
Ontwikkelingspsychologie  
Cognitieve ontwikkeling Piaget  


Eerste twee levensjaren (sensorimotorische stadium) 

• Baby’s en peuters denken met hun ogen, oren en andere sensori-motorische middelen 

• Activiteiten in het hoofd kunnen nog niet uitgevoerd worden 

• Schema’s veranderen met de leeftijd: eerst gebaseerd op handelingen, later op mentaal niveau 

• Equilibratie model: afwisseling tussen assimilatie en accommodatie 

• Meta-theorie: kind is actieve zoeker => kinderen construeren ideeën over hun wereld terwijl ze 

deze actief verkennen

• 6 subfases: herhalen toevallige gebeurtenissen, intentioneel gedrag, mentale voorstellingen 


• Substadium 1: inoefenen van aangeboren reflexen (0-1 maand). De aangeboren reflexen 
zijn de bouwstenen van sensorimotorisch denken. Baby’s zuigen, grijpen en kijken op = 
manier ongeacht omstandigheden. 


• Substadium 2: primaire circulaire reacties (1-4 maanden). Herhalen van toevallige 
handelingen om basisbehoeften te bevredigen. Egocentrisch gestuurd. 


• Substadium 3: secundaire circulaire reactie (4-8 maanden). Aandacht voor externe wereld. 
Herhaling van interessante effecten die door eigen handelingen veroorzaakt worden. 
Imitatie vertrouwde handelingen anderen. 


• Substadium 4: coördineren van secundaire circulaire reacties (8-12 maanden). 
Intentioneel/doelgericht gedrag => opzettelijk coördineren van schema’s om eenvoudige 
problemen op te lossen. Objectpermanentie 


• Substadium 5: tertiaire circulaire reacties (12-18 maanden). Herhalen handelingen die op 
objecten zijn gericht, maar met meer variatie. Ontdekken nieuwe middelen door actief 
experimenteren. Gevestigde objectpermanentie. 


• Substadium 6: mentale voorstellingen (18-24 maanden). Interne weergave van informatie 
die menselijke geest kan manipuleren. Geïnterioriseerd experimenteren. Uitgestelde 
imitatie, verbeeldingspel.


Vroege kindertijd 2-6 jaar (pre-operationeel stadium)

• Capaciteit tot mentale voorstellingen 

• Taal = symboolsysteem om objecten of situaties op te roepen die er niet zijn (taal speelt slechts 

minimale rol in cognitieve ontwikkeling)

• Verbeeldingspel (vanaf 2,5 jaar) 

• Fantasiespel en socio-dramatisch spel => dragen toe aan cognitieve ontwikkeling 

• Duale representatie = objecten op zich & symbool dat naar iets ander verwijst 

• Ego-centrisme 

• Conservatie 


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar (concreet operationeel stadium)

• Weten dat schijn kan bedreigen en je oordel beter kan baseren op mentale bewerkingen/

operaties

• Decentratie: kunnen zich op meerdere aspecten focussen 

• Transformaties 

• Classificatie verloopt vlotter. Eerst op 1 dimensie, later ook op basis van een tweede dimensie

• Seriatie: capaciteit om items langs een kwantitatieve dimensie te ordenen 

• Transitieve inferentie: uitvoeren van mentale seriatie of ordening 

• Spatiaal redeneren: begrip van ruimte. Objecten benoemen links of rechts van anderen (7-8 

jaar), dit dankzij mentale rotatie

• Cognitieve kaart 




Adolescentie 11-18 jaar (formeel operationeel stadium)

• Hypothetisch-deductief redeneren: hypothese afleiden uit een algemene theorie. Denken als 

wetenschapper. Hypothese omzetten in toetsbaar experimenteel opzet 

• Propositie-denken: de logica van verbale uitspraken evalueren 

• Denken in termen van mogelijkheden: over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen 

(toekomst), over zaken die anders kunnen zijn dan nu (ouders)

• Dit stadium verschijnt niet plots mar gradueel

• Dit stadium zou mogelijks ook niet universeel zijn 




Emotionele en sociale ontwikkeling Erikson 


Eerste twee levensjaren (vertrouwen vs wantrouwen & autonomie vs 
schaamte)

• Goed verloop ontwikkeling hangt af van kwaliteit zorg

• Vertrouwen vs wantrouwen: cruciale rol van beschikbare & sensitieve ouder, groot belang voor 

rituelen (ze geven gevoel van veiligheid, erkenning, voorspelbaarheid). 

• Autonomie vs schaamte: positieve oplossing & negatieve uitkomst 

• Emotionele ontwikkeling: 


• Basisemoties: in begin weinig differentiatie vooral weerspiegeling van bevredigd zijn van 
fysiologische behoeftes. 


