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5. Kleuter 
 

Deze periode speelt zich af tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De kleutertijd is een 

ontwikkelingsfase waarvan de belangrijkheid soms wordt onderschat. Heel wat mensen 

denken dat het kind pas echt begint te leren als het op de lagere school aankomt, 

terwijl de kleuterschool maar goed zou zijn om de kinderen leuk bezig te houden. Niets 

is minder waar. Tussen 3 en 6 jaar maakt het kind een belangrijke ontwikkeling door 

zowel op het lichamelijke, het cognitieve, het dynamische-affectieve en het sociale vlak.   

 

5.1 Lichamelijke ontwikkeling 
 

A. Algemene lichamelijke ontwikkeling  

 

- Een kleuter van 3 jaar lijkt nog steeds een beetje op een teddybeer, want ze 

hebben nog steeds een beetje een gedrongen gestalte. Dit komt doordat de 

overgang tussen hun verschillende lichaamsdelen nog niet echt duidelijk is. 

 

Hun hoofd en borstkast zijn eigenlijk het vlugst gegroeid. Daardoor hebben ze 

nog steeds een te groot hoofd in vergelijking met de rest hun (mollig) lichaam. 

Door hun grote ogen en hoog voorhoofd hebben ze nog steeds een ontzettend 

lief "peuter"- gezichtje. Tijdens de kleuterfase groeit het hoofd langzamer dan 

het lichaam (zie ook peuter) en omdat een kleuter vlugger groeit dan in gewicht 

bijkomt verdwijnen deze karakteristieken al vlug. 

 

- Vanaf deze leeftijd verschillen kleuters in grootte erg veel van elkaar. De groei 

in de kleuterfase bedraagt ongeveer 20cm en 7-8kg.  

 

Gemiddelde lengte en gewicht zijn (ter informatie):  

3 jaar :  95 cm, 14 à 15 kg 

4 jaar : 103 cm, 16,5 kg  

5 jaar : 110 cm, 18 à 19 kg.  

6 jaar:  116 cm, iets meer dan 20 kg 

 

- Zijn spieren worden steviger en daardoor kan hij steeds harmonischer bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

http://www.marijkevaneerde.nl/Kleuter%20school%20Fritsbode2.jpg
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B. Motorische ontwikkeling 

 

- Wat de grove motoriek betreft, merk je dat: 

 

 de kleuter steeds beter zijn lichaam beheerst: door te oefenen worden de 

motorische vaardigheden zoals lopen, springen, enz. steeds beter. 

 het evenwichtsgevoel zich volop ontwikkelt waardoor de kleuter zich 

nieuwe bewegingen eigen maakt zoals fietsen, klimmen, balanceren, enz. 

 de kleuter een zeer grote beweeglijkheid bezit: hij lijkt onvermoeibaar. 

Spelletjes waarbij lopen en springen te pas komen, worden soms op de 

meest creatieve wijze door hemzelf bedacht. De kleuter geniet ook van al 

dat bewegen. 

 Daarnaast zijn de totale bewegingen typerend voor deze 

ontwikkelingsfase: als de kleuter een beweging doet (bvb. springen), doet 

hij dit met het hele lichaam.  

 

- De ontwikkeling van de fijne motoriek stelt de kleuter in staat om steeds fijner 

en preciezer werk te verrichten: veters strikken, kleuren binnen de lijntjes, 

knopen dicht maken, een draad door een naald steken, op een lijntje knippen... 

 

- Ontwikkeling van het tekenen 

Kopvoeters (3 à 4 jaar) 

Rond de leeftijd van 3 jaar kan een kind zich reeds beter 

aan een opdracht of een plan houden. Het kind leert nu ook 

vooraf benoemen wat het zal gaan tekenen. In tegenstelling 

tot bij het kribbelen vullen de tekeningen nu ene meer 

beperkte oppervlakte van het blad. De tekening die op deze 

leeftijd tot stand komt is een min of meer gelukte cirkel 

voor het hoofd, met daarbinnen in cirkeltjes voor de ogen en 

de mond.  De neus wordt meestal nog niet getekend. Vanuit 

de cirkel van het hoofd vertrekken verschillende lijnen die 

zowel armen als benen kunnen voorstellen. 

 

Volledige menstekening (5 à 6 jaar) 

Op deze leeftijd is het kribbelstadium zeker voorbij. Een 

nieuwe stap in de tekenontwikkeling heeft plaats wanneer 

het kind in staat is de romp te tekenen. Ook tekent hij nu 

armen en benen in de juiste richting. Ook beginnen ze steeds 

meer details te tekenen vb. haren, knopen,….  

 

Toch geeft een kleuter dan nog niet de werkelijkheid weer 

zoals die eruit ziet! De kleuter tekent wat hij weet of het idee dat hij van de 

werkelijkheid heeft. Het bekendste voorbeeld hiervan is het zijaanzicht met 

twee ogen. 

 

 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://frijlinkjes.web-log.nl/photos/uncategorized/2009/01/29/10_januari_jetjes_eerste_kopvoeter.jpg&imgrefurl=http://frijlinkjes.web-log.nl/frijlinkjes/dagboek/index.html&usg=__JbnnLLtUEj-rhWL3NEicgH4d9iE=&h=1201&w=800&sz=158&hl=nl&start=7&um=1&tbnid=qTIAoyyjx8pD-M:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dkopvoeter%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4SKPB_nlBE338BE338%26um%3D1
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Opdracht 25:  Lees de tekst “Hoe tekent een kind?” (bijlage op smartschool) en 

beantwoord onderstaande vragen.  

a) Waarom is het geven van tekenopdrachten voor kinderen onder de 4 jaar vrij 

zinloos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Maak een schematisch overzicht van de verschillende fasen in het tekenen 

volgens de leeftijd. (vb. 1 jaar: tekenen als toevallige ontdekking: krasfase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wat is doorzichtig tekenen? 
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Hoe tekent een kind? 

 

Ergens rond de eerste verjaardag begint het tekenen als toevallige ontdekking. Het kind krijgt 

schrijfgerei in handen en behandelt dit zoals elk ander voorwerp: het gaat in de mond, er wordt mee op 

tafel geklopt, het verhuist van het ene knuistje in het andere,… En toevallig verschijnt er dan, met wat 

geluk, een kras, een duidelijk spoor op papier. Dit is een hele ontdekking voor het kind: het heeft iets 

tevoorschijn getoverd dat er eerst nog niet was 

 

Tekenen als bewegingsspel 

Dat vindt hij zo fantastisch dat hij dit steeds gaat herhalen, en de fase van het krassen is begonnen. Hij 

heeft plezier in het ritmisch bewegen en het zien verschijnen van de sporen van zijn activiteit. Vrijwel 

altijd verschijnen eerst de horizontale krassen, daarna de verticale en tenslotte de krassen in het rond. 

Maar ondertussen zijn we al bijna een jaar verder: hij is dan meestal al twee jaar. 

Spontaan komen uit de krassen de ‘krabbels’ tevoorschijn. Door toenemende rijping en groeiende 

vaardigheid worden de bewegingen van het kind beheerster. Het aantal lijnen neemt af en ze komen 

minder over elkaar te liggen. Zo worden figuren herkenbaar: een losse lijn, een recht kruis, een rondje, 

een vierkant, een driehoek en een schuin kruis (meestal ook in die volgorde). Niet perfect, maar wel 

duidelijk herkenbaar. Eerst afzonderlijk, maar steeds vaker in combinaties. 

Het achteraf benoemen 

Meestal na zijn derde verjaardag doet het kind een geweldige ontdekking: hij ziet dat wat hij getekend 

heeft lijkt op iets wat hij kent. Vanaf dat moment gaat hij zijn krabbels achteraf benoemen. Hij tekent 

dus niet iets wat hij in zijn hoofd heeft. Nee, hij tekent gewoon en zegt dan wat het is. Je kan dan ook 

merken dat het kind zonder blikken of blozen de betekenis van zijn krabbel gaat veranderen. “Het is 

een boom, of nee, een bloem!” en daarna zegt het tegen iemand anders dat hij mama getekend heeft.  

Kinderen onder de vier jaar zullen zelden of nooit hun tekening op voorhand benoemen. Ze tekenen 

zonder vooropgezet plan. Ze raken dan ook verward als je vraagt wat ze aan het tekenen zijn. Het 

geven van tekenopdrachten aan kinderen van deze leeftijd is dan ook vrij zinloos. 

Het uitbeeldend tekenen 

Langzaamaan komt et kind in de uitbeeldende fase terecht. Hij kan dan nog gewoon beginnen 

krabbelen. Dan ziet hij iets herkenbaars in zijn krabbel en door daar wat details aan toe te voegen 

maakt hij er een gezicht van. Het menselijk gezicht is inderdaad één van de eerste dingen die een kind 

bewust gaat tekenen. Na het gezicht, met nadruk op de ogen, komen de ledematen aan de beurt. De 

armen en benen die hij ziet bewegen maken veel meer indruk dan het lijf. Dat laat hij weg en hij tekent 

de ledematen gewoon aan het hoofd. Dit levert de welbekende kopvoeter op. Het eerste lijf (vaak niet 

meer dan één lijntje) verschijnt waarschijnlijk pas als het kind al naar zijn vijfde verjaardag toegaat. 

Het lijf blijft kleiner dan het hoofd, dat ondertussen al rijkelijk van details is voorzien (ogen, neus, 

mond, oren en haren). 

Het tekenen van taferelen 

Stilaan worden de tekeningen ingewikkelder en uitvoeriger. De mensen krijgen kleren aan, krijgen 

dingen om zich heen, worden uitgebeeld terwijl ze iets doen… In het algemeen wordt dat wat het 

belangrijkst is in de belevingswereld van het kind ook het grootst getekend. Mama is op zijn tekening 

veel groter dan het huis waar ze  naast staat. Daarbij tekent een kind wat hij wéét dat er is, in plaats 

van wat hij ziet. Een mens van opzij gezien heeft op zijn tekening nog steeds twee ogen en een brede 

mond. En een man op een paard krijgt twee benen, ook al kan hij er van opzij maar één zien. Dit 

‘doorzichtig’ tekenen is typisch voor kleuters. Het is geen fout door een tekortschietend begrip. Het is 

gewoon  zijn manier om de werkelijkheid weer te geven. Een mens hééft twee benen, dus moeten er 

ook twee getekend worden. 

Zo realistisch mogelijk 

Tussen acht en tien jaar komt er verandering in de manier van tekenen van het kind. Op die leeftijd is 

niet alleen hun technisch kunnen verbeterd, ook hun blik op de wereld is verruimd. Ze zien meer, 

kunnen beter vergelijken en willen in het algemeen beter presteren. Waar vroeger de uitvoering van 

een tekening belangrijker was dan het resultaat, is het nu omgekeerd. De tekening moet ‘lijken’, 

anders is ze mislukt. Kinderen van deze leeftijd willen alle details van een scène weergeven; ze willen 

perspectief inbrengen en bewegingselementen… Maar dat lukt niet altijd. Ze gaan dwangmatig 

aftekenen en het tekenen verliest meer en meer zijn oorspronkelijke scheppingskarakter: het 

weergeven van de eigen beleving. (Bron: Brieven voor jonge ouders, ik ben kleuter, nov 2001)  
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B. Zintuiglijke ontwikkeling 

 

Kleuters nemen alles duidelijk waar. Hiervoor maken ze gebruik van al hun 

zintuigen. Ze kijken uitdrukkelijk naar alles, zelfs de kleinste details hebben ze 

gezien.  

 

 

 

5.2 Geestelijke ontwikkeling 
 

A. Cognitieve ontwikkeling:           

 

Opdracht 26:  Maak een mindmap van de cognitieve ontwikkeling van de kleuter. 

Nummer de verschillende onderdelen van de mindmap en zoek een eigen 

voorbeeld bij elk onderdeel. 

 

Geheugen 

 

Drie jaar is de leeftijd waarop mensen aangeven dat ze voor het eerst bewust 

herinneringen hebben.  

 

Wat is je vroegste herinnering? Hoe oud was je? 

 

 

 

Taal   Zie semester 1 

 

 

  

Denken 

 

Het denken van de kleuter heeft verschillende onvolkomenheden. Het ‘rare’ 

denken heeft te maken met de nog niet volledige ontwikkeling van het ik-

bewustzijn van de kleuter. Dit bewustzijn heb je nodig om de wereld objectief te 

bekijken en objectief te kunnen denken. In het volgende hoofdstuk schetsen we 

het denken (van de peuter tot volwassene) a.d.h.v. de theorie van Piaget. Hier 

beperken we ons tot typische kenmerken. 

 

- Egocentrisme 
Net zoals in het peuterstadium overheerst het egocentrisme in het denken van 

de kleuter. De jonge kleuter wil zoveel mogelijk zelf doen. Dat ook betekent dat 

het kind denkt dat iedereen de wereld beleeft zoals hij dat doet.  
 

Bv. Sinterklaas komt op bezoek naar school. Net die dag is Maaike ziek. Maaike 
zag dus niet dat de Sint kwam dus volgens haar denkwijze is Sinterklaas niet 
gekomen.  
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- Denkfouten 

Het denken van de peuter en kleuter bevat nogal wat denkfouten. We bespreken 

er drie. De rol van fantasie hierbij wordt uitgewerkt in een volgend puntje. 

 

Zo denken kinderen in deze fase animistisch: wat niet leeft krijgt toch levende 

kenmerken: zoals "stoute stoel" of "de maan gaat met ons mee naar huis”. Rond 4 

à 5 jaar verdwijnt stilaan het animistisch denken. De kleuter is dan in staat om 

het onderscheid te maken tussen levende en levenloze dingen. 

 

Bv. Jules (2,1 jaar) stoot zich tegen de salontafel: “Stoute tafel.” 
Bv. Lana (3 jaar): “Auto is gevallen. Sorry auto. Kusje en dan pijn weg.” 
Bv. Désiré (4 jaar) zit op een bezemsteel en waant zich een ridder op zijn paard. 

 

Het kind denkt eveneens dat alle natuurfenomenen op een of andere manier door 

de mens gemaakt worden. Dit soort denken heet artificialisme. 

 

Bv. Janneke maan doet ’s nachts zijn lichtje aan. 
Bv. Het zandmannetje zorgt ervoor dat het moe wordt en de ogen niet meer kan 
openhouden. 
Bv. De regenmaker veroorzaakt plensbuien. 

 

Een derde algemeen aanvaarde denkfout is het magisch denken. Dit houdt in dat 

de peuter of jonge kleuter denkt dat dingen gebeuren omdat hij ze wenst: hij is 

de veroorzaker.  

 

Bv. Jaimé (2,9 jaar) staat met mama voor het rode licht en schreeuwt het uit: 
“Groen, groen, groen.” Eens het licht op groen springt kijkt hij trots naar mama.  

 

 

- Invloed fantasie op denken 

Een grenzeloze fantasie overheerst het denken van de jonge kleuter. Kleuters 

willen hun wereld begrijpen om er meer greep op te krijgen. Ze creëren hun eigen 

beeld van de werkelijkheid. Hun wereldbeeld is nog heel beperkt. Wat ze niet 

begrijpen vullen ze in met fantasie. Zo ontwikkelen ze vaak hun eigen theorieën 

rond het ontstaan van nieuw leven en geboorte.  

 
Bv. "Als ik veel eet, krijg ik een dikke buik. Wie een dikke buik heeft, heeft een 
kindje in zijn buik. Als ik veel eet, krijg ik een kindje in mijn buik” 
 

Een jonge kleuter ziet geen duidelijke grens tussen fantasie en realiteit. Dit 

heeft vaak angst tot gevolg. Vormen, verhaaltjes en vooral sprookjes (erg 

populair vanaf vier jaar) kunnen voor een kleuter wel erg realistisch zijn. 

 

Bv. Schaduwen in de donkere slaapkamer roepen zeer vaak angst op. Die rare 
wezens bestaan immers echt voor een kleuter. 
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Bv. De Boze Wolf uit roodkapje bestaat echt en schuilt misschien wel in de 
donkere tuin. 
Bv. Angst voor goed geschminkte heksen of overtuigende zwartepieten. 
 

Alledaagse gevoelens, in combinatie met fantasie, geven eveneens betekenis aan 

het denken van de kleuter. Zo kunnen we spreken van angstdenken en 

wensdenken.  

