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Woord vooraf

Hoe gedragen mensen zich als kind, puber, volwassene of senior, of in eender welke 
fase die daar ergens tussenin ligt? Wat is hun typische manier van denken en voelen, 
wat zijn de uitdagingen waar ze tegenaan kijken en welke nieuwe mogelijkheden die-
nen zich voor hen aan? Dat zijn enkele van de onderwerpen die je te lezen krijgt in dit 
boek over ontwikkelingspsychologie.

In veel sectoren van het maatschappelijke leven is het van belang om een duidelijk 
zicht te krijgen op de eigenheid van iedere levensfase. Zo kan je deskundig inspelen 
op de eigen noden en verworvenheden van wie je voor je krijgt: als patiënt, leerling, 
consument of kandidaat-medewerker.

Het boek bekijkt het leven als een opeenvolging van acht levensfasen. In iedere fase 
krijg je een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de moto-
riek en de lichaamsbeleving, de cognitieve mogelijkheden en beperkingen, het sociale 
en emotionele leven en de eigen toekomstverwachtingen. Daarbij wordt meteen ook 
duidelijk hoe elk van die aspecten voortbouwt op hoe het eraan toeging in de vooraf-
gaande fase.

De bedoeling was vooral een praktijkgericht beeld te schetsen van hoe mensen 
evolueren door de verschillende levensfasen heen. Daardoor zul je er geen academisch 
exposé in vinden waarin de meest uiteenlopende theorieën en onderzoeksresultaten 
naast of tegenover elkaar geplaatst worden. Wel is geprobeerd om – selectief gebruik 
makend van die wetenschappelijke inzichten – een panoramisch beeld te schetsen dat 
uitzicht biedt op het geheel van de levensloop. Vanuit het idee dat praktijkmensen daar 
het meest behoefte aan hebben.

Het boek is niet nieuw en toch ook weer wel: het is het resultaat van een herwerking 
van de vorige uitgave uit 2013. De meeste hoofdstukken werden inhoudelijk wat op-
gefrist en voorzien van meer recente inzichten. Bovendien eindigt elk hoofdstuk nu 
steevast met een ‘kern’, waarin de essentie in een tiental punten is samengevat.

Bij de redactie werd veel zorg besteed om de tekst van de hoofdstukken boeiend en 
vlot leesbaar te houden. Een van de elementen die daartoe bijdragen, zijn de zijspron-
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getjes die de doorlopende tekst af en toe onderbreken om bepaalde inzichten nader 
toe te lichten of te illustreren. Er worden daarbij verschillende icoontjes gebruikt: een 
hamertje voor opdrachten of denkoefeningen, een lampje voor interessante weetjes en 
toepassingen, en een vergrootglas voor experimenten of onderzoeksgegevens.

Nieuw is ook dat bij het boek een volwaardig online leerplatform hoort: Sofia. 
Daar vind je per hoofdstuk heel wat extra informatie: beeldmateriaal dat de leerstof 
levendig illustreert, verdiepende kaderteksten en ook tal van kennis- en inzichtsvragen 
die de lezer/student toelaten om de stof op een meer interactieve manier te verwerken. 
Hierbij past een woord van dank aan vakdocenten Petra Casselman, Miet Craeynest en 
Heidi Vierstraete, die meehielpen bij de samenstelling van die lijst met vragen.

Het is onze hoop dat het boek velen zal inspireren om de mens in zijn verschillende 
ontwikkelingsfasen beter te leren kennen en begrijpen. Dat het vooral de praktijkmen-
sen – in het onderwijs, de hulpverlening, het vormingswerk of waar dan ook – kan 
helpen om oordeelkundig om te gaan met diegenen die hun in het kader van hun be-
roep zijn toevertrouwd. Maar ook ouders en grootouders kunnen er hun voordeel mee 
doen om wat meer zicht te krijgen op het eigene van iedere levensfase. Bovendien kan 
het voor ieder individu verhelderend zijn zichzelf te kunnen positioneren binnen de 
levensloop en te zien hoe de fase waarin hij of zij zich op dat moment bevindt, zinvol 
past in dat grotere geheel.

Pol Craeynest
21 juni 2018
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De ontwikkelings- of levenslooppsychologie kan men kort omschrijven als de studie 
van het gedrag door de verschillende levensfasen van de mens.

‘Gedrag’ moet dan wel in een zeer ruime betekenis opgevat worden. Het woord 
verwijst niet enkel naar het zichtbare handelen, maar ook naar de wijze waarop men-
sen zichzelf en de wereld waarnemen, hoe ze denken en fantaseren en welke gevoe-
lens en verlangens ze daarbij ervaren.

Het lijkt een simpele opdracht: registreer de verschillende gedragsaspecten bij men-
sen van uiteenlopende leeftijden en rangschik je bevindingen op een levenslijn, die 
begint bij de prille kindsheid en die doorloopt tot de hoge ouderdom. Het zal mis-
schien wel wat inspanning vergen om passende meetinstrumenten te vinden en om 
zo’n grote hoeveelheid gegevens te ordenen, maar dat kan geen onoverkomelijke pro-
blemen opleveren.

Toch liggen de zaken niet zo eenvoudig. In de anderhalve eeuw van haar bestaan 
heeft de ontwikkelingspsychologie wel een hoop interessante feiten en inzichten ver-
zameld, maar het blijkt zeer moeilijk te zijn om die allemaal te verwerken tot een 
geïntegreerd beeld van de menselijke levensloop.

In dit hoofdstuk gaan we na hoe dat komt. Voor een deel zal het wel te maken heb-
ben met de verschillende visies en uitgangspunten van de onderzoekers, maar daar-
naast is er vooral ook de complexiteit van het ontwikkelingsproces zelf. Dat willen we 
eerst even uitklaren.

1.1 Een korte historiek

Van de psychologie wordt wel eens gezegd dat ze een ver verleden heeft, maar een vrij 
korte geschiedenis. Dat geldt ook voor de ontwikkelings- of levenslooppsychologie. 
Als wetenschap ontstond ze pas in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar er 
was wel een lange traditie van voorwetenschappelijk denken aan voorafgegaan over 
de manier waarop het gedrag verandert doorheen de verschillende levensfasen.

1.1.1 De verre voorgeschiedenis

De voedingsbodem van iedere wetenschap bestaat uit de spontane vragen en de stuk-
jes inzicht die bij mensen opkomen tijdens hun alledaagse bezigheden. Dat is van alle 
tijden.

Op basis van de veelvuldige ervaringen die ze opdoen met zichzelf en met de din-
gen om hen heen, ontstaan er allerlei denkbeelden over hoe de wereld in elkaar zit en 
hoe bepaalde gebeurtenissen onderling samenhangen.
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Ook de veranderingen die zich doorheen de verschillende levensfasen voordoen in het 
gedrag van mensen, gaven aanleiding tot het ontstaan van zeer uiteenlopende inzich-
ten en beweringen over wat typisch heet te zijn voor bepaalde leeftijden.

Vele daarvan zijn in de loop der tijden deel gaan uitmaken van het gewone taalge-
bruik. Denk aan uitdrukkingen zoals ‘een kinderlijke fantasie’, ‘jeugdige overmoed’ 
of ‘de wijsheid der jaren’. Dat alles maakt deel uit van wat men de voorwetenschap-
pelijke ontwikkelingspsychologie zou kunnen noemen.

Welke van de volgende eigenschappen zou je spontaan in verband brengen met kin-
deren, met jongeren, met volwassenen in de middenleeftijd of met ouderen?

