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lEErdoElEn
•	 Kunnen aangeven, in de ontwikkeling van kinderen, in welke mate een nurture-visie van een 

nature-visie verschilt. Verder kunnen aangeven wat wordt bedoeld met de stelling: ‘Elk gedrag is 
een samenspel van aangeboren en verworven factoren’.

•	 Kunnen aangeven aan de hand van concrete voorbeelden wat de betekenis is van een sensitieve 
periode voor de ontwikkeling van een kind. 

•	 De stapsgewijze en vloeiende benadering van de ontwikkeling kunnen omschrijven aan de hand 
van enkele voorbeelden. 

•	 De ontwikkeling van de mens kunnen opdelen in een aantal belangrijke periodes en bij elke 
periode opvallende ontwikkelgebieden en onderzoeksvragen kunnen formuleren.

•	 Het verschil kunnen aangeven tussen ontwikkelingsopgaven en opvoedingstaken en dit kunnen 
relateren aan verschillende leeftijden tot en met de adolescentie. 

•	 Een aantal visies op de ontwikkeling van kinderen (of de ontwikkeling van de mens in het 
algemeen) kunnen opsommen en hierbij voor elke visie de belangrijkste kenmerken kunnen 
weergeven. 

•	 Bij de behavioristische benadering het verschil kunnen uitleggen, aan de hand van voorbeelden, 
tussen klassieke en operante conditionering. Verder de volgende begrippen kunnen duiden: 
bekrachtigen, primaire en secundaire bekrachtigers, straf, gewenning en uitdoving. 

•	 De rol van context kunnen duiden in de ontwikkeling van het kind aan de hand van bijvoorbeeld 
het bio-ecologische systeemmodel van Bronfenbrenner en de dynamische systeemtheorie. 

•	 Bij de neurowetenschappelijke benadering kunnen aangeven wat wordt bedoeld met 
neuromythes. 

Book-ontwikkelingspsychologie.indb   18 18/08/20   15:35



InleIdIng In de ontWIkkelIngspsychologIe 19

Zorgwekkend

Leerkracht Els had al meerdere malen gemerkt dat Simon zijn ‘draai’ niet meer 
vond in de klas. Vaak was hij er met zijn gedachten niet bij. Soms was hij vrolijk, 

maar dan kon die vrolijkheid ineens plaatsmaken voor druk en moeilijk gedrag. 
Simon was dat schooljaar nochtans goed gestart, enthousiast en heel betrokken, 
zoals dat van een kind in de derde kleuterklas kan worden verwacht. Halverwege 

het jaar merkte de leerkracht de veranderingen op. Simon huilde ook sneller 
dan gewoonlijk. Eén keer had hij zelf agressief uitgehaald naar een ander kind 

en had hij zijn klasgenootje in het gezicht ernstig gekrabd. De leerkracht had 
zijn moeder toen na schooltijd hierover aangesproken. Ze maakte ook van de 

gelegenheid gebruik om de gedragsveranderingen van Simon te melden en om 
te vragen of alles goed ging thuis. Simons moeder gaf aan dat er niets aan de 

hand was en dat Simon wel terug oké zou worden. 
De leerkracht deed uiteindelijk heel wat inspanningen om Simon meer in 

het lesgebeuren te betrekken. Misschien had ze te weinig aandacht gehad 
voor het kind? Of kon Simon bij haar te weinig veiligheid vinden? Maar 

ondanks alle inspanningen verbeterde het gedrag van Simon niet. Tijdens een 
schilderopdracht in de klas werd leerkracht Els echt bezorgd. De leerlingen 

zouden een zelfportret maken en de werkjes zouden dan worden gebruikt om 
de klas te versieren voor de komende openklasdag. De kleuters waren in kleine 
groepjes aan het werk en gebruikten enthousiast penselen, handen en vingers 

om een groot en levendig portret van zichzelf te maken. Met opvallende en 
drukke kleuren toverden ze grote lachende gezichten op hun blad. De leerkracht 

schrok hevig toen ze het portret van Simon aanschouwde. Het leek helemaal 
niet op een portret. Enkel grillige vegen van verf en klodderige vlekken waren op 