 

Bv. Marwan (4,5 jaar) is erg bang dat mama dood gaat na het zien van Bambi. 
Bv. Virginie (6 jaar): We gaan morgen op schoolreis. Als ik deze avond in mijn bed 
heel hard denk dat het morgen mooi weer moet zijn, dan zal het ook zo zijn. 
 

Naarmate de kleuter de leeftijd van 6 jaar nadert, begint hij steeds meer 

onderscheid te maken tussen fantasie en realiteit.  

 

Bv. In het spel : "Het is niet voor echt, hé?" 
Bv. Senne (4,8 jaar): “Spoken vliegen en dit spook heeft schoenen aan.” 

 

Kleuters willen kennis vergaren over alles om hen heen. Ze stellen dan ook 

voortdurend wie-wat-waaromvragen. Het helpt hen om kritischer te worden. 

 

Aïsha (5 jaar):  “Hoe komt het dat de Sint de ene keer een bril draagt en de 
andere keer niet?” 

  
Fantasie kan meer en meer gecontroleerd gebruikt worden door oudere kleuters. 

Het is dus een dankbare bron voor het spel van de kleuter, die het gebruikt bij 

imitatiespel. Het kind doet alsof. 

 

Bv. Slippers van mama aandoen om zo ook mama te worden in het spel.   
 

Vaak wordt fantasie aangegrepen om gebeurtenissen uit het dagelijkse leven te 

verwerken. 

 

Bv. Kleuter Michiel zag hoe mama en de buurvrouw een woordenwisseling hadden 
en speelt dit na. Zijn lievelingsbeertje speelt mama terwijl een speelgoedkonijn 
dienst doet als buurvrouw. 
  
Een kleuter durft fantasie al eens op een gebruiken op een slimme manier om zich 

uit een netelige situatie te redden. 

 

Bv. Stephen (5 jaar) vertelt dat het steentje in zijn neus gesprongen is. 
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B. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

- Identificatie 

Naast imitatie is identificatie van belang (we besteden een les aan ‘identiteit’). 

 

- Bij de kleuter neemt de gehechtheiddrang geleidelijk af. Het kan steeds langere 

periodes van afwezigheid van de gehechtheidfiguur aan. De relatie die het kind 

heeft met zijn ouders, beïnvloedt dan ook de relatievormen met zijn 

leeftijdsgenoten. Als die ouder/kind-relatie hecht en goed is, is de kans groot 

dat het kind eenzelfde soort relatie aangaat met leeftijdsgenoten. Een veilige 

gehechtheid  werkt dus bevorderend voor de kwaliteit van de latere sociale 

relaties. 

 

Voor een kleuter is een vriend iemand die aardig tegen je is en met wie je leuk 

kunt spelen. Vriendschapsrelaties ontstaan voor het eerst maar zijn, zeker bij 

jonge kleuters, nog niet duurzaam en blijven oppervlakkig. 

 

- Spelen 

Omdat een kleuter graag en gevarieerd speelt, moeten we hem de kans geven 

zich volop uit te leven. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om 

hun gevoelens en ervaringen te plaatsen in andere situaties.   

 

Door te spelen is er sprake van een ontwikkeling in de spelkwaliteit. Jonge 

kleuters fladderen nog van spelactiviteit naar spelactiviteit. Ze kunnen moeilijk 

lange tijd met hetzelfde bezig blijven. Stilaan gaan ze zich langer kunnen 

concentreren. 

 

Eerst spelen kleuters nog op zichzelf en naast elkaar. Echt samen spelen doen 

kleuters vanaf de leeftijd van 4 jaar. Je hebt speelgoed voor elke leeftijd. Welk 

speelgoed is typisch voor… 

 

3 tot 4-jarigen:  

 

 

 

 

5 tot 6-jarigen:  
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Je hebt verschillende soorten spelactiviteiten: 

 

 Oefenspel:  

Dit spel is in de ontwikkeling van spelen. Het eerste spel dat ze oefenen, doen ze 

met de materialen die aanwezig zijn en herhalen dit vaak. Steeds iets bouwen en 

omgooien. 

 Experimenteerspel:  

De kinderen gaan verder in op hun oefenspel door andere dingen bij het spelen te 

gebruiken bijvoorbeeld water in de zandbak te doen. 

 Materieel spel:  

Bij dit spel gaan de kinderen het materiaal verkennen. Ze pakken de fietsen, karren 

om hier een spel mee te spelen.  

 Nabootsingspel:  

Het kind begint met naspelen van de grotere kinderen en doen hun ouders/ 

volwassenen na met bijvoorbeeld een kar te gebruiken als auto.  

 Symbolisch spel:  

De voorwerpen op het schoolplein krijgen nu betekenis. Ze gaan bijvoorbeeld pakjes 

brengen of boodschappen doen. 

 Rollenspel:  

De kinderen gaan nu samen met andere kinderen spelen en doen de rollen die ze in 

het dagelijks leven tegenkomen na. Maar ook fantasie verhalen kunnen verzonnen 

worden. 

 Constructiespel:  

Hierbij gaan de kinderen echt wat maken ze gaan bouwen met stokjes, stenen enz. 

bijvoorbeeld een hut maken of een brug. 

 Regelspel:  

Bij dit spel spelen de kinderen met zelfbedachte regels of een spel wat ze geleerd 

hebben in de klas. Bijvoorbeeld tikspelen. 

 Prestatiespel:  

Dit is het spel waar de kinderen kunnen winnen of behendig voor moeten zijn. 

Blikgooien en ballen in een net gooien bijvoorbeeld. 

 

 

Opdracht 27: Noteer boven elke tekening de naam van de spelactiviteit van de 

kleuter. 

 

1. …………………………………………………………               2. ………………………………………… 
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3.…………………………………………………………                          4. ……………………………………………………… 

              
 

5. .…………………………………………………………                          6. ……………………………………………………… 

 
 

 

                        7.    …………………………………………………………………………                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. …………………………………………………………                              9. …………………………………………………… 
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C. Morele ontwikkeling 

 

- Dankzij de identificatie met zijn ouders neemt de kleuter van hen over wat  goed 

en slecht is. Zo gaat hij zich geleidelijk aan waarden en normen eigen maken. 

Vanaf de leeftijd van drie jaar ontwikkelt het geweten zich (zie theorie van 

Kohlberg bij het lagere schoolkind). 

 

- Soms is de verleiding te groot en overtreedt hij toch de regels.  

Bv. Saskia (5,5 jaar) neemt een snoepje uit de kast, waar mama ze net 
weggeborgen heeft na de boodschappen.  

 

Dit geeft aanleiding tot een nieuwe gevoelservaring namelijk het schuldgevoel.  

 

Bv. Niels (5 jaar) weet dat hij geen autootje uit de klas mag meenemen naar huis. 
Maar het is toch zo'n leuk ding en thuis heeft hij dat niet. Als mama het 's 
avonds in zijn broekzak vindt, begint hij heel hard te wenen en wil hij het 
onmiddellijk aan de juf terugbezorgen. 

 

- Jonge kleuters respecteren regels volgens hun eigen logica: iets mag niet van 

mama maar als mama er niet is dan mag het wel!  Voor hem is het nog zeer 

moeilijk zich aan regels te houden als de ouder even niet in de buurt is. Zij 

kunnen nog niet aan de verleiding weerstaan.  

 

Bv. Op de salontafel staat een mandje met chips klaar voor het bezoek dat 
straks komt. Mama heeft Saartje (4 jaar) gezegd er nog niet aan te komen. 
Straks als het bezoek er is, mag het wel. Mama verdwijnt even in de keuken om 
nog enkele dingen te halen. Als ze terugkomt ziet ze Saartje met haar mondje en 
handjes vol chips.  

 

- Een kleuter van 5 à 6 jaar begint voor het eerst te beseffen dat sommige dingen 

niet kunnen op grond van zijn gevoel. We spreken van gewetensontwikkeling.  

 
Bv. Hij begrijpt dat het onrechtvaardig is als een kind uit de klas iets lekkers 
krijgt en de anderen niet. Het komt nu meer en meer voor dat een kind iets laat, 
ook al is mama niet in de buurt. We kunnen nu echt spreken van 
gewetensontwikkeling omdat het kind zelf gaat beseffen dat iets wel of niet 
goed is om te doen. 
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5.3 Seksuele ontwikkeling 
 

- Geslachts- en genderverschil 

Kleuters kennen nu duidelijk het verschil tussen jongens en meisjes. Ze zijn zich 

heel erg bewust van zijn eigen geslacht. Jongens willen zich hierin soms extra 

bewijzen door stoer te gaan doen. Meisjes bevestigen zich vaak door te kiezen 

voor typisch meisjesachtige kleren en spulletjes, liefst in het roze… 

 

Samen met de grote leergierigheid zorgt de ontdekking van hun seksuele 

identiteit en besef van gender ervoor dat de kleuter heel veel vragen gaat 

stellen over: "Waar kom ik vandaan?" of: "Hoe geraakt het baby'tje uit de buik?" 

en "Hoe is het er in gekomen?"  Een kleuter denkt vooraf niet na over het 

moment waarop het vragen stelt. Hij vraagt deze dingen net zo onbevangen en 

terloops als dat hij vraagt naar de werking van een auto.  

 

- Lichaam 

Er is een opvallende interesse voor het eigen lichaam. Kleuters zijn fier op hun 

eigen lichaam. Het lichaam is nu niet enkel een instrument om te bewegen. Je kan 

het ook bewonderen en ontdekken. Heel veel aandacht gaat uit naar de 

geslachtsdelen van zichzelf en van andere kinderen. Dit zie je vaak wanneer 

kleuters doktertje spelen. Ze ontdekken hun geslachtsdelen ook als lustobjecten. 

Het is leuk om er mee te spelen.  

 

 Bv. Mauro (5 jaar) draait voor de spiegel in zijn onderbroekje. 
 

- Fallische fase (3-6 jaar) 
Dit is een concept van Sigmund Freud. Jongens gaan erg veel van hun mama 

houden. Meisjes krijgen een voorliefde voor papa. Jongens ontdekken dat papa 

ook erg veel van mama houdt. Zo worden vader en zoon "rivalen" voor de liefde 

van mama.  Dit verklaart waarom jongens heel jaloers kunnen zijn op hun vader. 

Zij proberen zich zoveel mogelijk te identificeren met de vader, om zo mama te 

behagen.   

 

Dit is wat Freud het Oedipuscomplex noemt (genoemd naar een Griekse mythe). 

Bij meisjes doet zich een gelijkaardige reactie voor. Zijn kunnen zich tijdens de 

kleuterperiode net heel erg op de vader richten. Dit staat bekend als het 

Elektracomplex. 

 

Bv. "Ik ga met mama trouwen als papa dood is.” 
Bv. Jasper (4 jaar) wringt zich tussen vader en moeder die naast elkaar in de 
zetel even knuffelen.  
Bv. Heleen (3 jaar) wil opeens niet meer ingestopt worden door mama... 
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Opdracht 28: Vertel het verhaal van Oedipus in eigen woorden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg volgende begrippen uit als onderdeel van de fallische fase. 

  

Castratieangst: 

 

 

 

 

Penisnijd: 
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5.4 Schoolrijpheid 
 

5.4.1 Een dagje in de kleuterklas 

 
- Hoe ziet een dag in de kleuterklas eruit? (Zie ook lestaak a.d.h.v. filmpjes.) 

o De dag begint met een gezamenlijk vertelmoment. Hier wordt samen 

gesproken over een bepaald thema zoals Kerstmis, carnaval,… 

o Daarna volgt er hoekenwerk waarbij de kinderen kunnen kiezen tussen 

verschillende activiteiten zoals:  

 Schilderen 

 Puzzelen 

 Boekjes kijken 

 Poppenhoek 

 bouwmateriaal 

o De voormiddag wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit zoals 

dans, muziek,… 

o In de namiddag wordt er tijd voorzien voor bewegingsopvoeding.  Dit kan 

zowel binnen als buiten plaatsvinden. 

o Hierna is er weer wat tijd voor hoekenwerk naar keuze.  Er wordt 

natuurlijk wel voor gezorgd dat alle kinderen na een tijdje alle activiteiten 

eens gedaan hebben.  De kinderen kunnen op eigen tempo en niveau werken 

tijdens dit hoekenwerk. 

o De dag wordt zoals hij begon terug gezamenlijk afgesloten met een 

vertelmoment. 

 
- Voorbereiding op lagere school 

 

o Op 5-jarige leeftijd is de kleuter in het laatste klasje van het 

kleuteronderwijs. Dit geeft al een voorsmaakje van de lagere school. 

Tijdens dit scharnierjaar kent je kind al volledig de sfeer van het 

kleuteronderwijs, tegelijkertijd kan hij al een idee opdoen van wat er hem 

staat te wachten bij het volgende schooljaar. Deze gelegenheid krijgt hij 

door talrijke activiteiten die georganiseerd worden met de lagere school.  

 

o In vele scholen kunnen de leerlingen uit de 3de kleuterklas cirkels, spiralen 

en rechte lijnen tekenen. Al deze oefeningen hebben als doel om de kleine 

handen voor te bereiden op het schrijven van letters. Je kind kan nu al 

ongetwijfeld ook zijn voornaam schrijven. Andere oefeningen zullen hem 

voorbereiden op het rekenen, zoals 2 vruchten of 3 bloemen kleuren,... 

Kleuren hebben ook al geen geheimen meer voor je kind.  

 

o Een ander facet van de voorbereiding zijn de instructies volgen! Je kind zal 

moeten leren om stil te blijven zitten, zolang de leerkracht niet anders 

toestaat. Daarnaast leert hij het woord te vragen, zijn beurt af te 

wachten om te mogen spreken in groep,...  

 



Sint-Augustinusinstituut Bree                                        5SW  Pagina 131 
 

o Ook thuis kan jij je kind voorbereiden op dit belangrijk moment. Daarom is 

het interessant om al de gewoonte te nemen om samen op tijd naar school 

te gaan. Moedig je kind aan om zorg te dragen voor zijn zaken: zijn jas 

ophangen in de vestiaire, zijn speelgoed opruimen, alleen naar toilet gaan, 

de handen wassen, zijn schoenen aandoen, ... . Het is een manier om hem 

meer autonoom te maken en meer verantwoordelijkheid te geven. Je kan 

hem dus langzamerhand klaarmaken voor de “grote school. 

 

5.4.2 Schoolrijpheidstest 

 

De spontane groei naar schoolrijpheid wordt al spelend thuis en in de kleuterklas 

gestimuleerd. De meeste kinderen worden als zij de normale speel- en 

ervaringskansen krijgen vanzelf ook schoolrijp. In de laatste kleuterklas worden 

een aantal testen gedaan om te kijken of het kind schoolrijp is en dus klaar om 

naar het eerste leerjaar te gaan. Over welke vaardigheden moet een kleuter 

moet beschikken alvorens hij schoolrijp is?  

 

 

 

 

Om de schoolrijpheid van kleuters te controleren wordt er bij 5-jarigen een test 

afgenomen. Deze test heet de toetertest. 

 

Een toeters test bestaat uit 4 onderdelen, waarvan wordt verwacht dat de 

kleuter voldoende vaardigheden heeft, voor hij/zij naar de lagere school kan 

gaan. Deze 4 onderdelen worden gescoord. Verder wordt er ook gelet (niet 

gescoord) op schrijfmotoriek, pengreep, algemene werkhouding. 

 

De onderdelen zijn: 

 een visueel gedeelte = alles wat met ZIEN te maken heeft 

 een auditief gedeelte = alles wat met het GEHOOR te maken heeft 

 rekenen 

 visuomotoriek 

 

Het is belangrijk om één minder gekende  term goed uit te leggen alvorens we 

enkele voorbeelden uit zo’n test bekijken. Een voorbeeld van wat er getest wordt 

in dergelijke schoolrijpheidstest is discriminatie. Discriminatie betekent: 

verschillen leren waarnemen. Zo kunnen we spreken van visuele discriminatie, 

auditieve discriminatie, enz. naargelang het zintuig waarmee de verschillen 

waargenomen worden.  

 

Oefeningen op visuele discriminatie bereiden voor op?  