Kindsheid Adolescentie Volwassenheid Ouderdom

Ambitieus

Bezadigd

Creatief

Krachtdadig

Kritisch

Mild

Onzeker

Overbezorgd

Roekeloos

Speels

Verantwoordelijk

Vergeetachtig

Weetgierig

Zorgeloos

Vergelijk je antwoorden met die van enkele mensen uit je omgeving. Over sommige 
kan er wellicht wat discussie bestaan, maar over de meeste zul je het ongetwijfeld 
wel met elkaar eens zijn.

Wat je ook nog tot de voorwetenschappelijke ontwikkelingspsychologie kunt rekenen, 
zijn de vele overpeinzingen die filosofen in vroegere tijden maakten over de ontwik-
keling van de mens.

Soms raakten ze niet veel verder dan het uitschrijven van wat volgens hen ‘typisch’ 
was voor de een of andere levensfase, maar er waren er ook die tot meer genuanceerde 
inzichten kwamen. Zo bijvoorbeeld de Romeinse staatsman en filosoof Cicero, die in 
de eerste eeuw voor onze tijdrekening het volgende neerschreef in een discussie over 
de ouderdom:

 X “Veel gebreken hangen niet samen met de bejaarde leeftijd als zodanig, maar zijn enkel ken-
merkend voor een lamlendige, futloze en slaperige oude dag. Vergelijk het met jonge mensen: 
die zijn vaker baldadig en bandeloos dan ouderen, en toch zijn niet alle jongeren zo, maar enkel 
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de boosaardigste onder hen. Zo ook is seniele aftakeling – die meestal aangeduid wordt als 
dementie – slechts kenmerkend voor ziekelijke ouderen.”

Andere filosofen vroegen zich vanuit een meer theoretische interesse af welke facto-
ren de ontwikkeling aansturen.

Sommigen – men noemt ze nativisten – meenden dat wij ons als mens uiteindelijk 
ontwikkelen tot wat de natuur ons heeft meegegeven. Volgens hen ligt alles al min of 
meer vast van bij de geboorte (het Latijnse natus betekent ‘geboren’).

De empiristen daarentegen legden vooral de nadruk op de rol van ervaring en op-
voeding (het Griekse empeiria betekent: ervaring of kennis). In hun optiek kan ieder 
kind dat geboren wordt in principe nog alle kanten uit.

Een illustratie van die tegengestelde opvattingen vinden we bij de Engelse empirist 
John Locke (1632-1704) en de Franse Verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778).
Locke vatte de mens bij de geboorte op als een tabula rasa of een onbeschreven blad. 
Voor hem zijn het de latere ervaringen en de opvoeding die dat blad geleidelijk vol 
krassen en het individu daarmee zijn definitieve karakter geven.
Rousseau daarentegen wilde de opvoeding slechts een minimale rol toebedelen. 
Volgens hem is het kind geen passieve ontvanger van prikkels, maar een actief ex-
perimenterend wezen, dat zijn ontwikkeling zelf in handen neemt en selectief de 
invloeden opneemt waar het vanuit zijn natuurlijke aanleg behoefte aan heeft, althans 
wanneer het niet door een al te opdringerige opvoeding in een kunstmatig keurslijf 
gedwongen wordt.

In welk van die standpunten herken jij jezelf het best? Wat is volgens jou het meest 
doorslaggevend in de psychologische ontwikkeling van de mens: de erfelijke aanleg 
of de omgeving?

Dit thema doet nog steeds veel stof opwaaien, zowel in de psychologie als daarbui-
ten. Het wordt vaak voorgesteld als het nature-nurture-debat. Daarin staat nature 
voor de natuurlijke aanleg die je meekrijgt bij de bevruchting, en nurture (letterlijk: 
opvoeding) voor alle invloeden – zowel fysieke als psychosociale – die daar nadien 
op inwerken.

1.1.2 Start van de ‘genetische’ psychologie

In de achttiende, maar vooral in de negentiende eeuw waren er al mensen die op een 
min of meer systematische basis aantekeningen begonnen te maken over de vorde-
ringen in het gedrag van hun eigen kinderen. Dat soort babybiografieën vormde het 
prille begin van wat veel later een wetenschappelijke studie van de menselijke ontwik-
keling zou worden.

In 1774 publiceerde de Zwitserse pedagoog Johann Pestalozzi een dagboek waarin hij 
zijn observaties had opgetekend over de vorderingen van zijn driejarige zoon Jacob.



TerreInverkennIng 15

Enkele jaren later verscheen een boek van de Duitse filosoof Dietrich Tiedemann met 
de veelbelovende titel Beobachtungen über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten 
bei Kindern (Observaties over de ontwikkeling van de psychische vaardigheden van 
kinderen). Ook hier betrof het slechts de observaties van één kind, zijn oudste zoon 
Friedrich, die hij gedurende een drietal jaar gevolgd had.
Zowat een eeuw later bracht ook Charles Darwin, zij het onder de iets bescheidener 
titel A biographical sketch of an infant (Een biografische schets van een kind) verslag 
uit over de prille levensjaren van zijn eerstgeboren zoon William.

Het nieuwe bestond erin dat men zich niet meer beperkte tot het louter nadenken over 
hoe de mens zich ontwikkelt, maar dat men dat nu ook rechtstreeks begon te obser-
veren.

Ook al ging het in aanvang nog om vrij broze gegevens – erg subjectieve aanteke-
ningen over de ontwikkeling van slechts één of hooguit een paar kinderen – nieuw was 
dat men zich bij zijn oordeelsvorming baseerde op een meer systematische observatie 
van het gedrag.

Daarnaast ontstond er in het laatste kwart van de negentiende eeuw ook al een begin 
van wetenschappelijke theorievorming.

Geïnspireerd door de evolutieleer van Darwin (The origin of species, 1859) 
dachten sommige geleerden parallellen te kunnen aantonen tussen het ontstaan 
van de verschillende levensvormen en de manier waarop een individu zich ontwik-
kelt.

Dat gaf aanleiding tot de – intussen achterhaalde – recapitulatietheorie: de op-
vatting als zou de ontogenese, dat is de ontwikkeling van ieder apart individu, een 
versnelde recapitulatie of herhaling zijn van de fylogenese, de evolutie van primitieve 
naar meer gecompliceerde levensvormen.

Algemeen wordt de Duitse bioloog Ernst Haeckel (1866) gezien als de ontwerper 
van de recapitulatietheorie. Maar voor de ontwikkelingspsychologie was vooral de 
Amerikaanse psycholoog Stanley Hall (1904) van belang.
Voor Hall was alleen de ontwikkeling vóór de geboorte op te vatten als een herha-
ling van de fylogenese. In wat daarna komt – de verschillende periodes van kinds-
heid en adolescentie tot aan de volwassenheid – meende hij een parallel te zien 
met de stadia waar de mensheid als geheel, in haar evolutie van ‘primitieve wilde’ 
tot de hedendaagse moderne mens, doorheen is gegaan. Daarom vond hij dat men 
zich niet veel zorgen hoefde te maken bij de opvoeding, omdat een kind volgens 
zijn opvatting vanzelf wel uitgroeit van een ‘primitief wezen’ tot een ‘beschaafde 
mens’: “Men kan de typische wildheid van kinderen maar beter toelaten tot een jaar 
of twaalf”, schreef hij in 1904.

Theorievorming en een begin van systematische observaties: een nieuwe wetenschap 
kondigde zich aan. Ze werd aangeduid als de genetische psychologie, een naam die 
ze zou blijven behouden tot in de tweede helft van de twintigste eeuw.

In aanvang was het uitsluitend een kinderpsychologie die – mede door haar nau-
we band met de evolutieleer – de ontwikkeling opvatte als een proces dat vrijwel 
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geheel erfelijk gestuurd wordt. Er was dus nog een lange weg af te leggen om tot 
een meer uitgebalanceerde visie te komen op het geheel van de menselijke levens-
loop.