het blad uitgesmeerd. Onderaan de tekening stond een klein en bevreemdend 
gezichtje getekend, weggemoffeld en verscholen onder de drukte van de verf... 
Enkele weken later besprak de leerkracht tijdens een oudercontact het incident 

met de mama van Simon. Na een kort gesprek barstte Simons moeder toen in 
huilen uit. Ze vertelde dat haar thuissituatie zo slecht was en dat er erge agressie 
in het gezin was door de vader van Simon. Simon was daar geregeld getuige van 

geweest, vertelde ze. Het gebeurde meermaals in de week. De spanningen in 
het gezin waren groot. De veiligheid was er niet, niet voor de mama  

en evenmin voor Simon… 

De situatie met Simon is in deze beschrijving zorgwekkend, maar kijken we niet al te vaak 
naar wat het kind mankeert en proberen we dit gedrag dan vervolgens te corrigeren? De 
reflex van de leerkracht was juist om te proberen de betrokkenheid en het welbevinden 
van kind te versterken door meer aandacht te bieden. Om de houding van Simon echter 
beter te begrijpen moeten we kijken naar het geheel en de context waarin het gedrag van 
Simon ontstaat. 
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In de psychologie en meer bepaald in de ontwikkelingspsychologie zijn er theorieën 
beschreven die het belang van context en interactie benadrukken, zoals bij de 
systeemtheorieën. We zullen zien dat de sociale omgeving, het gezin, de school en de 
maatschappij waarin een kind leeft en opgroeit, door de geschiedenis heen niet steeds 
als even belangrijk werden geacht om het gedrag en de ontwikkeling van het kind te 
bestuderen en te beschrijven. Ook was onderzoek niet steeds gericht op dat soort 
problemen. 

Voor we een aantal van deze ontwikkelingspsychologische visies van naderbij bekijken, 
is het belangrijk om eerst een aantal ontwikkelingspsychologische begrippen duidelijk 
te stellen en te verklaren. Dit kan je alvast vinden in het deel ‘Inleidende vragen en 
begrippen’. 

1.1 inlEidEndE vragEn En bEgrippEn

Gedrag observeren is een belangrijk onderdeel om de beginsituatie van individuele 
leerlingen te kennen. Als studenten uit de lerarenopleiding observaties doen in het kader 
van hun stage in een kleuterklas of in de lagere school, stelt zich telkens het probleem: 
‘Waar moeten we naar kijken? Wat moeten we observeren?’ Afbakenen dringt zich dus 
op. Afbakenen wil zeggen: afgrenzen. Willen we een observatie doen op het vlak van de 
waarneming? De motoriek? De ontwikkeling van de taal of het denken? Elk gebied heeft 
immers zijn eigen ontwikkelingslijnen, kenmerken en onderzoeksmethodes. 

Daarnaast dringt kennis over ontwikkelingspsychologische fenomenen zich op. Die 
kennis is nodig om de dingen die zich voordoen, effectief te kunnen zien (herkennen). 
Observeren gaat immers over het verzamelen van informatie door mensen of kinderen 
systematisch en gericht waar te nemen (Neckebroeck, Vanderstraeten, & Verhaeghe, 
2015). Wil je gedrag zien en beschrijven, dan moet je dus weten waar je je aandacht op 
moet richten. Zo zal je om meer te weten te komen over de sociale ontwikkeling van een 
kind, misschien aandacht bieden aan hoe empathisch een kind is of hoe goed het zich in 
de plaats van anderen kan stellen. Of misschien kijk je naar het spelgedrag van het kind, 
naar de kwaliteit van de vriendschappen of naar de populariteit van het kind in de klas 
of op de speelplaats. 

Observeren vraagt dus om kennis vooraf. Die kennis kan de ontwikkelingspsychologie 
bieden binnen diverse thema’s of ontwikkelingsdomeinen. Binnen elk van die domeinen 
wordt dan geschetst wat een normale ontwikkeling is, welke ontwikkelingslijnen er 
kunnen worden gezien (soms weergegeven in fasen) en worden er onderzoeksprocedures 
beschreven. De volgende domeinen komen in dit boek aan bod: 
•	 lichamelijke functies en gezondheid; 
•	 brein en breindidactiek;
•	 waarnemen; 
•	 motoriek;
•	 denken en metacognitie; 
•	 intelligentie en presteren op school;
•	 taal;
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•	 persoonlijkheid, identiteit en het zelf;
•	 moreel oordelen;
•	 hechting en omgaan met anderen;
•	 psychisch functioneren en welbevinden op school.