 Zoek het verschil 
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TOETERS 

1. Visuele discriminatie 

-detailweergave 

 

 

 

 

 

 

-richtingsverschillen 

 

 

 

 

 

 

-visueel geheugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-visuele analyse 
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2. Auditief 

-auditieve discriminatie=rijmen 

 

 

 

 

 

-auditief geheugen 

 

 

 

 

 

-auditieve analyse 

 

 

 

 

 

 

-auditieve synthese 

Boe-ken-tas , Pren-ten-boek 

3. Raamfiguren(=visuo-motorische coördinatie) 

 

 

 

 

 

4. Rekenen 

-tellen (terugtellen – doortellen) 

 

 

 

 

 

-rekenbegrippen (kwantitatieve en kwalitatieve relaties) 

 

 

 

 

 

 

5. Schrijfmotoriek (=visuo-motorische coördinatie) 
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Opdracht 29: De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is niet zo 

eenvoudig voor onze kinderen. Voor velen is dit een erg grote stap. Een kind dat 

naar het eerste leerjaar gaat , heeft al heel wat rijpings- en leerprocessen 

achter de rug. Het heeft leren lopen, spreken zindelijk zijn. Het kan vragen 

stellen iets afwerken,het kan functioneren in groep. In de volksmond spreekt men van 

“schoolrijpheid” of “schoolbekwaamheid”, dit zijn allen woorden waarmee hetzelfde 

wordt bedoeld : een kind is “schoolrijp” of “leerrijp” wanneer het klaar is om nieuwe 

dingen (lezen, schrijven, rekenen) te leren, wanneer het daar interesse en energie voor 

heeft. Bereid thuis de volgende vraagjes voor (gebruik bijlage 4: ‘Over toeter(test)s en 

bellen’): 

a) Waarvoor staat de afkorting Toeters? 

 

 

b) Wat meten Toeters wel en wat niet? 

 

 

 

 

 

c) Wanneer wordt de test afgenomen? 

 

d) Zijn jongere leerlingen benadeeld t.o.v. hun oudere jaargenoten? 

 

 

 

 

 

e) Is een herkansing mogelijk? 

 

 

Los de volgende vraagjes op na de presentatie van de PPT over leerrijpheid. 

 

a) Wanneer is een kind niet leerrijp?     b) Welke misvattingen zijn er rond de test? 
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5.5 In het nieuws 
 
Toetertest werkt niet 

 

De toetertest, die bij heel wat vijfjarige kleuters wordt afgenomen is niet representatief voor wat 

kleuters echt kunnen. In de derde kleuterklas gebruiken de kleuteronderwijzers die test om na te gaan 

of kleuters naar het eerste leerjaar kunnen gaan. Alle onderwijskoepels raden hun scholen af om de 

test te gebruiken. Dat meldt de krant De Morgen. 

 

Ook de contrabastest, het ‘broertje’ van de toetertest zou geen goed beeld geven van de schoolrijpheid 

van kleuters. Dat zegt Hans Vanbets, pedagogisch adviseur bij het onderwijssecretariaat van de steden 

en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). Hij raadt de kleuteronderwijzers aan om vooral 

de dagelijkse klasobservaties te gebruiken als ze kleuters willen oriënteren. 

 

Hans Vanbets stelt vast dat heel wat scholen het moeilijk hebben om kleuters te oriënteren. Daarom 

biedt hij samen met OVSG een brochure aan die scholen helpt om de oriëntering zinvol aan te pakken. 

De brochure ‘Samen over de drempel’ bevat kijkwijzers die de kleuteronderwijzer helpen om het 

klasaanbod beter af te stemmen op wat  de kleuters nodig hebben. Daarnaast geeft ze ook suggesties 

hoe je de individuele kleuter kunt bespreken met ouders. In deze presentatie vind je nog meer info. Je 

kan ook aan de slag met het boek ‘Een doos met een geheim’. 

 

© Klasse, 12 januari 2011 

 

 

 

Dagelijks 2 kleuters in verkeersongeval 

Elke dag zijn in Vlaanderen minstens twee kleuters betrokken bij een verkeersongeval. Kleuters 

kunnen de gevaren op de weg niet goed inschatten en kunnen nog niet snel genoeg reageren. 

Levenslijn, de sensibiliseringsactie van vtm, lanceert daarom een nieuwe campagne, specifiek voor 

kleuters. 

 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/201206044732-dagelijks-2-kleuters-verkeersongeval  

 

© VTM, 04 juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/201206044732-dagelijks-2-kleuters-verkeersongeval
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Zittenblijven is geen oplossing 

In de Vlaamse basisscholen dubbelt één kind op zes minstens één leerjaar. Nochtans is zittenblijven 

helemaal geen oplossing, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van schoolpsychologe Mieke Goos. 

“Het kind laten overgaan en goed begeleiden is de beste optie. Zittenblijven vergroot het probleem 

alleen maar.” 

© Joris Snaet 

Voor kinderen en hun ouders is het een klein drama: op het einde van het jaar van de leerkracht te 

horen krijgen dat het kind niet meekan met de klas en het jaar maar beter overdoet. Vlaanderen telt 

enorm veel zittenblijvers: in de lagere school dubbelt 17 procent minstens één jaar, in het eerste 

leerjaar alleen al 7 procent. Stel het je zo voor: in een basisschool met één klas per leerjaar blijft er op 

zes jaar een volledige klas zitten. “Tegen het einde van het secundair spreken we zelfs over 35 tot 40 

procent zittenblijvers”, vertelt Mieke Goos. “De leerkrachten zelf hebben geen besef van de omvang 

van het zittenblijven – scholen houden niet standaard de cijfers bij.” 

België zit met die aantallen internationaal aan de top, zegt Goos. “We zijn trouwens mooi omringd 

door onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Zittenblijven zit in onze contreien 

duidelijk in het systeem ingebakken: als een kind niet goed scoort voor taal of wiskunde, dan geven 

we het vrij makkelijk ‘een extra kans’ om bij te benen. Intuïtief klinkt het ook als een goede 

oplossing.” Nochtans is dubbelen niet zo vanzelfsprekend als het hier lijkt: over het Kanaal, in Groot-

Brittannië, is zittenblijven not done, en ook in de Scandinavische landen komt het nauwelijks voor. 

“Daar zet men alles in – extra begeleiding, desnoods een summer course – opdat toch maar iedereen 

mee kan overgaan.” 

Aan het staartje 

Want is je jaar overdoen ook echt een extra kans? “In theorie klinkt het logisch”, geeft Mieke Goos 

toe. “Ons systeem gaat ervan uit dat de kinderen ‘bouwsteentjes’ kennis vergaren, en als de eerste 

steentjes ontbreken, dan gaat een kind niet over, anders stort het gebouw in.” 

Maar de praktijk toont een ander beeld. Goos analyseerde de gegevens van 4.000 leerlingen van het 

eerste leerjaar doorheen hun lagereschoolcarrière. De resultaten spreken duidelijke taal: zittenblijvers 

in het eerste leerjaar presteren zwakker dan kinderen die toch mogen overgaan, en ze brengen het er op 

lange termijn slechter vanaf. “En dan heb ik het over kinderen met eenzelfde intelligentie, een 

gelijkaardige thuissituatie, enzovoort. Zittenblijvers bengelen na verloop van tijd gewoon opnieuw aan 

het staartje.” 

"Tijdens hun verdere schoolcarrière verlaten bissers ook makkelijker de school zonder 

diploma." 

http://nieuws.kuleuven.be/sites/default/files/kul-gedubbeldlr.jpg
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“Tijdens hun verdere schoolcarrière verlaten bissers ook makkelijker de school zonder diploma. 

Nogmaals: in vergelijking met gelijkaardige kinderen die wél mochten overgaan.” 

En dat is volgens Mieke Goos het echte drama: wat als een oplossing gezien wordt, is er helemaal 

geen. “In de leraarskamer leeft de intuïtieve overtuiging dat zittenblijven echt helpt. Dat doét het ook 

op het eerste gezicht: een kind dat dubbelt, zal als het alles een tweede keer voorgeschoteld krijgt, wat 

beter presteren. Maar de leerkracht blijft blind voor wat er later gebeurt.” 

Maar waarom presteren die doorstromers nu beter dan bissers? “Zittenblijven werkt voor heel wat 

kinderen demotiverend”, stelt Goos vast. “Het zou méér moeten zijn dan alle vakken overdoen zonder 

meer. Wie niet meekon met taal of wiskunde, krijgt alle andere vakken ook opnieuw voorgeschoteld. 

Dat is saai, en dat knabbelt aan de motivatie. Zestig procent van de zittenblijvers in het eerste leerjaar 

werden wel extra begeleid, maar zelfs áls kinderen een aangepast programma volgen en extra 

begeleiding krijgen tijdens hun bisjaar, dan nog blijkt mee doorstromen met de klasgenootjes de beste 

keuze. De theorie van de ‘bouwsteentjes’ werkt helemaal niet zo lineair: de kinderen krijgen in het 

tweede leerjaar meer uitdaging, en vooral: er speelt veel meer dan alleen die prestaties. Zittenblijvers 

worden vaak gepest, er is de breuk met hun leeftijdsgenoten, leerkrachten hebben soms lagere 

verwachtingen van die kinderen …” 

Is zittenblijven in het eerste leerjaar dan nooit een oplossing? “Mijn onderzoek is gebaseerd op 

statistiek en gemiddelden”, zegt Goos. “Ik zeg dus niet dat het voor werkelijk niemand de beste 

oplossing is. Iemand die heel lang afwezig was, heeft er misschien wel baat bij. Maar nu is het bij 

zwakke leerlingen eerder regel dan uitzondering.” 

Pervers effect 

Of een zwakke leerling al dan niet overgaat, blijkt trouwens deels nattevingerwerk. Er is in 

Vlaanderen immers geen standaardtoets: de scholen beslissen autonoom. Goos: “Ze handelen 

natuurlijk met de beste bedoelingen, maar zonder algemene standaardtoets wordt wel of niet bissen 

vaak een subjectieve beslissing, gebaseerd op perceptie. Wie bijvoorbeeld in de ene school de zwakste 

van de klas is, kan elders – in een stadsschooltje met 15 nationaliteiten – bij de sterksten behoren. In 

de ene school blijft het kind dan zitten, in de andere stroomt het door.” 

"Scholen krijgen geld op basis van het aantal leerlingen. Het perverse effect is dat scholen 

die alles op alles zetten om iedereen te laten overgaan, nu financieel benadeeld worden." 

Wie overgaat, presteert beter én voelt zich beter. Dringend tijd voor actie, volgens Goos: “Een eerste 

stap naar een oplossing is dat scholen en leerkrachten zich bewust worden van de omvang van het 

aantal zittenblijvers. Het Ministerie van Onderwijs beseft dat en werkt inmiddels aan een actieplan 

rond zittenblijven.” 

Ook in de financiering moet het roer om. “Scholen krijgen geld op basis van het aantal leerlingen. Als 

er veel kinderen bissen, krijgen ze dus extra middelen. Het perverse effect is dat scholen die alles op 

alles zetten om iedereen te laten overgaan, nu financieel benadeeld worden. Draai dat systeem dan om, 

zou ik zeggen. Pas op: zittenblijven afschaffen mag nooit een besparingsoperatie worden. De 

uitgespaarde middelen moeten naar de begeleiding van de zwakke leerlingen vloeien: als die mee 

overgaan, dan worden de verschillen binnen een klasgroep weer groter, en dat moet je opvangen.” 

Mieke Goos deed haar doctoraats-onderzoek aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -

evaluatie (promotor prof. Jan Van Damme) op basis van gegevens verzameld door het Steunpunt 

Studie- en Schoolloopbanen in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. 

© Wouter Verbeylen - campuskrant KULeuven Jaargang 24 nr. 08 (2 mei 2013) 

 

http://nieuws.kuleuven.be/campuskrant/2013_16
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6. Lagere schoolkind 
 

Deze periode speelt zich af tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar. De term ‘het schoolkind’ 

duidt aan dat in deze fase de school in sterke mate het leven van het kind beheerst. 

 Niet alleen brengt het kind ongeveer 5 uur per dag door op school, maar ook in de vrije 

tijd is de invloed van de school niet veraf.  Het kind speelt schooltje, maakt huiswerk, 

gaat naar de muziekschool, de tekenacademie of de bibliotheek.  De speelkameraadjes 

zijn meestal klasgenoten.  Ook de gesprekken van de kinderen onderling en van kinderen 

met hun ouders hebben in veel gevallen met de ervaringen op school te maken. 

 

 

6.1 Lichamelijke Ontwikkeling 
 

A. Algemene lichamelijke ontwikkeling 

 

- Een schoolkind wordt langer en slanker en verliest de typische ronde 

kleutervormen. Dit noemen we de eerste strekkingsfase: de ledematen groeien 

sneller dan het hoofd, verlies van vet ten koste van spieren. Het lagere 

schoolkind groeit nu definitief uit de “klein kind-fase.” 

 

- Als jongens en meisjes op de basisschool zitten, groeien ze gemiddeld 5 à 7 cm 

per jaar. Wanneer meisjes 11 jaar zijn, zijn ze met hun 1 m 47 groter dan jongens 

op die leeftijd. Bij meisjes begint de groeispurt namelijk op hun 10 jaar. Dit is 

overigens de enige periode in het leven waarin meisjes gemiddeld langer zijn dan 

jongens. Echter, hou wel rekening met grote individuele verschillen tussen 

kinderen onderling. Het is niet ongewoon dat het ene kind 12cm langer is dan een 

ander kind op dezelfde leeftijd. 

 

De gewichtstoename volgt eenzelfde patroon. Jongens en  meisjes komen tijdens 

de schooltijd ongeveer 2 à 3 kg per jaar aan.  

 

- Na het wisselen van het melkgebit heeft het kind nu een volledige blijvend gebit.  

 

- Het kind heeft veel behoefte aan bewegen en is veel buiten. De levendigheid en 

de vitaliteit nemen toe. Het kind voelt zich thuis in zijn evenwichtige lichaam.  

Het uithoudingsvermogen en de weerstand tegen ziekte zijn zeer groot.  Het 

sterftecijfer is het laagst op deze leeftijd. Ook zijn spierkracht wordt groter, 

hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om sportactiviteiten te gaan volgen. Vaak 

willen deze kinderen veel buitenschoolse activiteiten volgen omdat ze energie te 

veel hebben en stilzitten voor hen heel lastig is. 

 

Onderzoek (Project Gasthuisberg - 2003) heeft wel aangetoond dat kinderen, 

eens ze de leeftijd van 11 jaar naderen, veel minder actief worden, ook al blijft 
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er evenveel gelegenheid om te bewegen. In plaats van uren na elkaar op de 

speelplaats te hollen, te voetballen of te fietsen, zitten kinderen liever voor de 

televisie of doen ze computerspelletjes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Motorische ontwikkeling 

 

- De motorische prestaties nemen geleidelijk toe tot de leeftijd van 12 jaar bv. 

hardlopen, springen, gooien. Jongens zijn gemiddeld lichtjes beter in deze zaken 

dan meisjes. 

 

- Wat de sensomotorische ontwikkeling betreft in deze levensfase, valt de 

toenemende motorische beheersing op. In de schoolkindperiode ontwikkelt de 

lichaamsbeheersing zich bij uitstek. Allerlei soorten van sportieve activiteiten 

worden hierdoor mogelijk. Daarnaast neemt de lichaamskracht en de handkracht 

ook sterk toe. Ook de fijne motoriek kent een positieve evolutie.  Er is een 

goede oog-handcoördinatie.  Dit kan je merken aan het verbeteren van het 

handschrift, knutselen of het bespelen van een muziekinstrument. 

 

- Laterisatie 

Vanaf de leeftijd van zes jaar gaan kinderen ook een voorkeur ontwikkelen om 

bepaalde  van hun lichaam te werken.  Ze krijgen voorkeur voor 1 hand, oog en 

oor. Er treedt ook een soort taakverdeling op tussen de handen etc. 

 

Opdracht 30: Welke impact heeft het lichamelijke op de socio-emotionele ontwikkeling?  
 

Jonge kinderen krijgen van volwassenen regelmatig te horen ‘wat ben jij groot geworden’. De 

lengtetoename wordt over het algemeen als iets positiefs ervaren. Wie groot is, kan meer, mag meer, 

durft meer (moet ook meer… maar dat weten de kleintjes nog niet). Lengte wordt rechtstreeks 

geassocieerd met leeftijd. Relatief kleine kinderen worden vlug onderschat of onnodig in bescherming 

genomen. Soms zijn ze fysiek kwetsbaarder en kunnen ze zich moeilijker handhaven in een groep. 

