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Woord vooraf

In de vorige herziening van Ontwikkelingspsychologie maakten de lezers voor 
het eerst kennis met Marieke Beckerman-Wagner, inmiddels gepromoveerd 
pedagoog en als docent pedagogiek actief op de Haagse Hogeschool in Den 
Haag. Zij maakte in 2018 een begin met de actualisering van het boek en 
nam daarbij de hoofdstukken over taal, temperament en gehechtheid onder 
handen.

In deze zevende herziening gaat haar bijdrage meer de diepte in en heeft zij 
een belangrijk nieuw hoofdstuk aan het boek toegevoegd. Het behandelt de 
seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Het is een 
gevoelig onderwerp waar ouders en professionals regelmatig mee worstelen. 
De kennis van wat een normale of gezonde seksuele ontwikkeling bij (jonge) 
kinderen inhoudt kan hen daarbij tot steun zijn.

In het laatste hoofdstuk Mijlpalen is een paragraaf toegevoegd over opvoe-
dingsopgaven. Hierin worden de ontwikkelingsopgaven (de mijlpalen) gekop-
peld aan de taken die er liggen voor de ouders/verzorgers om voor het kind 
een opvoedingsklimaat te creëren waarin het kind zich optimaal kan ontwik-
kelen. 

Voor wie dit de eerste kennismaking met het boek Ontwikkelingspsychologie 
is, volgt hier een korte samenvatting van gemaakte keuzes. Het boek behan-
delt verschillende ontwikkelingsgebieden zoals taal, denken en persoonlijk-
heid. Binnen die onderwerpen wordt de ontwikkeling van baby tot en met 
adolescent beschreven. 
Om de samenhang tussen de ontwikkelingsgebieden te benadrukken wordt 
regelmatig verwezen naar parallelle ontwikkelingen per leeftijdsfase zoals 
tussen taal en cognitie of tussen identiteit en sociale ontwikkeling. In het 
laatste hoofdstuk ‘Mijlpalen’ staan de ontwikkelingsterreinen per leeftijds-
fase gegroepeerd. 

Ontwikkeling zien we deels als een biologisch proces dat zich voltrekt tijdens 
de groeifase van het individu. We beperken ons daarom tot het beschrijven 
van de kinder- en jeugdjaren. 
De begincasus en tussenvragen van elk hoofdstuk draaien steeds om de-
zelfde kernvraag. Is het gedrag passend bij de ontwikkelingsfase die het kind 
doormaakt of is er wat anders aan de hand? Een uitstapje naar afwijkende 
ontwikkeling of bijzondere situaties vinden we in de rubriek ‘anders dan ge-
middeld’. 



De afgelopen maanden hebben alle onderwijsinstellingen in Nederland als 
gevolg van de COVID-19-crisis noodgedwongen kennis gemaakt met ‘onder-
wijs op afstand’. Nog nooit eerder was het digitale leren zo cruciaal en het 
belang ervan zal de komende jaren nog zeker toenemen. Wie Ontwikkelings-
psychologie aanschaft krijgt tevens toegang tot studie- en beeldmateriaal dat 
via www.ontwikkelingspsychologie.noordhoff.nl te raadplegen is. Dat geldt 
ook voor de samenvattingen van de hoofdstukken. 

Liesbeth van Beemen
Voorschoten, najaar 2020
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Een medicus dient te weten hoe het gezonde lichaam functioneert voor hij 
iets zinnigs kan zeggen over ziekten, stoornissen of afwijkingen. Hetzelfde 
geldt voor de professional die zich met de psychische gezondheid van kin-
deren en jongeren bezighoudt. Dat kan de crècheleidster, de leerkracht, de 
maatschappelijk werker of de groepswerker in een behandelingsinstelling 
zijn. De normale ontwikkeling is de maatstaf waartegen we een mogelijke 
ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis van kind of jongere 
moeten afzetten, en kennis van die normale ontwikkeling is daarom onont-
beerlijk. 
Het boek Ontwikkelingspsychologie geeft een overzicht van vier belangrijke 
ontwikkelingsgebieden. De biologische, de cognitieve, de sociale en de sek-
suele ontwikkeling. Daarnaast bespreekt het de basis van de persoonlijk-
heidsvorming en wordt een afzonderlijk deel aan de relatie tussen individu 
en omgeving gewijd. 
De beschrijving van ontwikkelingsprocessen wordt doorgaans gerelateerd 
aan een wetenschappelijke theorie. De meeste van deze theorieën zijn op 
een of andere wijze terug te voeren op drie belangrijke basismodellen die 
al in het begin van de twintigste eeuw ontstonden. Het psychoseksuele ont-
wikkelingsmodel van Freud, de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget 
en de leertheorie van de behavioristen. Deze worden in het tweede hoofd-
stuk beschreven. Enige voorkennis van algemene psychologische begrippen 
zal het bestuderen van het boek vergemakkelijken maar een strikte voor-
waarde is dit zeker niet. In de begrippenlijst worden de meeste onbekende 
termen verklaard en het register verwijst naar de bladzijden waar begrippen 
en namen worden toegelicht. 
Elk hoofdstuk begint met een openingscasus waarin herkenbare, alledaagse 
situaties worden geschetst. De over het hoofdstuk verspreide tussenvragen 
verwijzen naar de tekst in de openingscasus en hebben betrekking op de 
stof die in de voorafgaande paragraaf behandeld is. Deze moet worden toe-
gepast op de praktijksituatie uit de casus. 
Een enkele keer is de tussenvraag als aanzet voor reflectie of discussie 
bedoeld en valt een eenduidig antwoord niet te geven. Om de student even-
wel niet in vertwijfeling achter te laten is een overzicht van antwoordsug-
gesties achter in het boek te vinden. 
In de meeste hoofdstukken zijn zogenoemde intermezzo’s te vinden waarin 
een actueel of interessant onderwerp wordt belicht en volgt tot slot de 
vaste paragraaf Anders dan gemiddeld waarin een afwijkend of bijzonder 
ontwikkelingsverloop wordt beschreven. Het gaat hier om veelvoorkomende 
situaties waar elke professional die met kinderen of jongeren werkt mee te 
maken zal krijgen. 

Inleiding
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DEEL 1

Kennismaking met 
ontwikkelings
psychologie

1 Het terrein van de ontwikkelingspsychologie 13

2 Ontwikkelingspsychologische theorieën 33

In dit eerste deel wordt het terrein van de ontwikkelingspsychologie 
gedefinieerd en afgebakend. In hoofdstuk 1 lichten we toe wat ontwikkeling 
betekent, beschrijven we globaal de verschillende leeftijdsfasen, blikken 
we terug in de geschiedenis en staan we stil bij het gereedschap van de 
wetenschapper waarmee kennis over ontwikkeling vergaard wordt.
Ook in het tweede hoofdstuk gaat het om een eerste kennismaking, 
maar dan met drie toonaangevende theorieën die elk hun eigen visie op 
ontwikkeling geven en die aan de wieg hebben gestaan van wat nu het 
steeds verder uitdijende terrein van de ontwikkelingspsychologie is. Een 
belangrijk thema dat nog vaak zal terugkeren in het boek is de nature-
nurture kwestie: de fundamentele vraag of ontwikkeling in aanleg bepaald is 
of door ervaring met de omgeving tot stand komt.
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1  
Het terrein van de  
ontwikkelingspsychologie

1.1 Een definitie van ontwikkeling
1.2 Kinder- en jeugdjaren: een afbakening
1.3 Ontwikkelingspsychologie in historisch perspectief
1.4 Verklarend onderzoek
1.5 Meten in de gedragswetenschappen
 Samenvatting