1.1.3 Omvorming tot een ontwikkelingspsychologie

Gelukkig bleef men zijn toevlucht niet nemen tot babybiografieën als enige vorm 
van gegevensverzameling. Gaandeweg werden er nieuwe onderzoekstechnieken 
uitgewerkt, waardoor groepen mensen van diverse leeftijden vlotter en op een meer 
objectieve manier onderzocht konden worden. Er werden ook statistische methodes 
ontwikkeld om de verzamelde gegevens beter te kunnen ordenen en er op een meer 
verantwoorde manier conclusies uit te trekken.

In Amerika was het diezelfde Stanley Hall (1906) die voor het eerst gebruik maakte 
van vragenlijsten om de voorschoolse evolutie van kinderen te bestuderen.
De Duitser William Stern (1911) introduceerde soortgelijke technieken in de 
Europese ontwikkelingspsychologie, maar zijn belangrijkste bijdrage was de invoe-
ring van de cross-sectionele of transversale onderzoeksmethode: door groepen van 
opeenvolgende leeftijden met elkaar te vergelijken kon op een relatief korte termijn 
een beeld ontstaan van hoe bepaalde eigenschappen evolueren doorheen de verschil-
lende levensfasen. Op het online leerplatform Sofia vind je meer uitleg over die ver-
schillende onderzoeksmethodes.
De meest opmerkelijke inbreng vanuit Europa was echter de ontwikkeling van de 
eerste objectieve intelligentietest door de Franse psycholoog Alfred Binet (1903, 
1911). Hoewel ook hij zich in aanvang vooral bezighield met het verzamelen van 
observatiegegevens bij zijn twee dochters Marguérite en Armande, leidde dat uit-
eindelijk tot de constructie van een instrument waarmee het mogelijk werd om de 
ontwikkeling van de intelligentie op een meer systematische en objectieve manier 
te meten.

Naast de vernieuwingen die er kwamen in de methodologie, kreeg ook de theorievor-
ming nieuwe impulsen. Terwijl de ontwikkeling aanvankelijk nogal eenzijdig opgevat 
werd als een erfelijk gestuurd rijpingsproces, werd die visie naderhand vanuit twee 
verschillende hoeken fundamenteel in vraag gesteld.

 z Enerzijds waren er, zowel in Europa als in Amerika, psychologen met een sterke 
pedagogische interesse, die om begrijpelijke redenen veel meer de nadruk legden 
op de rol van de opvoeding in de ontwikkeling.

 z Anderzijds was er de opkomst van het Amerikaanse behaviorisme, dat vanuit de 
studie van het leerproces bijzonder veel gewicht toekende aan de invloed van erva-
ringen in het ontstaan van gedragsveranderingen.

Die nieuwe impulsen leidden ertoe dat de term ‘genetische’ psychologie – opgevat als 
de studie van een erfelijk (dat is genetisch) gestuurde ontwikkeling (of genese) van 
een ‘volwassen’ mens – in feite achterhaald was. Steeds meer werd daarom als alter-
natief de meer neutraal klinkende benaming ontwikkelingspsychologie naar voren 
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geschoven, hoewel sommigen er toen al op wezen dat het woord ‘ontwikkeling’ net 
zo goed kan suggereren dat alles in feite al voorgedrukt staat en dat de invloeden van 
buitenaf er enkel toe dienen om – zoals bij een bloem die opengaat – gewoon zichtbaar 
te maken wat in de knop virtueel al aanwezig was.

1.1.4 Uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie

Tot halfweg de twintigste eeuw richtten ontwikkelingspsychologen zich vrijwel uit-
sluitend op de evolutie bij kinderen tot aan de puberteit. Iedereen leek ervan overtuigd 
dat de evolutie nadien zo goed als stilviel.

Veel meer dan nu betekende de puberteit toen immers het definitieve afscheid van 
de kindertijd en het zich geleidelijk invoegen in het volwassen leven. En eens volwas-
sen, zo dacht men, is de mens tot de realisatie gekomen van al zijn mogelijkheden. Van 
dan af komt het er enkel nog op aan om zo lang mogelijk de status-quo te handhaven, 
tot onvermijdelijk de oude dag intreedt en de verworven functies een gestage terugval 
kennen.

Diverse invloeden hebben ervoor gezorgd dat het geleidelijk tot een verruiming kwam 
van de gebiedsomschrijving. Vandaag vat men de ontwikkeling het liefst op als een 
levenslang veranderingsproces. Iedere levensfase opent nieuwe perspectieven. Op 
elke leeftijd zijn er gedragsvormen, opvattingen en vaardigheden die verdwijnen en 
andere die ervoor in de plaats komen.

Een dergelijke uitbreiding kwam er natuurlijk niet ineens. De eerste aanzetten wer-
den vaak gegeven door mensen die met de psychologie zelf niet zoveel te maken 
hadden. Terwijl de meeste ontwikkelingspsychologen ijverig bezig bleven met het 
observeren van kinderen, waren het vooral onderzoekers uit andere disciplines die 
zich – om zeer uiteenlopende redenen – begonnen te interesseren voor de typische 
kenmerken van de andere levensfasen.

Als eerste kwam de adolescentie aan de beurt. Het waren vooral sociologen die, vanaf 
halfweg de twintigste eeuw, het onderzoek van die levensfase opstartten.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kregen steeds meer jongeren de kans om 
langer naar school te gaan. Daardoor konden ze zich gedurende een zekere tijd blijven 
distantiëren van de wereld van de volwassenen en gezamenlijk met eigen gedragspa-
tronen experimenteren. Voordien was dat slechts een kleine minderheid gegund: het 
merendeel van de jongeren moest al vroeg aan het werk en dus werden ze bijna ver-
plicht om al vanaf jonge leeftijd min of meer volwassen rollen op te nemen.

Zodra jongeren zich in bepaalde opzichten echter anders begonnen te gedragen 
dan de volwassenen, werden zij een interessant onderzoeksobject. En omdat het om 
gedrag ging dat kenmerkend was voor een maatschappelijke geleding, lag het voor de 
hand dat sociologen zich daar als eersten mee zouden gaan bemoeien.

Een mooi voorbeeld is te vinden bij de Duitse socioloog Helmut Schelsky. In 1957 
beschreef hij het ontstaan van wat hij de naoorlogse sceptische generatie noemde.
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Voordien was er – al sinds het einde van de negentiende eeuw – de erg romantisch 
getinte jeugdbeweging: een spontane reactie van adolescenten en jongvolwassenen 
uit de burgerij die zich afkeerden van de sofacultuur van hun ouders en bewust op 
zoek gingen naar andere waarden, dicht bij de natuur.
Vanaf de jaren 1930 werd die beweging geleidelijk ingepalmd door volwassenen, die 
er een massabeweging van maakten en ze probeerden in te passen in hun eigen poli-
tieke (de Hitlerjugend in Duitsland) of kerkelijke agenda (het katholieke jeugdwerk 
in grote delen van West-Europa).
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de ontnuchtering. Jongeren keerden zich in groten 
getale af van de door volwassenen opgedrongen idealen en werden sceptischer. De 
jeugdbewegingen trokken steeds minder adolescenten aan en werden veeleer kinder-
bewegingen. Kenmerkend voor de adolescentengeneratie van toen was wat Schelsky 
concretisme en privatisme noemde: een desinteresse voor de abstracte verre idealen 
van vroeger en een toenemende gerichtheid op de concrete alledaagse werkelijkheid 
en de eigen persoonlijke belangen.

Halfweg de twintigste eeuw ontstond er eveneens een groeiende interesse voor de 
problemen van ouderen, zij het deze keer veeleer vanuit de medische hoek.

