkwoord-voorwerp (3,5 – 4 jaar)  

• geleidelijke uitbreiding (meervoud, voorzetsels, werkwoordstijden)  

• overregularizatie: regels te ver uitbreiden zodat uitzonderingen er ook onder 

vallen  

• fouten bij complexere zinnen  

• al vele moeilijke zinsconstructies bij 4 – 5-jarigen  

 

Gestage ontwikkeling: geen evidentie voor Chomsky  
 
Zinnen worden uitgebreid via:  

• juxtapositie: ‘Papa voordoen / willen’  

• topicalisatie: ‘Ik wil de soep eens proeven / de soep’  

 
Problemen:  

• negatie 

• inversie bij vragen  

• passieve zinnen  

• vergissingen (omgekeerde zeggen van wat bedoeld wordt)  

• overregularizatie gepaard met hypercorrectie  

 

6.3 Conversatie  

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

• twee jaar: in persoonlijk gesprek (‘face-to-face’) om beurt praten, gepast 

reageren op opmerkingen en onderwerp tijdlang aanhouden  

• vier jaar: conversatie aanpassen aan leeftijd, geslacht en sociale status van 

luisteraar  

• problemen in moeilijke situaties  
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6.4 Ondersteunen van taalontwikkeling  

Sensitieve ouders doen twee dingen:  

• helpende, expliciete feedback  

• fouten niet overmatig corrigeren → verhindert experimenteren met taal  

 
 

Manieren om niet overmatig te corrigeren:  

• elaboratie / uitbreiding / expansion: reacties van volwassen die uitdrukking van 

kind verder uitwerken en die daardoor complexer maken  

• recasting / herformulering: reacties van volwassenen die foutief taalgebruik 

herstructureren tot de correcte vorm  

 
Verklaring:  

• Vygotsky: volwassenen brengen kind zachtjes tot volgende stap in ontwikkeling  

• drang van kind om sociale band te behouden  
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Emotionele en sociale ontwikkeling in de vroege kindertijd  
1 Theorie van Erikson: initiatief versus schuld  

Initiatief:  

• enthousiast om nieuwe taken te proberen en deel te nemen aan activiteiten 

met peers  

• spel laat toe nieuwe vaardigheden uit te proberen  

• beeldt goed zichtbare beroepen uit in fantasiespel  

 
Schuld:  

• overmatig streng superego veroorzaakt te veel schuldgevoel  

• houdt verband met overdreven bedreigingen, kritiek en straf door volwassenen  

• niet durven experimenteren  

 

2 Zichzelf begrijpen  

Zelfconcept: geheel van kenmerken, vaardigheden, houdingen en waarden 

waarvan een individu gelooft dat het omschrijft wie hij of zij is  
 

2.1 Zelfconcept  

Zelfconcept bij kleuters is zeer concreet:  

• gebaseerd op observeerbare kenmerken  

• 3,5 jaar: typische emoties / attitudes  

• 4 jaar: als trekomschrijcing gegeven, dan correct bedoelingen en emoties 

interfereren (maar nog niet toepassen op zichzelf)  
 

Sterker zelfconcept: sterkere tendens om rechten te doen gelden op voorwerpen  
 

2.2 Zelfwaardering  

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

• globale inschatting  

• oordelen over verschillende aspecten van het zelf  

• eigen vaardigheden worden heel hoog geschat en moeilijkheid van een taak 

onderschat  

• heeft invloed op initiatief bij kleuters  

 

3 Emotionele ontwikkeling  

• begrijpen van emoties van anderen steeds accurater  

• emotionele zelf-regulering neemt toe  

• meer zelfbewuste emoties als zelfconcept ontwikkelt  

• empathie, sympathie en prosociaal gedrag nemen toe  

 

3.1 Begrijpen van emoties  

Beter inzicht in emoties: sociaal refereren en actief spreken over emoties → 
indrukwekkend vermogen om gevoelens van anderen te interpreteren, voorspellen 
en veranderen MAAR wel beperkingen in siuaties met tegengestelde aanwijzingen  
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Factoren:  

• veilige gehechtheid: meer emoties bespreken  

• andere kinderen: (socio-dramatisch) spel  

3.2 Emotionele zelfregulatie  

Zelfregulatie: vermogen om expressie van emoties onder controle te houden  

• private speech  

• blootstelling in sensoriële input beperken  

• van doel veranderen  

 

Gevolg: minder emotionele uitbarstingen  
 

Beïnvloedende factoren:  

• opvoeding: modelleren  

• temperament  

• angsten  

 

3.3 Zelfbewuste emoties  

Vaker naargelang: zelfconcept beter ontwikkeld is  
 
3 jaar: duidelijke band met zelfevaluatie  

• fierheid: positieve zelfwaarde  

• schaamte en schuld: negatieve zelfwaarde  

 
Nog afhankelijk van ouders om te weten wanneer voelen:  

• prestatie- en persoonsgerichte feedback → zelfbewuste emoties  

• taakgerichte feedback → minder zelfbewuste emoties  

 

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

 
Schuld: falen ten opzicht van een bepaalde standaard → adaptiever, tendens tot 
reparatie en zelfcontrole  

 
MAAR: differentieel in verschillende culturen (China: schaamte = herinnering aan 

groepsnormen)  
 

3.4 Empathie, sympathie en prosociaal gedrag  

Empathie:  

• cognitief aspect: perspectief innemen = wereld door de ogen van de ander 

kunnen bekijken  

• affectief aspect 

o empathische zorg / sympathie: bezorgdheid en medelijden kunnen 

tonen voor het ongeluk van anderen  
o persoonlijk ongemak: affectieve ongemak en stress bij confrontatie met 

lijden van anderen  
 

Empathie: belangrijke voorspeller van prosociaal gedrag (= handelingen die een 
ander persoon voordeel brengen zonder eigenbelang  
 

Factoren:  
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• temperament: weinig emotionele zelfrgulering → minder sympathie  

• opvoeding ouders: meer bestraffend → minder empathie en sympathie  

 

4 Relaties met leeftijdsgenoten  

4.1 Spel  

Oorspronkelijke idee: spelontwikkeling is te meten aan de hand van mate waarin spel 
al dan niet sociaal van aard is → frequentie of omvang van elke soort verandert met 

de leeftijd  
 

Niet-sociale activiteit:  

• niet-betrokken toeschouwersgedrag (kind speelt niet)  

• solitair spel (alleen spelen) 

 
Parallel spel: speelt in nabijheid van andere kinderen met gelijkaardig speelgoed, 

maar probeert niet hen te beïnvloeden  
 

Sociale interactie:  

• associatief spel (uitwisselen en commentaar)  

• coöperatief spel (zelfde doel)  

 
Longitudinaal onderzoek:  

• alle drie soorten spel komsen samen voor bij kleuters  

• niet-sociaal: meest frequent bij 3 – 4-jarigen  

• solitair en parallelspel vaak bij 3- tot 6-jarigen 

DUS nieuwer idee: binnen drie soorten spel neemt cognitieve rijpheid toe met leeftijd  
 
Functioneel spel: eenvoudige, repititieve bewegingen, met of zonder voorwerpen (0-

2 jaar)  
 

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

Rollenspel: uitbeelden van alledaagse en ingebeelde rollen (2-6 jaar)  
 
Vandaar: alleen spelen is enkel probleem als et een laag niveau van cognitieve 

rijpheid weerspiegelt  
 

Culturele verschillen:  

• India: samen spelen  

• belang spel: entertainment versus aanleren van cognitieve en sociale 

vaardigheden  
 

4.2 Vriendschap  

Vriendschap (bij volwassenen): wederzijdse relatie  

• elkaar gezelschap houden  

• delen  

• begrijpen van gedachten en gevoelens  

• voor elkaar zorgen on tijden van nood  

 

Rijpe vriendschappen: blijven duren in de tijd en overleven occasionele conflicten  
 
Kleuters begrijpen al iets over uniekheid van vriendschap: speelkameraad 
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• nog geen wederzijds vertrouwen  

• nog niet langdurig  

Kenmerken:  

• “iemand die jou leuk vindt”, met jou speelt en speelgoed deelt  

• vriendschappen veranderen vaak  

• vrienden bieden meer bevestiging, zijn emotioneel expressiever en bieden 

meer sociale steun dan niet-vrienden  

 

4.3 Invloeden van ouders op vroege peerrelaties  

Direct:  

• regelen van informele activiteiten met peers  

• richtlijnen over hoe zich te gedragen tegenover anderen  

 
Indirect:  

• veilige gehechtheid  

• emotioneel expressieve, ondersteunende communicatie  

 

5 Vroege morele ontwikkeling  

Psychoanalyse:  

• Freud: uber-ich en schuld  

• meer recent: inductie en empathie-gebaseerde schuld  

 

Sociaal leren: modellering van moreel gedrag  
 

Cognitief ontwikkelingsperspectief: kinderen denken actief na over sociale regels  
 

5.1 Psycho-analystisch perspectief  

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

• angst voor straf  

• angst om liefde van ouders te verliezen  

 
Meer recent: belang van inductieve discipline  

• informatie over hoe beter te handelen  

• moedigt empathie aan  

• zorgt dat morele standaarden beter begrepen worden  

• minder transgressie van normen  

• meer gehoorzaamheid  

• meer reparatie na normovertredingen  

• invloed van temperament  

 

5.2 Sociaal leren  

• zelf tonen en demonstreren van goed gedrag  

• bekrachtigen en belonen van goed gedrag  

 
Imitatie wordt beïnvloed door:  

• warmte en responsiviteit 

• competentie  

• consistentie  

 

Waarom werkt fysiek straffen gemiddeld genomen niet? 