In dit hoofdstuk maken we kennis met het begrip ‘ontwikkelingspsycholo-
gie’ en de leeftijdsgroep waarop deze tak van de psychologie zich hoofdza-
kelijk richt. We kijken terug naar de eerste wetenschappers die zich voor 
de ontwikkeling van kind en jeugdige interesseerden, en richten vervolgens 
onze aandacht op de kwaliteitseisen waaraan wetenschappelijk onderzoek 
moet voldoen. We behandelen de onderzoeksmethoden waarover de ontwik-
kelingspsycholoog beschikt en de wijze waarop ontwikkeling gemeten kan 
worden.
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Afwijkend gedrag of passend bij 
de  leeftijd?

tijdens zijn stage in een kinderhuis heeft 
arend gewerkt in een groep met kinderen 
van 8 tot 12 jaar, die vanwege hun proble-
matische gedrag niet meer thuis kunnen 
wonen en evenmin te handhaven zijn op 
een gewone school. Ze zijn meestal afkom-
stig uit gezinnen waar ze van hun ouders 
(vaak alleen nog hun moeder) weinig steun 
kregen, en soms zelfs volledig aan hun lot 
werden overgelaten.
de kinderen zelf zijn in het kinderhuis vaak 
druk en veeleisend. Ze bemoeien zich 
voortdurend met elkaar, kunnen niet van 
elkaar afblijven en dagen elkaar uit. als je 
niet tijdig ingrijpt, kunnen ze flinke ruzies 
krijgen. Bovendien proberen de kinderen 
ook hun begeleiders (en vooral stagiaires) 
behoorlijk uit. maar aan de andere kant 
kunnen ze enorm enthousiast zijn en vinden 
ze het leuk om samen allerlei activiteiten te 
ondernemen. Ze zijn vaak genoeg voor rede 
vatbaar en hebben ook allemaal hun goede 
kwaliteiten.
na zijn stage is arend in het kinderhuis 
blijven werken. Eerst in dezelfde groep, en 
inmiddels zit hij alweer enkele jaren in een 
pubergroep met jongeren van 12 tot 16 jaar. 
het werk is daar heel anders. Ook nu moet 
hij op zijn hoede zijn voor ruzies, maar de 
conflicten tussen begeleiders en jongeren 
gaan over andere dingen: de motivatie voor 
school, hoe laat thuis na het stappen en 
heikele kwesties als seks, drank en drugs. 
maar ook in deze groep merkt arend dat de 
jongeren toch steeds zelfstandiger worden 

en dat hun gedrag verbetert. Vooral in indi-
viduele gesprekken blijken ze bereid en in 
staat om van hun ervaringen te leren.
Zijn vriendin trudy werkt in een peutergroep 
van een crèche met kinderen van welgestel-
de en zeer betrokken ouders. het ontbreekt 
deze kinderen aan niets. maar het valt haar 
op dat ze toch regelmatig erg druk en dwars 
zijn. Ze doen gewoon alsof ze niet horen 
wat er gezegd wordt of gaan er zelfs heftig 
tegenin en zijn dan nauwelijks tot bedaren 
te brengen. samen ergens mee spelen is 
er niet bij. liever pakken ze speelgoed van 
elkaar af, met slaan en bijten als gevolg. In 
het gunstigste geval spelen ze naast elkaar 
hun eigen spel.
In hun gesprekken verbazen trudy en arend 
zich vaak over het overeenkomstige ruzie-
achtige en ongehoorzame gedrag van de 
kinderen en jongeren waarmee zij werken, 
ondanks de totaal verschillende achter-
grond van deze groepen.
Ze vragen zich af hoe dat nou komt. het 
kan toch niet zo zijn dat de kinderen in 
de peutergroep van trudy toekomstige 
probleemjongeren zijn, terwijl zij juist met 
veel zorg opgevoed en in hun ontwikkeling 
gestimuleerd worden? Eigenlijk vinden ze 
dat de gedragsuitingen van de verschillende 
groepen via observatie en onderzoek eens 
nader geanalyseerd zouden moeten worden. 
dan zouden ook de oorzaken en gevolgen 
van probleemgedrag op verschillende leeftij-
den misschien wat duidelijker aan het licht 
komen.
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de psychologie wil het menselijk gedrag beschrijven en verklaren.
de verschillende disciplines binnen de psychologie doen dat op hun eigen 
wijze. de biopsychologie legt de nadruk op lichamelijke, biologische proces-
sen, de sociale psychologie richt zich op de mens als groepslid en de klini-
sche psychologie kijkt naar afwijkend gedrag.
de ontwikkelingspsychologie blikt echter terug. ‘als ik wil begrijpen wie ik 
ben en waarom ik de dingen doe die ik doe, dan wil ik iets weten over mijn 
voorgeschiedenis. met welke bagage ben ik mijn levensreis begonnen en 
wat voor invloed hebben de gebeurtenissen onderweg op mijn leven ge-
had?’ We hebben het dan over een aaneenschakeling van veranderingen, 
het ontwikkelingsproces. dit begrip gaan we nader bekijken.

§ 1.1 Een definitie van ontwikkeling

Een eerste poging om de betekenis van ‘ontwikkeling’ op te sporen, is de 
uiteenrafeling van het woord zelf. ‘Ontwikkelen’ is het omgekeerde van wik-
kelen, opvouwen of omhullen; het is in die zin te vergelijken met de woor-
den ‘ontplooien’, ‘ontvouwen’ of ‘onthullen’. het ‘verhulde’ wordt pas zicht-
baar als we laag voor laag verwijderen. dat proces moeten we stapsgewijs 
en in een vaste volgorde doorlopen. ‘Ontwikkelen’ kunnen we dan typeren 
als het doorlopen van een reeks toestanden. Van sommige reeksen ken-
nen we het begin- en eindpunt, bijvoorbeeld de bouw van een huis. daarvan 
beschouwen we de ontwikkeling als voltooid. Van andere ontwikkelingen, 
die nog in volle gang zijn, is het eindpunt onbekend (bijvoorbeeld de compu-
tertechnologie). soms tasten we over het begin van een ontwikkeling in het 
duister (hoe zag de eerste mens eruit?).

Een andere manier om ‘ontwikkeling’ te omschrijven is door het te verge-
lijken met begrippen die er nauw mee verwant zijn. We associëren ontwik-
keling met ‘verandering’, ‘vooruitgang’, ‘rijping’, ‘groei’, ‘differentiatie’ en 
‘leren’.
Verandering en vooruitgang (of progressie) zijn twee essentiële kenmerken 
van ontwikkeling. We hebben ontwikkeling al vergeleken met het doorlopen 
van een reeks toestanden, en om van de ene toestand in een andere te 
geraken is verandering noodzakelijk. Ontwikkeling laat zich als een getrapt 
proces beschrijven waarin elke volgende trede op een ‘hoger’ niveau staat 
en meer op het eindresultaat lijkt dan de trede die eraan voorafging. Woor-
den als rijping, groei en differentiatie zijn uit de biologie afkomstig. Ze ver-
wijzen naar processen die kenmerkend zijn voor de soort. als we de groei 
van een kikkervisje beschrijven, dan gaat dit verhaal op voor alle kikkervis-
jes. Ook de menselijke ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door rijpingsprocessen. rijping impliceert verandering en vooruitgang op 
twee niveaus: van klein naar groot (groei) en van eenvoudig naar complex 
(differentiatie). met een verschijnsel als groei zijn we natuurlijk allemaal 
vertrouwd, maar differentiatie is minstens zo belangrijk. het zenuwstelsel 
van een vierjarige laat een veel fijner vertakt netwerk van zenuwbanen zien 
dan het zenuwstelsel van een pasgeborene. de greep waarmee de baby zijn 
rammelaar vasthoudt, mist in vele opzichten de doelgerichtheid en verfij-
ning waarmee een leerling zijn pen hanteert.
maar rijping als enig veranderingsmechanisme doet geen recht aan de 
enorme ontwikkelingsmogelijkheden van elk menselijk individu. dit brengt 