Beter observeren kan uiteindelijk leiden tot een betere didactiek en het formuleren 
van lesdoelen op maat. Ook kan kennis over de ontwikkelingspsychologie leerkrachten 
kansen geven om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en om effectiever in te spelen 
op de bredere les- en klaspraktijk. Zijn bewegingstussendoortjes bijvoorbeeld relevant 
voor het behouden van voldoende aandacht? Kan het temperament van leerlingen de 
relatie tussen leerkracht en leerling beïnvloeden en op welke manier kan je dit ombuigen? 
Welke problemen kan je verwachten wanneer kinderen vroeg in de puberteit komen en 
welk effect heeft dit op het welbevinden van jongens en meisjes? …

Een goede kennis van ontwikkelingspsychologische fenomenen biedt nog andere 
voordelen voor leerkrachten (in opleiding). We sommen er nog enkele op. 
•	 Ouders bijstaan in het opvoedingsproces van hun kind. Inzicht in de diverse domeinen 

van de ontwikkelingspsychologie biedt de leerkracht meer mogelijkheden om op 
opvoedingsvragen van ouders te antwoorden (bijvoorbeeld tijdens een oudercontact). 
Ontwikkelingspsychologische kennis geeft de leerkracht bovendien meer vertrouwen 
om datgene wat hij doet (en dat is niet alleen lesgeven), te plaatsen in het grotere 
geheel van opvoeding en onderwijs. 

•	 Betere beslissingen voor een beter beleid. Inzicht in ontwikkelingspsychologische 
processen en voldoende kennis van de bestaande ontwikkelingslijnen biedt de school 
meer houvast in het nemen van beslissingen die te maken hebben met didactische 
keuzes en het pedagogische project van de school. 

•	 Het opbouwen van zelfkennis en een betere zelfreflectie. De ontwikkelingspsychologie 
biedt ook inzichten voor de leerkracht zelf. Heel wat aspecten kunnen voor jonge 
leerkrachten richtinggevend en verhelderend zijn. Deze verkregen inzichten kunnen 
mogelijkheden bieden om wat bij zichzelf speelt, te herkennen, te accepteren en 
wanneer nodig te relativeren. Deze toegenomen zelfreflectie komt dan ten goede aan 
het opbouwen van een goede leerkracht-leerlingrelatie of een goede omgang met 
collega-leerkrachten. 

Hoe dan ook, het doel van de ontwikkelingspsychologie is ons meer inzicht geven in hoe 
mensen veranderen over de tijd op het vlak van diverse ontwikkelingspsychologische 
domeinen. Hoewel de ontwikkelingspsychologie dit doet vanaf de geboorte (en soms 
ook daarvoor) tot in de ouderdom, ligt de focus vooral op de periodes wanneer de 
veranderingen het sterkste te zien zijn, met name tot en met de adolescentie. De 
ontwikkelingspsychologie is hierbij op twee vlakken werkzaam. Ten eerste zal ze de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren uitvoerig proberen te beschrijven. Bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 5 - De ontwikkeling van de motoriek kan je diverse beschrijvingen zien van hoe 
de motoriek eruitziet over de leeftijd heen. Wat kan een kind over het algemeen op welke 
leeftijd? Ook in hoofdstuk 8 - De ontwikkeling van taal kan je heel wat beschrijvingen 
lezen van hoe taal zich over de tijd ontwikkelt. De ontwikkelingspsychologie biedt 
daarnaast ook verklaringen voor het gedrag dat we zien. Waarom bevordert spel de 
denkontwikkeling van een kind (hoofdstuk 6 - De ontwikkeling van het denken en 
metacognitie)? Waarom is de grove motoriek een leervoorwaarde voor de fijne motoriek 
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(hoofdstuk 5 - De ontwikkeling van de motoriek)? Waarom gedraagt een jongen zich 
als een jongen en een meisje zich als een meisje (hoofdstuk 9 - De ontwikkeling van de 
persoonlijkheid, identiteit en het zelf)? Waarom zijn sommige kinderen geneigd om de 
letters b en d en de letters p en q om te wisselen (hoofdstuk 3 - De ontwikkeling van het 
brein en breindidactiek)? Enzovoort. 