• fysieke straf is zelf een modellering van agressie  
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• creëert een gevoel van bedreiging  

• leidt tot vervreemding van de socializatiefiguur  

• kan verslavend werken voor de socializatiefiguur  

• kan naar de volgende generatie worden getransfereerd  

 

Betere alternatieven: time-out, privileges inperken  
 

5.3 Cognitief ontwikkelingsperspectief  

Kinderen: denken actief na over goed en fout en over rechtvaardigheid  
 
Vanaf 3 à 4 jaar: toenemend inzicht in intenties, maar nog veel rigiditeit in hanteren 

van standaarden  
 

Toenemend onderscheid tussen soorten standaarden:  

• morele imperatieven: handelingen die de rechten en het welzijn van anderen 

beschermen  

• sociale conventies: gewoonten die gemaakt worden op basis van sociale 

afspraken  

• private kwesties 

o zaken die geen rechten schenden  
o die niet sociaal afgesproken zijn  

o die te bepalen zijn door het individu  
 

5.4 Agressie  

 
 
Evoluties over tijd:  

• fysieke agressie neemt af en wordt vervangen door verbale agressie  

• instrumentele agressie neemt af (uitstel van bevrediging neemt immers toe)  

• vijandige agressie neemt toe (vijandige intenties anderen beter herkend)  

 

Geslachtsverschillen:  

• jongens: meer openlijke agressie en meer agressie in totaal  

o mannelijke geslachtshormonen  
o geslachtsrollen  

• meisjes: meer relationele agressie en meer indirect  
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Oorzaken van agressie:  

• individuele verschillen: temperament (impulsief, overactief) 

• gezin 

o harde, inconsistente discipline  
o cycli van disciplinering, “jammeren” en toegeven  

o kritische, bestraffende ouders: meer agressie  

• televisie  

o geweld op TV = model  
o jongens: grotere voorkeur want mannen in geweldfilms = sterk  

o meer tolerantie ten opzichte van gewelddadig gedrag  
 

TV en agressie:  

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

• behandelingsprogramma’s  

o vroeg eraan beginnen  
o doorbreken van cycli van vijandigheid  

o aanleren betere manieren van omgaan met ‘peers’  
o training in oplossen van sociale problemen  

▪ conflicten uitbeelden  
▪ manieren van oplossen bespreken  
▪ inoefenen succesvolle strategieën  

 

6 Stereotype geslachtsrollen 

Geslachtsrolstereotypering: associatie van voorwerpen, activiteiten, rollen of per-

soonlijkheidstrekken met één van de geslachten op manier die aansluit bij stereotypes  
 

Stereotiepe geslachtsrollen:  

• 2 jaar: categorisatie als “jongen” en “meisje” 

• geslachtsgebonden voorkeuren speelgoed  

• persoonlijkheidstrekken  

o jongens: actief, assertief, openlijke agressie  
o meisjes: angstig, afhankelijk, relationeel agressief  

• geslachtsgebonden overtuigingen worden sterker in kleutertijd  

• kleuters begrijpen nog niet dat de kenmerken die samenhangen met het 

geslacht niet bepalen of iemand mannelijk of vrouwelijk is (= gebrek aan 
geslachtsconstantie)  

 

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

• inzicht pas verworven op einde kleuterperiode  

• gerelateerd aan cognitieve problemen van pre-operationeel denken 

(conservatie en uiterlijke verschijning-realiteit)  
 
Invloeden:  

• genetisch  

o evolutionaire aanpassingswaarde 
o hormonen  

• omgeving  

o gezin 

▪ moedigen verschillende speelstijlen aan  
▪ versterken onafhankelijkheid bij jongens en intimiteit bij meisjes  

o leraren 
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▪ meisjes meer aangemoedigd tot gestructureerde activiteiten  

▪ jongens meer aangemoedigd tot ongestructureerde activiteiten  
o leeftijdsgenoten  

▪ versterken gedrag dat past bij eigen geslacht  
▪ vooral jongens: kritiek op geslachtsincongruent gedrag  

o bredere sociale omgeving  
 
Genderidentiteit: gevoel mannelijk of vrouwelijk te zijn  

 
Drie vormen:  

• mannelijk  

• vrouwelijk  

• androgyn  

 

Theorie van de geslachtsschema’s:  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de lagere 

schoolleeftijd  
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1 Lichaamsgroei  

• cephalocaudale trend zet zich verder  

• grote lenigheid  

• kindertanden vervangen tussen 6 en 12 jaar  

• trage fysieke groei  

 

2 Gezondheidsproblemen  

Myopie: bijziendheid  
 

Slechte voeding: met ouders één maal thuis eten vooorkomt dit  
 

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

Oorzaken obesitas:  

• genetica  

• lage SES: meer stress en gebrek aan kennis  

• overvoeding: elk ongemak = signaal voor voedsel → kinderen leren niet eigen 

honger aan te voelen en eten intern te reguleren → meer vatbaar voor externe 
voedselstimuli dan voor interne hongerstimuli  

• ongezonde voeding als “beloning” gebruiken  

• minder fysiek actief en meer TV kijken: oorzaak en gevolg  

 
Gevolgen obesitas:  

• stereotyp beeld: lui, lelijk, onzeker en niet sociaal aanvaard  

• emotionele problemen depressie, lager welzijn 

• kans op obesitas als volwassene  

• gezondheidsproblemen  

 

Behandelen obesitas: focus op veranderen van levensstijl 

• familiekwestie  

• scholen  

 

3 Motorische ontwikkeling en spel  

3.1 Ruwe motorische ontwikkeling  

Vooruitgang in vier domeinen:  

• flexibiliteit / elasticiteit neemt toe  

• evenwicht vergroot  

• snelheid en behendigheid van beweging neemt toe  

• kracht neemt toe  

 

3.2 Fijne motorische ontwikkeling  

Verfijning fijne motorische ontwikkeling:  

• alfabet: letters groot omwille van armbeweging  

• tekeningen: meer detail, diepte-elementen en relaties tusse, figuren  

 

3.3 Geslachtsverschillen  

Meisjes: beter in fijne motorische vaardigheden  

 
Jongens: ruwe motorische vaardigheden die kracht vergen  
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Oorzaak: genetische verschillen, maar ook omgeving die op stereotype wijze reageert  
 

3.4 Spel met regels  

Spelletjes zijn bevorderlijk voor 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  

 

4 Theorie van Piaget: het concreet-operationele stadium  

Kleuters: laten zich leiden door schijn en meest opvallende element  

 
Lagere school: schijn kan bedriegen en je oordeel beter baseren op mentale 
bewerking = operaties  

 

4.1 Concreet-operationele stadium  

Conservatie: de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde 

blijven, zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert  
 

Pre-operationeel stadium Concreet-operationeel stadium 

Centratie: aandacht richten op één 

aspect en andere verwaarlozen  

Decentratie: focussen op meerdere 
aspecten van het probleem en ze met 

elkaar in verband brengen, eerder dan 
zich op één aspect te richten  

Geen transformaties: heeft enkel 
aandacht voor begin- en eindtoestand 

van de situatie, niet voor overgang  

Transformaties: vermogen om proces 
dat tussen begin- en eindtoestand zit in 

acht te nemen en te gebruiken bij de 
beoordeling van de situatie  

Onomkeerbaarheid: kan een reeks van 
stappen niet in gedachten omkeren  

Omkeerbaarheid: vermogen om te 

denken in een reeks van stappen en 
dan in gedachten de richting omkeren 

en weer op het uitgangspunt 
terugkeren  

 
Operaties: mentale handelingen die gehoorzamen aan logische regels  
 

Classificatie: klas-inclusietaak nu correct opgelost:  

• bewustzijn van hiërarchie in classificatie  

• focussen op drie soorten relaties tegelijkertijd  

 
Klasseren verloopt vlotter: sorteren van object op basis van bepaalde criteria → eerst 

slechts één dimensie, later ook op basis van een tweede dimensie  
 

Seriatie: capaciteit om items kangs een kwantitatieve dimensie te ordenen (6-7 jaar)  
 

Transitieve inferentie: uitvoeren van mentale seriatie of ordening  
 
Spatiaal redeneren: begrip van ruimte → mentale rotatie (ruimtelijk standpunt 

innemen van de andere)  
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Cognitieve kaart: mentale representaties van bekende plaatsen  

• landmarks eerst fragmentarisch getekend, later meer organisatie en integratie  

• uitleggen van weg aan anderen: duidelijk en goed georganiseerd = ruimtelijke 

wandeling in gedachten maken (8-10 jaar)  
 

4.2 Beperkingen  

Enkel georganiseerd en logisch denken als omgaan met: 

• concrete informatie die waarneembaar is  

• niet met abstracte categorieën  

 
Omwille van concrete en situatiegebonden karakter: denkproces verloopt hier 

gradueel = geleidelijk verworven  
 

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

 

4.3 Recent onderzoek  

Piaget: hersenmaturatie en eigen ervaring  

• recent onderzoek: invloed van cultuur en formele opleiding (school)  

o cultuur: in niet-westerse culturen conservatie vaak veel later verworven  

o school: kinderen die al langer naar school geweest zijn, doen het beter 
op Piaget-taken  

• dus: logisch denken ontwikkelt niet spontaan, maar invloed opleiding, context 

en cultuur  
 

Piaget: abrupte stagegebonden verschuiving naar operationeel stadium  

• informatieverwerkingsbenadering: graduele toename = Neo-Pagetiaanse 

theoretici  
o hoe? cognitieve schema’s worden geautomatiseerd = routine  

o gevolg? meer plaats in werkgeheugen → oude schema’s combineren 
of integreren  

 
Concrete ervaringen worden geïntegreerd tot: centrale conceptuele structuren = 
netwerken van begrippen en relaties die meer algemeen, complex en systematisch 

denken bevorderen in veel verschillende situaties  
 

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

• conservatietaken stellen verschillende vereisten inzake informatie-verwerking; 

dus meer of minder werkgeheugen  

• ervaringen van kinderen verschillen sterk: automatisatie treedt sneller / trager 

op  
 

4.4 Evaluatie  

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

• continue verbetering van logische vaardigheden (informatieverwerking)  

• discontinue herstructureringen van denken  

 
Waarschijnlijk beide:  

• geleidelijke uitbreiding van logisch denken naar aantal taken  
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• vergelijking begin – einde lagere schoolleeftijd: kwalitatief verschil  

 