rijping
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ons op het belang van het begrip ‘leren’. leren verwijst naar het verwerven 
van kennis en vaardigheden op basis van ervaring. die ervaring doen we op 
door actief in contact te treden met de omgeving. We leren ons op alle mo-
gelijke manieren aan te passen aan de eisen van de omgeving en verhogen 
daarmee onze competentie, dat wil zeggen ons vermogen om grip op de 
omgeving te krijgen.
Een hier enigszins aangepaste definitie vat de hiervoor genoemde kenmer-
ken kernachtig samen:

Ontwikkeling wordt opgevat als een reeks progressieve veranderin-
gen die tot hogere niveaus van differentiatie en functioneren leiden.

de psychologische ontwikkeling van de mens staat nooit stil, maar alleen 
in de kinder- en jeugdjaren leiden deze veranderingen door de combinatie 
van rijping en leren tot een steeds hoger niveau van functioneren. deze 
levensfase eindigt met het bereiken van de volwassenheid (letterlijk: het tot 
volle wasdom komen). Ontwikkelingspsychologie wordt in dit boek dan ook 
niet opgevat als levenslooppsychologie, maar richt zich voornamelijk op de 
kinder- en jeugdjaren.

de ontwikkelingspsychologie houdt zich met twee fundamentele kwesties 
bezig:
1 Welke psychologische toestanden doorlopen individuen tijdens hun ont-

wikkeling?
2 Welke mechanismen zijn verantwoordelijk voor de overgang van de ene 

toestand naar de volgende?

met andere woorden: we willen ontwikkelingsprocessen beschrijven en ver-
klaren. Vanzelfsprekend wordt daarbij de aandacht gevestigd op verschillen 
en overeenkomsten tussen individuen. Zoals we later zullen zien, richt de 
ene ontwikkelingspsycholoog zich op de algemene kenmerken van ontwik-
keling en concentreert een ander zich op individuele verschillen, veroor-
zaakt door bepaalde factoren.
Er zijn twee manieren om de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te be-
schrijven. We kunnen van een leeftijdsindeling uitgaan en bijvoorbeeld alle 
kenmerken van de kleuter of van de adolescent in één hoofdstuk bijeen-
brengen. dit is een praktische benadering die vooral prettig is voor dege-
nen die in hun werk of studie slechts met één specifieke leeftijdsgroep te 
maken hebben, zoals leraren in het basisonderwijs. Om echter goed inzicht 
te krijgen in bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling van een tienjarige, wil-
len we weten wat eraan voorafging. hoe verliep het krassen op driejarige 
leeftijd en het kleuren en knippen als vijfjarige kleuter? daarom is er in dit 
boek voor gekozen de ontwikkeling per domein te beschrijven. We zullen 
overigens zien dat bij het bespreken van het ene domein (bijvoorbeeld soci-
ale ontwikkeling) vaak terugverwezen wordt naar een ander domein (bijvoor-
beeld gehechtheid of cognitie).

TussEnvraag 1.1

Welke gedragsaspecten van de verschillende groepen kinderen en jongeren 
schrijf je toe aan rijpingsinvloeden en welke aan omgevingsfactoren?
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§ 1.2 Kinder- en jeugdjaren: een afbakening

Een belangrijk element binnen de ontwikkelingspsychologie is de factor tijd. 
dat zien we in de toegepaste onderzoeksmethoden, zoals het longitudinale 
onderzoek waarin men meetresultaten op verschillende tijdstippen met 
elkaar vergelijkt. het belang van de tijd als ordeningsprincipe wordt ook on-
derstreept in de meeste handboeken voor ontwikkelingspsychologie waarin 
de verschillende levensfasen in chronologische volgorde besproken worden. 
het is dan ook gebruikelijk om de kinder- en jeugdjaren in perioden op te 
splitsen. hoewel in dit boek niet voor een chronologische opbouw is geko-
zen, is een duidelijke omschrijving van ontwikkelingsperioden onontbeerlijk. 
We onderscheiden:
1 babyperiode (0-12 maanden)
2 peuterperiode (1-4 jaar)
3 kleuterperiode (4-6 jaar)
4 schoolperiode (6-12 jaar)
5 adolescentie (12-18 jaar)

Ook de tweedeling kinderjaren/jeugdjaren treft men vaak aan. met ‘kinde-
ren’ wordt dan de leeftijdsgroep van 0-12 jaar bedoeld, met ‘jeugdigen’ of 
‘jongeren’ die van 12-18 jaar.

Ad 1 Babyperiode (0-12 maanden)
We spreken van een baby of zuigeling zolang het kind nog niet loopt. grof-
weg komt de babyperiode dan overeen met het eerste levensjaar. In dat 
eerste levensjaar is het groei- en ontwikkelingstempo heel hoog. Vooral op 
motorisch gebied zijn de vorderingen spectaculair. Een van de belangrijke 
ontwikkelingen in het eerste levensjaar is het ontstaan van de eerste ge-
hechtheidsrelatie; zoals we later zullen zien een eerste mijlpaal in de per-
soonlijkheidsontwikkeling.

Baby’s brengen de meeste tijd in het gezin door, maar werkende ouders ma-
ken ook veel gebruik van kinderopvang.

baby
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Ad 2 Peuterperiode (1-4 jaar)
Zo afhankelijk als de baby van zijn omgeving is, zo ondernemend en zelfbe-
wust is de peuter. talloze nieuwe vaardigheden zorgen voor een geweldige 
toename van verkenningsmogelijkheden en leerervaringen. de belangrijkste 
daarvan is wel de taalontwikkeling die de basis vormt van de snel toene-
mende sociale en communicatieve vaardigheden. hoewel ook de peuter 
zich nog veel in de nabijheid van de vaste verzorger bevindt bezoeken veel 
twee- en driejarigen in nederland enkele dagdelen een peuterspeelzaal. Zo-
wel de kinderopvang als de peuterspeelzaal vergemakkelijken de overgang 
van het jonge kind naar het basisonderwijs. Een eigenschap van peuters 
die we nog veel tegen zullen komen is egocentrisme. peuters denken en 
handelen sterk vanuit hun eigen belevingswereld en kunnen zich nog niet in 
anderen verplaatsen.

Ad 3 Kleuterperiode (4-6 jaar)
de kleuterperiode komt overeen met wat vroeger de kleuterschooltijd werd 
genoemd. de kleuter is meer dan de peuter op andere kinderen gericht 
en beschikt meestal over een rijke fantasie. met de invoering van de Wet 
op het basisonderwijs in 1985 zijn kleuter- en lager onderwijs één geheel 
geworden en omvat de kleuterperiode de eerste twee jaren van het ba-
sisonderwijs. de kleutertijd heeft echter heel specifieke kenmerken en 
onderscheidt zich nog altijd duidelijk van de schoolperiode die op zesjarige 
leeftijd wordt ingeluid. het accent verschuift van spelen naar leren.