Als we zoeken naar verklaringen van hoe kinderen zich ontwikkelen, dan komen we 
algauw uit bij een eeuwenoude tegenstelling: is gedrag aangeboren of aangeleerd? 
Gedragen meisjes zich bijvoorbeeld als meisjes omdat dat ze dit hebben geleerd of omdat 
het aangeboren is? Zijn de sociale vaardigheden van een kind aangeleerd of liggen ze op 
voorhand vast en is enkel rijping nog datgene wat ontbreekt? Deze vraagstelling wordt 
ook aangeduid met het nature-nurture-debat. Met nature verwijzen we naar de invloed 
van genetische eigenschappen en de daarbij horende rijping op de ontwikkeling van het 
kind. Met nurture verwijzen we naar de invloeden van de omgeving op de ontwikkeling 
van het kind. We geven enkele voorbeelden om het verschil te illustreren. 

Voorbeelden
•	 Nurture: invloeden van leeftijdsgenoten, gebeurtenissen, maatschappelijke 

ontwikkelingen, ziekten, enzovoort. Uiteraard behoort de invloed van onderwijs 
ook tot de nurture-visie, omdat door de tussenkomst van leerkrachten, 
opvoeders en ouders, kinderen en jongeren worden ingeleid in een maatschappij 
waar regels, waarden en normen gelden en waar ze moeten kunnen handelen als 
logisch denkende en sociale individuen. 

•	 Nature: erfelijkheid kan van invloed zijn op intelligentie, lichaamslengte, 
temperament, lichamelijke ontwikkeling, persoonlijkheid, enzovoort. 

Het is echter fout om te denken dat de ontwikkeling van kinderen ofwel aan het ene 
ofwel aan het andere moet worden toegeschreven. Vrijwel elk gedrag is een samenspel 
van aangeboren factoren (nature) en omgevingsfactoren (nurture). We geven twee 
voorbeelden in het kader van rekenen en wiskunde ter verduidelijking.

Voorbeelden
•	 In de lagere school leren kinderen rekenen. De functie van de school is duidelijk 

een omgevingsinvloed (nurture): de leerkracht leert het kind rekenen. Toch is 
leren rekenen niet mogelijk zonder de nodige rijping van de hersenen (nature). 
Denk maar aan de ontwikkeling van het werkgeheugen dat onder andere instaat 
voor aandacht, concentratie en het vasthouden van de nodige tussenstappen. 
Leren rekenen zal dus maar succesvol zijn wanneer de ontwikkeling van het 
brein dat toelaat. Een waargenomen rekengedrag is met andere woorden een 
samenspel van aangeboren en verworven factoren.
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•	 Ouders die uitblinken in wiskunde, hebben kinderen die ook uitblinken 
in wiskunde. Dat is alvast een stelling van een aantal onderzoekers van de 
universiteit van Pittsburg (Braham & Libertus, 2016). De onderzoekers stelden 
vast dat de prestaties van 5- tot 8-jarige kinderen op tal van wiskundige proefjes 
konden worden voorspeld door de prestaties van hun ouders op gelijkaardige 
proefjes. De onderzoekers geven aan dat erfelijkheid een rol speelt omdat 
getalgevoel (een van de proefjes) al bij heel jonge baby’s kan worden gezien. 
Maar ook de omgeving is van belang, geven de onderzoekers aan. Zo zullen 
ouders die goed zijn in wiskunde, gemakkelijker positieve attitudes ten aanzien 
van wiskunde overbrengen, ze zullen hun kinderen goed kunnen helpen bij 
wiskunde en gemakkelijker een leuke sfeer rond wiskunde en rekenen kunnen 
creëren. 

