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De ToM-ontwikkeling wordt gezien als doorlopende ontwikkeling, waarbij het kind al 
op zeer jonge leeftijd beschikt over eenvoudige ToM-vaardigheden en deze, onder in-
vloed van interne en externe factoren, steeds verder ontwikkelt (Steerneman & Mees-
ters, 2009). Het is een doorgaande lijn waarbij het kind in verschillende fases van de 
ontwikkeling vaardigheden verwerft, passend bij omgevingseisen. Dit betekent dat er 
toenemend inzichten ontstaan waardoor het kind zich complexe vaardigheden eigen 
kan maken.

Al op de babyleeftijd zijn vroege signalen van de ToM-ontwikkeling te zien. Zeer jonge 
kinderen vertonen sociaal gedrag en kunnen verschillende personen herkennen en on-
derscheiden. Op jonge leeftijd blijken kinderen in staat te zijn om gedrag van anderen te 
voorspellen op grond van wat ze zien. Ze kunnen dat nog niet vertellen of beredeneren. 
Onderzoek vond plaats door de blikrichting van het kind te volgen, waarbij kinderen al 
dan niet de goede kant opkeken op grond van wat ze verwachtten (Slaughter et al., 2017).

1.1 Voorlopers van de ToM-ontwikkeling

Een essentiële voorloper van de ToM-ontwikkeling is het begrip van intenties. Mensen 
doen dingen niet zomaar; ze hebben er een bedoeling mee: een intentie.

Joint attention en imitatie
Deze ontwikkelingsstap is duidelijk zichtbaar rond de leeftijd van 9-12 maanden in het fe-
nomeen joint attention. Ouder en kind delen de aandacht voor een voorwerp of persoon. 
Samen kijken zij naar hetzelfde, waarbij het kind bijvoorbeeld de wijzende vinger van de 
ouder volgt. Het kind begrijpt dat er niet zomaar wordt gewezen, de ouder heeft een be-
doeling. Vervolgens ontstaat er (oog)contact om de ervaring te delen.

Baby’s kopiëren al vroeg gezichtsuitdrukkingen van anderen. Het kind observeert en doet 
iets dat niet uit zichzelf komt. Dit is een signaal dat het kind zich richt op de buitenwereld.

Kinderen breiden hun imitatiegedrag snel uit; het geeft hun een gevoel van controle. Ze 
kunnen zo namelijk doen wat anderen doen. Ook leren zij op die wijze een mentale voor-
stelling van de wereld te vormen. Dit is een belangrijke stap in de cognitieve ontwikkeling, 
die onder andere is beschreven door Jean Piaget (een Zwitserse ontwikkelingspsycholoog, 
1896-1980). Piaget is bekend geworden vanuit zijn uitgebreide onderzoek op het gebied 
van denken en waarnemen. De object-permanentie (7-12 maanden) vormt een cruciaal mo-
ment in deze ontwikkeling: een voorwerp bestaat nog, ook al kun je het niet (meer) zien. 
Voor dat besef is het nodig dat het kind een mentale representatie heeft gevormd van het 
betreffende voorwerp. Het kind heeft een beeld opgeslagen in zijn geheugen en kan dat 
oproepen. Deze processen staan centraal in de sociale ontwikkeling, omdat kinderen door 
imitatie kennis krijgen over de sociale werkelijkheid.

Doen alsof
Vanaf 18 maanden ontstaat het doen-alsofspel. Bij dit fantasiespel speelt imitatie een rol. 
Imitatie stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen spelen ervaringen uit 
die zij in de dagelijkse situatie hebben opgedaan. Ze geven zo uiting aan gevoelens en 
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meningen en verwerken gebeurtenissen. Voor dat verbeeldend spel is een mentale repre-
sentatie van de werkelijkheid nodig. Dat is een verzameling beelden en ideeën over een 
onderwerp, waardoor het kind zich een voorstelling kan maken van de wereld om hem 
heen. Ook is er bij dat spel sprake van ‘symboolformatie’: een ding kan verwijzen naar iets 
wat het zelf niet is.