In nederland gaan vrijwel alle vierjarigen naar de basisschool, maar de leer-
plicht begint pas met vijf jaar. de omgeving van de kleuter breidt zich ook 
uit doordat er via de school meer contact met leeftijdgenootjes is, maar 
ook komen kleuters – mits de woonomgeving zich daartoe leent – meer 
in contact met buurtkinderen. Buitenspelen wordt aantrekkelijk, al zal dit 
veelal nog onder het toeziend oog van de opvoeders gebeuren.

peuter

kleuter
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Ad 4 Schoolperiode (6-12 jaar)
Voor kinderen in de schoolperiode hebben we eigenlijk geen apart woord. 
We zullen in de meeste gevallen van schoolkinderen spreken, maar omdat 
kleuters en adolescenten ook naar school gaan, is het niet zo’n goede 
term. Een belangrijk argument om deze periode uit de kindertijd expliciet 
aan school te koppelen, is het feit dat de cognitieve ontwikkeling in deze 
fase een belangrijke plaats inneemt. naast school en buurt komen veel 
schoolkinderen via sport- of hobbyactiviteiten met andere kinderen en vol-
wassenen in contact.

Schoolkind
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Ad 5 Adolescentie (12-18 jaar)
het begin van de adolescentie wordt ingeluid door de puberteit, waarmee 
de periode van geslachtsrijping bedoeld wordt. na de adolescentieperiode 
spreekt men meestal van jong volwassenen. de term adolescent is in het 
gewone spraakgebruik weinig gangbaar. meestal spreekt men van ‘jeugdi-
gen’ of ‘jongeren’, waarmee altijd wordt verwezen naar de periode tussen 
kinderjaren en volwassenheid. Een belangrijk aspect van deze fase is de 
ontwikkeling van seksualiteit en identiteit. Van 12-18 jaar volgt de jongere 
voortgezet onderwijs. hoewel men doorgaans het begin van de puberteit als 
startpunt van de adolescentie neemt, is dit tijdstip voor elk individu weer 
anders. Voor sommige kinderen – meestal meisjes – zal de puberteit al 
vóór het twaalfde jaar beginnen. de psychologische veranderingen die ken-
merkend zijn voor de adolescentiefase, volgen echter pas ná het twaalfde 
levensjaar. tijdens de adolescentieperiode is de relatie met leeftijdgenoten 
minstens zo belangrijk als de band met de ouders.

Om snel vertrouwd te raken met de leeftijdsindeling biedt tabel 1.1 een 
kort overzicht.

TussEnvraag 1.2

Welke gedragsaspecten van de verschillende groepen kinderen en jongeren 
vind je echt bij hun ontwikkelingsfase passen?

TussEnvraag 1.3

maken trudy en arend zich terecht zorgen over het gedrag van de kinderen 
uit de peutergroep?

puberteit

adolescent
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TabEL 1.1 leeftijdsindeling

Ontwikkelingsfase Leeftijd Omgeving Enkele kenmerken

Babyperiode 0-12 maanden Gezin, kinderopvang • Snelle groei en ontwikkeling
•  Geheel afhankelijk van zorg en 

bescherming
• Eerste gehechtheidsrelatie

Peuterperiode 1-4 jaar Gezin, kinderopvang, peuter-
speelzaal

•  Door beweging en spraak meer 
autonoom

•  Denkt en handelt nog egocen-
trisch

Kleuterperiode 4-6 jaar Gezin, groep 1-2 basisschool, 
buurt, naschoolse opvang

• Sociale ontwikkeling neemt toe
• Speelt met veel fantasie

Schoolperiode 6-12 jaar Gezin, groep 3-8 basisschool, 
buurt, naschoolse opvang, 
sport- en/of hobbyclub

•  Cognitieve ontwikkeling staat 
centraal

•  Sociale contacten verbreden 
zich

Adolescentie 12-18 jaar Gezin, voortgezet onderwijs, 
leeftijdgenoten (peers)

•  Lichamelijke verandering door 
puberteit

• Begin seksuele belangstelling
• Identiteitsontwikkeling

§ 1.3 Ontwikkelingspsychologie in historisch 
perspectief

Wie in een willekeurige boekwinkel opmerkt wat een indrukwekkende hoe-
veelheid literatuur er over kinderen, opvoeding en onderwijs voorhanden is, 
zal zich vermoedelijk niet realiseren dat de belangstelling voor kinderen van 
relatief recente datum is. de Fransman ariès beschrijft in zijn boek De ont-
dekking van het kind hoe het kind met de opkomst van het burgerlijke gezin 
en het toenemende belang van het onderwijs gaandeweg zijn eigen plaats 
in de maatschappij verovert. Vóór die tijd – zeg zeventiende en achttiende 
eeuw, maar op veel plaatsen nog lang daarna – was de belangstelling voor 
kinderen als aparte groep met specifieke behoeften en mogelijkheden na-
genoeg nihil.
men groeide op te midden van alle mogelijke leeftijdscategorieën en maak-
te al op jonge leeftijd kennis met alle facetten van het leven: werk, ziekte, 
dood, seksualiteit, geboorte. als er al sprake was van onderwijs, was dat 
nauwelijks leeftijdgebonden. Jonge, kansrijke en talentvolle kinderen kre-
gen privéonderwijs en leerden op jonge leeftijd al grieks en latijn. maar 
de grote massa bleef analfabeet. niet alleen omdat er nog geen leerplicht 
was, maar ook omdat de didactiek van het lezen zozeer tekort schoot dat 
grote groepen kinderen en volwassenen het nooit leerden, en boeken waren 
duur. Er was in die tijd weinig wat men voor kinderen verborgen hield. In de 
westerse cultuur hebben kinderen een tamelijk geïsoleerd en redelijk be-
schermd bestaan, en de weg naar volwassen onafhankelijkheid en zelfstan-
digheid is steeds langer geworden.

We gaan hier kort in op wetenschappers uit het verleden die zich voor kin-
deren gingen interesseren:
1 de verlichte filosofen locke en rousseau
2 het eerste onderzoek naar kinderen door de bioloog darwin
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Ad 1 Twee verlichte filosofen
pas in de achttiende eeuw tijdens de Verlichting verdiepten de invloedrijke 
en gezaghebbende filosofen locke (1632-1704) en rousseau (1712-1778) 
zich in het wezen van de kinderziel. locke’s beroemde tabula rasa-principe 
was een vroege voorloper van het behaviorisme. hij stelde dat elk kind als 
een onbeschreven blad ter wereld kwam, dus zonder noemenswaardige er-
felijke bagage, en dat de opgedane ervaringen bepalend waren voor de ver-
dere levensloop. niet gehinderd door enige wetenschappelijke kennis over 
de kinderlijke ontwikkeling pleitte locke voor een strikte opvoeding die uit-
eindelijk zou resulteren in optimale zelfdiscipline en vorming van de geest. 
nog maar weinig mensen hadden op die manier over opvoeding nagedacht. 
men ging ervan uit dat kinderen allerlei slechte gewoonten moesten afle-
ren, zoals ongeduld, gulzigheid, nieuwsgierigheid en luiheid. het belangrijk-
ste was dat kinderen hun ouders gehoorzaamden en als dat niet gebeurde 
kregen ze er flink van langs.
Jean-Jacques rousseau, een hartstochtelijke en eigenzinnige Franse 
filosoof en romanticus die vooral het gevoel een belangrijke plaats gaf, 
geloofde sterk in de aangeboren natuurlijke goedheid van de mens. het 
onbedorven kind zou met zijn nieuwsgierigheid en tomeloze energie slechts 
ruimte, respect en stimulans nodig hebben, en zou zo min mogelijk de be-
knotting of correctie van zijn opvoeder of leermeester moeten ervaren. hoe-
wel de pedagogische principes van rousseau, zoals hij ze in zijn beroemde 
Emile beschreef, als weinig realistisch zijn achterhaald, heeft zijn visie veel 
weerklank gevonden. hij zag het kind als een actief en onderzoekend wezen 
dat met een sterke wil greep tracht te krijgen op de realiteit. de ontwikke-
lingspsycholoog Jean piaget zou zich in de deze omschrijving goed kunnen 
vinden.