Het was echter pas veel later, naarmate ouderen een aparte maatschappelijke groep 
begonnen te vormen – vooral ten gevolge van de veralgemening van de pensionering 
– dat ook sociologen en psychologen zich met hen gingen bemoeien. Zo ontstond 
er – naast een algemene en vooral medisch-biologisch georiënteerde gerontologie of 
ouderdomskunde – geleidelijk ook een psychogerontologie.

Tekenend in dat verband is dat, volgens de Duitse psychologe Ursula Lehr (1980), 
het eerste congres van de International Association of Gerontology, in 1950 in de 
Belgische stad Luik, slechts twee afdelingen telde: een voor biologie en een voor kli-
nische geneeskunde. Op het tweede congres, in 1951 in het Amerikaanse Saint Louis, 
kwam er een afdeling voor sociale wetenschappen bij. Op het vierde congres, zes jaar 
later in het Italiaanse Merano, werd er een afdeling social welfare aan toegevoegd. 
Hoewel er toen al opvallend veel psychologen actief aan deelnamen, duurde het tot 
het zevende congres, in 1966 in Wenen, voor er een aparte afdeling psychologie werd 
opgericht. Van toen af waren er telkens ongeveer evenveel psychologische en socio-
logische bijdragen als medische en biologische.

Alleen de brede middenmoot, de periode van de volwassenheid, bleef lange tijd ver-
stoken van systematisch onderzoek.

Dat had onder meer te maken met de toen algemeen verspreide opvatting dat vol-
wassenen nauwelijks evolueren. Zolang men de ontwikkeling eenzijdig in het ver-
lengde zag van de lichamelijke processen van rijping en aftakeling, leek het evident 
dat de volwassenheid gezien werd als een stabiele periode, waarin gedurende vele 
jaren geen schokkende gedragsveranderingen te verwachten zijn.

Hoe het gedrag van volwassenen eruitziet, werd elders – in de ‘algemene psycho-
logie’ – al voldoende bestudeerd, zo dacht men. Die had zich al van in de beginjaren, 
met de introductie van de introspectiemethode, vooral laten kennen als een psycholo-
gie van volwassenen. Want alleen volwassenen waren in staat om – als deelnemers in 
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het soort experimenten waar men toen mee bezig was – geduldig zichzelf te observe-
ren en tot in de details hun innerlijke gevoelens en gewaarwordingen te rapporteren.

Misschien vind je zelf ook wel dat er bij volwassenen niet veel evolutie te bespeuren 
valt in hun manier van handelen en denken. In een meer traditionele samenleving kan 
dat nog wel het geval zijn, maar vandaag kun je dat bij ons nog moeilijk volhouden.
Probeer je enkele mensen van 25, 45 en 65 jaar uit je familie of kennissenkring voor 
de geest te halen en ga na waar hun belangrijkste interesses, zorgen en dagelijkse 
activiteiten vooral naar uitgaan. Zie je opvallende verschillen?
Eventueel kun je je vooral toespitsen op de veranderingen die zich voordoen in de 
rollen die ze op die verschillende leeftijden te spelen hebben ten aanzien van hun 
kinderen. Of probeer je voor te stellen dat je een activiteit moet organiseren waar of-
wel dertigers ofwel zestigers aan deel zullen nemen. Merk je een verschil in aanpak?

Lange tijd bleven kinderpsychologen, adolescentiepsychologen en psychogerontolo-
gen volledig naast elkaar werkzaam. Het is nog maar sinds de laatste decennia van 
de twintigste eeuw dat er systematische pogingen ondernomen werden om de be-
vindingen uit die verschillende deeldisciplines samen te voegen tot een min of meer 
gestroomlijnd geheel.

Zo zien we geleidelijk een ontwikkelingspsychologie in levensloopperspectief of kort-
weg een levenslooppsychologie gestalte krijgen: een psychologie waarin de mens 
bestudeerd wordt in heel zijn ontwikkelingsgang, van bij het prille begin in de baar-
moeder, over de verschillende fasen van kindsheid en volwassenheid heen, tot in de 
hoge ouderdom en pas eindigend met de dood.

Toch is de integratie van die verschillende deeldomeinen nog lang niet voltooid, 
zodat je hier en daar nog de aparte herkomst herkent van de verschillende onderdelen: 
met doorgaans een fors uitgewerkte kinder- en adolescentiepsychologie, een uiterst 
beperkt en eerder beschouwend hoofdstuk over de volwassenheid, en een soms nogal 
medisch georiënteerd deel over de ouderdom.

Voorts blijven er binnen zo’n eengemaakte levenslooppsychologie nog heel wat ver-
schillen bestaan in visie en benadering. Dat hoeft niet te verbazen, gezien de omvang 
en de grote diversiteit van het onderzoeksdomein.

Wie enigszins vertrouwd is met de psychologie, weet dat het op zich al niet eenvou-
dig is om een voor iedereen aanvaardbare omschrijving te vinden van haar studieob-
ject. Sommige psychologen houden zich het liefst zo strikt mogelijk aan de objectief 
registreerbare aspecten van het manifeste gedrag, terwijl anderen er veeleer proberen 
achter te komen welke innerlijke mentale processen aan de basis liggen van wat uit-
wendig zichtbaar is. En zo zijn er nog meer van die tegenstellingen.

In de loop van de geschiedenis zijn er tal van psychologische stromingen en scho-
len ontstaan, die elk heel eigen accenten legden in hun onderzoeksmethodes en in hun 
theorievorming. In de rest van dit hoofdstuk zullen we ons beperken tot de discussie-
punten die het meest relevant zijn binnen het domein van de levenslooppsychologie.



20 TerreInverkennIng

1.2 De indeling in fasen

Het is gebruikelijk om de levensloop in te delen in een aantal duidelijk onderscheiden 
periodes of fasen. Ook in het gewone taalgebruik hanteren we spontaan termen zoals 
kindsheid, jeugd of adolescentie, volwassenheid en ouderdom.

Dat alles lijkt nogal vanzelfsprekend, in zoverre dat het een gemeenplaats gewor-
den is om te stellen dat een kind geen volwassene in zakformaat is maar een heel apart 
soort wezen dat op een andere manier denkt, voelt en handelt en dat dan ook heel 
anders benaderd moet worden.

Maar klopt dat wel? Kun je zeggen dat een volwassene echt een ander soort mens 
is dan een kind, of gaat het alleen om gradatieverschillen? En kan men dergelijke te-
genstellingen dan ook aanbrengen tussen de andere levensfasen, bijvoorbeeld tussen 
jongeren en volwassenen en tussen volwassenen in de middenleeftijd en ouderen?

1.2.1 Continuïteit of discontinuïteit in de ontwikkeling

Het lijkt er inderdaad op dat de mens in iedere levensfase heel specifieke kenmerken 
vertoont, die maken dat hij er niet alleen kwantitatief (bijvoorbeeld inzake lichaams-
gestalte en de hoeveelheid kennis en vaardigheden waarover hij beschikt), maar voor-
al ook kwalitatief (in zijn manier van denken, voelen en handelen) heel anders uitziet 
dan in de periodes ervoor of erna.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste ontwikkelingstheorieën op de een of 
andere manier beklemtonen dat er sprake is van een discontinuïteit in de ontwikke-
ling. Waarmee bedoeld wordt dat periodes met een vrij stabiele verschijningswijze 
afgewisseld worden door relatief korte overgangsfasen, die soms zelfs het uitzicht 
kunnen hebben van een crisis waar men doorheen moet.