Kinderen nemen in het fantasiespel verschillende rollen aan en zij oefenen situaties uit het 
’echte leven’. Zij zien tijdens dat spel reacties van anderen en leren hiervan, bijvoorbeeld 
wanneer ze iets afpakken van elkaar. Door reacties van anderen leren ze gevolgen beter 
inschatten en dat verbetert hun inlevingsvermogen. Het besef ontstaat dat mensen din-
gen op heel verschillende manieren kunnen beleven. In een later stadium leidt dat tot het 
vermogen tot perspectief nemen: het zich kunnen verplaatsen in gevoelens, gedachten 
en intenties van anderen. Zo blijkt het ‘doen alsof’ een belangrijke bouwsteen van de 
ToM-ontwikkeling.

Emotieherkenning
Het is belangrijk dat kinderen leren dat zij emoties hebben, maar ook dat zij die emoties 
kunnen herkennen, begrijpen en kunnen labelen in woord of gebaar. Hiervoor is het nodig 
dat zij leren welke fysieke sensaties en non-verbale signalen bij de verschillende emoties 
horen. Context speelt hierbij een belangrijke rol. Ouders kunnen het kind hierin onder-
steunen door gebeurtenissen, gevoelens en gevolgen te verwoorden. Hierdoor leert het 
kind woorden te geven aan gebeurtenissen en de gevoelens die hierbij horen. Dat leidt 
tot een beter begrip van zichzelf en zorgt voor meer zicht op eigen emoties. Daardoor zijn 
die emoties ook beter te reguleren.

Kennis over oorzaken, consequenties en context van emoties geeft het kind meer zicht 
op emoties van anderen, waardoor hij die beter kan herkennen en inschatten. Emotieher-
kenning is een belangrijke bouwsteen van de ToM-ontwikkeling. Complexe emoties als 
schuld, spijt, schaamte en trots bevatten een sociale component. Ze hangen nauw samen 
met het vermogen tot zich kunnen verplaatsen in de ander. Deze emoties hebben te ma-
ken met normen en verwachtingen, ook doen zij een groot beroep op zelfbesef. Denk 
hierbij aan het overschrijden van een grens; het niet voldoen aan een norm of juist het 
overtreffen van een verwachting. Interactie met de omgeving is nodig voor het aanleren 
van deze sociale emoties. Het incidenteel leren speelt hierbij een rol.

Onderscheid fysiek-mentaal
‘Onderscheid fysiek-mentaal’ betekent het verschil herkennen en begrijpen tussen reali-
teit en verbeelding. In fantasieën kunnen deze werelden nog door elkaar lopen. Bekend 
zijn de peuterangsten waarbij fantasie en werkelijkheid nog niet van elkaar zijn te scheiden. 
Rond de leeftijd van drie jaar leren kinderen dat er een fysieke wereld en een gedachtewe-
reld bestaat. Er zijn dingen die echt zijn (je kunt ze ruiken, proeven, zien, horen of voelen) 
en dingen die in gedachten of dromen bestaan. Om je te kunnen verplaatsen in de ander, 
moet je in staat zijn om het verschil te weten tussen gebeurtenissen in de tastbare wer-
kelijkheid en een mentale representatie hiervan. Is iets echt of niet echt? Dit verbeeldend 
vermogen vormt een brug naar de ontwikkeling van het besef dat andere mensen ge-
voelens en gedachten hebben. Zij handelen op grond van dingen die ze weten, geloven, 
wensen en verwachten.
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First order belief en false belief
Kinderen maken vanaf jonge leeftijd vanuit hun eigen ervaringen theorieën over de we-
reld. Zij gaan nadenken over gedrag, gedachten en gevoelens van anderen. Dat is het 
begrip first order belief. De bewustwording van het bestaan van belief en desire vormt een 
mijlpaal in de ontwikkeling. Het geeft kinderen een kader waarin zij ervaringen kunnen 
plaatsen en die betekenis kunnen geven. Dit begint vanaf de leeftijd van circa drie à vier 
jaar en vormt zich verder in de loop van het leven. De beheersing van deze concepten 
heeft gevolgen voor de omgang met leeftijdsgenoten (de Rosnay et al., 2014). Kinderen 
maken rond de leeftijd van drie jaar gebruik van kennis over belief-desire-redeneren (Well-
man, 1990). Ze kunnen mental states toeschrijven aan zichzelf en anderen. Zo kunnen ze 
voorspellingen doen over wat andere kinderen gaan doen in termen van hun wensen, 
angsten, kennis en verwachtingen. Driejarigen weten dat anderen wensen en gevoelens 
hebben, maar houden er nog niet altijd rekening mee.