TussEnvraag 1.4

Wat voor ondersteuning of juist weerlegging van de standpunten van locke 
en rousseau zie je naar aanleiding van het gedrag van de verschillende 
groepen kinderen en jongeren?

Ad 2 Het eerste onderzoek naar kinderen
locke en rousseau waren gerespecteerde denkers, maar verrichtten nooit 
enig onderzoek naar de ontwikkeling van menselijk gedrag. Een van de 
belangrijkste geleerden uit de negentiende eeuw deed dat wel. de bioloog 
charles darwin (1809-1882), die in de Origins of species zijn evolutieleer 
uiteenzette, observeerde zijn eigen zoon gedurende diens eerste drie le-
vensjaren.
niet zozeer uit belangstelling voor de vroegkinderlijke ontwikkeling als zoda-
nig, maar om verdere steun voor zijn evolutietheorie te vinden. de manier 
waarop dit gebeurde zouden we nu niet erg wetenschappelijk noemen. de 
observaties werden niet systematisch verricht, de interpretaties waren sub-
jectief en vaders zijn zeker geen ideale onderzoekers als het hun eigen kind 
betreft. niettemin was het darwins verdienste dat hij als groot en gerespec-
teerd wetenschapper van zijn tijd de aandacht vestigde op het gedrag van 
kinderen. Zijn voorbeeld werd spoedig gevolgd en de observatietechnieken 
werden in belangrijke mate verbeterd. aan het eind van de negentiende 
eeuw publiceerden verschillende wetenschappers soortgelijke babybiogra-
fieën.
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§ 1.4 verklarend onderzoek

aanvankelijk was de ontwikkelingspsychologie vooral beschrijvend. de au-
teurs van de eerste babybiografieën trachtten ontwikkelingspsychologische 
processen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ze observeerden, schreven 
hun waarnemingen op en voegden daar hun eigen interpretaties aan toe. 
Ze beschikten echter nog niet over betrouwbare onderzoeksmethoden.
Om onderzoek wetenschappelijk te kunnen noemen, moet het aan be-
paalde eisen voldoen, zoals het streven naar waarheid, objectiviteit en ratio-
naliteit. Om te kunnen bewijzen dat een onderzoek aan die criteria voldoet, 
moeten we zorgen dat een buitenstaander onze uitspraken kan controleren. 
We moeten aantonen dat we deugdelijke meetinstrumenten hebben ge-
bruikt, dat we onze informatie op een objectieve wijze hebben verkregen en 
dat onze conclusies logisch voortvloeien uit de onderzoeksgegevens die 
verzameld zijn.
als een wetenschapper op basis van waarnemingen en ideeën een theorie 
bedenkt, zal hij willen aantonen dat die theorie klopt. Om die reden maken 
veel onderzoekers gebruik van experimenten. misschien dat we dit het ge-
makkelijkst aan de hand van een voorbeeld kunnen uitleggen.

vOOrbEELD 1.1

Experiment
peter Bos is een jonge, enthousiaste onderzoeker. hij heeft zich verdiept in 
concentratieproblemen en het valt hem op dat veel schoolkinderen tijdens 
de lessen onrustig zijn en moeite hebben om op te letten. hij veronderstelt 
dat de overtollige energie van kinderen zich door het gedwongen stilzitten 
ophoopt en via gewiebel en gedraai een uitweg zoekt. misschien dat kinde-
ren die op een grote bal in plaats van op een stoel zitten meer energie kwijt 
kunnen en daardoor beter gaan luisteren?
Om dit te onderzoeken heeft hij twee groepen kinderen nodig die allemaal 
concentratieproblemen hebben, en ook in andere opzichten zo veel mogelijk 
op elkaar lijken. Bijvoorbeeld kinderen van dezelfde leeftijd, hetzelfde ge-
slacht en dezelfde intelligentie. dat de kinderen zo veel mogelijk op elkaar 
lijken is hard nodig, want peter Bos wil aantonen dat de ene groep zich 
beter gaat concentreren dan de andere groep enkel en alleen omdat ze op 
de grote bal hebben gezeten en niet omdat ze toevallig slimmer of ouder 
waren.
het is al een hele toer om een flinke groep kinderen te vinden die aan deze 
voorwaarden voldoet en van wie de ouders toestemming hebben gegeven 
om aan het experiment mee te doen. maar we nemen aan dat dit gelukt is. 
nu komt het moeilijkste. peter moet de kinderen lessen laten volgen zoals 
ze dat gewend zijn. maar ja, een les waar tien kinderen op een bal zitten in 
plaats van op een stoel, kun je moeilijk ‘gewoon’ noemen. dan heb je eerst 
een periode van gewenning nodig voordat het echte experiment kan begin-
nen; ook moeten de kinderen wennen aan de aanwezigheid van peter die 
met zijn videocamera voor veel afleiding zorgt.
peter hoopt aan de hand van de videobeelden te meten hoe goed de balzit-
ters zich concentreren in vergelijking met de stoelzitters.

babybiografie

Experimenten
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na dagenlang puzzelen heeft peter een systeem bedacht om de concentra-
tie van de kinderen in een cijfer uit te drukken. tot zijn grote vreugde halen 
de balzitters een ‘concentratiescore’ van 6 en de stoelzitters een concen-
tratie score 5. peter denkt nu te hebben aangetoond dat de bal geholpen 
heeft om tot beter opletten te komen. maar een kritische collega helpt hem 
snel uit de droom: ‘Zo’n klein verschil tussen die twee groepen? dat is toch 
gewoon toeval!’

Experimenten in de psychologie zijn vaak bedoeld om een verband of samen-
hang tussen twee factoren aan te tonen. lengte en gewicht van een persoon 
zijn eigenschappen die duidelijk met elkaar samenhangen. Wie lang is, weegt 
meer dan iemand die klein is. In de statistiek noemt men dat een correlatie.
de meeste onderzoekers willen vooral weten of de ene eigenschap de oor-
zaak is van de ander. We spreken dan van een causaal of oorzakelijk ver-
band. het is niet logisch om te zeggen ‘ik ben lang, omdat ik zo zwaar ben’. 
We weten allemaal dat het omgekeerd is: ‘Ik ben zwaarder dan jij, omdat ik 
langer ben dan jij.’ peter Bos was niet alleen geïnteresseerd in de samen-
hang tussen ‘zitten’ en ‘concentreren’, hij wilde vooral aantonen dat ‘zitten’ 
invloed had op ‘concentreren’. helaas worden correlaties vaak automatisch 
voor oorzaak-gevolgrelaties aangezien terwijl daar in de meeste gevallen 
geen bewijs voor is. het is een van de meest gemaakte fouten bij het inter-
preteren van onderzoeksresultaten.

TussEnvraag 1.5

Op welke wijze zouden interviews en vragenlijsten gebruikt kunnen worden 
bij het onderzoek van het gedrag van kinderen en jongeren uit de verschil-
lende groepen?