Grotere kinderen ervaren soms net het omgekeerde. Net omdat ze groot zijn, wordt er meer van hen 

verwacht, maar kunnen ze soms niet aan de vooropgestelde verwachtingen beantwoorden. 

 

Welke gevolgen kan dit hebben op de socio-emotionele ontwikkeling van het kind? 
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- Multitasking 

Er ontstaat op deze leeftijd tevens een fijner ruimtelijk inzicht.  Men kan 

nauwkeuriger bewegingen uitvoeren en nog belangrijker, men kan verschillende 

dingen tegelijk doen vb. op het bord kijken, onthouden, opschrijven en 

ondertussen je papier goed vasthouden en luisteren naar de juf.  Kortom 

kinderen zijn nu in staat tot het echte leren! 

 

- Rond de leeftijd van 10 jaar ontwikkelt het kind een volledige beheersing van het 

lichaam. Men spreekt dan van l’enfant parfait. Het combineert een harmonische 

lichaamsbouw en de mogelijkheid om zijn lichaam perfect te gebruiken. 

 

 

C. Perceptuele ontwikkeling 

 

We bespreken in de klas enkele dia’s die de verbeterde waarneming van kinderen 

aantonen. Perceptuele reorganisatie, perceptuele schematisering (zie onderstaand 

voorbeeld) en perceptuele exploratie komen aan bod. Dit is geen leerstof voor de ST. 

   

 

 

 

 
 

 

 
Opdracht 31: Welke voordelen heeft  

de betere waarneming voor het spel  

tijdens een voetbalmatch? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Waarom we echt goed werden in school, sport en spel… 

Terwijl kleuters zich nog vaak laten leiden door de meest opvallende elementen in hun 

waarnemingsveld, zien we dat schoolkinderen al veel beter zelf hun waarneming weten te richten en te 

sturen. Dit is niet alleen een noodzaak in veel van hun schoolse activiteiten (bijvoorbeeld lezen, 

schrijven en rekenen), maar het komt ook naar voren bij hun spelactiviteiten (bijvoorbeeld mikken bij 

knikkeren, complexe puzzels oplossen, …). Hoe ouder men wordt, hoe gedetailleerder de waarneming 

wordt. Lagere schoolkinderen gaan in hun waarneming ook systematischer te werk. Zo ontwikkelen ze 

bijvoorbeeld goede zoekstrategieën om de 10 verschillen te ontdekken tussen twee tekeningen. 
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6.2 Geestelijke ontwikkeling 
 

A. Cognitieve ontwikkeling 

 

- De meest geciteerde theoreticus rond de cognitieve evolutie van het kind is 

zonder twijfel Jean Piaget. Deze Zwitserse psycholoog-filosoof-pedagoog 

ontwikkelde het stadiamodel. Volgens Piaget zijn er vier stadia in de ontwikkeling 

van het kind. Hij plakt op elk stadium een leeftijd. Deze leeftijd geeft echter 

slechts een indicatie vermits de ontwikkeling erg verschilt van kind tot kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Stadiamodel van Piaget 

1. Sensomotorische stadium (0-2 jaar):  

Ontwikkeling van het motorische. 

Ontwikkeling van het zintuigelijke. 

Ontwikkelen van het geheugen. 

Objectpermanentie is nog niet ontwikkeld (wel vanaf +-1 jaar).  

 

2. Preoperationele stadium (2-6 jaar):  

2a Preconceptueel (deel)stadium (2-4 jaar) 
Ontwikkeling van het ik, egocentrisme.  

Levenloze objecten wordt een ziel toegekend, animisme. 

Ontwikkeling van het spreken. 

Verfijning van de motoriek. 

 2b Intuïtief (deel)stadium (4-6 jaar) 
  Probleemoplossende kwaliteiten maar zonder zich de logica eigen te maken. 

 

3. Concreet operationele stadium (6-11 jaar):  

Kind maakt zich logica eigen 

conservatiebegrip 

-> op meerdere kenmerken beoordelen (decentratie).  

-> reversibel denken: belangrijk voor ordenen, tellen en rekenen.  

egocentrisme verdwijnt.  

classificatie van objecten: classificatietaken.   

seriatie: reeksvorming op basis van grootte, vorm etc.  

fantasie neemt af  

 

4. Formeel operationele stadium (11 jaar en ouder):  

Ontwikkeling van het ruimtelijk denken.  

Ontwikkeling van het abstract denken.  

Leren logisch te denken en conclusies te trekken. 

2 op 3 ontwikkelt onvoldoende om altijd op deze manier te denken. 

Adolescent egocentrisme. 
 

Zie ook: http://prezi.com/wjoyeat9dcli/stadialeer-van-jean-piaget/  

http://prezi.com/wjoyeat9dcli/stadialeer-van-jean-piaget/
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We bespreken hieronder de ontwikkeling van het kind tijdens het concreet 

operationele stadium. 

 

- Een belangrijke verworvenheid van het kind is dat het niet langer op één kenmerk 

oordeelt maar meerdere aspecten in acht neemt. Piaget toonde dit aan via 

conservatieproeven. 

 

Conservatieproeven van J. Piaget:  

 
Een proef rond het inzicht in de conservatie van hoeveelheid aan vloeistof gaat na of 

kinderen begrijpen dat de hoeveelheid van iets ongewijzigd blijft wanneer men iets aan de 

vorm verandert. Men toont het kind twee identieke glazen water en men giet het water van 

een glas voor de ogen van het kind over in een langer, smaller glas. Het kind zal tot op de 

leeftijd van ongeveer 6à7 jaar beweren dat het lange, smalle glas meer water bevat omdat 

het water daar hoger komt. 

 

De proef rond het inzicht in de conservatie van massa maakt gebruik van twee ronde ballen 

klei. Vervolgens wordt één bal klei tot een staaf gerold. Een kind in het preoperationeel 

stadium antwoordt dat de staaf meer klei bevat omdat die er groter (eigenlijk langer) 

uitziet.  

 

Een derde variant op deze proef is de conservatie van aantal. Van de figuur links bevestigt 

ieder kind dat er evenveel appelen zijn in de eerste rij dan in de tweede rij. In het bijzijn 

van het kind wordt dan de eerste rij wat langer gemaakt. Tot een leeftijd van 7 à 8 jaar 

beweren kinderen dat de eerste rij in de rechtse figuur meer appelen bevat dan de tweede 

rij.  

 

       
 

Bij de conservatieproeven maken peuters en kleuters drie denkfouten. 

1. Zich vastpinnen op één in het oog springend kenmerk (“Het is hoger”, “het is langer” 

maar ze denken niet aan het feit dat het ook smaller is) 

2. Ze denken statisch gericht: ze kijken naar de eerste situatie (= gelijk) en naar de 

tweede situatie (lijkt verschillend maar is het niet) maar vergeten de overgang van de 

eerste naar de tweede in hun denken op te nemen. 

3. Ze zijn niet in staat tot reversibel denken. We bespreken dit hieronder als apart punt. 
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- Vanaf deze periode wordt het ook mogelijk om reversibel te denken: het kind kan 

in zijn hoofd de handeling terug omkeren. Voor een kleuter is het niet mogelijk 

om in gedachten terug te keren naar de oorspronkelijke toestand. 

 

Bv. Zo zal het lagere schoolkind een bol klei die hij uitrolde tot een pannenkoek 
terug kunnen omvormen tot een bol klei. Voor een kleuter is dit een ondenkbare 
gedachte. 
Bv. Gesprek juf en kleuter waarbij blijkt dat de relatie niet omkeerbaar is. 
Juf: “Dag Sanne heb jij een zusje?” 
Sanne: “Ja, Marjan.” 
Juf: “Heeft Marjan ook een zusje?” 
Sanne: “Nee, Marjan niet.” 
 

- Vanaf de lagere schoolleeftijd kan het kind zich verplaatsen in de denkwereld 

van een andere persoon. Het egocentrisch denken dat kenmerkend is voor de 

baby tot en met de kleuter verdwijnt stilaan.  

 

Bv. Zet drie auto’s met verschillende kleuren naast elkaar op een racebaan en 
vraag aan een kleuter in welke volgorde deze auto’s staan voor iemand die aan de 
andere kant van de racebaan zit en het kind zal antwoorden vanuit het eigen 
perspectief.    
 

Het verdwijnen van het egocentrisme kan getest worden met het beroemde ‘drie 

bergen’-experiment. 

 

‘Drie bergen’-experiment van Piaget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van de leeftijd van 5 tot 7 à 8 jaar denkt het kind dat de pop ziet wat hij zelf ziet: het 

gaat ervan uit dat iedereen de wereld beleeft zoals hij dit zelf doet (=egocentrisme). De 

kleuter en het jonge lagere schoolkind denkt in dit geval dus dat de pop 1 berg ziet. Noot: 

de meeste vier- en vijfjarigen begrijpen gewoon niet wat hen gevraagd wordt.  

 

Het lagereschoolkind zal, door de veranderde denkontwikkeling, weten dat de pop 3 bergen 

ziet en zal dit dan ook zo aanduiden. 
 

Op een tafel zijn drie bergen van 

verschillende grootte nagemaakt met 

verschillende herkenningspunten (huis, 

kruis, weg, riviertje, besneeuwde bergtop) 

in het landschap.  

 

Het kind wordt neergezet aan één kant 

van de tafel en er wordt hem gevraagd 

wat de pop, die aan de andere kant van de 

tafel zit, ziet. Het kind moet dit 

aanduiden op prentjes.  
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- We kunnen eveneens stellen dat het lagere schoolkind classificatietaken kan 

uitvoeren. Bij classificatietaken dienen meerdere objecten gesorteerd te worden 

volgens één of meer ordeningsprincipes. 

 

Reeds op peuterleeftijd kan een kind sorteren op basis van zeer algemene 

eigenschappen. 

 

Bv. Alle Duploblokken op een rij leggen. 
 
Pas op gevorderde kleuterleeftijd (ongeveer 5 jaar) lukt het om te sorteren op 

enkelvoudige kenmerken (1) en om meerdere ordeningsprincipes (2) tegelijkertijd 

toe te passen. 

 

Bv. Een rij maken met rode auto’s en een tweede rij met blauwe auto’s. (1) 
Bv. Een eerste rij met kleine rode auto’s, een tweede rij met grote rode auto’s, 
naast een derde rij met kleine blauwe auto’s en een laatste rij met grote blauwe 
auto’s. (2)  
 

Vanaf de leeftijd van 7 jaar heeft het kind doorgaans inzicht in klasseninclusie. 

Dit is het besef dat het geheel altijd meer elementen bevat dan de verschillende 

delen. Het klasse-inclusie-experiment bewijst dit.  

 

                                                                                                       

 

Een kleuter gaat meestal juist antwoorden op de vraag welke sterren het meest 

voorkomen. Maar als je de vraag stelt zijn er meer grote sterren of meer 

sterren zal hij vermoedelijk meer grote sterren antwoorden omdat de kleuter 

nog niet in staat is om de grote sterren als subklasse van sterren te beschouwen. 

Vanaf de leeftijd van 7 jaar lukt dit wel. 

 

- Het lagere schoolkind is ook in staat tot seriatie. Dit betekent dat het kind de 

objecten kan ordenen volgens een bepaalde dimensie (zoals lengte, dikte, gewicht 

en oppervlakte) in een op- of aflopende reeks. Hierdoor moet het kind elk 

voorwerp kunnen vergelijken met het voorgaande. 

 

- De fantasie neemt sterk af bij het lagere schoolkind. Hoe meer een kind weet, 

hoe minder fantasie hij aan de dag legt. De grens tussen fantasie en 

werkelijkheid is nu heel duidelijk. Zijn verhalen zijn niet meer opgebouwd uit 

pure fantasie maar... het moet wel avontuurlijk  blijven! We spreken hierbij van 

concreet operationeel denken (werkelijkheid wint van fantasie). Toch vertonen 

lagere schoolkinderen nog een aantal sporen van het magisch denken. Soms 

trachten ze via allerlei rituelen het lot in eigen handen te nemen, bijvoorbeeld: 
"Als ik elke stap in het midden van een tegel zet, dan mag ik straks buiten 
spelen.” 
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- We vatten hieronder enkele andere kenmerken van de cognitieve ontwikkeling van 

het lagere schoolkind samen. Deze weetjes zijn geen leerstof voor het examen. 

 

*Kinderen van 8 à 9 jaar oefenen enorm hun intellectuele vaardigheden bvb. met 

geheimschrift, mopjes en raadsels met dubbele bodems. 

 

*Naar het einde van de lagere school worden de kinderen vrij kritisch. 

 

*De schoolkinderen zitten op hun hoogtepunt wat betreft het geheugen: 

8 jaar: ze kunnen gemakkelijk zaken zonder enige betekenis van buiten leren (bv. 

liedjes in een andere taal). 

9 jaar: ze onthouden heel gemakkelijk feiten, namen, dingen die gebeurd zijn. 

10 jaar: het verstandelijk memoriseren: ze geven betekenis aan bepaalde zaken, 

krijgen inzicht in de dingen die ze leren. Wat maakt dat ze ook langer onthouden. 

 

*Tijdens de lagere schoolleeftijd ontwikkelen de kinderen langzaamaan het 

abstract denken. Dit betekent dat een zesjarige de concrete realiteit nog niet 

kan loslaten in zijn denken (bvb. op de vingers tellen). Het denken en het zien is 

nog nauw met elkaar verbonden. Een twaalfjarige heeft deze realiteit niet meer 

nodig (bvb. hoofdrekenen). Hij kan abstract denken. Hij leert dan eveneens de 

betekenis van abstracte begrippen als rechtvaardigheid, eerlijkheid, enz,... 

 

*Centraal in deze ontwikkeling staat de overdracht van kennis en cultuur. Lagere 

schoolkinderen hebben een ruime interesse voor de wereld rondom zich. De 

vakken op school breiden zich uit naar aardrijkskunde, biologie, geschiedenis,... 

Hij leert rekenen en lezen, waardoor zijn mogelijkheden tot contact met de 

wereld van de volwassenen worden uitgebreid. Het kind voelt zich hierdoor ook 

veel zelfstandiger: hij kan nu zelf het uurwerk lezen, kan alleen om boodschappen 

gaan en betalen, enz. 

 

*De taalontwikkeling wordt voltooid tussen de leeftijd van 5 en 9 jaar. Het is 

echter nog heel normaal dat de kinderen fouten maken! 

 

*Vanaf de leeftijd van 5 jaar krijgt het kind ook steeds meer inzicht in taal op 

zich, in de regels rond taal. Je zal merken dan kinderen dat beginnen 

experimenteren met taal en taalspelletjes: ze ontwikkelen een eigen 

geheimschrift, ze schrijven met opzet in spiegelschrift, enz. Ook wordt kennis 

gemaakt met vreemde talen vanaf de lagere schoolperiode. 
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B. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

- Van zijn zesde tot zijn twaalfde leeft het kind niet in één maar in tenminste drie 

enigszins verschillende sociale groepen. De sociale ruimte neemt toe. Dit heeft 

een enorme invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het lager 

schoolkind. 

 

Een gedeelte van zijn tijd brengt het kind thuis met het gezin door. Ouders 

blijven de belangrijkste gezagsdragers en komen nog niet echt onder kritiek te 

staan. Kinderen blijven zeer loyaal: bijvoorbeeld bij kritiek op hun thuissituatie, 

kiest het kind steeds de kant van thuis. 

 

Een ander gedeelte van de tijd wordt op school doorgebracht. Leerkrachten en 

klasgenootjes kunnen belangrijke personen worden in het leven van het kind. 

 
Een ander gedeelte van de tijd wordt doorgebracht met een groep vrienden.  

 

 

Sociale ontwikkeling: gedrag in groep 

 

- In de schoolleeftijd zien we met name dat tussen jongens meer rivaliteit bestaat 

en dat leiderschap in jongensgroepen een belangrijke rol speelt. Verder zijn 

jongens over het algemeen agressiever, actiever en impulsiever dan meisjes. 

Meisjes zijn inschikkelijker ten opzichte van volwassenen en ze zijn eerder 

bereid tot samenwerken en onderhandelen.  