Omtrent de leeftijd van vier jaar bereiken kinderen een belangrijke mijlpaal. Kinderen gaan 
begrijpen dat andere mensen dingen doen op grond van hun wensen en overtuigingen. 
Bijvoorbeeld: iemand loopt naar een koektrommel, omdat hij zin heeft in een koekje, maar 
óók omdat hij denkt dat er koekjes in zitten.

Iemand kan ook foutief geïnformeerd zijn, waardoor hij dingen doet die de ander niet zou 
doen, omdat hij andere kennis heeft. Bijvoorbeeld: de koektrommel is leeg. Dit weet het 
kind, maar moeder niet. Het kind begrijpt wel dat zijn moeder er toch naartoe gaat, omdat 
zij andere kennis heeft. Dit is het begrip false belief. Cruciaal is hierbij het loslaten van ei-
gen kennis en je verplaatsen in het perspectief van de ander. False belief is onder andere 
te zien in sketches van Mr. Bean, sprookjes en het verhaal van Romeo en Juliet.

ToM geeft handreikingen om gedrag te verklaren en te begrijpen. Bijvoorbeeld: in je zak 
voelen en een winkel binnenlopen, maar met niets naar buiten gaan. Met behulp van de 
ToM kun je betekenis verlenen aan gedrag. In het voorbeeld is de persoon waarschijnlijk 
zijn portemonnee vergeten. Hierbij probeer je je te verplaatsen in de ander, waardoor je 
hem beter begrijpt.

Valse overtuigingen (false belief-taken) spelen een centrale rol in de ontwikkeling van ToM. 
Uit onderzoek (Ruffman et al., 2002) blijkt dat prestaties van kinderen op een false  belief-taak 
voorspellend zijn voor hun latere sociale competenties. Hierbij werd  gecontroleerd voor 
verschillen in cognitief niveau en executief functioneren (regulatievaardigheden).

1.2 Zelfbesef

De ontwikkeling van het zelfbesef is het fundament van de ToM-ontwikkeling. Het element 
zelfbesef loopt daarom als een ‘rode draad’ door de bijeenkomsten. Een kind moet eerst 
weten wie hij zelf is, voordat hij zich kan leren verplaatsen in de ander en zich de ToM-vaar-
digheden eigen kan maken (Steerneman, 2012; Delfos, 2002). Om zich te kunnen verplaat-
sen in de ander is het noodzakelijk dat een kind zichzelf ziet als een andere persoon dan 
zijn verzorger. In de ontwikkelingspsychologie is dit de fase van separatie-individuatie. Het 
zelfbeeld wordt gedurende het leven gevoed vanuit dagelijkse (leer)ervaringen en door 
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interactie met de omgeving. Mensen zijn allemaal verschillend en hebben eigen voorkeu-
ren, wensen en ideeën. Alleen wanneer je kennis hebt over jezelf kun je de stap maken naar 
het begrijpen van gevoelens, gedachten en intenties van de ander.

Sociale interactie en leerervaringen zijn nodig om tot een realistisch zelfbeeld te komen. 
De omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Deze spiegelt gevoelens en belevingen 
van het kind (Vissers et al., 2018). Dit spiegelen stimuleert het delen en leren begrijpen 
van eigen en andermans gevoelens. In de peuterfase leert het kind ook de basisemoties 
als blij, boos, verdrietig en angstig. Het ondersteunt het vormen van een ToM: het denken 
over zichzelf en anderen in mentale toestanden.