§ 1.5 Meten in de gedragswetenschappen

hoe vaak lezen we het niet in de krant of horen we het op de televisie: On-
derzoek heeft aangetoond dat ... En vervolgens komt er een uitspraak over 
cijfers (er overlijden jaarlijks zo veel mensen door medische fouten), per-
centages (zoveel procent van de bevolking heeft een auto), over verschillen 
tussen groepen (allochtone leerlingen lezen slechter dan autochtone leer-
lingen) en over samenhang tussen eigenschappen (wie rookt, gaat eerder 
dood). Onderzoek lijkt vooral een kwestie van cijfers en van meten. dankzij 
de technologie is de mens tot zeer nauwkeurige waarnemingen en metin-
gen in staat. We zijn bijvoorbeeld in staat om gigantische objecten (brug-
gen of bouwsegmenten) tot op de centimeter nauwkeurig te plaatsen. We 
kunnen berekenen hoe oud een opgegraven schedel is en kunnen iemands 
dna vaststellen aan de hand van een druppel speeksel.
met het meten in de psychologie is het echter droevig gesteld. We kunnen 
iemands IQ berekenen maar moeten ruiterlijk toegeven dat we er best tien 
punten naast kunnen zitten. En hoe meten we eigenlijk concentratie, agres-
sie, competentie, identiteit en al die andere begrippen die in dit boek aan 
de orde komen? hoe kon peter Bos zeggen dat de balzitters een concentra-
tiecijfer 6 kregen?

correlatie
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Om een eigenschap te meten is het nodig dat we deze operationaliseren. 
dat wil zeggen dat we de eigenschap zodanig ‘vertalen’ dat er meetbare ge-
gevens aan gekoppeld kunnen worden. We nemen als voorbeeld ‘agressie’. 
als we willen meten hoe agressief iemand is, kunnen we agressie omzetten 
in observeerbare gedragingen, bijvoorbeeld schoppen, slaan en schelden. 
We kunnen ook vragen of iemand uitspraken kan doen over diens agres-
sieve gedrag, bijvoorbeeld: ‘Ik sla mijn man vaak / soms / zelden / nooit.’
de meting van een eigenschap moet betrouwbaar en valide zijn. Betrouw-
baar wil zeggen dat de meting, ongeacht het tijdstip en de persoon die de 
meting verricht, steeds hetzelfde resultaat oplevert. Een voorwaarde daarbij 
is natuurlijk dat de waarde van de eigenschap intussen niet verandert.
Een meetinstrument dat het meetresultaat beïnvloedt, is per definitie onbe-
trouwbaar, zoals een bloeddrukmeter waarvan de aanblik sommige mensen 
zo onrustig maakt dat hun bloeddruk onmiddellijk omhoogschiet!
Een meting moet ook valide (of geldig) zijn. meet het instrument wel de 
eigenschap waarvoor het bedoeld is? Om van een meetinstrument te kun-
nen zeggen dat het valide is, moet het geijkt worden. het meetresultaat van 
het instrument wordt dan vergeleken met een standaard of criterium. Zo 
kunnen we van een intelligentietest zeggen dat hij valide is als hij hetzelfde 
meet als andere valide tests, maar we kunnen ook kijken of schoolpresta-
ties er goed door voorspeld worden. dit laatste is moeilijker vast te stellen 
want schoolprestaties worden niet alleen door intelligentie beïnvloed, maar 
ook door motivatie van de leerling en door de kwaliteit van het onderwijs.
Ontwikkelingspsychologen hebben een aantal methoden ontwikkeld om 
gegevens over kinderen te verzamelen, ofwel metingen te verrichten. die 
methoden zijn heel verschillend en alle hebben ze voor- en nadelen. Ze ko-
men hier achtereenvolgens aan de orde. Bij elke methode zal kort worden 
ingegaan op de werking, de toepassingsmogelijkheden, de voordelen en de 
beperkingen.

1.5.1 Observatie
Vooral in het onderzoek van jonge kinderen – baby’s, peuters en kleuters – 
is observatie van groot belang. Je kunt een peuter geen vragenlijst voorleg-
gen of een interview afnemen, maar hij vertoont wel veel spontaan en ob-
serveerbaar gedrag. Een onderzoeker die kinderen wil observeren zal dit zo 
onopvallend mogelijk willen doen. We hebben al eerder geconstateerd dat 
een meetinstrument onbetrouwbaar is als het zelf de meting beïnvloedt. 
Een observator op het speelplein die door alle kinderen aangegaapt wordt, 
heeft een probleem.
Video-opnames zijn bij onderzoekers geliefd. men kan opgenomen fragmen-
ten herhalen en zorgvuldig analyseren. camera’s vallen gelukkig steeds 
minder op en na een periode van gewenning zullen de meeste kinderen 
hun belangstelling verliezen en overgaan tot de orde van de dag. misschien 
vraag je je af waarom de observator zich niet achter een struikje verstopt 
en ongezien zijn onderzoeksobject bespiedt? dat kunnen biologen doen die 
vogels of apen bestuderen, maar een psycholoog moet zich in zijn onder-
zoek aan strikte privacyregels houden. Voor observaties van jonge kinderen 
heb je altijd de toestemming van ouders of school nodig; oudere kinderen 
en adolescenten kunnen zelf beslissen of zij willen meewerken.
Je kunt spontaan gedrag van kinderen in hun natuurlijke omgeving obser-
veren (thuis, in de les of op het schoolplein) maar ook bij een laboratori um-
experiment wordt vaak gebruikgemaakt van observatie. de onderzoeker kan 
de omgeving systematisch variëren om te kijken of dit invloed heeft op het 
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geobserveerde gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘vreemde-situa-
tieprocedure’ waarmee men het gehechtheidsgedrag van jonge kinderen 
observeert (zie hoofdstuk 8).

TussEnvraag 1.6

Wat voor onderzoeksmethode lijkt het meest geschikt om de vraag van 
trudy en arend over de toekomstige ontwikkeling van de kinderen uit de 
peutergroep te onderzoeken?