 

Op deze leeftijd is het contact met meisjes en de jongens dan ook heel anders. 

Meisjes vinden jongens stom en jongens vinden meisjes stom. Als er  moet 

gekozen worden zal er altijd een splitsing ontstaan tussen jongens en meisjes.  

Dit komt doordat zij, nadat zij in de kleutertijd bewust zijn geworden van hun 

eigen sekse, het te druk hebben met de eigen identificatie als jongen of meisje, 

om zich te kunnen bezighouden met de andere soort. Ze trekken zich tijdelijk 

terug in de groep van lotgenoten om collectief te proberen het jongensachtig-

mannelijke dan wel het meisjesachtige-vrouwelijke gedrag te oefenen. Als 

kinderen de eigen sekserol enigszins onder de knie hebben, komt in de hoogste 

klassen de belangstelling voor het andere geslacht terug.  

 

- De drang om bij een groep te horen op school is erg groot voor de meeste 

kinderen (groepsdrang/groepsdwang). De meeste kinderen willen niet onder doen 

voor de andere leeftijdsgenootjes en doen daarom soms de gekste dingen. Ze 

willen niet te horen krijgen dat ze een bangerik zijn. Vaak worden in zulke 

groepen ook kinderen gepest en vaak doen er heel veel andere mensen aan mee. 

Kinderen die gepest worden zijn vaak minder sociaal vaardig. Schoolkinderen 

kijken het gedrag van andere kinderen af en passen zich daar op aan (bij de wij-

groep horen). 
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Rond 11 jaar komt dit conformisme (= zich conform gedragen aan de anderen, 

zich gelijk gedragen, zich aanpassen) tot een hoogtepunt. Deze balans tussen 

individualiteit en het conformerend gedrag loopt niet voor iedereen even 

gemakkelijk. Sommige kinderen stellen in die mate gedrag, gedrag waar ze 

persoonlijk zelf niet achter staan, louter uit angst om uitgesloten te worden uit 

de groep. De groepsdruk is soms zo groot dat een kind kiest om onaangepast 

gedrag te stellen enkel en alleen om erbij te horen. 

 

 

Dynamisch-affectieve ontwikkeling: zelfbeeld 

 

Voor de vorming van het zelfbeeld blijven de ouders erg belangrijk omdat er een  

intense band is tussen ouders en kind. Maar omdat ze in deze periode ook 

dagelijks contact hebben met leeftijdsgenoten, heeft dit ook een bepaalde 

invloed. We spreken hier voornamelijk over sociale aanvaarding en sociale 

vergelijking. 

 

- Sociale aanvaarding 

Goede relaties beïnvloeden het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind op een 

positieve manier.  

Belangrijk in de zelfperceptie is het gevoel van sociale aanvaarding. De mate van 

sociale aanvaarding wordt bepaald aan de hand van de populariteit (Word ik graag 

gezien door de anderen?) en de status (Heb ik invloed op de anderen?) van het 

kind.  

Dit resulteert in grofweg vier groepen die we kunnen onderscheiden. 

 

*Sterren: 

 

 

*Vervelende kinderen: 

 

 

*Middenmoot: 

 

 

*Onzichtbaren: 
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Ga eens na voor jezelf. Welke rol vervulde jij tijdens je eigen schoolleeftijd? 

Wie waren de sterren in je lagere school? 

 

- Sociale vergelijking 

 

                                       fysiekf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zelfbeeld verandert ingrijpend in deze periode. Kinderen krijgen immers een 

hoop informatie over zichzelf te verwerken (via vrienden, ouders, leerkrachten, 

trainers, …). Ze doen aan sociale vergelijking. M.a.w. lagere schoolkinderen leren 

zichzelf kennen door te kijken naar anderen. Hoe doen die anderen, wat kunnen 

ze, wat hebben ze, … Langzaamaan gaan ze zichzelf op verschillende vlakken 

vergelijken met leeftijdsgenoten. Wat zijn de verwachtingen voor die 

leeftijdsgroep? Hoe kan ik aan die verwachtingen voldoen? 

Dit hele proces waarin ze zich spiegelen aan hun leeftijdsgenoten bepaalt voor 

een groot deel de manier waarop ze naar zichzelf kijken. 

 

Een (realistisch) zelfbeeld vereist de ontwikkeling van een eigenwaarde, positief 

of negatief. Zo zijn ze zich er goed van bewust dat ze goed zijn in het ene en 

minder goed in het andere (zie afbeelding boven).  

 

Voor de meeste kinderen neemt de eigenwaarde gestaag toe maar sommigen 

zitten vast in een schijnbaar onomkeerbare trend van mislukkingen. 

 

Opdracht 32: Sabrina is vaak de laatste van de klas Zelfs als ze haar best doet 

blijven de punten voor rekenen laag. Taal gaat nog maar met dat Frans dat er nu 

plots bijkomt weet ze het niet meer. Sabrina meent dat het toch niet meer zal 

lukken. Dinsdag is die herhalingstoets en nu al is ze bang dat ze niet zal slagen. 

Waarom leren. Ze zal toch weer de minste punten halen. Dus ze leert niets en de 

toets is ook slecht. Daarmee bevestigt Sabrina haar lage eigenwaarde. “Ik zei 

het toch,” zo zegt ze tegen haar mama “, wat ik doe lukt toch niet”. 

 

Schematiseer het probleem van Sabrina. Weet dat aanmoediginen van ouders, 

leerkrachten kunnen helpen.  

 

 

                           fysiek zelfbeeld 

 

emotioneel                                                  sociaal 

zelfbeeld                                                     zelfbeeld 

 

 

                          intellectueel zelfbeeld      
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Hier is de cirkel rond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Algemeen wordt de schoolperiode gezien als een fase van emotioneel evenwicht. 

Er kunnen wel eens spanningen opgeroepen worden door problemen in verband 

met de schoolse verplichtingen of door conflicten in de leeftijdsgroep 

(bijvoorbeeld pesten) maar voor de meeste kinderen is het een periode van 

uitbundigheid en levensvreugde.  

 

- De jonge lagere schoolkinderen tonen enorm veel respect voor gezag. Dit uit zich 

in respect voor volwassenen met een bepaalde functie, zoals de juf of meester, 

een politieagent.  

 

Bv. Zusjes Larissa (7 jaar) en Laura (6 jaar) hebben ruzie over wiens juf het 
slimste is.  

 

- Deze kinderen denken weinig na over innerlijke waarden.  De interesse blijft 

steken bij het uiterlijk van de mensen.  Wie veel kan, weet of er goed uitziet 

krijgt hun bewondering.  Ze vinden het dan ook belangrijk dat ze als jong 

schoolkind goed staan bij volwassenen (ouders en leraars).  Ze vinden het fijn van 

hen een beloning of een compliment te krijgen.  Naarmate ze ouder worden 

vinden ze het belangrijk om op een goed blaadje te staan bij hun 

leeftijdsgenoten dan bij volwassenen.  Ze kunnen zich dan ook soms in blok tegen 

vb. de meester zetten. 

 

- Kinderen in deze leeftijdsfase kunnen zich wel heel moeilijk inleven in het leed 

van anderen.  Daarom kunnen zij door te zeggen wat ze zien en denken soms heel 

wreed zijn.  Zo pesten kinderen leeftijdsgenoten die anders zijn (ros haar, nieuw 

op school, bril dragen, andere nationaliteit of huidskleur, geen kleren naar de 

laatste modetrends…). 
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Pesten  

In elke pestsituatie zijn drie groepen: 

1. De pester(s): de leider(s) bij het pesten 

2. De gepeste: het slachtoffer of de zondebok die gepest wordt 

3. De middengroep: deze is zeer verscheiden  

-een deel meedoet met de pesters: uit bewondering voor de pester, om 

populairder te worden of uit angst om gepest te worden. 

-een deel niet meedoet: ze hebben het niet door, het laat hen onverschillig, … 

 

Bv. Clip ‘Hij blijft maar boksen’ (TV.Klasse) 
 
Andere voorbeelden die het gebrek aan inlevingsvermogen bevestigen zijn het 

spotten met gehandicapten, het martelen van dieren,… 

 
Bv. Twee vriendjes (8 jaar) jagen achter een kat om aan haar staart te trekken.  
 

Opdracht 33: Beantwoord de vraagjes bij de videoclip. 

a) Hoeveel kinderen worden % gepest? 

b) Hoe uit het pesten zich in het geval van Kobe en Lena? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wat is kenmerkend voor pesten? 

 

 

 

 

 

d) Hoe voelt Kobe zich door het pesten (volgens de mama)? 
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e) Hoe brengt de deskundige de gevolgen van zwaar pesten in verband met de 

symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom? Leg uit. 

 

 

 

 

 

 

 

f) Hoe pakt basisschool De Spiegel het pesten aan? 

 

 

 

 

 

 

 

g) Hoe moet je een gepest kind opvangen volgens de deskundige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) In welk land werd de KiVa-methode ontwikkeld? 

 

 

i) Met hoeveel % nam het pesten af volgens de universiteit van Turku door KiVa? 

 

 

j) Welk element maakt de KiVa-methode net bijzonder? 

 

 

k) Beschrijf verschillende manieren van de KiVa-methode om het bewustzijn over 

pesten te vergroten. 
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D. Morele ontwikkeling 

 

- Het belangrijkste aspect van de persoonlijkheidsontwikkeling in deze 

leeftijdsfase is de morele ontwikkeling. Onder morele ontwikkeling verstaan we, 

de ontwikkeling van het geweten. In de leeftijd van 6 tot 12 jaar maakt het kind 

normen en waarden eigen middels opvoeding en onderwijs. Het schoolkind leert 

dat het voor bepaalde handelingen wordt gestraft en voor andere handelingen 

weer wordt beloond. Moreel gedrag is geen vaste karaktertrek, maar wordt mede 

gevormd door de situatie waar het kind zich in bevindt.  

 

Kinderen onder de 6 jaar zijn zich al wel bewust van wat mag en wat niet mag, 

maar deze vorm van moraal is voornamelijk bedoeld om van buiten opgelegde 

straffen (bijv. van de ouders) te vermijden. Naarmate kinderen ouder worden 

zullen zij steeds meer de intentie die achter het gedrag ligt bij hun beoordeling 

betrekken. Kinderen rond de 11 jaar leren inzien dat regels door mensen worden 

opgesteld en dat er sprake is van onderlinge overeenstemming over wat wel en 

niet goed is. 

  

- De Amerikaanse psycholoog Lawrence Kohlberg beschrijft zes stadia 

onderverdeeld in drie niveaus, waarbij hij er vanuit gaat dat moraal weliswaar 

afhankelijk is van cultuur, maar daarnaast ook universele principes heeft. Deze 

principes beschrijf hij in zijn stadiatheorie. 

  

 Preconventioneel niveau (peuter- en kleuterleeftijd): het kind richt zich in 

de eerste fase op strafvermijding (‘goed’ is wat je laat omdat je anders straf 

krijgt) en in een tweede stadium op wat het als prettig ervaart (‘goed’ is wat 

een beloning oplevert). 

 

 Conventioneel niveau (lagere schoolkind): in deze fase leert het kind in te 

zien dat datgene goed is wat strookt met de groepsnorm, daarbij niet 

rekening houdend met de inhoud van deze norm. Het gedrag wordt als goed 

gedrag gezien als anderen het als goed beoordelen en het daarmee in 

overeenstemming is met de regels van de groep. Het geweten is in deze fase 

vooral iets dat tot stand komt op basis van wederzijdse afspraken. In een 

derde stadium wordt dit bepaald door de directe omgeving, nl. ouders, 

leerkrachten, jeugdleiding, etc. In een vierde stadium geldt dit binnen 

grotere systemen, nl. wetten, justitie, leeftijdsgroep, overheid, etc.  

 

 Postconventioneel niveau (adolescentie en volwassenheid): het woord ‘goed’ is 

een relatief begrip en wordt per individu afgewogen welke norm de doorslag 

moet geven. In het vijfde stadium (vanaf 12 jaar) wordt goed gedrag 

gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid en gelijkheid van mensen. In 

het zesde en laatste stadium realiseert de persoon zich dat hij een eigen 

verantwoordelijkheid heeft als het gaat over de regels waaraan hij zich wel 

of niet aan wil houden.  
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STADIALEER VAN KOHLBERG 

Preconventioneel niveau 

Stadium 1 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

Stadium 2 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

Conventioneel niveau 

Stadium 3 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

Stadium 4 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

Postconventioneel niveau 

Stadium 5 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

Stadium 6: 

Uitleg: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 
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Het schoolkind bevindt zich qua morele ontwikkeling in het conventionele niveau: 

  

 Het egocentrisme van het kind neemt af: het kind is meer en meer in staat 

om in zijn denken en voelen de positie van de ander te begrijpen; 

 Schoolregels kunnen anders zijn dan normen die de ouders stellen, waardoor 

het kind geconfronteerd wordt met de meer formele wetten van de 

gemeenschap. Dit is het begin van het socialisatieproces van het kind;  

 Het geweten wordt niet meer alleen bepaald door de identificatie met de 

ouders, maar wordt nu mede gevormd door interne sancties: bijv. 

schuldgevoel en rechtvaardigheidsbesef;  

 Het kind wil zich wel aan de regels houden, maar krijgt ook de behoefte om 

inzicht te hebben in de functie en redelijkheid van een regel, om zodoende 

zijn gedrag daarop af te stemmen.  

 

Opdracht 34: Het Heinz dilemma is een beroemde toepassing op de theorie van 

Kohlberg. Lees en beantwoord de vraagjes. 

 
Een Europese vrouw heeft een terminale vorm van kanker. De doctoren zijn van mening dat 

slechts één bepaald medicijn haar kan redden. Een vorm van Radium, zojuist ontdekt door een 

apotheker in dezelfde stad. De productie van het medicijn kost veel, maar de apotheker rekent 

het tienvoudige van de productiekosten. Hij betaalde 20.000 voor de Radium, maar vraagt 

200.000 voor een kleine dosis van het medicijn. 

 

De man van de zieke vrouw, contacteerde iedereen die hij kende om geld te lenen, maar 

kwam maar tot de helft: 100.000. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw op sterven lag, en 

vroeg hem of hij het medicijn niet goedkoper aan hem kon verkopen, of dat hij misschien 

later kon betalen. De apotheker antwoordde: “Nee, ik ben de ontdekker van dit medicijn en ik 

ga er geld mee verdienen”. 

 

Heinz werd wanhopig, brak in, en stal het medicijn. 

 

Mag Heinz het medicijn stelen? Stel dat het niet om zijn vrouw gaat, maar om een onbekende, 

mag Heinz dan het medicijn stelen? Als het medicijn voor een lievelingshuisdier zou zijn, mag 

hij het dan stelen? Moeten mensen alles doen wat in hun macht ligt, om de wet te 

gehoorzamen? Mag de apotheker zoveel vragen voor het medicijn? 

 

Beantwoord de vraag “mag Heinz het geneesmiddel stelen” zoals een persoon in elk van 

de drie niveaus zou doen. 

 

Preconventioneel niveau  
 
Stadium 1: 
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Stadium 2: 

 

 

 

 

Conventioneel niveau  
 
Stadium 3: 

 

 

 

 

 

Stadium 4: 

 

 

 

 

 

Postconventioneel niveau  
 
Stadium 5: 

 

 

 

 

 

 

Stadium 6: 
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Opdracht 35: Bespreek de casus a.d.h.v. de vraagjes. 

 
Marianne is zestien jaar. Volgende maand zal Beyonce een concert in geven in 

Antwerpen, de stad waar de tiener woont. Haar moeder heeft haar beloofd dat ze naar het 

concert mag gaan als ze voldoende geld kan sparen met weekendwerk, zodat ze zelf haar 

ticket kan betalen. Marianne is erin geslaagd om de 40 euro voor het ticket bij elkaar te 

krijgen, plus nog eens 15 euro extra.  

 

Maar dan bedenkt mama Clara zich en zegt dat Marianne dat geld moet gebruiken om de 

hondenschool te betalen voor haar jonge hond. Het meisje is erg teleurgesteld en besluit toch 

naar het concert in het Sportpaleis te gaan. Ze koopt het ticket en zegt tegen haar moeder dat 

ze maar 10 euro heeft kunnen sparen.  