Het prototype van een dergelijke crisis is de puberteit of de adolescentie, die de 
overgang markeert tussen de hele voorafgaande periode van de kindsheid en de nog 
veel langere periode van het volwassen leven. Sommigen zien er een parallel in met de 
metamorfose of gedaanteverandering die een rups tijdens haar verpoppingsfase door-
maakt voor ze een vlinder wordt. Van adolescenten zou je dus – niet alleen vanwege 
hun favoriete voorkeur voor een bepaald muziekgenre, maar vooral door de grondige 
gedaanteverandering die ze doormaken – kunnen zeggen dat ze zich in een ‘popsta-
dium’ bevinden.

Toch vindt niet iedereen dat er sprake is van discontinuïteit. Sommigen beklemtonen 
dat een mens continu verandert en dat er – ook al gaat die verandering soms wat 
vlugger dan op andere momenten – nergens sprake is van een bruuske ommezwaai. 
Tenzij in uitzonderlijke gevallen, wanneer iemand door heel dramatische gebeurte-
nissen (oorlogsomstandigheden, een ernstige ziekte of het plotse overlijden van een 
geliefde) onverwacht in een totaal nieuwe levenssituatie terechtkomt.
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Voorstanders van een continue ontwikkeling wijzen er onder meer op dat de ver-
schillende aspecten die men in het gedrag onderscheidt (motorisch, cognitief, sociaal, 
emotioneel), zich niet steeds synchroon ontwikkelen en dat er alleen al daarom geen 
sprake kan zijn van afgescheiden periodes.

Zo hoeft het feit dat een kind op een bepaald moment zelfstandig kan lopen, niet 
noodzakelijk te betekenen dat het op dat moment ook cognitief anders gaat functi-
oneren. Bovendien ontstaan nieuwe vaardigheden meestal niet ineens: voor ze als 
‘typisch’ voor een bepaalde fase opgemerkt worden (bijvoorbeeld: kunnen lopen), 
zijn ze vaak – zij het veel minder zichtbaar – in rudimentaire vorm al een hele tijd 
aanwezig in een eerdere periode (zoals bij het kruipen of het zich optrekken aan het 
meubilair).

Daar komt nog bij dat sommige fasen niet in alle culturen terug te vinden zijn en 
dat ze ook binnen een cultuur lang niet bij iedereen voorkomen. Dat geldt in elk geval 
voor de fijnere indelingen die men soms maakt, bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
adolescenten en jongvolwassenen, of het al of niet verschijnen van een midlifecrisis.

Volgens sommige auteurs is zelfs de globale indeling in vier grote levensfasen – 
kindsheid, jeugd, volwassenheid en ouderdom – tot op zekere hoogte een cultuurpro-
duct. Op het online leerplatform Sofia vind je onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat 
de adolescentie en de ouderdom lange tijd niet als aparte levensfasen ervaren werden. 

Continuïteit of discontinuïteit, het blijft een discussiepunt. Ontwikkelingstheorieën 
verschillen dan ook in de wijze waarop ze de fasen elkaar laten opvolgen. Sommige 
theorieën benadrukken een doorlopende evolutie, andere zien vooral kwalitatieve ver-
schillen. Daarbinnen kunnen er ook nog nuanceverschillen zijn in de mate waarin ze 
de opeenvolging van fasen opvatten als cyclisch terugkerende herhalingen of als een 
op elkaar voortbouwen van telkens nieuwe verworvenheden.

De Leuvense ontwikkelingspsycholoog Henri Cammaer (1990) onderscheidt in 
dat verband niet minder dan zeven soorten theorieën of ontwikkelingsmodellen. Drie 
ervan willen we hieronder wat verder uitwerken: het trap-, lijn- en gelaagde model. 
Over het metamorfosemodel hadden we het hoger al even. De drie andere die hij on-
derscheidt (het golf-, slinger- en spiraalmodel) kunnen makkelijk als verschillende 
combinaties gezien worden van het trap- en het lijnmodel.

1.2.2 Het trapmodel

De meest klassieke voorstelling van de menselijke levensloop is die van een trap. Men 
vindt ze al terug op prenten die teruggaan tot de zeventiende eeuw.

Die laten meestal een symmetrisch op- en neergaande trap zien, met treden die 
telkens een jaar of tien omvatten en met een hoogtepunt rond de leeftijd van 50 jaar 
( figuur 1.1). Boven op iedere trede staat er meestal een afbeelding van een man of 
vrouw van de desbetreffende leeftijd, en dikwijls wordt elke fase ook nog voorzien 
van een aangepaste typering of een moraliserend commentaar.
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Zulke prenten hebben uiteraard niet de minste wetenschappelijke ambitie. Binnen 
de ontwikkelingspsychologie vinden we eveneens voorbeelden van zo’n trapvormig 
ontwikkelingsmodel, maar ook die zijn niet meteen het resultaat van nauwkeurig em-
pirisch onderzoek. Ze kunnen veeleer opgevat worden als een synthese van een hoe-
veelheid inzichten en levenservaringen die de auteur opdeed bij de diverse leeftijds-
groepen.

 Figuur 1.1   De levenstrap. Een van de vele voorstellingen waarin de levensloop uitgetekend 
wordt als een opeenvolging van fasen die eerst naar een top leiden en vervolgens 
afdalen tot aan de dood.

Kenmerkend is dat iedere levensfase erin voorgesteld wordt als een zinvol onderdeel 
van een groter geheel. Net zoals de treden van een trap geen los op elkaar liggende 
plankjes zijn, maar delen van een grotere structuur (een gestalt, dat is een zinvol sa-
menhangend geheel), zo zien ze de opeenvolging van de verschillende levensfasen als 
een geordend en doelgericht proces. Het is dan ook niet toevallig dat je die opvatting 
vooral terugvindt in kringen van de gestaltpsychologie.

Charlotte Bühler-Malachowski was een Duitse psychologe die in 1938 de naziterreur 
ontvluchtte en een nieuw leven begon in de Verenigde Staten. In 1933 publiceerde ze 
als eerste een samenhangende theorie over de hele levensloop.

Volgens haar draait alles in het leven rond het verwezenlijken – meestal in de mid-
denvolwassenheid – van een eigen Bestimmung of levensdoel.

Dat bracht haar tot een indeling van de levensloop in vijf opeenvolgende fasen, 
waarin je gemakkelijk de opbouw van een klassiek toneelstuk herkent. Dat bestaat 
traditioneel uit vijf akten of bedrijven, die elk een eigen functie hebben binnen de 
structuur van het verhaal.
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Het eerste bedrijf vormt een soort inleiding, waarin we kennismaken met de persona-
ges en met de omgeving waarin de gebeurtenissen zich zullen afspelen. In het tweede 
bedrijf start de eigenlijke actie en in het derde bedrijf culmineert die tot een climax. 
Het vierde bedrijf brengt een onverwachte wending – een anticlimax – waarna in het 
vijfde bedrijf de ultieme ontknoping volgt.

Merkwaardig is wel dat ze hetzelfde schema in miniatuur ook terugvond binnen de 
eerste levensfase (de kindsheid). Door beide indelingen in elkaar te passen ontstaat 
aldus een synthese van de hele levensloop (zie tabel 1.1), die een overzichtelijk kader 
biedt voor wat in de volgende hoofdstukken meer in detail besproken zal worden.

 Tabel 1.1   De opvatting van Charlotte Bühler over de menselijke levensloop. De fasen volgen elkaar 
op als de bedrijven van een klassiek toneelstuk.

Opbouw van een klassiek
toneelstuk

De vijf grote levensfasen Verdere indeling van de eerste 
levensfase

Eerste bedrijf:
Voorstelling
De personages, tijd en plaats van 
het gebeuren

Kinderjaren en jeugdperiode
Ontwikkeling van de biologische en 
psychologische functies waarmee 
geleefd zal worden

Baby en peuter
Ontwikkeling van de basisfuncties 
(kijken, grijpen, lopen, taal, sociaal 
contact...)