• Ze worden duidelijker (6 maanden), emoties variëren met de sociale omgeving 

• 6-10 weken eerste sociale glimlach -> 3-4 maanden reactie op active stimuli -> 10-12 

maanden verschillende vormen van lachen 

• Woede frequentie en intensiteit neemt toe 4-6 maanden

• Angst neemt toe in 2de helft eerste levensjaar -> vreemdenangst 8-12 maanden -> 

scheidingsangst 6-15 maanden

• Herkenning gelaatsuitdrukkingen van anderen 7-10 maanden 

• Zelf-bewuste emoties zijn hier nog niet aanwezig 

• Zelf-regulatie: ze vertrouwen op verzorgen om hen te troosten, het neemt toe in de eerste 

levensjaar. In het tweede levensjaar zijn ze beter in staat om hun emoties te reguleren in 
stress-momenten


Vroege kindertijd 2-6 jaar (initiatief vs schuld)

• Zelf-concept: hier zeer concreet, het is gebaseerd op observeerbare kenmerken 

• Eigenvaardigheid heel hoog schatten, moeilijkheid taak onderschatten 

• Emotionele ontwikkeling:


• Begrijpen van emoties van anderen wordt beter, maar toch beperkt in situaties met 
tegengestelde aanwijzingen


• Emotionele zelf-regulatie neemt toe => minder emotionele uitbarstingen 

• Meer zelf-bewuste emoties 

• Empathie, sympathie en pro-sociaal gedrag neemt toe


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar (vlijt vs minderwaardigheid) 

• Emotionele ontwikkeling:


• Zelf-bewuste emoties: aanwezigheid volwassen niet langer nodig 

• Kunnen beter situaties snappen met tegengestelde aanwijzingen (mix van emoties)

• Zelf-regulatie: weten beter welke strategie ze moeten toepassen 


Adolescentie 11-18 jaar (identiteit vs verwarring)

• Je identiteit komt tot uiting in veel verschillende domeinen 

• Erikson dacht dat een identiteitscrisis een tijdelijke periode was van verwarring en onbehagen 

tijdens experimenteren met alternatieven

• Zelf-concept: brengt afzonderlijke trekken samen in grotere abstracte trekken

• Zelfwaardering: steeds meer gedifferentieerd, het niveau ervan neemt meestal toe. De stabiliteit 

ervan wordt groter. Een positieve zelfwaarde gevoel is belangrijk voor aanpassing 


Vroege volwassenheid 18-40 (intimiteit vs isolement)

• Dit uit zich in de gevoelens van jonge mensen omtrent het aangaan van permanent engagement 

• Succes hiervan leidt tot generativiteit = zorgen voor de volgende generatie en de maatschappij 

helpen verbeteren 




Midden volwassenheid 40-65 (generativiteit vs stagnatie)

• Generativiteit hebben we ook al in de vroege-volwassenheid, dit neemt toe met de leeftijd. 

Mensen die hier een grote mate van hebben zijn goed aangepast, staan meer open voor 
verschillende standpunten, zijn politiek actief/proberen wereld te verbeteren


Late volwassenheid 65-dood (ego-integriteit vs wanhoop)

• Zich een geheel voelen, volledig tevreden zijn over verwezenlijkingen 

• Zelfconcept: ze doen aan zelf-aanvaarding, positieve elementen zorgen voor aanvaarding van 

negatieve elementen

• Aanvaarding van andere neemt toe




Informatieverwerking 


Eerste twee levensjaren 

• Structuur van de systemen blijft gelijk in de loop van de ontwikkeling maar neemt toe in 

capaciteit 

• Aandacht: snellere verwerking nieuwe informatie, efficiëntie en vermogen om focus te 

veranderen gaan verbeteren, meer volgehouden aandacht na 1ste jaar

• Categorisatie: perceptuele organisatie in 1ste jaar, maar passieve categorisatie op basis van 

visuele kenmerken. Conceptuele organisatie in 2de levensjaar, gaat om proces van active 
categorisatie 


• Geheugen: herkenning vs herinnering 


Vroege kindertijd 2-6 jaar 

• Aandacht: maar korte rijd met iets bezig zijn, kunnen moeilijk op details letten en raken 

makkelijk afgeleid. Beter in plannen 

• Geheugenstrategieën: herkenning perfect. Herinnering 2 jaar -> 2 items, 4 jaar -> 3-4 items. Ze 

zijn minder goed in het gebruiken van geheugenstrategieën. Scripts worden met toenemende 
leeftijd uitgebreider.


• Theory of mind: dit begint rond de 4 jaar, dit wijst op meta-cognitie (denken over denken)


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar 

• Dit gaat nu sneller gaan 

• Cognitieve inhibitie: capaciteit om irrelevante info te weren 

• Aandacht: selectief, flexibel en planmatig 

• Geheugenstrategieën: bewuste strategieën om info te onthouden (herhalen, organiseren). 