5 Informatieverwerking  

5.1 Algemene principes  

Verandering twee informatieverwerkingsvaardigheden door hersenontwikkeling:  

• infoverwerkingscapaciteit = snelheid  

• cognitieve inhibitie neemt toe = capaciteit om irrelevante info te weren  

→ bevordert verschillende informatieverwerkingsprocessen  

 

5.2 Aandacht  

Selectief: focus op relevante info  

 
Flexibel: sorteren op twee dimensies  

 
Planmatig:  

• gestructureerde aanpak 

• systematische vergelijking  

• wat eerst en wat later  

• leren van ouderen  

 

5.3 Geheugenstrategieën  

Herhalen: (voor zichzelf) herhalen van informatie  

• vanaf begin lagere schoolleeftijd  

• eerst één enkel woord, daarna reeks  

 

Organiseren: het groeperen van items die tot dezelfde categorie behoren (vanaf 
begin lagere schoolleeftijd)  
 

Later:  

• combinatie van strategieën  

• meer systematisch toepassen van strategieën  

 

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

Waarom zijn organisatie en elaboratie effectiever: elementen worden tot 
betekenisvolle eenheden gegroepeerrd waardoor  

• plaats vrijkomt in het werkgeheugen  

• informatie beter opgeroepen kan worden  

 

5.4 Kennisbestand  

Langetermijngeheugen: wordt meer uitgebreid en vormt een meer hiërarchisch 

gestructureerd netwerk  
 
Verschil tussen kenners en niet-kenners in het herinneren van items:  

• rol van steeds aanwezige kennis  

• rol van motivatie  

 
Opmerking: cultuur speelt een rol → in westen wordt gebruik mentale strategieën 
meer aangemoedigd  
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5.5 Theory of mind  

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

Geest: actief en speelt constructieve rol  

• mentale inferenties zijn nu bron van kennis 

• inzicht dat prestaties afhangen van mate van concentratie  

• inzicht in welke geheugenstrategieën het beste werken  

 
Wat bevordert dit inzicht?  

• private speech + observatie van eigen denken  

• ervaringen op school  

 

5.6 Cognitieve zelfregulering  

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

 
Cognitieve zelfregulering: proces van continu opvolgen van de vooruitgang in de 

richting van het gestelde doel, problemen detecteren en oplossingen zoeken → 
geleidelijke ontwikkeling want moeilijk en belastend  
 

Ouders en opvoeders kunnen hierbij helpen:  

• suggereren goede strategieën en uitleggen waarom ze werken  

• gevolg: academische zelf-efficaciteit versus aangeleerde hulpeloosheid  

 

6 Taalontwikkeling  

6.1 Woordenschat  

Uitbreiding woordenschat: 4x toename → 40000 woorden (gemiddeld 20 per dag)  
 

Hoe?  

• structuur van complexe woorden analyseren  

• begrijpen vanuit vontext (bij lezen)  

 

Grotere precisie in denken over en gebruik van woorden:  

• eerst: definities gebaseerd op functies of uitzicht  

• later: synoniemen en uitleg over categoriale relaties  

 
Inzicht in meervoudige betekenissen:  

• metaforen  

• raadsels en woordspelletjes  

 

6.2 Grammatica  

• passieve wijze beter gebruiken  

• infinitiefzinnen beter begrijpen  

6.3 Pragmatiek  

Pragmatiek: communicatieve aspect van taal  

• preciezere beschrijving van voorwerpen 

• meer verfijnde communicatiestrategieën  

• meer georganiseerde verhalen vertellen  

o topic-gefocuste stijl 

o associatieve stijl  
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6.4 Twee talen leren  

Tweetalige ontwikkeling:  

• beide talen tegelijk leren  

• eerst eerste taal leren, dan tweede  

• gevoelige periode – kindertijd  

 

Tweetalig onderwijs: onderdompeling of taalbad (language immersion)  
 
Tweetaligheid heeft positieve gevolgen voor ontwikkeling: 

• aandacht, redeneren, conceptvorming, flexibiliteit  

• meer nadenken over taal  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de lagere 

schoolleeftijd  
1 Theorie van Erikson  

Vlijt:  

• een gevoel van competentie ontwikkelen ten aanzien van cultureel 

gewaardeerde activiteiten  

• school biedt hierbij veel mogelijkheden  
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Inferioriteit:  

• pessimisme en gebrek aan vertrouwen om dingen goed te doen  

• gezin, leerkrachten, peers kunnen hiertoe bijdragen  

 

 
 

2 Zelfbegrip  

2 – 6 jaar:  

• basis 

• vaardigheden  

• geen trekomschrijvingen  

• positieve elementen  

• geen oorzaken aangegeven  

 

5 – 11 jaar:  

• meer verfijnd 

• vaardigheden: vergelijking meerdere personen  

• trekomschrijvingen  

• positief en negatief  

• oorzaken aangegeven  

 
Trekomschrijvingen ontstaan omwille van:  

• cognitieve ontwikkeling: combinatie van ervaringen  

• sociale feedback van de omgeving: ik-zelf neemt het mij-zelf zoals door de 

omgeving aangereikt over  

 

 
 

Hiërarchische organisatie:  

 
Invloeden op zelfwaarde:  

• cultuur (Azië < Europa < Afro-Amerikanen)  

• geslacht (meisjes < jongens)  

• opvoeding  

o democratisch en warm opvoeden versus controlerende en kritische 
ouders  

o permissief opvoeden: onrealistisch hoog self-esteem  

• attributiestijl  
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o causale attributie: de verklaring van een persoon van de oorzaak van 

een gebeurtenis  
o verklaringsstijl: tendens van mensen om bepaalde attributionele 

verklaringen te gebruiken bij het verklaren van gebeurtenissen  
o drie categorieën attributies:  

▪ extern versus intern: aan jezelf toeschrijven of aan een externe 
oorzaak van een gebeurtenis  

▪ stabiel versus veranderbaar: is de oorzaak temporeel of blijft deze 

aanwezig  
▪ globaal versus specifiek: is de geboden verklaring enkel relevant 

voor deze ene situatie of ook voor andere situaties  
o 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 sociale omgeving op aangeleerde hulpeloosheid en leeroriëntatie:  

• ouders en leerkrachten: leren aanmoedigen boven sociale vergelijking en 

prestaties  

• persoonsgerichte feedback vermijden  

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

enkel capaciteiten  

 

3 Emotionele ontwikkeling  

3.1 Zelfbewuste emoties  

Aanwezigheid volwassene niet langer nodig: men weet zelf beter wanneer men zich 

fier, schuldig of beschaamd mag/moet voelen  
 

Schuld: enkel geassocieerd met een intentionele fout  
 
Fierheid: uitdagingen en vlijt  

 
Schaamte: inferioriteit en kwaadheid ten opzichte van kritische ouder/leerkracht  
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3.2 Emotioneel begrijpen   

• één emotie versus mix van emoties  

• beter inzicht in zelfbewuste emoties  

• contradictorische info kan verwerkt worden  

• empathie: niet enkel begrip voor ervaren ongemak van de andere persoon, 

maar ook voor zijn situatie  

 

3.3 Emotionele zelfregulatie  

Ongeveer 10 jaar: balans wordt gezocht tussen twee algemene strategieën  

• probleemgerichte copingstrategie: gebruikt als gebeurtenis onder controle is, 

steun zoelen en probleem proberen op te lossen  

• emotiegerichte copingstrategie (interne, private strategieën): gebeurtenis 

buiten controle, herdefiniëren situatie en ontkennen belang van gebeurtenis  
 

Emotionele zelfregulatie: strategieën om emoties tot comfortabel niveau te brengen  
 

Emotionele zelfefficaciteit: 

• capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op effectieve wijze te kunnen 

hanteren  

• gevoel dat je emoties onder controle hebt  

• bevordert sociale competentie, empathie en vermindert negatieve emoties  

 

4 Morele ontwikkeling  

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

In kindertijd neemt morele ontwikkeling een vlucht omwille van:  

• toenemende sociale wereld: meer vriendjes  

• toenemende capaciteit tot perspectiefinname 

• cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden  

 
Distributieve rechtvaardigheid: regels met betrekking tot de wijze waarop schaarse 

goederen verdeeld dienen te worden  
 

Evolutie:  

• eigenbelang (3 à 4): “ik deel op faire wijze omdat ik anders een kleiner stuk zou 

krijgen”  

• gelijkheid (5 à 6): iedereen heeft recht op eenzelfde deel van de koek  

• verdienste (6 à 7): inspanning of excellente prestatie  

• helpen (8): meest benadeelde mag meer krijgen  

Begrip van morele en sociale conventies wordt complexer en verfijnder:  

• meer felxibiliteit  

• sociale afspraken die een duidelijk doel hebben versus geen doel (transgressie) 

• intentie / bedoeling van actie wordt in acht genomen  

 

Begrip van individuele rechten:  

• meer zaken worden als private kwestie gezien  

• legitimiteit van gezag neemt af in private kwesties  

• vrijheid van meningsuiting  

 
Begrip van diversiteit en ongelijkheid:  

• begin schooljaren: vooroordeel  
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• verandert na 7 à 8 jaar  

 

Grote interpersoonlijke variatie hangt af van:  

• hoge zelfwaarde: denigrerend optreden om zelfevaluatie te rechtvaardigen  

• categorisatie in sociale groepen: op sociale ladder plaatsen  

• stabiele visie op persoonlijkheidskenmerken: “goed” versus “slecht” = 

onveranderbaar  
 

5 Peerrelaties  

5.1 Peergroepen  

Peergroep: groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door 

leidervolgers worden gekenmerkt (3 à 12 personen)  
 
Kenmerken:  

• nabijheid  

• geslacht 

• etniciteit  

• populariteit  

 
Voordelen:  

• zelfwaarde door groepsidentiteit  

• sociale vaardigheden  

o samenwerking  

o loyauteit ten opzichte van groep  
o leiderschap  

 
Nadelen:  

• relationele agressie  

• rivaliteit tussen groepen  

• insiders en outsiders  

 