 

‘s Zaterdags gaat ze naar het concert, maar ze vertelt haar moeder dat ze de hele avond bij 

haar vriendin was. Marianne vertrouwt de volgende dag haar oudere broer Jonas wel toe dat 

ze naar het concert is geweest. Ze vraagt hem om niets te verklappen over deze leugen aan 

hun moeder. 

 

Als mama kent Clara haar dochter erg goed en ze vermoedt dat Marianne iets verzwijgt. Ze 

dreigt ermee dat als Jonas niet eerlijk is, hij volgende week de voetbalmatch van de Rode 

Duivels waar hij al zo lang naar uitkijkt mag vergeten. 

 

Moet Jonas vertellen wat Marianne heeft uitgespookt? Of toch niet?  

 

– Welke raad zou een kleuter aan Jonas geven? Welke redenering zou een kleuter volgen? 

– Welke raad zou een schoolkind aan Jonas geven? Welke redenering zou een schoolkind 

volgen? 

– Welke raad zou een adolescent aan Jonas geven? Welke redenering zou een adolescent 

volgen? 
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6.3 Seksuele ontwikkeling 
 

Tijdens de lagere schoolperiode bevindt het kind zich volgens Freud in de 

latentiefase (dit is de fase na de fallische fase). De seksuele ontwikkeling 

vertraagt sterk en komt zelfs tot stilstand, dixit Freud. 

 

Weet echter dat de fantasieën niet verdwijnen in de lagere schoolperiode. 

Integendeel, de nieuwsgierigheid naar het lichaam van de andere is nog steeds 

groot. We gaan dieper in op dit thema in het volgende hoofdstuk. 

 

We geven kort enkele kenmerken van de seksuele ontwikkeling bij het lagere 

schoolkind: 

*6-8 jaar: minder openlijke belangstelling voor de andere, zelfs ontkennen van 

belangstelling.   

*8-10 jaar: Verliefdheden begonnen al eerder maar worden nu echt intens, de 

norm is heteroseksualiteit, aanrakingen geven een intens gevoel. 

*10-12 jaar: Eerste kenmerken van puberteit treden op: belangstelling voor 

volwassen seksualiteit bij sommigen staan in contrast met preutsheid bij 

anderen. 
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Geïntegreerde oefening ontwikkelingsdomeinen peuter, kleuter, lagere schoolkind* 

 

Vul het juiste ontwikkelingsdomein in en het concept dat erbij past. Leg uit. 
 

De wekker loopt af, papa ziet Jules (4,5 jaar) tussen hem en mama in liggen. Hij is er rond 4 

uur bij gekropen. Toen papa hem wilde terugbrengen protesteerde hij heftig. “Ik wil niet bij 

jou, ik wil alleen mama, ik hou alleen van mama,” riep hij half slapend (1). Papa probeerde 

even maar gaf al snel op. Het argument over gevaarlijke draken op de kast kon hij niet 

counteren (2), toch niet met nog slechts 2 uur slaap voor de boeg. 

Gelukkig staat Jana (12 jaar) al onder de douche zodat er tijd voor iedereen is. Dat is de recent 

echter amper een probleem want Jana startte een ware campagne om lange douchebeurten te 

bannen bij het gezin Willems. “Lang douchen is slecht voor het milieu” stond er op haar 

initiatief al geruime tijd te lezen in de badkamer (3). Niet dat Jules er zich iets van aan trekt. 

Hij wil een vol bad. “Zo vol,” zegt hij tegen mama wijzend naar zijn borst. Hij krijgt zijn zin 

maar wel in een grote waskom. Bad of waskom voor Jules is alles goed, zolang het water 

maar tot aan zijn borst komt (4). Eigenlijk is er nog een voorwaarde. Hij wil ook niet meer in 

bad met Julie (ruim 2 jaar). Want zij wil aan zijn piemel trekken, en erop slaan (5). Nochtans 

waarschuwde hij haar vaak. “Niet doen, Julie,” zei hij dan, “ik zeg het tegen mama en die zet 

je op het stoute stoeltje” (6). Maar niets hielp dus geen Julie meer bij hem in bad. 

Jana staat intussen al 15 minuten voor de spiegel in haar kamer. Op kleren passen staat 

duidelijk geen tijdslimiet. Ze blijft zich maar afvragen wat haar vriendinnen zullen denken 

van haar Beyonce Tee want iedereen is gek van Justin Bieber (7). “Beyonce is so last year,” 

zei haar klasgenoot Debby gisteren nog. 

      
1. ontwikkelingsdomein:     concept: 

 uitleg: 

2.  ontwikkelingsdomein:     concept: 

 uitleg: 

3. ontwikkelingsdomein:     concept: 

uitleg: 

4. ontwikkelingsdomein:     concept: 

uitleg: 

5.  ontwikkelingsdomein:     concept: 

uitleg: 

6.  ontwikkelingsdomein:     concept: 

uitleg: 

7.  ontwikkelingsdomein:     concept: 

Uitleg: 

*Deze oefening is een voormalige toetsvraag. 
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6.4 In de media 

 
Ouders voor het eerst fitter dan hun kinderen 

Voor het eerst zijn ouders fitter dan hun kinderen. Dat zegt Sebastian Coe, de voorzitter van de 

voorbije Olympische Spelen. En Vlaams onderzoek bewijst zijn stelling. 'Terwijl kinderen fysiek 

alleen maar slechter en slechter scoren, beseffen de dertigers van nu eindelijk hoe belangrijk sporten 

is', zeggen bewegingsexperts. 

Sebastian Coe, winnaar van vier olympische medailles en voorzitter van de Spelen in Londen, wijst de 

lagere scholen met de vinger. 'Als zij niet wakker geschud worden, dreigen we voor het eerst met een 

generatie te zitten waarbij kinderen minder fit zijn dan hun ouders. Competitiesport moet gepromoot 

worden. Zeker in de lagere school. Want als je een kind de liefde voor de sport niet aanleert voor zijn 

tien jaar, is het extreem moeilijk hem op de leeftijd van 14 of 15 nog aan te sporen tot bewegen.' 

'Ik vrees dat Coe gelijk heeft wanneer hij zegt dat de huidige generatie ouders fitter is dan hun 

kinderen', reageert Bart Van Reusel, professor sportsociologie aan de KU Leuven. 'Samen met mijn 

collega's doen we al jaren onderzoek naar de fysieke fitheid van de Belgische bevolking. Daaruit blijkt 

dat onze kinderen lijden aan wat we bewegingsarmoede noemen. Ze sporten te weinig, en door de 

combinatie met het ongezonde voedingspatroon dat sommigen erop nahouden, lopen ze grote 

gezondheidsrisico's.' 

En dat terwijl de twintigers en dertigers massaal beginnen te sporten. 'Vooral fietsen en lopen zitten bij 

die generatie echt in de lift', zegt Hans Verbruggen van Sporta, de grootste recreatieve sportfederatie 

in Vlaanderen. 'Dat zijn duursporten die je individueel kan beoefenen wanneer het je uitkomt. Gezien 

het drukke leven dat ouders vandaag leiden, vormen die sporttakken dé oplossing voor wie ondanks 

alle verplichtingen toch nog wil bewegen. Het lijkt erop dat volwassenen eindelijk doorhebben dat ze 

moeten bewegen om hartproblemen, overgewicht of kanker tegen te gaan. Nu alleen hun kinderen nog 

stimuleren.' 

Net als Coe vindt Verbruggen dat er een grote verantwoordelijkheid bij de scholen ligt. 'Meer sport op 

de lagere school is dé oplossing van het probleem. Ideaal zou zijn één uur per dag, waarbij de kinderen 

actief leren genieten van bewegen. En dus niet een halfuur in de rij aanschuiven, om één keer over de 

bok te springen.' 

16-17 jaar kritieke leeftijd 

Van Reusel is het daar niet volledig mee eens. 'Het cliché jong geleerd is oud gedaan, klopt wel. En 

wie als tiener weinig beweegt, zal later als volwassene ook niet veel sporten. Maar toch is het niet 

volledig correct dat alles in de lagere school begint. Het risico op een dropout, om te stoppen met 

sporten dus, is zeer hoog op de leeftijd van 16 en 17 jaar. Omdat je interesses dan veranderen en 

omdat je gaat studeren. Maar net dan moeten jongeren actief proberen te blijven. Ze hoeven, zoals Coe 

misschien bedoelt, geen olympiërs te worden. Maar een fysiek actieve levensstijl is goed voor alles.' 

© Het Nieuwsblad, 16 augustus 2012 
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Chinees éénkindbeleid beïnvloedt gedrag 

Emotioneel minder stabiele kinderen 

 

Het Chinese eenkindbeleid heeft invloed op de persoonlijkheid van de kinderen, zeggen Australische 

onderzoekers. 

  

Ouders verplichten slecht één kind op te voeden is een ingrijpende en niet altijd populaire maatregel. 

Sommige Chinezen vinden de eenkindgeneratie egocentrischer en pleiten voor een afschaffing van de 

wet. Australische onderzoekers, onder leiding van Lisa Cameron aan de Monash University, 

bevestigen inScience dat de maatregel invloed heeft op de persoonlijkheid van de kinderen. 

De onderzoekers gingen aan de slag met ongeveer 400 mensen die voor de invoering van het 

eenkindbeleid in 1979 werden geboren (1975 of 1978) en zij die erna het levenslicht zagen (1980 of 

1983). De deelnemers speelden verschillende spelletjes waarin onder andere werd gemeten hoe 

altruïstisch ze zijn en hoeveel risico ze nemen. 

 

Bleek dat mensen geboren onder het eenkindbeleid wel degelijk verschillen van hun voorgangers: ze 

vertrouwen anderen minder, nemen minder risico’s, zijn minder optimistisch en emotioneel 

onstabieler. Enige kinderen konden wel beter sommen oplossen. De verschillen tussen beide groepen 

schommelden meestal tussen 5 en 20 procent. 

 

Natuurlijk is geboren worden onder het eenkindbeleid niet de enige beïnvloedende factor. Daarom 

probeerden de onderzoekers hun proefpersonen zo veel mogelijk gelijk te houden: ze waren allen 

geboren in Beijing, hadden families van ongeveer gelijke grootte, er was weinig leeftijdsverschil,… 

De verschillen die er wel zijn, zoals geslacht, opleiding of burgerlijke stand, zouden volgens de 

onderzoekers het onderscheid in persoonlijkheid niet zo goed verklaren als het eenkindbeleid. 

  

Omdat enkel mensen werden onderzocht die waren geboren rond de tijd dat de eenkindmaatregel van 

kracht werd, willen de onderzoekers zich niet uitspreken over de jongere generaties. Ze vermoeden 

wel dat het effect daarbij nog groter is. Ook gelden de resultaten niet voor andere landen. (tn) 

 

Enig kind in het Westen 

 

Hoe hard gelijken onze westerse ‘eenzaten’ op hun Chinese lotgenootjes? Al decennia onderzoekt de 

psychologie het verschil tussen kinderen die opgroeien met of zonder broertjes en zusjes. Zowel 

ouders als gelijken, zoals vrienden of broers en zussen, maken de sociale ontwikkeling van een kind. 

Waar broers en zussen ontbreken, verandert de relatie met de ouders. Die schenken bijvoorbeeld meer 

aandacht aan hun nakomeling. De vrees is dat zoiets kan leiden tot meer druk en egocentrisme bij het 

enige kind. 

In het begin van de twintigste eeuw liet onderzoek ons geloven dat enkele kinderen wel degelijk het 

kneusje van de klas zijn. Maar er volgden nog honderden andere studies en later meta-analyses op die 

onderzoeken. De conclusie: hoewel er verschillen zijn tussen kinderen met en kinderen zonder broers 

of zussen zijn die verwaarloosbaar en zijn enige nakomelingen niet noodzakelijk eenzaam 

en egoïstisch. 

Als enig kind opgroeien is dus één klein radertje in het geheel van levensgebeurtenissen die onze 

persoonlijkheid vormen. Deze conclusie lijkt de bevindingen van de Australische onderzoekers in een 

slecht daglicht te stellen. Toch mogen we hun onderzoek niet zomaar weggooien. Terwijl er bij ons 

genoeg gezinnen met meerdere kinderen zijn, is China doordrongen van het eenkindbeleid. Zoiets 

heeft ontegensprekelijk een grotere invloed op mens en maatschappij. 

 

© EOS (website), 10 januari 2013 
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Enig kind, asociaal kind? 
 

Ik heb het als kind gehad, en ik heb het nog altijd. Dat gevoel van op mijn hoede te moeten zijn als 

iemand de woorden 'enig kind' laat vallen. Uit ervaring weet ik namelijk dat die woordcombinatie 

meestal weinig goeds voorspelt. Want wie opgroeit zonder broer of zus, is per definitie zielig, 

asociaal, verwend en egocentrisch. 

 

Nederlandse psychologe maakt in nieuw boek brandhout van hardnekkige vooroordelen. "Niets van", 

zegt Jacqueline van Swet (52), die als klinisch psychologe en orthopedagoge in haar praktijk in Breda 

advies geeft over leren en opvoeden. "Enige kinderen zijn soepel in de omgang en kunnen juist veel 

gemakkelijker delen dan kinderen die in een groot gezin zijn opgegroeid." 

 

In haar boek Enig kind, dat dit jaar verscheen, maakt Van Swet brandhout van alle hardnekkige 

vooroordelen tegenover enige kinderen. Ze doet dit niet uit eigen belang, want zelf komt ze uit een 

gezin van drie en is ze moeder van drie dochters. Evenmin heeft ze enige kinderen in haar praktijk ooit 

als een aparte categorie ervaren. Maar op vraag van de uitgever boog ze zich over tal van 

wetenschappelijke onderzoeken en volgde ze anderhalf jaar lang 18 ouderparen en hun enig kind op. 

 

Een enig kind kan er niets aan doen dat het als enig kind wordt geboren. De 'schuld' ligt bij de ouders 

en dat laat de samenleving ook voelen. Hét kenmerk dat gezinnen met één kind onderscheidt van 

andere is dat ze zich constant moeten verantwoorden. 'En wanneer komt er een tweede?' is een 

veelvoorkomende vraag die ouders soms doet steigeren. Zeker omdat aan een enig kind vaak een 

geschiedenis voorafgaat. De moeder is heel moeilijk zwanger geraakt, het kind is het eerste jaar heel 

erg ziek geweest, ze voelen zich te oud of ze kunnen gewoon niet méér kinderen aan... Soms is het een 

combinatie van factoren. 

 

Op de ouders van een enig kind kleeft een stempel. Een mooi voorbeeld is dat één van die 18 

ouderparen die ik heb gevolgd een tweede kindje verwachtte toen mijn boek verscheen. Ze waren, 

mede naar aanleiding van het boek, tot het besef gekomen dat ze helemaal niet tot die categorie van 

'ouders van een enig kind' wilden behoren. 

 

Sommige ouders proberen ook op alle mogelijke manieren te vermijden dat hun omgeving negatief 

reageert. Ze vertellen bijvoorbeeld hele leuke dingen over hun kind of ze verkondigen tegen iedereen 

dat ze al boven de veertig zijn. Persoonlijk vind ik het heel erg dat ouders zich moeten verantwoorden 

over zo'n uiterst persoonlijke keuze die vaak zelfs niet eens een keuze is. 

 

Ouders kunnen zich nog verweren tegen die vooroordelen, kinderen niet. Hoe gaan zij ermee om? 

Bijna alle kinderen met wie ik heb gesproken, waren positief. Eén van de oudsten is intussen 26 jaar 

en heeft nu zelf ook maar één kind. Maar oudere mensen die terugblikken op hun leven als enig kind, 

klinken een heel stuk negatiever. Dat bleek toen in De Telegraaf naar aanleiding van mijn boek een 

oproep voor getuigenissen verscheen. Waarom ouderen negatiever zijn, weet ik niet. Zijn ze misschien 

eerlijker? Zijn ze minder loyaal geworden tegenover hun ouders? Of is de tijdsgeest veranderd?  

 

Vroeger werden grote gezinnen, onder meer door de kerk, gepromoot en was het helemaal een 

schande om alleen op te groeien. Zo heb ik een verhaal gehoord van een vrouw van 80 die de plantjes 

in de klas nooit water heeft mogen geven, omdat de leerkracht vond dat zij thuis al genoeg verwend 

werd... 