opMErKElijK: Het probleem van Molyneux    

Stel dat een blindgeboren man de vorm van een metalen kubus en de vorm een metalen 
bol, ongeveer gelijk van grootte, van elkaar heeft leren onderscheiden. Als je hem dus 
vraagt waar de kubus en de bol liggen op een tafel voor hem, dan kan hij dat zonder 
problemen zeggen nadat hij de voorwerpen heeft kunnen betasten. Door te voelen heeft 
hij immers geleerd om beide voorwerpen van elkaar te onderscheiden. Stel nu dat hij op 
een bepaald moment weer zou kunnen zien en hij zit opnieuw aan een tafel met beide 
voorwerpen voor zich. Zou hij dan zonder de voorwerpen aan te raken, kunnen zeggen 
welke de bol is en welke de kubus? ‘Nee’, antwoordde de vraagsteller zelf, ‘het lukt niet. 
De man heeft weliswaar kunnen ervaren en leren hoe de bol zijn tastzin prikkelt en hoe 
een kubus dat doet, hij heeft echter niet kunnen ervaren hoe de verschillen in gevoel zijn 
gerelateerd aan de verschillen die hij nu ziet.’    

Dit was een gedachte-experiment dat de Ierse filosoof William Molyneux in 1688 aan zijn 
vriend John Locke (1632-1704), ook een (beroemde) filosoof, voorlegde. Locke reageerde 
bevestigend en zei dat de man het niet zou kunnen. ‘Hij heeft immers niet kunnen leren 
om de gewaarwordingen van het zien te verbinden aan de gewaarwordingen van het 
voelen’, zo zei hij. De focus ligt hier dus duidelijk op een nurture-benadering. Zo ging 
Locke er ook van uit dat een kind als een blanco blad of een tabula rasa op de wereld 
komt en dat door tal van ervaringen het blad steeds meer beschreven raakt. Andere 
filosofen hechtten meer belang aan aangeboren kennis (innate knowledge) en stelden 
dat vaardigheden enkel moesten worden geactiveerd. 

Een oplossing voor het probleem van Molyneux is er nooit echt gekomen. Hoewel men 
vermoedt dat de terug ziende man de voorwerpen niet zal herkennen, zou hij ver- 
moedelijk wel snel leren wat het verband is tussen wat hij ziet en wat hij voelt. De 
voorwaarde is dan wel dat het visuele systeem van de man geheel intact is. Voer om over 
na te denken… 
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Opmerkelijk is ook dat invloeden van de omgeving op de ontwikkeling van een kind 
niet op elk tijdstip even groot zijn. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het goed 
aanleren van vaardigheden soms gebonden is aan een gevoelige of een sensitieve periode 
(o.a. Bortfeld & Whitehurst, 2001). Dit heeft te maken met een afname van de plasticiteit 
van de hersenen. Je kan hierover uitgebreider lezen in hoofdstuk 3 - De ontwikkeling 
van het brein en breindidactiek. Ook is het zo dat niet voor alle ontwikkelgebieden de 
sensitieve periode dezelfde is. Een mooi voorbeeld van een sensitieve periode is te zien 
in de taalontwikkeling van een kind. Wanneer kinderen voor de leeftijd van ongeveer 12 
jaar onvoldoende in aanraking komen met taal, worden talige vaardigheden moeilijker 
aangeleerd. Een tweede voorbeeld van een sensitieve periode, weliswaar minder 
uitgesproken dan bij taal, vinden we bij de ontwikkeling van hechting. Voor de leeftijd 
van 3 jaar is een kind extra gevoelig voor het ontwikkelen van een goede hechting. Een 
uitgestelde of verstoorde hechting binnen die periode (bijvoorbeeld door verwaarlozing 
of mishandeling) heeft dan meestal een nefaste invloed op de emotionele ontwikkeling 
en het emotionele gedrag. Naast stoornissen in de hechting vergroot bovendien de 
kans op psychische aandoeningen zoals depressie, posttraumatisch stresssyndroom en 
schizofrenie op latere leeftijd (Teicher, Anderson, & Polcari, 2012).

Door de verschillende hoofdstukken in het boek zal je merken dat er soms stadia of 
fasen worden beschreven, terwijl op andere plaatsen de ontwikkeling wordt beschreven 
in termen van meer of betere vaardigheden. In hoofdstuk 9 - De ontwikkeling van de 
persoonlijkheid, identiteit en het zelf bijvoorbeeld wordt het denken over genderidentiteit 
(het gevoel een jongen of meisje te zijn) weergegeven in drie opeenvolgende 
ontwikkelfasen. In hoofdstuk 5 - De ontwikkeling van de motoriek daarentegen zien we 
beschrijvingen van steeds beter wordende motorische vaardigheden, sterkere spieren, 
betere controle, enzovoort.  