5.2 Vriendschappen  

• speelkameraad, maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en 

wederzijds vertrouwen  

• meer selectiviteit  

• meer langdurige band: leren conflict overwinnen  

• wederzijds beïnvloeding: prosociaal versus antisociale vrienden  

 

5.3 Peeraanvaarding  

Peer aanvaarding: graag gezien zijn door een groep personen  
 
Dus: geen wederzijdse relatie (vriendschap) maar éénzijdig  

 
Meting van:  

• sociale voorkeur  

• sociale bewondering  
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Populaire kinderen: krijgen veel positieve nominaties  
 

Verworpen kinderen: krijgen veel negatieve nominaties  
 

Controversiële kinderen: krijgen zowel positieve als negatieve nominaties  

• zijn tegelijk prosociaal en agressief  

• hebben doorgaans enkel goede vrienden  

 
Genegeerde kinderen: krijgen noch negatieve noch positieve nominaties 

• zijn doorgaans goed aangepast en niet eenzaam 

• extraversie is dus niet altijd nodig om sociaal goed te functioneren  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fysieke en cognitieve ontwikkeling in de adolescentie  
1 Visies op de adolescentie   

Puberteit: reeks biologische veranderingen die leiden tot volwassen gestalte en 
seksuele rijpheid (10 – 15 jaar)  

 
Adolescentie: volledige overgang tussen kindertijd en volwassenheid (10 – 25 jaar)  
 

Biologisch perspectief:  

• puberteit: hormonen  

• storm and stress 
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• Freud – genitale stadium:  

o de seksuele drift “ontwaakt” na de latentiefase en veroorzaakt 

psychologisch conflict en losgeslagen gedrag  
o slechts tegen het einde van de adolescentie geraakt deze drift 

gekanaliseerd en mondt dit uit in de capaciteit om een intieme relatie 
aan te gaan  

 

Adolescentie: Sturm und Drang (generatieconflicten, irrationaliteit en humeurigheid)  
 

Sociaal perspectief: culturele invloeden → niet in elke cultuur verloopt de 
adolescentie zo turbulent  

 
Naar een evenwicht:  

• sommige zaken (biologische veranderignen, sociale verwachtingen) zijn 

universeel  

• het soort verwachtingen en de mate van druk die op adolescenten wordt 

geplaatst verschilt van cultuur tot cultuur  

• in onze geïndustrialiseerde cultuur: lange adolescentie (moratorium)  

o vroege adolescentie (11 – 14 jaar)  
o midden-adolescentie ( 14 – 16 jaar)  

o late adolescentie (16 – 18 jaar)  
 

Conclusie:  

• is de adolescentie een periode van normatieve toenames in probleemgedrag, 

losgeslagen emoties en ouder-kindconflicten?  

• vanaf de jaren ’80 werd dit beeld vanuit onderzoek bijgesteld  

• toch vinden heel wat snelle en spectaculaire veranderingen plaats tijdens de 

adolescentie (biologisch, cognitief en sociaal)  

• uitdagende en interessante periode  

 

2 Puberteit: de fysieke overgang naar volwassenheid  

2.1 Hormonale veranderingen  

Groeihormoon en thyroxine: toename rond 8 – 9 jaar (lengte en botten)  

 
Geslachtshormonen:  

• oestrogenen: meer bij meisjes  

• androgenen: meer bij jongens  

 
Tijdens puberteit: feedback valt weg  
 

Testosteron: zaadvorming / spermache  
 

Oestrogeen: borstvorming en menstruatie  
 

Progersteron: eicelrijping en eisprong  
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2.2 Lichamelijke groei  

2.2.1 Hersonontwikkeling  

synaptisch snoeien  frontale cortex cognitieve voordelen:  

• aandacht 

• plannen 

• integreren van 

informatie  

• zelfregulatie  

versnelling van 

myelinisatie  

connecties tussen regio’s 

worden versterkt  

respons op 

neurotransmitter neemt 

toe 

meer sensitief voor 
exciterende prikkels 

intensere reactie op  

• stress 

• plezier, nieuwe stimuli  

 

2.2.2 Slaapgewoonten  

Adolescenten: hebben nog evenveel slaap nodig als jongere kinderen, maar gaan 
typisch later slapen → wordt veroorzaakt door 

• biologie  

• gewoonten  

• sociale ontwikkeling  

 
Gebrek aan slaap: interfereert met aandachts- en emotieprocessen en leidt tot  

• slechtere schoolresultaten 

• humeurigheid  

• risicogedrag 

 

2.2.3 Geslachtsverschillen  

 jongens meisjes 

groeiversnelling begint op 12,5 jaar begint op 10 jaar 

proporties 
schouders breder en 
benen langer  

heupen breder 

spier-vetverhouding 
meer spiertoename, 

aerobic efficiency  
meer vettoename  

 

2.2.4 Seksuele rijping   

Primaire geslachtskenmerken:  
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• rijping voortplantingsorganen  

• meisjes: menarche (12,5 à 13 jaar, samen met piek in groeispurt)  

• jongens: spermache (13,5 jaar)  

 

Secundaire kenmerken:  

• andere zichtbare lichaamssignalen van seksuele rijpheid  

• meisjes: borsten  

• jongens: haar aangezicht, stem verandert  

• beide: haar onderarmen en schaamhaar  

 
Meisjes:  

• borstontwikkeling: 10 jaar  

• begin versnelde groei: 10 jaar  

• schaamhaar (begin): 10,5 jaar  

• piek versnelling lengte: 11,7 jaar  

• menarche (eerste menstruatie): 12,8 jaar  

• volwassen gestalte: 13 jaar  

• borsten volgroeid: 14 jaar  

• schaamhaar (volgroeid): 14,5 jaar  

 
Jongens:  

• testes groter: 11,5 jaar  

• schaamhaar (begin): 12 jaar  

• penis groter: 12 jaar  

• begin versnelde groei: 12,5 jaar  

• spermarche (eerste ejaculatie): 13 jaar  

• piek versnelling lengte: 14 jaar  

• penis volgroeid: 14,5 jaar  

• volwassen gestalte: 15,5 jaar  

• schaamchaar (volledig): 15 jaar  

 

2.3 Individuele verschillen in puberteit  

• erfelijkheid  

• voeding: meer vet → vroeger  

• lichaamsbeweging  

• sociaal-economische status: lage status → sneller  

• ethnische sfeer  

• ervaringen in het gezin: slechte sfeer en stress → sneller  

• seculaire trend  

 

2.4 Gevolgen van biologische veranderingen  

2.4.1 Directe reacties  

Reacties op menarche en spermarche kunnen erg gemengd zijn: zelfvertrouwen, 
teken van volwassenheid versus schrik, onzekerheid, angst  

 
Type reactie: sterk afhankelijk van de mate waarin en de manier waarop dit wordt 

aangekondigd  
 

2.4.2 Humeurigheid  

Relatie met hormonen: zwak  
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Welke andere factoren kunnen de humeurigheid van adolescenten verklaren:  

• onderzoek met ‘beepers’  

• methodologie: Experience Sampling Method → adolescenten worden één 

week gevolgd en worden drie keer per dag onverwacht “opgebeeped” voor 

het aanduiden van gevoelens en life events  
 
Resultaten onderzoek Larson:  

• adolescenten vertonen meer negatieve stemmingen, maar meer negatieve 

gebeurtenissen en heftiger daarop reageren  

• gevoelens minder stabiel dan tijdens volwasenheid (mood swings), maar vaker 

van ene situatie in andere  
 

Conclusie: biologische en sociale factoren bepalen samen de toegenomen 
humeurigheid  

 

2.4.3 Conflict met ouders  

• dieren, niet-industriële samenlevingen: fysieke afstand (incest vermijden)  

•  industriële samenleving: psychologische afstand als alternatief  

• conflict gaat doorgaans over alledaagse zaken waarbij ouders en 

adolescenten verschillen in visie  

• meeste conflicten: mild (beperkt)  

• zoals heel veel conflicten: negatieve gevolgen  

 

2.4.4 Timing van puberteit  

 jongens meisjes 

vroeg rijpen 

• populair 

• zelfvertrouwen  

• onafhankelijk 

• positief lichaamsbeeld 

• niet populair  

• teruggetrokken  

• weinig vertrouwen  

• negatief 

lichaamsbeeld 

• meer deviant gedrag 

laat rijpen 

• niet populair 

• angstig 

• praatziek 

• zoekt aandacht 

• negatief 

lichaamsbeeld 

• populair  

• sociaal 

• levendig  

• positief lichaamsbeeld  

 

Lichaamsbeeld: opvatting over en houding tegenover eigen voorkomen  
 

Aansluiten bij oudere peers: vroeg contact met drugs, delinquentie en vroegtijdige 
seksuele ervaringen (+ depresse: “out of place”)  

 
Langetermijngevolgen: vooral voor vroeg rijpende meisjes → stabiliteit in problemen 
(slechtere relaties met familie en vrienden, kleinere sociale netwerken en minder 

levenstevredenheid)  
 

3 Cognitieve ontwikkeling  

3.1 Piaget: formeel-operationeel denken   

Hypothetisch-deductief redeneren:  
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• hypotheses afleiden uit een algemene theorie  

• denken als een wetenschapper  

• hypothese formuleren en omzetten in toetsbaar experimenteel opzet  

• slingerprobleem → wat heeft invloed op snelheid waarmee slinger beweegt 

o lengte 

o aanvangshoogte 
o kracht 
o gewicht van het object  

 
Propositiedenken:  

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

wereld)  

• experiment met de pokerchips  

o conditie 1: chip in de hand verborgen  
▪ de chip in mijn hand is ofwel groen ofwel niet groen 

▪ de chip in mijn hand is groen en niet groen  
o conditie 2: chip duidelijk zichtbaar (ofwel groen, ofwel rood), zelfde 

statements  
o jonge kinderen: altijd ‘onzeker’ in conditie 1, beide statements juist 

indien chip groen en beide statements fout indien rood  

o adolescenten: houden enkel rekening met statement→ statement 1 is 
altijd juist, statement 2 is altijd fout  

 
Denken in termen van mogelijkheden:  