Tweede bedrijf:
Stijging
Begin van actie, ontwikkeling van 
het dramatisch gegeven

Jongvolwassenheid
Expansieve periode: beginnende 
(idealistische) opbouw van een 
eigen levensproject

Kleuter
Expansieve (en erg fantasierijke) 
verkenning van de omringende 
wereld 

Derde bedrijf:
Hoogtepunt
De spanning stijgt ten top en bereikt 
een climax

Middenvolwassenheid
Maximale inzet met het oog op 
het bereiken van het beoogde 
levensdoel

Schoolkind
Doelgerichte inzet: zich de kennis 
en de vaardigheden van de cultuur 
eigen maken

Vierde bedrijf:
Ommekeer
Het komt tot een anticlimax met 
onverwachte wendingen

Laatvolwassenheid
Crisis van de middelbare 
leeftijd, ervaren van grenzen en 
herstructurering van het leven 

Puberteit
Identiteitscrisis: verlies van het 
vroegere evenwicht, vinden van een 
nieuwe identiteit

Vijfde bedrijf:
Ontknoping
Oplossing van het dramatisch 
gegeven, einde van de actie

Ouderdom
Loskomen van de vitale behoeften 
en geleidelijk afscheid nemen van 
het leven

Adolescentie
Loskomen uit de vroegere bindingen 
en afscheid nemen van de kindsheid

In 1959 formuleerde Bühler zelf een aantal kritieken op haar theorie uit 1933. Hierin 
keerde ze zich vooral tegen de te sterke biologische bepaaldheid van de door haar 
geschetste ontwikkeling.
Ook al had ze eerder al beklemtoond dat het psychologische hoogtepunt van het leven 
(het realiseren van een levensdoel) niet noodzakelijk samenvalt met de biologische 
top, toch ging ze nu nog een stap verder. In de lijn van haar nieuwe opvattingen in 
het kader van de humanistische psychologie stelde ze dat mensen zich ook op hoge 
leeftijd geestelijk kunnen blijven ontplooien, zelfs wanneer hun biologische krachten 
al vele jaren aan het afnemen zijn. Dat is een inzicht dat pas veel later ingang zou 
vinden in de psychogerontologie.



24 TerreInverkennIng

1.2.3 Het gelaagde model

Binnen het gelaagde ontwikkelingsmodel worden de opeenvolgende levensfasen, on-
geveer zoals de geologische lagen van de aardkorst, gezien als het resultaat van een 
reeks toevallige gebeurtenissen die elkaar in het verleden hebben opgevolgd.

Heel anders dan in het trapmodel gaat men hier dus niet op zoek naar zinvolle 
overgangen tussen de fasen. Hoogstens kan het gebeuren dat er zich in de bovenste 
lagen (in de adolescentie of de volwassenheid) bepaalde crisissen of ‘aardbevingen’ 
voordoen, die het fatale gevolg zijn van spanningen of breuklijnen in de diepere lagen 
(traumatische gebeurtenissen uit de kindertijd, die een neurotiserende uitwerking zou-
den hebben in het latere leven).

In een dergelijke visie bekijkt men het leven dus niet meer vanuit een toekomstgericht 
perspectief, met het oog op het realiseren van een of ander levensdoel. Men richt zich 
vooral op het nu, op wat zich in iedere fase afzonderlijk voordoet, en werpt zo nu en 
dan een zijdelingse blik naar het verleden om daar eventueel een verklaring te vinden 
voor wat er in het heden zoal kan mislopen.

Voorbeelden vinden we uiteraard vooral in de psychoanalyse van Sigmund Freud. 
Voor de duidelijkheid geven we eerst een korte samenvatting van zijn algemene per-
soonlijkheidstheorie.

Volgens Freud (1923) is de mens vanaf de geboorte uitgerust met een bundel pri-
mitieve aandriften. Er is de levensdrift of Eros: het ongebreideld zoeken naar lust. 
Daartegenover staat de doodsdrift of Thanatos: het vermijden van onlust. Die laatste 
keert zich in het gewone gedrag meestal naar de buitenwereld en uit zich dan als 
agressie of als destructiedrang. Samen met wat later in het leven verdrongen wordt, 
vormen beide driften het onpersoonlijke Es of id, wiens enige zorg erin bestaat zoveel 
mogelijk energie te ontladen.
Gaandeweg ontwikkelt er zich – volgens Freud vanuit het Es – een Ich of ego. Het 
bevat hoofdzakelijk de cognitieve functies, die als taak hebben om – in dienst van het 
Es – de realiteit af te tasten en zo de meest geschikte weg uit te stippelen waarlangs 
de driften het best aan hun trekken kunnen komen.
Een belangrijk stuk van die uitwendige realiteit (de ouders, met hun geboden en 
verboden) wordt naderhand – in het kader van het zogenaamde oedipusconflict – ver-
innerlijkt tot het Über-Ich of superego. Dat is de moraliserende instantie (de gewe-
tensfunctie), die zich, net zoals de ouderlijke verboden, nu ook gaat keren tegen het 
blindelings inwilligen van de Es-driften.
De taak van het Ich wordt daardoor nog een stuk moeilijker. Het moet nu, bij het uit-
tekenen van de weg waarlangs het Es bevrediging kan vinden, zowel rekening hou-
den met de waarschuwingen van het Über-Ich als met de beperkingen die de realiteit 
oplegt. Het Ich zal dus voortdurend compromissen moeten uitwerken, opdat het zelf 
niet ten onder zou gaan aan de krachten die het moet zien te verzoenen.

In zijn ontwikkelingstheorie stelt Freud dat het gedrag – wat mensen in de loop van 
hun ontwikkeling verlangen, denken en doen – bepaald wordt door de manier waarop 
het Es zich in iedere levensfase manifesteert.
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Het libido (het nastreven van lust) zet zich, vanuit een innerlijk gestuurd rijpings-
proces, telkens vast op een andere erogene zone. In de terminologie van Freud is een 
erogene zone ieder lichaamsdeel dat op een bepaald moment lust kan verschaffen.

Op die manier komt het individu telkens in een nieuwe fase terecht. Al zijn ge-
waarwordingen en verlangens concentreren zich dan voornamelijk rond de specifieke 
erogene zone die op dat moment de hoofdtoon voert. Vandaar dat er bij Freud sprake 
is van een psychoseksuele ontwikkeling.

Het eerste levensjaar noemt hij de orale fase. Hier staat de mond centraal in de bele-
ving van het kind. Dat kan zich volgens Freud zowel uiten in het kader van de lustbe-
leving (zuigen) als ter bevrediging van de destructiedrift (bijten).

Vervolgens is er, van ongeveer 1 tot 3 jaar, de anale fase. Het kind wordt gevoelig 
voor de aangename gewaarwordingen die met de ontlasting gepaard gaan (de anus als 
erogene zone). Het raakt volgens Freud bovendien geboeid door het resultaat van zijn 
ontlasting en kan het ophouden of loslaten ervan nu eveneens als een middel gebrui-
ken om zijn agressie te uiten ten aanzien van de volwassene.

Vanaf een jaar of 3 bereikt het kind de fallische fase. Het komt tot de ontdekking van 
het verschil tussen de seksen, maar volgens Freud beleeft het een penis en een vagina 
niet gewoon als twee verschillende organen maar als het ‘hebben’ of ‘niet (meer) 
hebben’ van de fallus, het mannelijke lid. Hier ontstaat dan het typisch freudiaanse 
oedipuscomplex.