Het traditionele gezin heeft aan populariteit ingeboet. We zijn gewoon geraakt aan allerlei 

samenlevingsvormen. Is de samenleving dan ook toleranter geworden tegenover enige kinderen? 

 

Ik wil voorzichtig zijn. Ook vandaag wordt het hebben van slechts één kind vaak nog beschouwd als 

een vorm van egoïsme. Een gezin met twee kinderen is de standaard. Ik hoorde een jonge vrouw van 

26 vertellen over een leerkracht die haar op alle mogelijke manieren had laten merken dat ze een 

verwend nest was. Uit een rondvraag blijkt dat vele leerkrachten nog altijd van mening zijn dat ze 

enige kinderen eerst 'sociaal' moeten maken. 
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Asociaal, egocentrisch, verwend, zielig... Laten we maar beginnen aan de vooroordelen. 

 

Bij mijn onderzoek heb ik daar niets van gemerkt. Integendeel, enige kinderen kunnen meestal heel 

goed delen. En eigenlijk is dat logisch. Zij hebben het trauma van de onttroning niet meegemaakt 

wanneer er plots een broertje of zusje komt dat hen van de troon stoot en waardoor ze de exclusieve 

aandacht van de ouders verliezen. Daarom zijn kinderen die alleen opgroeien vaak minder bezitterig. 

Het delen met anderen gebeurt meer in een ontspannen sfeer. 

 

Ook het vooroordeel dat ze asociaal zijn, blijkt niet te kloppen. Omdat de meeste ouders goed beseffen 

dat enige kinderen vaak als asociaal gestigmatiseerd worden, besteden ze extra aandacht aan sociale 

contacten met leeftijdsgenootjes van hun kinderen. Ze gaan op vakantie met andere gezinnen of 

vragen neefjes, nichtjes of vriendjes mee. Want natuurlijk zit hun kind anders alleen maar tussen 

volwassenen. 

 

Eén van de negatieve punten in uw boek is de grote druk die ouders op een enig kind kunnen 

uitoefenen. 

 

Je kan natuurlijk niet veralgemenen. Elke situatie is uniek. Maar alle verwachtingen van de ouders 

komen wel op de schouders van één kind terecht. Als je drie kinderen hebt, is het immers niet zo erg 

dat er eentje minder sportief is. 

 

Bovendien maken ouders met één kind zich meer zorgen over de toekomst. Wat als ze vroeg sterven? 

En gaat hun kind later die last alleen kunnen dragen als ze ziek worden? Bij de enige kinderen zelf is 

dat gevoel dubbel. Oké, ze kunnen de zorg voor hun ouders niet delen met een broer of zus. Maar aan 

de andere kant hoeven ze ook geen ruzie te maken over wie moeder met Kerstmis zal uitnodigen. 

 

© Gazet van Antwerpen, 12 februari 2008. 
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7. De jongere 
 

Bij het verlaten van de lagere school treedt er voor het kind een belangrijke 

verandering op.  Het is een overgangsfase tussen de kindertijd, waarin het kind nog 

volledig afhankelijk is van zijn opvoeders voor wat betreft veiligheid, warmte, voedsel, 

aandacht en verzorging, en de periode van de volwassenheid, waarin de mens geacht 

wordt min of meer zelfstandig keuzes te maken en daar ook zelf de 

verantwoordelijkheid voor te dragen. 
 

Enerzijds is het kind geen echt kind meer, maar anderzijds is het ook nog geen 

volwassene. Dit geldt zowel voor de lichamelijke, de geestelijke en de seksuele 

ontwikkeling. De veranderingen die plaats vinden tussen een kind en een volwassene 

noemen we de adolescentie.  Enkel de lichamelijke volwassenwording of het seksueel rijp 

worden noemen we de puberteit. 

 

Vandaar dat de jongere tijdens de jeugdperiode vaak ook nog de puber of de adolescent 

wordt genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overgangsrituelen 

Het Luvalevolk uit Zambia verzamelt om de paar jaar de tienerjongens van éénzelfde leeftijdsgroep 
op een afgelegen plek, ver weg van de rest van het dorp. De jongens verblijven er in tijdelijke 
hutten. Ze moeten verschillende overgangsrituelen doorstaan waaronder zich bekwamen in jacht, 
gevecht. Ook leren ze over de vrouw, vaderschap en hoe je een goede echtgenoot moet zijn. Ook 
worden ze besneden. Door de verstedelijking is deze praktijk wel op vele plaatsen uitgestorven. 
 

Volgens de traditionele Joodse wet wordt een jongen volwassen op de leeftijd van 13 jaar. Vandaag 
viert men dit feit nog steeds met de Bar mitswa (=”zoon van het gebod”). Bij deze gelegenheid 
leest de jongen uit de heilige Joodse geschriften voor genodigden. Tegenwoordig is er meestal een 
groots familiefeest aan gekoppeld. Wist je dat een Joods meisje de Bat Mitswa een jaar vroeger 
viert? Namelijk op de leeftijd van twaalf jaar. 
 
Hindoejongens kennen uit de hogere kasten ondergaan op hun twaalfde het overgangsritueel 

Janeyu of Heilige draad. De jongen leert gebeden in het Sanskriet. Het is een symbool voor de 
goede afkomst van de jongen en bewijst dat hij niet langer een jongen maar een man is.  
 

 

Al deze ceremonies hebben een gemeenschappelijk doel: namelijk het symbolisch vieren 

van de fysieke veranderingen die een kind naar de drempel van volwassenheid leiden. In 

onze Westerse samenleving bestaat er zo geen welbepaald moment meer tussen kind 

zijn en volwassenheid. Voor ons is het een lang en soms bewogen proces…  
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7.1 Lichamelijke ontwikkeling 

 

A. Algemene lichamelijke ontwikkeling 

 

Tijdens de adolescentie staan de volgende lichamelijke veranderingen centraal: 

- Versnellingen van de lichaamsgroei en verandering in lichaamsproporties (o.w.v. 

het groeihormoon) = groeispurt. 

- Seksuele rijpingsprocessen (ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken 

en de geslachtsorganen o.w.v. het geslachtshormoon). 
 

Versnellingen van de lichaamsgroei en verandering in lichaamsproporties 

 

- De groeiversnellingen hebben betrekking op de 

lengte, het gewicht en het skelet. Een belangrijke 

hormoon wat tijdens deze periode extra 

geproduceerd wordt is het groeihormoon, dit 

zorgt ervoor dat  zowel jongens als meisjes in 

lengte en gewicht snel toe nemen.   

 

- Het tijdstip echter, waarop de groeiversnelling 

plaatsvindt, is niet voor alle lichaamsdelen 

hetzelfde. Hoofd, handen en voeten bereiken het 

eerst hun volwassen vorm. Daarna volgen de armen 

en de benen en tenslotte de romp.  

 

- Dit verklaart de spichtige, ietwat slungelachtige 

gestalte van vele tieners en hun onhandigheid. 

 

Opdracht 36. Wat kun je afleiden uit de grafiek? 
 

- 

   

-   

 

- 

 

Enkele cijfers (ter informatie) 
 

GROEIVERSNELLING Meisjes Jongens 

begin van de groeiversnelling 

hoogste groeiversnelling 

groeisnelheid 

stilvallen groei 

- tussen 9.5 en 13 jaar 

- gemiddeld: 12 jaar 

- 9 cm/jaar 

- gemiddeld 17 jaar 

- tussen 10.5 en 16 jaar 

- gemiddeld 13 jaar 

- 11 cm/jaar 

- gemiddeld 18.5 jaar. 
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Seksuele rijpingsprocessen 

 

- Het begin van de puberteit is verschillend voor beide geslachten: bij meisjes 

beginnen de lichamelijke ontwikkelingen meestal 1 à 2 jaar eerder dan bij 

jongens. Daarnaast zijn er ook individuele verschillen in begin, einde, duur en 

tempo. 

 

- De seksuele rijpingsprocessen komen in de eerste plaats tot uiting in de 

ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken: borstontwikkeling, pubaire 

beharing, ontwikkeling van de genitaliën, de eerste menstruatie en de eerste 

zaadlozing.  

 

- Primaire geslachtskenmerken zijn de kenmerken die rechtstreeks verbonden zijn 

met de voortplanting. Deze zijn reeds aanwezig bij de geboorte en maken het 

echte onderscheid tussen man en vrouw. 

 

Meisjes: 

Aanvang 
puberteit 

Start seksuele rijping Eerste menstruatie Geslachtsrijp of 
biologisch volwassen 

9 à 14 jaar - Ontwikkeling van        
de borsten 
- Groei van de pubaire 
beharing 

± 13 jaar (tussen 10 
en 16 jaar) 

± 15 jaar 

Jongens:  

Aanvang 
puberteit 

Start seksuele rijping Eerste 
zaadlozing 

Geslachtsrijp of 
biologisch 
volwassen 

10 à 15 jaar - Versnelde groei van de 
teelballen 
- Langzame groei van de 
pubaire beharing 
 

Later volgen: 
- lengtegroei van de penis 
- okselbeharing 
- baardgroei 
- stemverlaging 

Gegevens niet 
beschikbaar 

± 16 jaar 

 

- De leeftijd waarop jonge mensen de adolescentie bereiken is zeer verschillend.  

De één is op zijn 12de al lichamelijk volwassen, de ander ziet er op die leeftijd nog 

uit als een kind en voelt zich vaak ook zo.  Deze verscheidenheid is heel normaal, 

maar hebben wel invloed op het beeld dat jongeren van zichzelf hebben en dat 

anderen van hen hebben.  De houding van de jongere tegenover de eigen 

lichamelijke ontwikkeling kan soms problematische vormen aannemen (vb. 

anorexia, negatief zelfbeeld, vroeg of laat bloeier zijn). 
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Acceleratieverschijnsel 

 

- Het acceleratieverschijnsel wijst op een versnelde ontwikkeling van de huidige 

adolescent in vergelijking met pubers van enkele generaties geleden. Jongeren 

worden tegenwoordig groter en zijn vroeger geslachtsrijp dan hun collega’s van 

ongeveer een eeuw geleden. In lengte zijn jongeren gemiddeld 10 centimeter 

groter en 3 jaar eerder geslachtsrijp.  

 

- Als verklaring wordt gedacht aan een rijkere voeding, betere hygiëne en 

gezondheidszorg, de afschaffing van kinderarbeid en het doorbreken van 

seksuele taboes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meisjes krijgen steeds vroeger maandstonden 

De eerste ongesteldheid treedt bij Nederlandse meisjes steeds eerder op. In 1997 was de gemiddelde 

leeftijd 13,15 jaar, in 2009 was dit gedaald naar 13,05 jaar. In 1955 menstrueerden Nederlandse 

meisjes voor het eerst op de leeftijd van 13,66 jaar.  

Bij meisjes van Turkse origine daalde de leeftijd van 12,8 jaar in 1997, naar 12,5 jaar in 2009. 

Datzelfde geldt voor de meisjes van Marokkaanse herkomst: van 12,9 jaar in 1997, naar 12,6 jaar in 

2009. Zij zijn daarmee significant jonger dan Nederlandse meisjes. In 2009 menstrueerde 33% van de 

Turkse meisjes al op de basisschool, tegenover 11% van de Marokkaanse en 8% van de Nederlandse 

meisjes. (…) 

© www.gezondheid.be, 30 mei 2013. 

http://www.gezondheid.be/
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B. Motorische ontwikkeling 

 

 Tijdens de lagere schoolleeftijd leert het kind zijn lichaam perfect beheersen. 

 Bij de adolescent komt daar nog eens bij dat er een ontwikkeling van het 

 spierweefsel, longen en hart plaatsvinden, waardoor hun kracht en 

 uithoudingsvermogen sterk toenemen.  

 

 Sporten zoals basketbal, volleybal, voetbal, fitness, zwemmen, … zijn dan ook de 

 favoriete bezigheden van jongeren. Ze proberen daarin hun technieken te 

 verbeteren, hun lichamelijke aantrekkelijkheid te vergroten, een competitieve 

 plaats te verwerven en/of zoeken er ‘just for fun’-amusement (met 

 leeftijdsgenoten). 

 

 

C. Perceptuele ontwikkeling 

 

 Sommige ouders vragen zich af hoe het mogelijk is dat hun puber kan studeren 

 met een hoofdtelefoon (met luide muziek) op. Of dat ze op hetzelfde moment 

 met drie verschillende dingen bezig zijn zoals chatten, muziek downloaden en 

 leren. 

 

 De verklaring ligt in de toegenomen capaciteit van de aandacht en het 

 concentratievermogen, in vergelijking met het lagere schoolkind.  

- Jongeren kunnen selectief te werk gaan in hun aandacht. Ze kunnen hun 

aandacht  richten op één bron (bv. leren, met muziek op de 

achtergrond). Maar ze kunnen  ook hun aandacht verdelen, waardoor ze 

meerdere activiteiten tegelijkertijd  kunnen verrichten (bv. chatten, 

muziek downloaden en leren) én met meerdere informatie-eenheden 

rekening kunnen houden (bv. in het drukke verkeer).  

- Daarenboven kunnen ze zich voor langere tijd geconcentreerd 

bezighouden,  waardoor ze complexere taken en problemen tot een goed 

einde kunnen brengen. 
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7.2 Geestelijke ontwikkeling 
 

A. Cognitieve ontwikkeling 

 

Volgens Piaget (zie hoofdstuk: lager schoolkind) bevindt de adolescent zich in de  

hoogste ontwikkelingsfase, namelijk het formeel operationele stadium. 
 
Een goed voorbeeld van het verschil tussen de concrete en de formele fase is het volgende vraagstuk. Je 
hebt drie ballen; een rode, een groene en een gele. Hoeveel combinaties van twee ballen kan je maken? 
Een schoolkind zal zo’n vraagstuk oplossen door in gedachten de combinaties van ballen twee aan twee voor 
zich te zien en op te tellen. Nu is dat een heel goede methode en één die ook volwassenen nog wel gebruiken, 
maar formeel denkende mensen kunnen het vraagstuk ook op een andere manier oplossen. Namelijk door de 
kleur los te maken van de ballen en alleen met de begrippen rood, groen en geel te werken. En sommigen 
zullen ook de kleur nog kunnen missen en een formule gebruiken waarin ze gewoon met drie variabelen 
werken. 
 

Deze fase vertoont 3 nieuwe dimensies: 

 Abstract denken: 

Dit betekent dat het denken betrekking kan hebben op dingen die niet direct 

waarneembaar zijn en/of gebeurtenissen die niet rechtstreeks ervaren worden. De 

adolescent kan dus verder denken dan het ‘hier-en–nu’. Het redeneren voltrekt zich 

zonder concrete voorstellingen in het hoofd. Adolescenten kunnen niet alleen denken 

over wat is, maar ook over wat zou kunnen zijn. Dit abstract denken stelt hen in staat 

om over wetenschap, religie, moraliteit en kennis na te denken. 

 

 Hypothetisch denken: 

De adolescent kan ‘ALS … DAN’-REDENERINGEN opzetten. Het denken wordt 

‘experimenterend denken’: de adolescent kan vanuit een bepaalde hypothese een 

mogelijk gevolg bedenken. Hij kan dit gevolg toetsen aan de werkelijkheid en naargelang 

de resultaten zijn hypothese behouden of wijzigingen. 

Als iedereen alle wapens zou inleveren, dan zou het veel minder gevaarlijk zijn en … . 
 

Voor het eerst in hun leven houden adolescenten zich bezig met allerlei vragen waarop 

ze via logisch redeneren en argumenteren oplossingen zoeken. Adolescenten kunnen veel 

genoegen beleven aan dergelijke discussies. Het zou onterecht zijn om dit argumenteren 

of discussiëren louter op te vatten als zich afzetten tegen volwassenen. Het is eerder 

een argumenteren om te argumenteren om op deze manier de nieuwe denkmogelijkheid 

eindeloos uit te proberen. 

 

 Relativeren: 

Alles wat een jongere van huis uit heeft meegekregen en tot voor kort nog 

vanzelfsprekend was, kan nu ter discussie gesteld worden. In deze periode komt ook het 

inzicht dat gewoonten, waarden, normen en regels voor andere mensen en andere 

levensomstandigheden kunnen verschillen en dus relatief zijn. Niet alleen ten opzichte 

van ouders maar ook ten opzichte van de maatschappij zijn adolescenten bijzonder 

kritisch en argumentvol.  
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B. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

De adolescentie is een overgangsperiode waarin de jongere van een kind, 

opgevoed door de ouders, uitgroeit tot een volwassene, in staat om ooit zelf 

kinderen op te voeden. 
 