Deze twee manieren om de ontwikkeling van een kind te beschrijven (en eventueel 
te verklaren), verwijzen naar een vraag die vaak in de ontwikkelingspsychologische 
literatuur aan bod komt: gebeurt de ontwikkeling van een kind in stappen en niveaus 
of is het eerder iets vloeiends? In een groot gedeelte van de twintigste eeuw werd er 
veelal van uitgegaan dat kinderen zich stapsgewijs ontwikkelen. Het is dan ook in die 
tijd dat de meeste stadia- of fasetheorieën werden beschreven. Denken we maar aan de 
theorieën van Piaget (1896-1980), Erikson (1902-1994) of Kohlberg (1927-1987). Deze 
wetenschappers zagen de ontwikkeling van het kind als een stapsgewijze vooruitgang op 
bijvoorbeeld het cognitieve vlak, het vlak van de psychosociale ontwikkeling, het vlak 
van de morele ontwikkeling, enzovoort. Zo’n beschrijving van de ontwikkeling in stadia 
of fasen noemen we een kwalitatieve benadering. Een kwalitatieve benadering van de 
ontwikkeling (in stapjes dus) gaat ervan uit dat er binnen elk stadium vaardigheden zijn 
die in het vorige stadium nog niet aanwezig waren (maar ze bouwen er wel op voort). We 
geven twee voorbeelden. 
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Voorbeelden
•	 Zoals eerder gesteld, formuleert Kohlberg (1966) drie fasen in de ontwikkeling 

van het denken over genderidentiteit bij kinderen: fase 1 is genderidentiteit, fase 
2 is genderstabiliteit en fase 3 is genderconsistentie. Elke fase bouwt voort op 
een vorige fase, maar de vaardigheden binnen elke fase zijn kwalitatief anders. 
In fase 1 bijvoorbeeld zal een kleuter een meisje als een meisje zien op basis van 
haar uiterlijke kenmerken (zoals lang haar hebben of een rokje dragen). In fase 
3 is dat niet meer het geval. Het kind beseft dan dat iemand een jongen of een 
meisje is onafhankelijk van haartooi of kledij (zie hoofdstuk 9 - De ontwikkeling 
van de persoonlijkheid, identiteit en het zelf). 

•	 Piaget vermeldt in zijn theorie over de denkontwikkeling van kinderen vier fasen: 
de sensorimotorische fase, de preoperationele fase, de concreet-operationele 
fase en de formeel-operationele fase. Binnen elke fase verwerft het kind (denk)-
vaardigheden die kwalitatief van elkaar verschillen. Een peuter kan bijvoorbeeld 
denken in termen van symbolen (los van de realiteit) waardoor doe-alsof-spel 
mogelijk wordt. Ook zal een adolescent, vergeleken met een lagereschoolkind, 
op een andere manier denken over emoties, enzovoort. 

Ontwikkelingen kunnen dus worden beschreven in stadia en fasen, maar anderzijds 
worden ook heel wat ontwikkelingen beschreven als geleidelijke en vloeiende 
veranderingen over de tijd. Vooral in hoofdstuk 3 - De ontwikkeling van het brein en 
breindidactiek en hoofdstuk 5 - De ontwikkeling van de motoriek is dat het geval. We 
noemen dit een kwantitatieve benadering van de ontwikkeling. Deze benadering gaat 
ervan uit dat eigenschappen van gedrag niet verdwijnen of verschijnen, maar veeleer 
sterker of zwakker worden. Het zijn dus veeleer beschrijvingen in termen van meer, 
minder, beter, preciezer, enzovoort. 

Voorbeelden
•	 Lagereschoolkinderen hebben een beter geheugen dan kleuters en een grotere 

aandachtsspanne. Ook de capaciteit van hun executieve functies is beduidend 
groter. 

•	 Kinderen van 8 jaar kunnen beter hun bewegingen doseren dan kinderen van 
6 jaar.

Opdrachten
•	 Als een leerkracht op een oudercontact tegen ouders zegt dat kinderen veel 

kunnen leren van hun vrienden, sluit dit dan aan bij de nature- of de nurture-
gedachte? Waarom? 