• over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen  

• over zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn  

• zelfreflectie, dagdromen, fantasie  

• thema’s: milieu, oorlog, discriminatie, vrijheid, liefde, rechtvaardigheid…  

 

Veraderingen gebeuren gradueel: formeel-operationeel denken “verschijnt” niet 
plots als een nieuw stadium  

 
Formeel-operationeel denken: mogelijk niet universeel → gemodereerd door 
opleidingsduur en -niveau  

 

3.2 Informatieverwerkingstheorie   

Vooruitgang:  

• aandacht (selectie van relevante informatie; inhibitie van irrelevante info)  

• geheugenstrategieën worden efficiënter, op vlak van opslaan, verwerken en 

ophalen van info  

• kennis neemt toe  

• metacognitie breidt uit  

• cognitieve zelfregulering  

• verwerkingscapaciteit: snelheid van denken  

 
Wetenschappelijk denken: coördineren theorie en evidentie  

 
Jonge kinderen: gaan voorbij aan conflicterende evidentie of vervormen evidentie zo 
dat hun eigen ideeën bevestigd worden  

 
Adolescenten: gaan systematisch de mogelijkheden na, leggen verbanden en 

koppelen hypothesen terug aan de beschikbare evidentie  
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Het coördineren van theorie met bevindingen verbetert met de leeftijd:  

• vanaf de kindertijd tot de volwassenheid  

• er zijn interindividuele verschillen  

 

Beïnvloedende factoren:  

• capaciteit van het werkgeheugen  

• ervaring met complexe problemen  

• meta-cognitieve vaardigheden (denken over denken)  

• openheid van geest  

 

3.3 Gevolgen van cognitieve veranderingen   

Gevolgen van abstract denken:  

• belust op discussie  

• idealisme en kritisch zijn  

• planning en beslissingen nemen  

o problemen bij nemen van alledaagse beslissingen  

o intuïtie eerder dan ratio speelt nog vaak een rol 
▪ gebrek aan ervaring met complexe problemen  

▪ korte termijn voordelen > lange termijn  

• zelfbewustzijn en zelfgerichtheid  

o imaginair publiek  
o persoonlijke legende  

 
Imaginair publiek: de sterke focus op zichzelf leidt ertoe dat adolescenten het gevoel 

hebben dat iedereen ook op hen gefocust is (nadruk op image, blozen, verlegenheid, 
gevoeligheid voor kritiek)  

 
Persoonlijke legende: adolescenten nemen aan dat hun eigen gedacht en gevoelens 
uniek zijn  

 
Risicogedrag: persoonlijke legende gaat vaak gepaard met een gevoel van 

onkwetsbaarheid → adolescenten zijn geneigd om risicovol gedrag te stellen dat 
volwassenen nooit zouden durven stellen  

 
 
 

Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de 

adolescentie  
1 Identiteitsvorming  

1.1 Identiteit volgens Erikson  

1.1.1 Erikson – identiteit  

Identiteit: bepaalt wie je bent, wat je belangrijk vindt en de richting die je uitwil in het 
leven  
 

Komt tot uiting in veel verschillende domeinen: beroep, studiekeuze, relaties, moreel-
politieke keuzes, etnische identiteit  

 
Niet geslaagd: identiteitsverwarring 

• negatieve identiteit  
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• synthetische identiteit  

• in beide gevallen: Erzats-identiteit (false self)  

 

Invloed vorige fasen: epigenetische principe in de theorie van Erikson 

• basisvertrouwen versus wantrouwen (0 – 2 jaar): geen vertrouwen, nergens in 

geloven  

• autonomie verus schaamte, twijfel (2 – 3 jaar): geen autonomie/initiatief, geen 

wilskracht, geen exploreren en maken van keuzes  

• initiatief tegenover schuld (4 – 5 jaar): geen ondernemerschap/creativiteit, 

geen doelgerichtheid in het exploreren en maken van keuzes  

• vlijt versus minderwaardigheid (6 – 12 jaar): geen competentie, geen 

beroepskeuze  
 

1.1.2 Crisis of exploratie?  

Vroeger: Erikson → identiteitscrisis = tijdelijke periode van verwarring en onbehagen 

tijdens experimenteren met alternatieven (“soul-searching” met als optimale uitkomst 
een gevoel van temporeel-spatiale continuïteit)  
 

Nu: exploratie = geleidelijke en rustige aanpak van vorming identiteit (crisis niet meer 
nodig)  

 

1.1.3 Identiteit versus verwarring  

Identiteit:  

• bepalen wie je bent, wat belangrijk is, richting in leven  

• bindingen inzake beroep, persoonlijke relaties, seksuele oriëntatie, etnische 

groep, idealen  

• oplossing voor “identiteitscrisis” of exploratie  

 
Identiteitsverwarring:  

• gebrek aan richting en zelfdefiniëring  

• beperkte exploratie in adolescentie  

o vroegere psychosociale conflicten niet opgelost  
o maatschappij beperkt keuzes 

• niet voorbereid op stadia van volwassenheid  

 

1.1.4 Marcia: identiteitsstatussen  

Status: mogelijke uitkomsten van identiteitsproces  
 

Marcia: halfgestructureerd interview over allerlei domeinen (beroep, godsdienst, 
politiek-ideologie, seksrol)  

 
Twee criteria:  

• mate van exploratie: (openstaan voor) afwegen van, uitproberen van 

keuzemogelijkheden  

• mate van binding: in staat zijn bindingen en verplichtingen aan te gaan  
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Vier statussen:  

• veel binding, veel exploratie: achievement 

• veel binding, weinig exploratie: foreclosure 

• weinig binding, veel exploratie: moratorium 

• weinig binding, weinig exploratie: diffusion  

 
Bepalende factoren:  

• persoonlijkheid adolescent  

• opvoeding en gezond: secure base to explore  

• interacties met peers, in vrije tijd en op school  

• scholen en gemeenschappen die ruimte bieden voor exploratie en opnemen 

van verantwoordelijkheid  

• culturele invloeden  

→ persoon x omgeving  

 

1.2 Zichzelf begrijpen: zelfconcept en zelfwaardering  

1.2.1 Zelfconcept (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 nuance  

• inhoudelijk: meer nadruk op persoon in relatie tot andere 

 

1.2.2 zelfwaardering (evaluatief)  

• steeds meer gedifferentieerd: nieuwe dimensies worden toegevoegd (hechte 

vriendschap, romantische relaties, competentie in job of studie)  

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

de adolescentie  

• stabiliteit wordt groter: het zelfwaardegevoel wordt gekristalliseerd  

• positief zelfwaardegevoel is belangrijke voorspeller voor aanpassing 

o meer zelfwaarde uit vrienden dan uit school/ouders  
o laag op alle domeinen zelfwaarde: angst, depressie, zelfdoding, 

antisociaal  

 

1.2.3 Invloeden  

• democratische opvoeding (hoog)  

• aanmoediging leraren (hoog)  

• steun voorwaardelijk (enkel als voldaan aan hoge normen)  

• etnische groep  

2 Morele ontwikkeling  

2.1 Piagets theorie van morele ontwikkeling  

Heteronome moraal (5 – 10 jaar):  

• regels overgeleverd door autoriteit, blijvend, onveranderlijk, strikte 

gehoorzaamheid  

• ‘slechtheid’ beoordeeld vanuit resultaten, niet bedoelingen  

 

Autonome moraal:  

• regels als sociale overeenkomst, veranderlijk  

• norm van ideale wederkerigheid  

• beoordeling van resultaten en intenties  

• verantwoordelijkheid  
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2.2 Kohlbergs theorie van morele ontwikkeling  

Methode: morele dilemma’s  
 

Belangrijk: manier van redeneren, niet inhoud  
 

3 niveaus en 6 stadia:  

• preconventioneel niveau  

o straf en gehoorzaamheid 
o instrumentele gerichtheid  

• conventioneel niveau 

o moraal van coöperatie tussen mensen  
o behoud sociale orde  

• post-conventioneel niveau  

o sociaal contract  
o universele ethische principes  

 

2.2.1 Pre-conventioneel niveau 

Heteronome moraal: moraal gecontroleerd door instanties buiten persoon  
 

Stadium 1: straf en gehoorzaamheid → kind kan niet letten op twee standpunten  
 

Stadium 2: instrumentele gerichtheid → kind weet dat er twee standpunten zijn, maar 
concreet (eigenbelang; dienst, wederdienst)  

 

2.2.2 Conventieel niveau  

Conformiteit sociale regels: geen eigenbelang, maar behoud sociale systeem  

 
Stadium 3: sociale samenwerking → ideale wederkerigheid, ‘Gulden Regel’  
 

Stadium 4: behoud sociale orde → niet volgen van regels is onmogelijk  
 

2.2.3 Post-conventioneel niveau 

Stadium 5: sociaal contract → wetten samen gemaakt, daardoor veranderbaar 
 

Stadium 6: universele ethische principes → gelijke aandacht voor ieders aanspraken, 
respect voor ieders waarde/waardigheid  

2.2.4 Onderzoek  

• longitudinaal onderzoek (‘follow up’)  

• meeste mensen doorlopen stadia  

• ontwikkeling erg traag en geleidelijk  

• post-conventioneel niveau zelden bereikt 

• conventioneel denken kan ook hoge morele maturiteit impliceren  

• de relatie tussen moreel redeneren en moreel gedrag is niet perfect  

o praktische overwegingen  

o intense emoties  
 

2.3 Geslachtsverschillen in moraliteit  

Kohlberg: rechten en rechtvaardigheidsoriëntatie  
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Gilligan: zorgen voor anderen-oriëntatie → ethiek van zorg  

 
In realiteit: beide geslachten beide oriëntaties, maar vrouwen meer zorg door grotere 

ervaring als zorgverleners  
 

3 Vriendschap en relaties met leeftijdsgenoten  

3.1 Vriendschap  

• minder “goede vrienden” 

• meer intimiteit, loyaliteit  

o nabijheid, vertrouwen  
o zelfonthulling: de persoonlijkheid van vriend leren kennen  