Elaboratie 

• Lange termijn geheugen wordt meer uitgebreid 

• Theory of mind: meta-cognitie —> meer uitgebreid en verfijnd. Inzicht wordt bevorderd door 

private speech + observatie van eigen denken en ervaring op school


Adolescentie 11-18 jaar 

• Aandacht: selectie van relevante info en inhibitie van irrelevante info 

• Geheugenstrategieën: worden efficiënter, op vlak van opslaan verwerken en ophalen van info

• kennis neemt toe

• Meta-cognitie breidt uit

• Wetenschappelijk denken 

• Gaan systematisch mogelijkheden na, leggen verbanden en koppelen hypothese terug aan 

beschikbare evidentie 

• Hebben graag discussies 

• Planning en beslissingen nemen: problemen bij het nemen van alledaagse beslissingen, intuïtie 

speelt nog vaak een rol. Meer gericht op korte termijn doelen dan op lange termijn 

• Hebben heel sterke focus op zichzelf => ze denken dat iedereen ook op hen gefocust is 

(imaginair publiek)

• Ze denken dat hun gevoelens en gedachten uniek zijn 




Fysieke ontwikkeling 


Eerste levensjaren 

• 75% toename in lengte & 4x meer gewicht 

• Synaptic prunning 

• Myelinisatie 

• Veel behoefte aan slaap: 12-18 uur 

• Kunnen via klassieke en operante conditionering leren 

• Hoofd draaien naar geluid vanaf 3 dagen oud

• 3 weken weinig contrast een voorkeur voor simpele patronen

• < 1 maand gevoeligheid voor bewegende objecten 

• < 1 maand voorkeur voor eenvoudige gezichtspatronen (rand van gezicht)

• 2 maanden meer oog voor detail, voorkeur voor complexe patronen

• 2-4 maanden binoculaire diepte = integratie van beelden uit beide ogen

• 2-4 maanden voorkeur voor complexe elementen (binnenzijde gezicht), onderscheid tussen 

bekende en onbekende gezichten, voorkeur voor moeder vs vreemd gezicht

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

• 4-7 maanden gevoeligheid voor muzikale frasering 

• 5-12 maanden gevoeligheid voor diepte in tekeningen 

• 5-12 maanden kan emotionele uitdrukking op gezicht waarnemen 

• 6-8 maanden gevoeligheid voor geluiden uit eigen en vreemde talen 

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

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


Vroege kindertijd 2-6 jaar 

• Toename in gewicht 

• Hoofd groeit minder snel dan rest van het lichaam verlies babytandjes 

• Verschillende lichaamsdelen volgen een verschillende groeipatroon 


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar 

• Cephalocaudale trend zet zich verder 

• Groet lenigheid 

• Kinder tanden vervangen 

• Trage fysieke groei 

• Kunnen gezondheidsproblemen komen: bijziend, obesitas


Adolescentie 11-18 jaar 

• Hormonale veranderingen 

• Slaapgewoonte: ze hebben nog even veel slaap nodig maar gaan typisch later gaan slapen 

• Seksuele rijping  



Motorische ontwikkeling 


Eerste levensjaar 

• Ruwe motoriek: controle verwerven over acties waardoor je beter omgeving kan exploreren 

(kruipen, wandelen)

• Fijne motoriek: controle verwerven over kleinere acties (reiken, grijpen)

• Dynamisch systeemtheorie: bv wandelen = kruipen, staan en stappen

• Eerst tentatief en onzeker dan vlotter en efficiënter 


Vroege kindertijd 2-6 jaar 

• Ruwe motoriek: sterker evenwicht en balans door hersenontwikkeling, leren lopen als 

volwassenen

• Fijne motoriek: sterke toename => zelfredzaamheid 

• Leren tekenen 


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar 

• Ruwe motoriek: flexibiliteit, evenwicht vergroot, snelheid van bewegingen neemt toe, kracht 

neemt toe 

• Fijne motoriek: alfabet letters eerst groot omwille van armbewegingen, tekeningen gaan meer 

detail hebben  



Taalontwikkeling 


Eerste twee levensjaren 

• Snelle ontwikkeling: eerste woorden op 12 maanden 

• Eerste taalklanken 

• < 6 weken interesse in stemgeluiden & verschil tussen taalklanken 

• 2 maanden produceren van klinkerachtige geluiden (vocalisatie)

• 4 maanden brabbelen medeklinkers worden toegevoegd + kijkt in zelfde richting als volwassene 

• 8 maanden brabbelen meer gemodelleerd naar eigen taal 

• 20-26 maanden telegrafische spraak 


Vroege kindertijd 2-6 jaar 

• Ongeveer 10 000 woorden 

• Betekenis afleiden uit structuur van de zinnen (aangeboren principes kunnen dus niet alles 

verklaren)

• 3-4 jaar basisstructuren grammatica (onderwerp-werkwoord-voorwerp)

• 4-5 jaar moeilijke zinsconstructie 


Lagere schoolleeftijd 6-11 jaar

• 40 000 woorden 

• Passieve wijze beter gebruiken 

• Tweetalige ontwikkeling 



Freud Erikson Piaget 

0-1 jaar Oraal Vertrouwen vs Wantrouwen Sensorimotorische fase

1-3 jaar Anaal Autonomie vs Schaamte 
Pre-operationele fase 

3-6 jaar Fallisch Initiatief vs Schuld

6-11 jaar Latentie Vlijt vs Minderwaardigheid Concreet operationele fase

11-18 jaar Genitaal Identiteit vs Verwarring Formeel operationele fase

18-40 jaar / Intimiteit vs Isolement /

40-65 jaar / Generativiteit vs Stagnatie /

65-dood / Ego-integriteit vs Wanhoop /