•	 Wat is het verband tussen de nature-nurture-gedachte en het begrip gelijkekan-
senonderwijs? 

•	 Wat wordt bedoeld met de stelling dat genetische aanleg kan worden uitvergroot 
door kenmerken van de omgeving? Kan je hierbij een voorbeeld geven?
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Tabel 1.1. Belangrijke periodes in de ontwikkeling van het kind en de mens in het algemeen. 

benaming periode ontwikkelgebieden en onderzoeksvragen
prenatale 
periode

vóór de geboorte er is heel wat aandacht voor de lichamelijke 
ontwikkeling van de ongeboren baby. ook gaat heel 
wat aandacht uit naar het verband tussen bijvoorbeeld 
alcoholmisbruik, alcoholgebruik, druggebruik, 
enzovoort, tijdens de zwangerschap en de verdere 
ontwikkeling van de baby en het kind op latere leeftijd. 

Babyperiode 0-18 maanden een goede hechting, vroeg sociaal gedrag en 
perceptuele vaardigheden zijn vaak belangrijke 
ontwikkelingen die bij deze leeftijdscategorie horen. ook 
de ontwikkeling van de motoriek is een aandachtspunt. 

peuterperiode 18 maanden-3 jaar aandacht gaat vaak uit naar de taalontwikkeling van het 
kind. ook de denkontwikkeling staat vaak centraal in tal 
van onderzoek. verder zijn de sociale ontwikkeling, de 
ontwikkeling van de motoriek en hechting van belang. 

kleuterperiode 3-6 jaar
(vlaanderen: kleuterklas is 
mogelijk voor kinderen die 
in dat kalenderjaar 4 jaar 
worden)1

ook in de kleuterperiode is de ontwikkeling van de 
taal een aandachtstrekker. verder staan de sociale 
ontwikkeling, de ontwikkeling van het aanvankelijk 
rekenen en het leren controleren van emoties voorop.  

lagereschool-
periode

6-12 jaar een sterke focus komt te liggen op de schoolse 
ontwikkeling, met daarin de ontwikkeling van 
rekenvaardigheden (ook moeilijkheden en stoornissen), 
lees- en schrijfvaardigheden (ook moeilijkheden en 
stoornissen), de ontwikkeling van vriendschappen en 
het denken over concreet materiaal. ook de muzikale 
ontwikkeling krijgt binnen deze periode vaak aandacht.  

adolescentie- 
periode

12-20 jaar veel aandacht gaat uit naar de sociale en de emotionele 
ontwikkeling (ook moeilijkheden en stoornissen), de 
ontwikkeling van de identiteit, emotionele zelfregulatie, 
abstract redeneren, de rol van vriendschap en het 
in kaart brengen van oorzaken en effecten van 
risicogedrag. ook de lichamelijke veranderingen zijn van 
belang (puberteit). 

de periode 
van de vroege 
volwassenheid

20-30 jaar er is veel aandacht voor de verdere verfijning van 
denkvaardigheden en sociale mogelijkheden. ook is er 
onderzoek naar de invloeden van werk en gezin en is er 
arbeidspsychologisch onderzoek.

de periode 
van de vol-
wassenheid

30-60 jaar Zoals in de vorige periode is er een focus op werk en 
gezin. ook is er aandacht voor zelfontplooiing. de cultuur 
waarin het individu opgroeit, speelt een belangrijke rol. 

de periode 
van de latere 
volwassenheid

ouder dan 60 jaar onderzoek wordt gedaan naar het verminderen van 
cognitieve en motorische vaardigheden. ook probeert 
men in kaart te brengen welke factoren een rol spelen 
voor het behoud van een goed welbevinden.

1 Kleuteronderwijs is niet verplicht in Vlaanderen, wel wordt het sterk aangeraden. Vanaf het school-
jaar 2020-2021 is elke 5-jarige kleuter wel leerplichtig. In Nederland kunnen kinderen naar de 
kleuterklas gaan vanaf 4 jaar, verplicht vanaf 5 jaar. Kleuter- en lager onderwijs vallen er onder één 
noemer: basisonderwijs. In Nederland is de kleuterperiode dus gelijk aan de eerste twee jaren van 
het basisonderwijs. Voor die tijd worden kinderen peuters genoemd.
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