De jongen richt zich, als trotse bezitter van de fallus, libidineus tot de moeder. Maar 
dat veroorzaakt erg ambivalente gevoelens tegenover de vader. Enerzijds bewondert 
hij hem als een soort superman, maar tegelijk vreest hij dat hij zich op hem zou kun-
nen wreken door hem juist datgene te ontnemen waardoor hij enige kans maakt bij de 
moeder (castratieangst). Om zich uit die hachelijke situatie te bevrijden, gaat hij zich 
volgens Freud identificeren met de gevreesde vader: zo kan hij zich even sterk wanen 
en hoeft hij er niet meer bang voor te zijn. Als een soort bijproduct ontstaat vanuit die 
identificatie het Über-Ich, dat voortaan als een verinnerlijkte stem van de vader het 
gedrag mee richting zal geven.

Bij het meisje liggen de zaken wat gecompliceerder. Hier begint alles vanuit de 
nare vaststelling dat de fallus ‘ontbreekt’, wat volgens Freud al onmiddellijk aanlei-
ding geeft tot beangstigende castratiefantasieën en penisnijd. Precies dat geeft bij haar 
aanleiding tot de eigenlijke oedipusproblematiek, later door Jung het elektracomplex 
genoemd. De moeder wordt ervan verdacht aan de basis te liggen van de vermeende 
castratie en dat zet het meisje ertoe aan om haar libido op de vader te richten. Maar 
daardoor vreest ze tegelijk de liefde van de moeder te verliezen. Uiteindelijk weet 
ook zij zich uit die uitzichtloze situatie te bevrijden door zich te identificeren met de 
moeder, wat ook bij haar tot het ontstaan van een Über-Ich zal leiden.

Na die oedipale strubbelingen volgt een periode van relatieve rust. Gedurende de la-
tentiefase blijven de driften volgens Freud grotendeels verdrongen. Ze worden via 
enkele afweermechanismen gevaarloos afgevoerd, zodat het kind zich nu helemaal 
kan openstellen voor andere zaken.
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Vooral twee afweermechanismen zouden die overgang bewerkstelligen: reactie-
vorming (het omzetten van de seksuele fantasieën uit de fallische periode in een over-
dreven preutsheid) en sublimatie (het omvormen van de als negatief ervaren seksuele 
nieuwsgierigheid in een positief gewaardeerde schoolse interesse).

Met de puberteit treedt ten slotte de genitale fase in. Door de hormonale veranderin-
gen die zich voordoen in het lichaam, breekt de seksualiteit los uit haar verdrongen 
toestand en kan ze zich nu ten volle manifesteren onder haar volwassen vorm: gericht 
op de seksuele omgang met een persoon buiten de gezinssfeer.

De vroegere infantiele manifestatievormen van het libido verdwijnen daarmee niet 
echt, maar ze gaan zich volgens Freud als driftfragmenten (bijvoorbeeld in de vorm 
van kussen of zachtjes bijten) invoegen in de volwassen genitale seksualiteit.

 Tabel 1.2   Overzicht van de vijf ontwikkelingsfasen in de theorie van Freud.

Ontwikkelingsfase Belangrijkste kenmerken

Orale fase Lust puren uit de mondzone

Anale fase Bijzondere interesse voor de ontlastingsfunctie

Fallische fase De aan- of afwezigheid van de fallus – ontstaan van het oedipusconflict

Latentiefase Verdringing van de libidinale verlangens – sublimatie in schoolse interesse

Genitale fase Heropleven van het libido onder de vorm van een volwassen seksualiteit 

Wellicht roepen sommige beweringen uit de freudiaanse theorie nogal wat vragen 
of kritische bedenkingen bij je op. Dan sta je daarmee zeker niet alleen. Vooral de 
laatste decennia heeft de opvatting van Freud over de kinderlijke seksualiteit veel 
van haar krediet verloren in wetenschappelijke kringen. Probeer zelf enkele kritische 
commentaren te formuleren. In het volgende hoofdstuk (onder 2.1.1) zullen we daar 
verder op ingaan.

1.2.4 Het lijnmodel

Sommige psychologen zien de ontwikkeling vooral als een proces van continue veran-
dering, zonder sprongen of bruuske overgangen. Binnen een dergelijke opvatting kan 
men diverse varianten onderscheiden.

In de meest eenvoudige vorm kan het om een enkele doorlopende lijn gaan, die 
laat zien hoe het geheel van vaardigheden en inzichten die iemand verwerft, zich 
stelselmatig uitbreidt of steeds meer geperfectioneerd wordt. Maar het kunnen ook 
ingewikkelder constructies zijn: in de vorm van een uitwaaierende bundel van lijnen 
die elk een apart patroon volgen, of van op- en neergaande golven die bijvoorbeeld 
een geleidelijke opeenvolging tonen van extraverte en meer introverte periodes.

Een voorbeeld van zo’n eenvoudig lijnmodel kunnen we vinden in de manier waarop 
de gemeten intelligentie zich ontwikkelt doorheen de levensloop. In traditionele in-
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telligentietests wordt dat nagegaan door het aantal en het soort probleempjes te tellen 
die mensen van verschillende leeftijden kunnen oplossen, of door de tijd te meten die 
ze daarvoor nodig hebben. Bij kinderen zien we dat de prestaties geleidelijk toene-
men met de leeftijd: een kind van 8 kan meer opdrachtjes in zo’n test oplossen dan 
een kind van 6 jaar, en op 10 jaar zijn dat er nog meer. Waarbij de vraag gesteld kan 
worden of er ergens een plafond bereikt wordt en of er vanaf een bepaalde leeftijd 
ook een terugval is.
Op basis van dat soort metingen heeft men lange tijd gedacht dat de intelligentie in 
de overgang van adolescentie naar volwassenheid inderdaad een maximum bereikt 
en dat er kort nadien al een geleidelijke terugval plaatsvindt. Later onderzoek maakte 
duidelijk dat het niet zo’n vaart neemt. Alleen bij opgaven waarin snelheid van re-
ageren een belangrijke rol speelt, is er een relatief vroege daling merkbaar (vanaf 
ongeveer 40 jaar), maar andere aspecten houden veel langer stand. We zullen het daar 
meer uitgebreid over hebben in de hoofdstukken over de volwassenheid en de ouder-
dom (zie 9.2.2 en 10.2.1).

Vooral in het behaviorisme kan men een duidelijke representant herkennen van het 
lijnmodel. Behavioristen gingen er namelijk van uit dat de mens ter wereld komt zon-
der een erfelijk uitgetekend stappenplan van opeenvolgende ontwikkelingsfasen.

Volgens hen bepaalt de accumulatie van ervaringen hoe de ontwikkeling van een 
individu er concreet zal uitzien. Iedere dag maken we allerlei dingen mee, en die 
veelsoortige ervaringen maken dat er een continue evolutie plaatsvindt. Op sommige 
momenten kunnen dramatische gebeurtenissen wel voor een versnelling in de ontwik-
keling zorgen, maar daar valt volgens hen geen vast patroon in te herkennen. Het zal 
duidelijk zijn dat er in een dergelijke opvatting geen plaats meer is voor aparte en 
algemeen geldende ontwikkelingsfasen.

Ook binnen de informatieverwerkingstheorie wordt vooral de klemtoon gelegd op 
de continuïteit doorheen de verschillende levensfasen.

Auteurs zoals de Canadese cognitiepsychologen Robert Lockhart en Fergus Craik 
(1990) zijn van oordeel dat in wezen dezelfde processen aan de basis liggen van de 
manier waarop kleuters en volwassenen omgaan met cognitieve problemen. De ver-
schillen die men vaststelt, zouden vooral te maken hebben met een toename in snel-
heid en met het efficiënter gebruik kunnen maken van de beschikbare kennisinhouden 
en de voordien verworven oplossingsstrategieën.