De wereld als kijkdoos, een babyexperiment
het was lange tijd een raadsel wat er in het babyhoofd omgaat. Wat begrijpt 
de baby van de dagelijkse gebeurtenissen om zich heen? Wanneer beseft 
hij dat een losgelaten voorwerp altijd op de grond zal vallen, dat de zon-
nebril van vader loszit maar zijn neus niet, en dat de speelgoedbeer niet 
zomaar kan verdwijnen, ook al zie je hem niet meer? Om deze vragen te 
onderzoeken hebben psychologen uiterst ingenieuze experimenten bedacht. 
het onderzoek van Baillargeon (Universiteit van Illinois) is daar een fraai 
voorbeeld van. professor renée Baillargeon stuurt bij elke geboorteaankon-
diging in de plaatselijke krant een brief naar de prille ouders met de vraag 
of zij aan haar babyonderzoek willen deelnemen. Zo krijgt ze het voor elkaar 
zo’n 1.300 baby’s per jaar naar het laboratorium te lokken.
tijdens het experiment zit de baby (2-14 maanden oud) bij de moeder op 
schoot. Voor hem staat een kijkdoos waarin dingen gebeuren die wel of niet 
kloppen. Er ligt bijvoorbeeld een blokje op een tafel dat voor twee derde 
over de rand steekt. In het ene geval valt het blokje (zoals te verwachten) 
maar in het andere geval niet. Of moeder en kind zien een muis achter 
een scherm langslopen. In het ene geval komt het muisje van achter het 
scherm weer te voorschijn, maar in het andere geval niet.
de onderzoeker is vooral geïnteresseerd in het kijkgedrag van de baby. de 
moeder houdt tijdens het experiment de ogen gesloten en kan het kind op 
geen enkele manier beïnvloeden. het uitgangspunt is dat jonge kinderen 
langer kijken naar gebeurtenissen die zij vreemd vinden dan naar gewone, 
vertrouwde belevenissen.
de eerste belangrijke conclusie van Baillargeons onderzoek is dat baby’s al 
op veel jongere leeftijd dan voorheen werd aangenomen, iets vreemd vinden 
en dus ook enig besef hebben van wat er had moeten gebeuren. Bovendien 
biedt deze onderzoeksopzet de mogelijkheid talloze systematische variaties 
aan te brengen. Want wat gebeurt er als het blokje op de tafel slechts voor 
eenderde deel uitsteekt? Vindt de baby het vreemd als het blokje toch valt? 
Of als er een gat in het zojuist genoemde scherm zit en de baby ziet de kop 
van de muis op een plek waar dat niet kan? de mogelijkheden tot variatie 
zijn vrijwel onuitputtelijk en natuurlijk worden baby’s van verschillende leef-
tijden met elkaar vergeleken om de ontwikkeling van hun kennis in kaart te 
brengen.
Vergeet daarbij niet dat Baillargeon die 1.300 baby’s hard nodig had. Want 
kijkgedrag en interesse zijn bij elk kind anders. Om van een significant 
verschil tussen baby’s van drie en vier maanden te kunnen spreken, moet 
men die individuele variatie ondervangen door hetzelfde experiment bij veel 
proef baby’s te herhalen.

Bron: NRC Handelsblad, zaterdag 1 juli 2000, Dirk van Delft
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1.5.2 Interview en vragenlijst
net als bij volwassenen kan men veel over kinderen te weten komen door 
hun allerlei vragen te stellen: wie hun vrienden zijn, wat ze leuk vinden om 
te doen, waar ze bang voor zijn, wat ze moeilijk vinden op school, aan wie 
ze een hekel hebben enzovoort. Interviewen is een kunst en het interviewen 
van kinderen een kunst apart. Veel volwassenen weten hun jonge gespreks-
partners tot niet meer dan vier antwoorden te verleiden: ‘ja’, ‘nee’, ‘leuk’ 
en ‘soms’. terwijl een politicus zelfs een eenvoudige gesloten vraag met 
een lange woordenstroom beantwoordt, zal een kind door de formulering 
van de vraag tot praten aangemoedigd moeten worden.
Een open interview is een vraagtechniek waarbij de vragen deels geleid 
worden door de gegeven antwoorden. Zo’n vraaggesprek kan dus bij elk 
kind een heel andere kant opgaan en dient vaak als eerste verkenning van 
een bepaald onderwerp. Je wilt bijvoorbeeld te weten komen naar welke tv-
programma’s jonge kinderen kijken en wat ze daar van vinden.
Een gestructureerd of gesloten interview bestaat uit een vaste reeks vragen 
die bij verschillende kinderen in dezelfde volgorde worden gesteld. door de 
vaste structuur biedt deze methode het voordeel dat de antwoorden van 
verschillende proefpersonen met elkaar vergeleken kunnen worden. nog ef-
ficiënter is in dit opzicht de vragenlijst.
de vragenlijst heeft behalve een vaste hoeveelheid vragen ook een beperkt 
aantal antwoordmogelijkheden. de vragenlijst kan mondeling maar ook 
schriftelijk beantwoord worden en nog veel handiger via internet. tussen-
komst van een interviewer is dan lang niet altijd noodzakelijk, zodat men in 
weinig tijd grote groepen proefpersonen kan bereiken. Zeker wanneer een 
vragenlijst uit vaste antwoordcategorieën bestaat, kunnen verschillende 
statistische verwerkingstechnieken op het materiaal toegepast worden. Een 
vragenlijst kan pas bij kinderen afgenomen worden als ze redelijk kunnen 
lezen. dat is meestal niet eerder dan in groep 5, als de leerlingen acht of 
negen jaar oud zijn. In het onderzoek naar jonge kinderen zal een vragen-
lijst vrijwel altijd door de ouders worden ingevuld. dit heeft als nadeel dat 
de waarneming en beleving van ouders de objectiviteit kunnen schaden.

Ondervragingstechnieken hebben nog meer nadelen. Op de eerste plaats 
moet het kind voldoende taalvaardigheid hebben. de vragen moeten heel 
zorgvuldig geformuleerd worden en op de belevingswereld en taalkennis van 
de betreffende leeftijdsgroep afgestemd zijn.
Een ander probleem is dat kinderen door een volwassene worden geïnter-
viewd en dat deze ongelijke verhouding de antwoorden kan beïnvloeden.
Jonge kinderen beseffen vaak niet dat er naar hun mening over iets ge-
vraagd wordt en denken dat er maar één goed antwoord mogelijk is. Ook 
zijn ze gewend de antwoorden te geven die de volwassene graag wil horen. 
Je moet dus rekening houden met sociaal wenselijke antwoorden.

1.5.3 Methoden om ontwikkeling te meten
We hebben tot nu toe gesproken over technieken (observatie, interviews 
en vragenlijst) waarmee gegevens over kinderen verzameld worden. In de 
ontwikkelingspsychologie is men vaak vooral geïnteresseerd in het resul-
taat van het ontwikkelingsproces zelf. Wat is het verschil in woordenschat 
tussen een vier- en een zesjarige? hoe reageert een opgewekte, actieve 
peuter als hij vier jaar ouder is? Is hij als zevenjarige nog altijd vrolijk en on-
dernemend? Ook kan men vragen stellen over de algemene geldigheid van 
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onderzoeksresultaten. Zijn ze niet plaats- of tijdgebonden? Is een zesjarige 
anno 2015 een ander kind dan zijn leeftijdgenoot in 1930?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden worden verschillende onder-
zoeksmethoden toegepast. We bespreken het dwarsdoorsnede- en het lon-
gitudinale onderzoek.

Dwarsdoorsnedeonderzoek
de dwarsdoorsnedemethode is in de praktijk het gemakkelijkst te realise-
ren. Ze is tijd- en kostenbesparend en wordt, ondanks enkele belangrijke 
beperkingen, veel toegepast. Bij deze methode worden op één specifiek 
moment de meetresultaten van kinderen van verschillende leeftijden met el-
kaar vergeleken. Wij geven bijvoorbeeld een groep vierjarigen en een groep 
achtjarigen dezelfde geheugentaak en vergelijken hun prestaties. als de 
groep vierjarigen, afgezien van hun leeftijd, niet in andere opzichten van de 
groep achtjarigen verschilt, zouden we kunnen concluderen dat een beter 
resultaat bij de achtjarigen erop wijst dat geheugenprestaties tussen het 
vierde en achtste levensjaar toenemen.
In dit voorbeeld is zo’n conclusie wel gerechtvaardigd, maar dat is niet 
altijd het geval. stel dat we het ontwikkelingsverloop van de intelligentie 
willen beschrijven. We nemen bij een groep dertigjarigen en een groep zes-
tigjarigen dezelfde intelligentietest af. het resultaat is dat de dertigjarigen 
veel beter scoren dan de zestigjarigen. mogen we nu concluderen dat intel-
ligentie bij het ouder worden sterk vermindert? dat is maar de vraag. het 
is bekend dat er een belangrijk verband bestaat tussen de score op een 
intelligentietest en het scholingsniveau. niet alleen biedt een hoge intel-
ligentiescore een betere kans op een hoge opleiding, het omgekeerde geldt 
evengoed: een goede scholing verhoogt de kans op goede testprestaties. 
Een blik op de onderwijsstatistieken leert ons dat het scholingsniveau veer-
tig jaar geleden (toen onze zestigjarigen leerplichtig waren) veel lager was 
dan het huidige. dat lage scholingsniveau kan heel goed verklaren waarom 
de zestigjarigen nu relatief laag scoren. Of er in ons intelligentieonderzoek 
van een ontwikkelingseffect gesproken kan worden, is dus niet vast te stel-
len; in ieder geval hebben we te maken met een generatieverschil.