• vrienden gelijkaardig of worden meer gelijkaardig: identiteitsstatus, aspiraties, 

politiek, deviant gedrag  

• geslachtsverschillen  

o meisjes: emotionele intimiteit  
o jongens: activiteiten, status  

• potentiële gevaren van intieme vriendschappen  

o coruminatie  
o relationele agressie  

 

Vriendschap op het internet:  

• sociale media 

o ondersteunt gevoel intimiteit en nabijheid in bestaande vriendschappen  

o laat toe om nieuwe vrienden te leren kennen  
o mogelijkheid om delicate onderwerpen te bespreken in een niet-

bedreigende context  

• gevaren 

o romantische relatie via internet opbouwen  
o enkel vrienden via internet leren kennen  

o gevaarlijke uitwassen  
 

Voordelen van vriendschappen:  

• mogelijkheid zelfexploratie, iemand anders echt begrijpen  

• basis voor latere intieme relaties  

• helpen omgaan met dagelijkse stress 

• kan houding en betrokkenheid school bevorderen  

3.2 Cliques en crowds  

Clique:  

• kleine groep (5 – 7)  

• goede vrienden  

• bepaald door interesses, sociale status  

 
Crowd:  

• groter – meerdere cliques  

• lidmaatschap gebaseerd op reputatie, stereotype  

 
Meting van crowds: The Social Type Rating Procedure  

• fase 1 

o leerlingenbegeleiders identificeren een aantal leerlingen in elk jaar die 
representatief zijn voor de schoolpopulatie  
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o deze leerlingen houden een groepsdiscussie waarin ze de ‘crowds’ in de 

school identificeren (via consensus)  
o daarna identificeren deze leerlingen twee leerlingen die de meest 

prominente leden zijn van de crowds 

• fase 2 

o “prominenten” beoordelen vervolgens iedere leerling van bepaald jaar 
in termen van lidmaatschap in crowds die na fase 1 werden bekomen  

o elke leerling in de school wordt beoordeeld door 10 prominenten  
o het percentage prominenten dat jou aanduidt als lid van een bepaalde 

crowd = de score voor lidmaatschap in een crowd  
 

3.3 Dating  

Komt voort uit gemengde cliques:  

• cliques trekken samen op  

• verschillende koppels gevormd en samen dingen doen 

• individuele koppels  

 
Veranderingen in adolescentie:  

• vroeg: ontspanning, groepsactiviteiten, oppervlakkige intimiteit  

• geleidelijk meer intimiteit zoeken  

• te vroeg ‘dating’: samenhang met problemen met wet en op school  

 

3.4 Conformiteit met peers  

Druk tot conformeren inzake:  

• kleding, uiterlijk, activiteiten  

• pro-adult gedrag (‘braaf’)  

• onbehoorlijk gedrag (‘stout’): neemt toe in vroege adolescentie, maar laag  

 

Vroege adolescentie: meer conformiteit  
 

Autoratieve opvoeding: helpt weerstand bieden  
 

4 Verstoorde ontwikkelingspatronen  

4.1 Depressie  

• vaakst voorkomende psychologische probleem  

• dubbel zoveel meisjes als jongens (vroegrijpe meisjes)  

• wordt niet vaak ernstig genomen (Sturm und Drang)  

• verschilt van gewoon verdriet  

• beïnvloedende factoren  

o genetisch 
o opvoedingspraktijken  
o aangeleerde hulpeloosheid  

 

4.2 Suïcide  

• belangrijke doodsoorzaak bij jongeren  

• 4 – 5 keer meer jongens dan meisjes (meisjes meer pogingen)  

• hoogste risico   

o blanke jongens  

o Afrikaans-Amerikaanse jongens 
o holebi’s  
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• erg intelligent en sociaal teruggetrokken, of antisociale jongeren  

• preventie 

o signalen opvangen  

o contactpersonen, zorgleerkrachten  
o uitdrukken belangstelling en zorg  

• behandeling 

o vele behandelingen, van medicatie tot therapie, of beiden  

o verkrijgbaarheid wapens (wetten) beperken  
o opvang gezinsleden  

o rol media (suicide niet mediatiseren)  
 

4.3 Delinquentie   

• officiële statistieken (17 – 23% arrestaties in VS)  

• zelfrapportering → hoge cijfers  

• leeftijdstrends: stijging, dan daling  

• geslacht: jongens 3 – 8 keer meer  

• determinanten 

o sociaal-economische status, etnisch  

o opvoedingsproblemen  
o armoede  

• preventie: vroeg en vele niveaus  

o autoritatieve opvoeding  
o goed onderwijs  
o welvarende buurt  

o zero-tolerantie werkt niet, want is moeilijk vol te houden  

• behandeling: lang en intensief  

o thuis houden (transfer); weghalen uit delingquente peergroep  

o aanleren vaardigheden (sociaal, cognitief)  
o niet-agressieve omgeving (gezin, buurt, cultuur) 

• vroeg beginnen: gedrag begint op lagere leeftijd   

o biologische factroen  

o opvoedingspraktijken + 
peerprocessen  

• laat beginnen: gedrag begint rond 

puberteit  
o peerinvloeden  

 

Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de vroege 

volwassenheid  
1 De opkomende volwassenheid  

Opkomende volwassenheid: fase van multidimensionele en multidirectionele 

ontwikkeling 
 
Graduele ovargang vanaf de vroege 20er jaren:  

• 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:  
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Opkomende volwassenheid:  

• vrij recent fenomeen  

• komt vooral voor in rijke, geïndustrialiseerde landen  

• komt minder voor in ontwikkelingslanden en in omstandigheden van lage SES  

• open vraag: blijvend en universeel fenomeen of tijdelijk en cultuurgebonden?  

 
Universele criteria voor volwassenheid:  

• voor jezelf kunnen zorgen  

• verantwoordelijkheid opnemen voor eigen daden  

• zelf beslissen over je eigen overtuigingen  

• een egalitaire relatie met de ouders ontwikkelen  

• financiële onafhankelijkheid  

 

Specifieke criteria in collectivistische context:  

• zorgen voor je gezin  

• minder zelfgeoriënteerd worden  

 

Behoorlijk belastende en uitdagende periode: vereist veerkracht en flexibiliteit, 
capaciteiten die ondersteund worden door  

• cognitieve attributen  

• sociaal-emotionele attributen  

• sociale ondersteuning  

 

2 Theorie van Erikson  

Intimiteit tegenover isolement: uit zich in de gedachten en gevoelens van jonge 
mensen omtrent het aangaan van een permanent engagement ten aanzien van een 

intieme partner  
 
 

Intimiteit:  

• een permanente keuze maken voor een levenspartner  

• verworven deugd of kwaliteit: liefde  

• omvat opgeven pas verworven onafhankelijkheid, opnieuw omschrijven 

identiteit  
 

Isolement:  

• eenzaamheid, zelf-absorptie  

• aarzelen om intieme relaties aan te gaan  

 

Succes bij oplossen van dit conflict: voorbereiding op generativiteit (zorgen voor de 
volgende generatie en de maatschappij helpen verbeteren)  
 

Onderzoek: intimiteit is belangrijk, generativiteit al aanwezig (kinderen), veel 
verschillen 
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3 Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling  

3.1 Levinson: vroege volwassenheid  

Seasons of life: biografische interviews met 40 mannen en 45 vrouwen uit diverse 

beroepen  
 
Levensloop ingedeeld in seizoenen: elk stadium begint met een overgang die 

ongeveer 5 jaar duurt → tussen overgangen: stabiele perioden van ongeveer 5 à 7 
jaar  

 
Levensstructuur: het onderliggende design van iemands leven  

 
Jongvolwassenheid: “era of greatest energy and abundance, contradiction and 
stress”  

 
Overgang vroege volwassenheid:  

• droom: een beeld van jezelf dat levensbeslissingen bepaalt  

• mentor: een oudere vriend of collega die helpt bij het realiseren van de droom  

 
Onderzoek met de DOT (dromen over je toekomst):  

• soorten dromen  

o relationele dromen  

o beroepsdromen  
o dromen voor de wereld (engagement)  

o materiële dromen  

• mannen versus vrouwen  

o beroepsdromen (individualisme, prestatie, status) versus relationele 
dromen (gezin, kinderen, vrienden)  

o eenduidige dromen versus complexe dromen  
 

Overgang van 30er jaren:  

• opnieuw evalueren levensstructuur  

• vaak klemtoon op onderontwikkelde aspecten  

• mannen herzien zelden de prioriteiten van werk en gezin; carrièregerichte 

vrouwen doen dit soms wel  

• voor wie ontevreden is, kan overgang een crisis zijn  

Settling down voor mannen, blijvende instabiliteit voor vrouwen:  

• mannen richten zich op bepaalde relaties en aspiraties  

• voor vrouwen vaak ‘commitment’ erbij (werk of relatie)  

• vele vrouwen bereiken pas stabiliteit in middelbare volwassenheid  

 

3.2 Vaillant: aanpassing aan het leven  

Onderzoek: bij 250 mannen geboren in 1920 – 2930, gevolgd doorheen de levensloop 
 

Twintigers: zorgen omtrent intimiteit  
 

Dertigers: consolideren loopbaan  
 

Veertigers: generativiteit  
 
Vijftigers en zestigers: “behoeders van betekenis”  

 



 89 

Zeventigers: spiritueel en reflexief  

 
Theorie:  

• sluit aan bij Levinson, maar geen strikte leeftijdsafbakeningen  

• bevestigt stadia van Erikson, maar vult de gaten tussen deze stadia op  

• bestudeerde aanvankelijk alleen mannen  

o later kleine steekproef van hoogopgeleide vrouwen  

o dat onderzoek suggereert: bij vrouwen gelijkaardige veranderingen  
 

3.3 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 leeftijd (35 – 45 jaar) en 

herinnerden zich de vroege volwassenheid misschien niet meer zo goed  

• kortom: studies op nieuwe generaties met uiteenlopende SES en culturele 

achtergrond zijn nodig  

 