1.3 Wetenschappelijke ontwikkelingen

Vanaf 1990 is er hernieuwde belangstelling te zien voor het ontwikkelingsaspect Theory of 
Mind. Kennis en theorievorming hierover werden uitgebreid en verder ontwikkeld. Hier-
voor ging de aandacht vooral uit naar kinderen (en volwassenen) met een stoornis binnen 
het autistisch spectrum.

Deze aandacht heeft geleid tot een uitbreiding van de onderliggende verklaringsmodellen 
rond de ontwikkeling van ToM. Voorheen gebeurde dit vooral vanuit cognitief en neuro-
psychologisch perspectief, waarbij de rijpingstheorie vooropstond. Uit onderzoek kwam 
naar voren dat dove kinderen hiaten en vertragingen hebben in de ontwikkeling van hun 
Theory of Mind (Peterson & Siegal, 2000; 1999). Dit bleek tot in de adolescentie problemen 
op te leveren (Pyers & Senghas, 2009; Wellman et al., 2011). Opmerkelijk was dat dit alleen 
zo was voor dove kinderen die opgroeiden in een gezin met horende ouders. Dove kinde-
ren van dove ouders die opgroeiden in een gebarende omgeving (native signers), lieten 
deze anders verlopende ToM-ontwikkeling niet zien (Meristo & Strid, 2020; Yu et al., 2021).

Een belangrijke toevoeging aan het tot dan toe gevolgde verklaringsmodel is de rol van 
het sociaal leren. De ontwikkeling van ToM bleek mede afhankelijk te zijn van de sociaal -
interactieve ervaringen die een kind vanaf jonge leeftijd heeft opgedaan. Dagelijkse om-
standigheden en de sociale context spelen hierbij een belangrijke rol (Wellman, 1990; 
2018).
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Vanaf 1995 werd de kennis over het ‘sociaal leren’ verder uitgebreid door onderzoek (o.a. 
Peterson et al., 2005; Peters et al., 2021). Hieruit kwam naar voren dat naast aspecten van 
rijping en conceptueel leren, de ontwikkeling van ToM zich vormt door relevante informa-
tie en ervaringen vanuit de sociale omgeving: ‘de conversatiecontext’. Bij kinderen met 
een auditieve beperking komt het aspect van ‘sociaal leren’ als belangrijke toevoeging 
naar voren. Bij kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum ligt dit echter 
complexer. Neurologische en cognitieve bijzonderheden, in combinatie met sociale en 
communicatieve tekorten, leiden tot een ander tijdpad van rijping en groei in de ontwik-
keling van ToM.

1.4 Invloed omgevingsfactoren

De ontwikkeling van ToM blijkt cultureel universeel. Toch kunnen er soms opmerkelijke 
verschillen in tempo en opeenvolging van bepaalde vaardigheden zijn bij groepen die 
ogenschijnlijk op elkaar lijken. In sommige culturen, waarbij de nadruk ligt op kennis en 
universele waarden, ontwikkelt zich het besef dat mensen verschillende overtuigingen 
kunnen hebben bijvoorbeeld later. Het inzicht dat niet iedereen over dezelfde kennis be-
schikt, ontwikkelt zich daar juist eerder.

Enkele factoren die een rol spelen bij de ToM-ontwikkeling zijn: de kwaliteit van het taal-
aanbod, de aanwezigheid van broertjes/zusjes in het gezin, de dagelijkse sociale omgang 
en bepaalde culturele waarden in de opvoeding. Deze factoren beïnvloeden bijvoorbeeld 
het aantal leermomenten door gesprekken en spel, of de waarde die ouders hechten aan 
het vormen van een eigen mening of onafhankelijkheid. Een rijke conversatie, waarbij ge-
dachten en gevoelens worden gecommuniceerd, in een omgeving met leeftijdsgenootjes 
versnelt de groei van ToM-vaardigheden voor mensen in eenzelfde cultuur (Ruffman et al., 
2002; Wellman, 2018).