1.2.5 Poging tot synthese

De vraag of het leven gezien kan worden als een opeenvolging van kwalitatief onder-
scheiden fasen of als een continu voortschrijdende ontwikkeling, krijgt dus geen een-
duidig antwoord vanuit die verschillende ontwikkelingsmodellen. Misschien hangt 
het vooral af van het standpunt van waaruit men de evolutie bekijkt.

Je zou het kunnen vergelijken met de veranderingen die zich voordoen in voorbij-
drijvende wolkenformaties. In feite vinden er voortdurend haast onmerkbaar kleine 
vormveranderingen plaats, maar na verloop van tijd geven die aanleiding tot het ont-
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staan van een heel nieuw patroon waarin de vroegere structuren nog nauwelijks her-
kenbaar zijn.

Ook het gedrag van mensen verandert continu, maar meestal gaat het om een zo 
langzaam verlopend proces, dat de veranderingen niet eens opgemerkt worden. Alleen 
wanneer je iemand na vele jaren afwezigheid terugziet, merk je soms – niet alleen 
door zijn fysieke verschijning, maar ook aan zijn wijze van denken en handelen – dat 
er heel wat veranderd is. Pas dan wordt duidelijk dat hij in een nieuwe fase is aanbe-
land.

Toch is de kwestie daarmee niet helemaal van de baan. De vraag blijft immers in 
hoeverre er bepaalde wetmatigheden aan te wijzen zijn in de opeenvolging van de 
fasen. Valt daar een universeel patroon in te herkennen? Maakt iedereen dezelfde fa-
sen door en starten die dan ook rond dezelfde leeftijd? Of hangt het moment of zelfs 
het al of niet doormaken van een fase vooral af van het soort ervaringen die iemand 
meemaakt?

Daarmee botsen we op een probleem waar vooral de hedendaagse levenslooppsy-
chologie vaak mee te maken krijgt. Zolang ontwikkelingspsychologen zich beperk-
ten tot de studie van de eerste levensfasen, konden ze uitpakken met vrij nauw-
keurige beschrijvingen van hoe bepaalde gedragsaspecten evolueren naargelang de 
leeftijd.

Het moment waarop een kind leert lopen, vertoont maar weinig individuele vari-
atie, en hetzelfde kan gezegd worden over de leeftijd waarop het zijn eerste woordjes 
uitspreekt, wanneer het contact gaat zoeken met leeftijdgenootjes of wanneer het zijn 
eigen naam leert schrijven.

Dat komt omdat de ontwikkeling de eerste jaren in sterke mate gestuurd wordt 
door wat men normatieve invloeden noemt. De term verwijst naar de vele factoren 
die bij de meeste mensen ongeveer dezelfde impact hebben en die daardoor makkelijk 
aanleiding geven tot het uittekenen van een soort gemiddeld ontwikkelingspatroon. 
Dat laatste kan dan later als een norm gehanteerd worden om iemands ontwikkeling 
aan af te meten.

De meeste van die invloeden zijn vooral biologisch van aard, maar soms kan ook de 
cultuur aan de basis liggen van gemeenschappelijke invloeden, bijvoorbeeld door een 
leerplicht te verbinden aan een specifieke leeftijd of door jongeren vanaf een bepaald 
moment een reeks rechten toe te kennen of bijzondere verplichtingen op te leggen.

Ook in de latere levensfasen kunnen normatieve factoren nog een rol spelen. Denk 
aan de menopauze waar vrouwen rond 50 jaar mee geconfronteerd worden, of aan 
bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen zoals het uitbreken van een oorlog, de in-
troductie van nieuwe technologieën of de verplichte pensionering vanaf een bepaalde 
leeftijd.

Maar met de jaren krijgen vooral individuele ervaringen een steeds grotere impact 
op het concrete ontwikkelingsverloop: vroeg uit werken gaan of langer studeren (en 
vooral het soort werk of opleiding waarin je terechtkomt), toevallige ontmoetingen 
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met mensen die een diepe indruk achterlaten, de persoon met wie je trouwt, al of niet 
kinderen hebben (en de problemen die je er eventueel mee kunt hebben).

Dat alles en nog zoveel meer zijn non-normatieve invloeden, die het leven soms 
een heel aparte wending kunnen geven, waardoor het steeds moeilijker wordt om er 
algemene patronen in uit te tekenen.

1.3 Factoren die de ontwikkeling sturen

Wat maakt dat de ene persoon uitgroeit tot een sociaal bewogen individu, terwijl een 
ander iedereen tot last is of gewoon zijn eigen gangetje gaat zonder zich ook maar 
iets aan te trekken van zijn sociale omgeving? En waaraan ligt het dat kinderen uit 
eenzelfde gezin soms zoveel van elkaar verschillen op het vlak van talenten of per-
soonlijkheid?

Het antwoord lijkt eenvoudig. Twee soorten factoren spelen daarin mee: de erfelijk-
heid en het milieu. Alleen is het maar de vraag op welke manier die precies inwerken 
en wat hun respectieve invloed is binnen het geheel van de ontwikkeling.

Probeer na te gaan welke eigenschappen je bij jezelf ontdekt waarvan je vermoedt dat 
je ze geërfd hebt van een van je ouders, en van welke andere eigenschappen je denkt 
dat bepaalde invloeden van buitenaf er een rol in gespeeld kunnen hebben.

1.3.1 Rol van de erfelijkheid

Het is hier niet de plaats om de werking van de erfelijkheid volledig uit de doeken 
te doen. Daarover bestaat aparte literatuur. We kunnen ons hier dus beperken tot een 
elementair overzicht.

 o Structuur van het erfelijke materiaal

Op enkele uitzonderingen na bevatten alle cellen van het menselijk lichaam in hun 
kern 46 chromosomen. (Alleen de voortplantingscellen hebben er maar half zoveel.) 
Telkens 23 daarvan zijn afkomstig van de vader en 23 van de moeder. Chromosomen 
zijn intens dooreengestrengelde draden die, indien je ze uiteen zou rafelen en achter 
elkaar zou leggen, samen zo’n twee meter lang zouden zijn.

De draden waaruit de chromosomen zijn opgebouwd, zien eruit als een spiraalvor-
mige touwladder met honderden miljoenen sporten. Dat is het eigenlijke erfelijke ma-
teriaal of DNA.

De sporten zelf bestaan uit twee onderling verbonden chemische bestanddelen (ba-
sen), die op een bepaald moment van elkaar losgemaakt kunnen worden (figuur 1.2). 
Men vindt er slechts vier soorten in (respectievelijk aangeduid met de letters A, C, G 
en T) en die kunnen elk maar op één manier met elkaar verbonden worden: tegenover 
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een A staat telkens een T, tegenover een T een A, tegenover een C staat een G en te-
genover een G een C.

Belangrijk is de precieze opeenvolging van die basenparen. Een gen bestaat uit een 
stukje van zo’n touwladder. Het kan enkele duizenden tot vele miljoenen basenparen 
bevatten die in een heel specifieke volgorde naast elkaar gerangschikt liggen.

Wanneer de cel het op een bepaald moment nodig vindt om de informatie van zo’n 
gen te gebruiken, dan worden de basenparen op die plek tijdelijk ontkoppeld zodat 
er twee openstaande strengen ontstaan waarvan de basen bloot aan de oppervlakte 
liggen. De eigenlijke code bevindt zich slechts aan één kant. Daar zal de informatie 
afgelezen worden.

 Figuur 1.2   Wanneer een cel zich voorbereidt om te gaan delen, doet er zich eerst een verdub-
beling van het erfelijke materiaal voor. Daartoe worden de DNA-strengen uit elkaar 
gehaald, waarna de nu vrij aan de oppervlakte liggende basen (A, C, G of T) telkens 
een nieuwe complementaire base uit de omgeving aantrekken.