3.4 Sociale klok  

Sociale klok: leeftijdsgebonden verwachtingen levensgebeurtenissen → minder rigide 

dan bij vorige generaties  
 

Sociale klok volgen: geeft vertrouwen en draagt bij tot sociale stabiliteit → distress 
wanneer niet volgen of achterop geraken  

 
Illustratie: vrouwen met universitair diploma en geboren in 1930s onderzocht op 27 jaar 
en op 43 jaar  

• vrouwelijke sociale klok (huwelijk en gezin in de vroege 20s): meer 

verantwoordelijk, meer zelfcontrole en meer tolerant en verzorgend MAAR ook 
minder zelfwaardering en gevoel van grotere kwetsbaarheid naarmate ouder  

• mannelijke sociale klok (hoge status carrière en hogerop raken tegen late 20s); 

werden meer dominant, sociaal, onafhankelijk en intellectueel  

• vrouwen zonder sociale klok (tegen de 30): zelftwijfel, gevoelens van 

incompetentie en eenzaamheid  

4 Intieme relaties  

4.1 Partnerkeuze  

Meeste mensen: kiezen partners die op hen lijken  
 

Geslachtsverschillen:  

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

• mannen: aantrekkelijkheid, huishoudelijke vaardigheden, iets jonger  

 
Evolutietheorie: voortplanting 

• vrouwen: beperkte reproductiecapaciteit, daarom man die nakomelingen 

kan beschermen  

• mannen: grotere reproductiecapaciteit  

 
Sociale leertheorie: geslachtsrollen 

• vrouwen: verzorgend, dus zorgtaken  

• mannen: assertief, onafhankelijk, dus werk  
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• in culturen met grotere gelijkheid tussen geslachten (gender equity) hebben 

mannen en vrouwen zelfde partnervoorkeuren  

 
Dus: biologische en sociale krachten beïnvloeden keuze  

 

4.2 Liefde  

Driehoekstheorie:  

• passie (fysiek) 

• intimiteit (emotioneel) 

• engagement (cognitief)  

 

Passionele liefde: vroeg  
 

“Bij elkaar passen”: later → passie neemt geleidelijk af, terwijl intimiteit en engagement 
toenemen  

 
Studie eerste jaar huwelijk: geleidelijk aan minder verliefd (passie)  

• minder praten  

• minder gezamenlijke leuke activiteiten, meer huishoudtaken  

• minder het standpunt van de ander innemen  

• als de relatie blijft duren: nog meer van elkaar houden  

 
Wat bepaalt of relatie blijft bestaan:  

• engagement voorspelt duur en kwaliteit van de relatie  

• dat engagement moet meegedeeld worden (communicatie)  

• constructief oplossen van problemen  

 
Cultuurverschillen:  

• westerse landen: passie en intimiteit als basis voor huwelijk  

• oosterse culturen  

o gevoelens gespreid over hele sociale netwerk, vandaar intensiteit 

minder groot voor iedere relatie afzonderlijk  
o Chinezen en Japanners denken aan verplichtingen tegenover anderen 

wanneer ze een partner kiezen  

4.3 Vriendschap  

Vrienden:  

• versterken de zelfwaardering 

• bieden sociale ondersteuning  

• maken het leven interessanter  

 

Vriendschappen zelfde geslacht:  

• geslachtsverschillen 

o vrouwen hebben meer intieme vriendschappen zelfde geslacht  

o vrouwen praten liefst gewoon met vriendinnen  
o mannen willen samen iets doen met vrienden  

• individuele verschillen  

o hoe langer vriendschap duurt, hoe intiemer  

o invloed van gezinsrelaties  
 

Vriendschappen andere geslacht:  
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• 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 ouderlijk favoritisme en door sibling rivaliteit  

• in onderzoek Vaillant (hoogopgeleide mannen): beste predictor mentale 

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

4.4 Eenzaamheid  

Eenzaamheid: gevoel van ongelukkig zijn dat voortvloeit uit de kloof tussen de sociale 
relaties die we nu hebben en diegene die we zouden willen hebben  
 

Eenzame volwassenen: als ze een intieme partner of vrienden missen  
 

Piek eenzaamehid: bij oudere tieners en bij vroege twintigers en daalt dan gestaag 
tot in de zeventig  

 
Determinanten:  

• samenlevingsvorm  

• cultuur  

• persoonlijkheid  

 

Langdurige of aanhoudende eenzaamheid: hangt same met self-defeating 
houdingen en gedragingen  
  

5 Levenscyclus van het gezin: het ouderlijke huis verlaten  

Levenscyclus van het gezin: een opeenvolging van fasen die kenmerkend is voor de 
meeste gezinnen over de hele wereld  

• vroege volwassenheid: allen wonen, huwelijk, kinderen opvoeden  

• middelbare volwassenheid: kinderen verlaten huis, minder 

verantwoordelijkheden  

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

echtgenoot  

 
Vandaag: grote verscheidenheid in opeenvolging en timing van gebeurtenissen in 
gezin, maar model van levenscyclus van gezin blijft toch bruikbaar  

 
Ouderlijk huis verlaten:  

• gemiddelde leeftijd is laatste decennia gedaald  

• timing van deze gebeurtenis hangt af van reden  

o opleiding volgen: jonger  

o ontsnappen aan wrijvingen in gezin: jonger  
o één-oudergezin na echtscheiding: jonger  

o financiële problemen: ouder  

• helft jongvolwassenen keert terug naar ouderlijk huis 

o meestal door rolveranderingen  

o minst waarschijnlijk: bij gehuwde jongvolwassenen  
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o is veel voorkomende gebeurtenis bij ongehuwde volwassenen  

• effect van SES en etnische achtergrond  

• zeer vroeg het ouderlijk huis verlaten hangt samen met grotere kans op niet-

succesvol huwelijk en loopbaan (jongeren die geen hogere opleiding volgen)  

• het ouderlijk huis verlaten hangt typisch (maar niet altijd) samen met een meer 

voldoeninggevende relatie tussen ouders en kinderen en een succesvolle 
overgang naar volwassen rollen  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Emotionele en sociale ontwikkeling van de midden-

volwassenheid  
1 Theorie van Erikson  

Psychosociale stadia:  

• vertrouwen – wantrouwen  

• autonomie – schaamte en twijfel  

• initiatief – schuld  

• vlijt – minderwaardigheid  

• identiteit – verwarring  

• intimiteit – isolement  

• generativiteit – stagnatie  

• ego-integriteit – wanhoop  

 

1.1 Generativiteit versus stagnatie 

Generativiteit:  

• zich openstellen voor anderen op manieren die volgende generatie helpen en 

begeleiden  

• engagement reikt verder dan eigen zelf (en partner)  
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• typisch gerealiseerd door opvoeden van kinderen  

• andere familierelaties, mentorrelaties op het werk, creativiteit  

• einddoel: symbolische onsterfelijkheid  

 

Stagnatie:  

• plaatst eigen comfort en zekerheid boven uitdaging en opoffering  

• op zichzelf gericht, genotzuchtig, opgeslorpt door zichzelf  

• gebrek aan betrokkenheid op of bezorgdheid voor jonge mensen  

• weinig interesse voor productiviteit op werk, aan zichzelf werken (self-

improvement)  
 

 
 

1.2 Onderzoek over generativiteit  

Generativiteit: neemt toe met leeftijd  

 
Mensen met grote mate van generativiteit:  

• zijn goed aangepast 

• staan meer open voor verschillende standpunten  

• zijn politiek actief / proberen wereld te verbeteren  

 

Groepsverschillen:  

• vaders meer generatief dan niet-vaders  

• moeders even generatief als niet-moeders  

2 Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling  

2.1 Theorie van Levinson: middelbare volwassenheid  

Middelbare volwassenheid:  

• overgang naar middelbare leeftijd (40 – 45 jaar)  

o gevoel dat “tijd opraakt” in leven  
o evalueren vroege volwassenheid  

o ingrijpende of kleine veranderingen  

• intrede in levensstructuur (45 – 50 jaar) 

• vijftig-jaarovergang (50 – 55 jaar)  

• hoogtepunt levensstructuur (55 – 60 jaar)  

 
Overgang van de middelbare leeftijd (40 – 45 jaar): 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  

• soms grotere veranderingen, vaak kleinere veranderingen  

• in elk geval: blik meer naar binnen , omdat mogelijkheden vooruitgang op werk 

beperkt zijn  

• opbouwen nieuwe levensstructuur betekent confrontatie met vier 

ontwikkelingstaken  
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Vier taken van middelbare volwassenheid:  

• jong-oud: nieuwe manieren vinden om tegelijk jong en oud te zijn  

o veel vrouwen: zorgen over verminderde fysieke aantrekkelheid  
o in toenemende mate wordt dit ook verwacht van mannen  

• vernietigen-scheppen: erkennen dat mensen veel stuk maken, proberen om 

nieuwe waardevolle producten te creëren  
o bewust worden van vernietigende krachten in mensen  
o tegengewicht: scheppende krachten beklemtonen  

o resultaat: schenking/erfenis (legacy) nalaten voor volgende generaties  

• mannelijk-vrouwelijk: evenwicht vinden tussen mannelijke en vrouwelijke 

aspecten van het zelf  

o mannen: meer aanvaarden eigen “vrouwelijke” trekken, zoals 
verlangen naar verzorgen en verzorgd worden, ook meer emotioneel  

o vrouwen: meer openstaan voor eigen “mannelijke” trekken, zoals 

autonomie, dominantie en assertiviteit  

• binding-afzondering: evenwicht tussen betrokkenheid op externe wereld en 

daarvan afgescheiden zijn  

o mannen en carrièregerichte vrouwen: minder focus op ambitie en 
prestatie  

o gezinsgerichte vrouwen (of met onbevredigende job): grotere 

betrokkenheid op werk of bredere gemeenschap  
 

Levensstructuur in sociale context:  

• armoede, werkloosheid, gebrek aan respect: eerder overleven dan 

bevredigend leven nastreven  

• te veel klemtoon op productiviteit en winst: weinig kansen voor persoonlijke 

ontplooiing  

 