hier stuiten we op een belangrijke beperking van de dwarsdoorsnedemetho-
de, namelijk: een generatieverschil tussen de twee groepen wordt voor een 
ontwikkelingseffect aangezien. Een dergelijk generatieverschil berust op het 
zogenoemde cohorteffect
Een cohort is een groep mensen met hetzelfde geboortejaar. In demogra-
fisch onderzoek heeft men het bijvoorbeeld over de omvangrijke cohorten 
van 1946-1950. dat zijn onze babyboomers, die deel uitmaken van de na-
oorlogse geboortegolf. de leden van een cohort hebben allen op dezelfde 
leeftijd maatschappelijke en culturele invloeden ondergaan. het is natuurlijk 
een heel verschil of je de roerige jaren zestig of de tweede Wereldoorlog 
als kleuter of als puber hebt meegemaakt.
Een cohorteffect is de invloed die specifieke, tijdgebonden maatschappe-
lijke gebeurtenissen op een cohort kunnen hebben. neem als voorbeeld de 
komst van de televisie in de jaren vijftig of het toenemend aantal werkende 
moeders in de jaren tachtig van de vorige eeuw. de invloeden van dit soort 
ingrijpende veranderingen zijn uitvoerig onderzocht.
Omdat we in dwarsdoorsnedeonderzoek in principe verschillende cohorten 
met elkaar vergelijken, is nooit met zekerheid vast te stellen in hoeverre 
het aangetroffen verschil tussen leeftijdsgroepen kenmerkend is voor de 
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ontwikkeling, of dat dit het gevolg is van een specifieke gebeurtenis die op 
de ene cohort wel van invloed is en op de andere cohort niet. dit probleem 
doet zich uiteraard vooral voor als het leeftijdsverschil tussen de onder-
zochte cohorten relatief groot is.
Een tweede beperking van dwarsdoorsnedeonderzoek is dat we niets kun-
nen zeggen over de individuele ontwikkeling. de vraag of persoonlijke eigen-
schappen door de tijd heen stabiel blijven, kunnen we niet beantwoorden. 
hier worden immers verschillende kinderen met elkaar vergeleken. Een me-
thode die zich daar wel voor leent, is het longitudinale onderzoek.

Longitudinaal onderzoek
In het voorafgaande werd ter illustratie een geheugenonderzoek beschreven 
waarin de prestaties van een groep vier- en achtjarigen met elkaar werden 
vergeleken. hetzelfde onderzoek had op een heel andere manier kunnen 
plaatsvinden, namelijk via longitudinaal onderzoek.
We selecteren nu een groep van alleen vierjarigen die we de geheugentaak 
laten uitvoeren. Vervolgens wordt dezelfde opdracht vier jaar later nog eens 
door dezelfde kinderen uitgevoerd. longitudinaal onderzoek wil dus zeggen 
dat het gedrag van kinderen op minstens twee verschillende tijdstippen 
wordt vastgelegd, met daartussen een duidelijk tijdsverschil. deze methode 
maakt het mogelijk de ontwikkeling van het individu te volgen, en van een 
verwarring van cohort- en ontwikkelingseffect hebben we nu geen last. le-
vert de laag scorende kleuter ook jaren later nog een matige prestatie ten 
opzichte van zijn leeftijdgenoten? Wordt zijn achterstand misschien steeds 
groter?
Een goed uitgevoerd grootschalig longitudinaal onderzoek levert een schat 
aan informatie op. We geven een voorbeeld.

vOOrbEELD 1.2 

longitudinaal onderzoek
het beroemdste longitudinale onderzoek werd in 1929 gestart aan het Fels 
research Institute in Ohio. Er namen 89 proefpersonen aan deel die er als 
baby begonnen. In hun eerste zes levensjaren werden deze kinderen op 
halfjaarlijkse basis geobserveerd en getest; hun moeders werden uitvoerig 
geïnterviewd. In de schoolleeftijd en adolescentie werd er met grotere tus-
senperioden getest op onder meer persoonlijkheidseigenschappen. Zelfs 
na meer dan twintig jaar werden er nog 71 van de oorspronkelijke deelne-
mers, inmiddels jonge volwassenen, gelokaliseerd en ondervraagd. de on-
derzoekers van het Fels-project konden uitspraken doen over de stabiliteit 
van eigenschappen, zoals agressie, intelligentie, zelfstandigheid en tempe-
rament. Ook was het mogelijk het effect van verschillende opvoedingsstijlen 
na te gaan.

Er kleven echter ook nadelen aan deze vorm van onderzoek. longitudinaal 
onderzoek is kostbaar, tijdrovend en stuit vaak op talloze praktische proble-
men. daarnaast loopt men het risico in de loop der tijd proefpersonen kwijt 
te raken. als het om willekeurige uitval gaat, vanwege verhuizing of iets 
dergelijks, zijn de nadelige gevolgen beperkt. maar meestal is de uitval niet 
willekeurig. probleemgezinnen laten het afweten of minder gemotiveerde 
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deelnemers haken af. In dat geval is de steekproef niet representatief meer 
en kan men geen vergaande conclusies aan de onderzoeksresultaten ver-
binden.
Een zeer langdurig onderzoek, zoals het Fels-project, kent nog een ander 
nadeel. de ontwikkelingen binnen de psychologie als wetenschap gaan zo 
snel, dat een onderzoeksthema dat twintig jaar geleden nog volop in de 
belangstelling stond, allang plaats heeft moeten maken voor andere actu-
ele zaken. men kan zich de frustratie voorstellen van een onderzoeker die 
jarenlang naarstig bezig was met het verzamelen van gegevens waar later 
niemand meer in geïnteresseerd blijkt te zijn. dit laatste nadeel gaat ove-
rigens voor het Fels-project maar voor een klein deel op. daarvoor was de 
opzet van dit onderzoek breed genoeg.

In tabel 1.2 zetten we de dwarsdoorsnede- en longitudinale onderzoeksme-
thode nog eens onder elkaar.

TabEL 1.2 dwarsdoorsnede- en longitudinaal onderzoek

Methode definitie Voordelen Nadelen

Dwarsdoorsnede Op één tijdstip de meetresul-
taten van groepen van verschil-
lende leeftijd vergelijken, bijv. 
4- en 6-jarigen

Snel en goedkoop Bij groot leeftijdsverschil 
verwarring ontwikkelings- 
en cohorteffect; geen 
individuele ontwikkeling te 
traceren

Longitudinaal Op meerdere tijdstippen één 
groep kinderen met zichzelf 
vergelijken, bijv. meting van 
4-jarigen na twee jaar herhalen

Geen verwarring ontwikke-
lings- en cohorteffect; indivi-
duele ontwikkeling zichtbaar

Langdurig en duur; uitval 
proefpersonen
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