2.2 Theorie van Vaillant  

Generativiteit: het “bewaren van zin” = keepers of meaning  

Komende generatie staat te drummen om fakkel over te nemen:  

• middelbare volwassenen verweren zich door zichzelf en hun verworven positie 

te bevestigen  

• tegelijk willen ze tradities of positieve aspecten van cultuur bewaren en 

doorgeven aan volgende generatie  
 
In vele culturen: mensen van middelbare leeftijd vormen tegengewicht tegen te snelle 

veranderingen veroorzaakt door adolescenten en jongvolwassenen  
 

2.3 Midlife crisis  

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

 
Tegengestelde bevindingen  

• Levinson: meeste mannen en vrouwen  

• Vaillant: komt weinig voor  

 

Geslachtsverschillen:  

• timing  

o mannen: vroege jaren 40 (Levinson) 

o vrouwen: late jaren 40 en 50er jaren  

• richting 
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o mannen: één richting  

o vrouwen: meerdere richtingen  
 

Sterke verstoring en opwinding zijn ongewoon: uit studie bij 700 volwassenen blijkt 

• maar ¼ ervaart crisis  

• veel losser gedefinieerd dan door onderzoekers  

• breder leeftijdsbereik (soms voor 40, soms na 50)  

• niet toegeschreven aan leeftijd, maar aan ingrijpende levensgebeurtenissen  

 
Onderzoek over ‘life regrets’ bij vrouwen in de 40:  

• spijt zonder levensveranderingen: minder welbevinden en slechtere 

gezondheid  

• spijt met levensveranderingen: meer vertrouwen en assertiviteit 

• interpretatie ‘life regrets’ cruciaal: blijvende ontgoocheling versus aanvaarding  

 

3 Stabiliteit en verandering in zelfconcept en persoonlijkheid  

3.1 Mogelijke zelven  

Mogelijke zelven: wat men hoopt of vreest te worden  

• vormen temporele dimensie van het zelf; waar het individu naar streeft en wat 

het hoopt te worden  

• naarmate ouder worden, minder sociale vergelijking en meer vergelijking over 

de tijd (temporeel)  

• beschrijvingen actuele zelf blijven stabiel, beschrijvingen mogelijke zelf 

veranderen sterk  

• minder in aantal, bescheidener en concreter  

• wat men hoopt en vreest wordt aangepast om mentaal gezond te blijven  

• belangrijke functie tot blijvend welbevinden: de droom levendig houden  

• middelbare volwassenheid: hoge zelfwaardering  

3.2 Zelfaanvaarding 

Drie belangrijke persoonlijkheidskenmerken nemen toe:  

• zelfaanvaarding  

• autonomie 

• beheersing van omgeving  

 

In het algemeen: meer expertise, beter oplossen praktische problemen → ondersteunt 
vertrouwen → middelbare leeftijd vormt hoogtepunt van leven  
 

3.3 Coping  

• toename effectieve copingstrategieën  

• effectieve coping: combinatie probleemgerichte en emotiegerichte coping  

• waarom beter omgaan met problemen? 

o verbeterde zelfkennis (beter georganiseerd)  
o groter zelfvertrouwen (dat men problemen aankan)  

• dus: jaren van ervaring in omgaan met stress zijn belangrijk  

 

3.4 Genderidentiteit  

• vrouwen nemen toe in mannelijke trekken  

• mannen: nemen toe in vrouwelijke trekken  

• theorieën 

o de ouderlijke imperatief  
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o daling in rol van geslachtshormonen  

o leeftijdsgebonden vereisten  
 

3.5 Individuele verschillen in persoonlijkheidstrekken  

Neuroticisme: 

• hoog: zich zorgen maken, emotioneel, kwetsbaar  

• laag: rustig, niet emotioneel, kan tegen stootje  

 

Extraversie:  

• hoog: actief, houdt van plezier, gepassioneerd  

• laag: passief, nuchter en emotioneel niet-reactief  

 
Openheid:  

• hoog: creatief, origineel, progressief  

• laag: niet-creatief, conventioneel, conservatief  

 
Vriendelijkheid:  

• hoog: genereus, lief, goed van nature  

• laag: antagonistisch, kritisch, irriteerbaar  

 

Gewetensvolheid:  

• hoog: werkt hard, goed georganiseerd, ambitieus  

• laag: lui, niet georganiseerd, zet niet door  

 
Leeftijdstrends:  

• neuroticisme, extraversie, openheid: lichte daling  

• vriendelijkheid en gewetensvolheid: stijging  

• in zeer verschillende culturen; vandaar mogelijk genetische basis  

Emotionele en sociale ontwikkeling in de late 

volwassenheid  
1 Theorie van Erikson  

Ego-integriteit:  

• zich een geheel voelen, volledig, tevreden over verwezenlijkingen  

• sereniteit en tevredenheid  

• hangt samen met psychosociale maturiteit  

• acceptatie van mislukkingen en successen  

• innerlijke vrede en harmonie  

 
Wanhoop:  

• gevoel dat vele beslissingen fout waren, maar nu te weinig tijd  

• verbitterd en de komende dood niet aanvaarden  

• uitgedrukt als woede en minachting voor anderen  

• verzet en ontgoocheling  

• innerlijke onrust  

 

2 Andere theorieën van psychosociale ontwikkeling  

2.1 Peck: verfijning  

Aspecten:  

• ego-differentiatie tegenover preoccupatie met werkrol  

• trancendentie van lichaam tegenover preoccupatie met lichaam  
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• ego-transcendentie tegenover preoccupatie met het ego  

 

 
 

Link met gerotranscendentietheorie:  

• een verschuiving van meta-perspectief, van een materialistische en rationele 

naar een meer kosmische en transcendente visie, normaliter gevolgd door een 
toename van de levenstevredenheid  

• gevoel van kosmische eenheid en transcendentie  

• uit zich in contemplatie (versus blijvende investering in alledaagse dingen)  

 

2.2 Labouvie-Viefs emotionele expertise  

• affect-optimisatie: capaciteit om positieve emoties te maximaliseren en 

negatieve emoties te reduceren → belangrijke in functie van omgaan met 
verlies van fysieke en mentale vermogens  

• meer levendige beschrijving van emotionele gebeurtenissen: meer “in touch” 

of harmonie  

• emotiegerichte coping: meer emoties zelf aanpakken in plaats van zich extern 

af te reageren  

• kortom: emotionele experts  

 

2.3 Reminescentie en ‘life review’  

Reminiscentie: vertellen van verhalen over mensen, gebeurtenissen, gedachten en 
gevoelens uit verleden  

 
Life review:  

• de betekenis van ervaringen uit verleden evalueren  

• is een vorm van reminiscentie  

• leidt tot beter begrijpen van zichzelf  

o helpt om gevoel van integriteit te bekomen  

o positieve welzijnseffecten  
 

Reminiscentie:  

• focus op zelf  

o verveling tegengaan 
o ontgoochelingen herbeleven  

o ruminatie die waanhoop kan verergeren  

• focus op anderen  

o relaties met anderen versterken  

o relaties met gestorven personen herbeleven  

• kennisgebaseerd  

o op verleden en ervaring een beroep doen om huidige problemen op te 
lossen  

o jongeren iets aanleren  
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3 Zelfconcept   

Veilig, complex zelfconcept: 

• zelfaanvaarding: positieve elementen zorgen voor aanvaarding van 

negatieve elementen  

• een verhoopt of ideaal zelfconcept wordt geformuleerd  

 

Veranderende persoonlijkheidskenmerken:  

• vriendelijkheid: hoger → goed gehumeurd, genereus  

• sociabiliteit (extraversie) daalt  

• aanvaarding van verandering neemt toe  

 
Hoe accepteren ouderen verlies en kijken ze dood tegemoet? 

• via spiritualiteit: betekenis zoeken en vinden in natuur, sociale relaties, kunst en 

religie  

• religie: deelname aan religieuze activiteiten en rituelen om symbolische 

betekenis te geven aan leven en om te gaan met verlies  
o meer dan ¾ in USA zegt godsdienst is “erg belangrijk”  

o meer dan helft woont vieringen bij 
o geen universeel fenomeen  

 
Fowler: overgang van kinderlijk over conventioneel naar persoonlijk / symbolisch 

geloof  

 
In Amerika hangt religieuze betrokkenheid samen met:  

• hoger fysiek en emotioneel welzijn  

• meer fysieke activiteit  

• betere relaties met vrienden en familie  

 

4 Een veranderende sociale wereld 

Paradox: sociaal contact neemt af, welzijn neemt toe  
 

Disengagement theory: wederzijds zich terugtrekken van ouderen en samenleving 

• gevolg: eenmaal teruggetrokken is dood ouderen minder nefast voor 

samenleving  

• geen sluitende verklaring voor paradox  

o vele ouderen blijven actief betrokken  

o terugtrekking: fout van samenleving en geen persoonlijke keuze  
 

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

• maar: activiteit en grootte sociaal netwerk is geen goed voorspeller van welzijn  

• bovendien: vele ouderen maken niet gebruik van sociale mogelijkheden  

 

Continuïteitstheorie: geen echte vervanging van sociale rollen door nieuwe, maar 
een voortzetting van sociale activiteiten die men gewoon is 

• bezorgt een gevoel van continuïteit en identiteit  

• sociale activiteiten en hobby’s blijven vaak dezelfde  
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Socio-emotionele selectiviteitstheorie: sociale netwerken worden selectiever; enkel de 
meest bevredigende overleven  

 
Functie van vriendschappen verandert:  

• informatie vergaren  

• bevestiging zoeken voor uniciteit  

• emotieregulatie: vrienden die positieve interacties losmaken opzoeken  

 

Naargelang men ouder wordt: informatie zoeken neemt af, terwijl emotieregulatie 
toeneemt  

 
Emotioneel evenwicht neemt toe, want emotionele experts:  

• met kalmte reageren op emotioneel stresserende situaties  

• positieve elementen zoeken in negatieve gebeurtenissen  

 

Dit verklaart toenames in welzijn ondanks kleiner sociaal netwerk:  

• meer selectief  

• meer emotionele evenwichtige relaties  
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