Hoewel de adolescentie wordt afgeschilderd als een periode van verwarring en rebellie 

blijkt uit onderzoek dat de meeste jongeren deze periode zonder kleerscheuren door 

komen. Hoewel ze soms verschillende rollen uitproberen en flirten met activiteiten die 

hun ouders verwerpelijk vinden, verloopt de adolescentie over het algemeen redelijk 

rustig. Dat wil echter niet zeggen dat de overgangen die adolescenten doormaken 

gemakkelijk zijn. Bovendien was er altijd al een “jeugd van tegenwoordig”. 

 

“Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, 
minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan 
kletspraatjes in plaats van training (...) . Jonge mensen staan niet meer op als een 
oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in 
gezelschap, (...) en tiranniseren hun leraren” 
 
Het bovenstaande citaat komt van de Griekse filosoof Socrates, die in de vijfde eeuw 

voor Christus leefde! 

 

Het is nog de vraag of het een troost is voor ouders maar het pubergedrag heeft 

volgens de bekende Nederlandse hersenonderzoeker Dick Swaab mogelijk een 

evolutionair voordeel. Jongeren die geslachtsrijp worden moeten zich niet voortplanten 

in de eigen omgeving om mutaties in het DNA te vermijden. Dus het is vanuit een 

biologisch standpunt zinvol om de pest aan je ouders te krijgen, eropuit te trekken en 

elders een nieuw leven op te bouwen, dixit Swaab. 

 

De egoïstische tiener 

Jongeren gebruiken hun nieuwe denkcapaciteiten. Daarom kunnen discussies tussen 

jongeren of tussen jongere en ouder/leerkracht zo lang aanslepen. Jongeren oefenen hun 

nieuwe vaardigheid en dit gaat gepaard met narcisme en egocentrisme. Jongeren analyseren 

zichzelf heel erg en besteden bijgevolg minder aandacht aan de buitenwereld. Toch is deze 

fase van zelfanalyse nodig voor de vorming van hun eigen identiteit. De ontwikkeling van 

abstract denken loopt zelfs veel langer dan Piaget dacht, nl. tot in de eerste helft van 

iemands twintigerjaren.  

De Nederlandse onderzoeker Wouter van den Bos toonde dit aan via hersenscans tijdens 

het spel. Hij liet mensen van verschillende leeftijden een vertrouwensspel spelen en deed 

gelijktijdig metingen van het brein. Uit de breinscans blijkt dat hoe ouder een persoon 

wordt, hoe meer hij rekening zal houden met anderen.  

Bron: http://www.socialsciences.leiden.edu/psychology/research/news/wouter-van-den-

bos-scores-with-brain-research.html 

http://www.socialsciences.leiden.edu/psychology/research/news/wouter-van-den-bos-scores-with-brain-research.html
http://www.socialsciences.leiden.edu/psychology/research/news/wouter-van-den-bos-scores-with-brain-research.html
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Kenmerkend voor deze periode is het afstand nemen van de kindrol en het opnemen van 

rollen die bij volwassenen horen. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de sociale relaties 

en de emotionele ontwikkeling van de jongeren. Identiteitsvorming is de belangrijkste 

ontwikkelingstaak in deze ontwikkelingsfase. 

 

De Duits-Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson meent dat experimenteren 

erg belangrijk is voor de jongere. Adolescentie is volgens hem een wachtkamer waarin 

een persoon nog fouten mag maken alvorens deel uit te gaan maken van de volwassen 

wereld.  

 

Experimenteren is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling naar volwassenheid 

volgens Erikson. Het niet doen is zelfs gevaarlijk. Daarbij poneert hij het begrip 

foreclosure. Dit is het te vroeg beëindigen van het experimenteren of het totaal gebrek 

aan mogelijkheden om tijdens de jeugdjaren te experimenteren. 

 

Mario, 17, moet na het overlijden van zijn vader diens rol vervullen voor zijn twee 
zussen van 11 en 10 jaar. 
Zoë, 15, is binnenkort niet meer enkel voor zichzelf verantwoordelijk, binnen twee 
maanden moet ze bevallen van een hopelijk gezonde dochter.  
Sandrine, 22, studeert af en moet voor het eerst zelf een beslissing nemen. Tot nu 
hadden haar ouders haar hele leven mooi uitgestippeld.   
 
Erikson was ervan overtuigd dat ouders hun kinderen de vrijheid moet geven om hun 

eigen identiteit beetje bij beetje te ontdekken. Dit is een moeilijke evenwichtsoefening 

in elk gezin. Enerzijds voldoende vrijheid geven zodat jongeren kunnen experimenteren, 

maar anderzijds de grenzen van wat kan en niet kan voldoende afdwingen. Het is de taak 

van ouders om kinderen af te remmen in hun extreem gedrag en om kinderen structuur 

te geven in hun leven. 

 

Jongeren gaan zo op zoek naar hun waren identiteit, aldus Erikson. Iedereen kent wel 

iemand die drastisch veranderde (bv. van skater naar emo). Jongeren passen nieuwe 

identiteiten en leren zo de eigenschappen die wel of niet bij hen passen, m.a.w. wie ze 

“echt” en niet echt zijn. Misschien heb jezelf wel eens een nieuwe identiteit gepast? 
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Een schematische weergave van de theorie van Erikson: 

 

Opdracht 37: Beschrijf elke fase in eigen woorden. 

 

De ontwikkeling van de persoonlijkheid gebeurt volgens Erikson in een aantal fasen. 

Deze fasen zijn volgens hem voorgeprogrammeerd en lopen bij de meeste mensen dus in 

een vaste volgorde. De verschillende fasen worden gekenmerkt door een aantal 

levenstaken. Elke fase gaat tevens ook gepaard met een crisis die de persoon goed moet 

verwerken. Anders zal dit een negatieve impact hebben op de volgende fasen. In elke 

fase staat eveneens een kracht of deugd centraal. Hij onderscheidt acht fasen in de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

 
Link: http://prezi.com/tq34c487hnl4/acht-levensvaardigheden-van-erik-erikson/ 

 

Vertrouwen tegenover fundamenteel wantrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Leeftijd Levenstaak Deugd 

Zuigelingen fase Geboorte tot 18 maanden Vertrouwen versus fundamenteel wantrouwen Hoop 

Peuterleeftijd 18 maanden tot 3 jaar Zelfstandigheid versus schaamte en twijfel Wil 

Kleuterleeftijd 3 tot 6 jaar Initiatief versus schuldgevoel Doelgerichtheid 

Schoolleeftijd 6 tot 12 jaar Vlijt versus minderwaardigheid Bekwaamheid 

Adolescentie 12 tot 18 jaar Identiteit versus rolverwarring Trouw 

Vroege volwassenheid 18 tot 35 jaar Intimiteit versus isolement Liefde 

Middelbare volwassenheid 35 tot 55 - 65 jaar Generativiteit versus stagnatie Zorg 

Late volwassenheid 55 - 65 tot de dood Ego-integriteit versus wanhoop Wijsheid 

http://prezi.com/tq34c487hnl4/acht-levensvaardigheden-van-erik-erikson/


Sint-Augustinusinstituut Bree                                        5SW  Pagina 172 
 

Zelfstandigheid tegenover schaamte en twijfel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatief tegenover schuldgevoel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlijt tegenover minderwaardigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identiteit tegenover rolverwarring 
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Intimiteit tegenover isolement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstaan voor verandering tegenover stagnatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ego-integriteit tegenover wanhoop 
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Mijn helden: mama en papa 

Jongeren voelen niet alleen respect voor hun ouders. Vaak staan die meer dan ooit centraal 

in hun leven. De ouders zijn de helden van de jongeren van vandaag. Ze spiegelen zich aan 

de houdingen, eigenschappen en gezinsleven van hun ouders. Onderzoek allerlei, onder 

meer van Jimtv, bewijst dat jongeren nog steeds opkijken naar celebrities maar dat deze 

na… mama of papa komen. 

Pedro De Bruyckere en Bert Smits denken dat er grote nood aan authenticiteit is bij de 

jeugd van tegenwoordig. In onze complexe wereld met virtuele vriendenverzoeken op 

overschot, wereldnieuws een muisklik weg, etc. zoeken jongeren het bekende op. Mensen 

die echt zijn met hun genereuze zijde en hun kleine kantjes, je ouders dus.   

In het pashokje komt de raad van mama over de kledingkeuze wel pas op nummer drie na 

de beste vriend/vriendin en de winkeljuffrouw, zo blijkt uit onderzoek van modemerk 

Levi’s. Niet getreurd voor de mama’s, want papa bengelt helemaal onderaan. 

Bron: De Bruyckere, P. & Smits, B. (2011): De Jeugd is tegenwoordig. p34-35. 

Jongeren gaan vreemd… online 

Het liefdesleven van Vlaamse en Nederlandse jongeren lijkt behoorlijk braaf en 

traditioneel. Uit populair onderzoek blijkt dat trouw en liefde erg hoog scoren op de 

prioriteitenlijstjes. Seks kan meestal pas als er een relatie is.  

Habbo hotel deed een onderzoek bij maar liefst 125.000 jonge respondenten naar hun 

relaties. Wat blijkt jongeren maken een onderscheid tussen online en echt vreemd gaan. 

Meer dan 40% van de tieners gaat wel eens online vreemd. 

Bron: De Bruyckere, P. & Smits, B. (2011): De Jeugd is tegenwoordig. p86-87. 

De wetenschap achter selfies 

Het woord van het jaar 2013 blijft het onderwerp van onderzoeken. We hebben het hier 

uiteraard over de selfie. Experts in de digitale cultuur Lev Manovich en Daniel 

Goddemeyer hebben het technologische zelfportret onder de loep genomen. Met hun 

project Selfiecity verzamelden ze één week in december selfies uit vijf wereldsteden. 

Uiteindelijk gebruikten ze 640 selfies uit Berlijn, Moskou, Sao Paulo, New York en 

Bangkok. Op die foto’s lieten ze een analyserende software los, die onder andere de 

glimlach, de aanwezigheid van een bril, de hoek waarin het hoofd gedraaid is,… 

analyseerde. Daaruit kwamen enkele interessante resultaten. 

 

* De gemiddelde leeftijd van het onderwerp van een selfie is 23,7 jaar. 

 

* Vrouwen nemen meer selfies dan mannen, tot ze 30 jaar oud zijn. Vanaf 30 jaar nemen 

meer mannen dan vrouwen selfies. 

 

* Mensen in Sao Paulo en Bangkok lachen het meest. Selfies uit Moskou zijn eerder 

serieus. 

 

* Vrouwen houden hun hoofd schuiner dan mannen. Gemiddeld draaien vrouwen hun 

hoofd 12,3 graden, terwijl mannen hun hoofd slechts 8,2 graden. De vrouwen van Sao 

Paulo houden hun hoofd het schuinst, gemiddeld 16,9 graden. 

 

* Selfies zijn lang niet het populairste onderwerp op Instagram. Slechts 4% van de foto’s 

op Instagram zijn selfies. Het meest populaire onderwerp zijn foto’s van katten. 



Sint-Augustinusinstituut Bree                                        5SW  Pagina 175 
 

C. Morele ontwikkeling 

 

Bij de jongere bevindt het moreel denken zich op het postconventioneel niveau (zie 

theorie van Kohlberg). Dit hebben we in het vorige hoofdstuk besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Seksuele ontwikkeling 
 

Tijdens de adolescentie komt de seksuele ontwikkeling in een stroomversnelling. Ze 

evolueert van een gerichtheid op de ontdekking van het eigen lichaam en dat van de 

ander naar een seksuele omgang  – gekenmerkt door een erotische geladenheid – met 

het eigen lichaam en dat van een ander. 

 

Met de doorbraak van de puberteit betreedt de adolescent, volgens de theorie van 

Freud, de genitale fase. Door de hormonale veranderingsprocessen breekt de 

seksualiteit los uit haar verdrongen toestand en kan zich nu ten volle manifesteren in 

een volwassen vorm gericht op de seksuele omgang met een persoon.  

 

Het beeld dat jongeren van seksualiteit hebben, is echter niet eenduidig. Aan de ene 

kant is er een grote openheid over seksualiteit in onze samenleving gekomen en wordt er 

gesuggereerd dat seks prettig is en bij het dagelijks leven hoort, aan de andere kant is 

er ook aandacht voor de negatieve aspecten van seks zoals geslachtsziekten, seksueel 

geweld en intimidatie. Toch heerst in sommige gezinnen en op sommige scholen nog een 

zekere taboesfeer rondom seksualiteit, waardoor het iets geheimzinnigs blijft. 
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7.4 In de media 
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8. De volwassene 
 

8.1 Nog even wachten met volwassen worden… 
                                    

 
 

 
 

 
 

 
 

Welke gebeurtenissen uit het leven van een volwassene springen er nog uit… 
 
 
 

Het huwelijk 

 

Iets voor jou? Op welke leeftijd? 

 

Gemiddelde leeftijd eerste huwelijk (beide): oudste 

partner 31,1 jaar, jongste partner 28,7 jaar. 

 

Steeds minder huwelijken 
 

statbel.fgov.be, 2010 

Eerste job 

 

Wat is jouw droomjob? Is er in deze job een hoge 

kans op werkzekerheid? Welke studies zijn 

noodzakelijk? 

 

We bespreken enkele trends onder schoolverlaters. 
 

vdab.be, 2010 

Kinderen… 

 

Wil jij later kinderen? Waarom (niet)? 

 

We bespreken dit verder in doelstelling 3. 
 

 

Zorg voor ouders… 

 

Hoe oud zijn jouw grootouders? Leven ze zelfstandig 

thuis? Springen je ouders bij? 

 

We gaan hier dieper op in in het volgende 

hoofdstuk… 
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8.2  Volwassenheid 

 

De volwassenheid strekt zich uit over een lange periode van ons leven. Tussen 

adolescentie en bejaarde liggen 40 jaar. Bovendien zijn bejaarden steeds kwieker 

waardoor hun leeftijd minder impact heeft op hun dagelijks leven.  

 

In onze opdeling, misschien enigszins achterhaald door de stijgende levensverwachting, 

neemt de volwassenheid zowat de helft van de hele levensloop in beslag. Daarom wordt 

vaak een onderscheid gemaakt tussen: 

De jongvolwassenheid of de vroege volwassenheid (tussen 20 en 30 jaar). 

De middenvolwassenheid (tussen 30 en 40 à 45 jaar), die soms ook het hoogtepunt van 

het leven of de zomer van het leven wordt genoemd;  

En de late volwassenheid (tussen 45 en 60 jaar). 

 

Het is niet gemakkelijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling van de volwassene. 

Het is namelijk niet duidelijk wat ‘volwassen zijn’ precies betekent. Letterlijk betekent 

het ‘volgroeid zijn’, maar dan bekijken we alleen het biologische aspect. Wat het 

psychologische aspect betreft, veronderstelt men dat het zoiets betekent als ‘stabiel, 

regelmatig, voorspelbaar qua gedragingen’. Maar het is de vraag wanneer iemand 

‘psychologisch volgroeid’ kan beschouwd worden. Volwassenheid is dus eerder een 

dynamisch dan een statisch begrip. Weet dat we in juridisch opzicht eerder spreken 

over meerderjarig (= in België 18+). 

 

De ontwikkelingen zijn minder kenmerkend dan die in de kinderjaren.  De sociale en 

emotionele ontwikkeling kan van individu tot individu sterk verschillen: elke volwassene 

maakt immers eigen keuzes... 
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8.3  Ontwikkelingstaken 

 

Wetenschapper en opvoedkundige Robert Havighurst heeft in de jaren 1970 een aantal 

zogenaamde ontwikkelingstaken uitgewerkt. Hij stelt immers dat de menselijke 

levensloop gekenmerkt is door het vervullen van opdrachten die in zekere zin specifiek 

zijn voor de opeenvolgende periodes (van baby tot bejaarde). Dat deze verschillende 

ontwikkelingstaken gevolgen hebben voor de volwassene is nogal evident.  

 

Sommige ontwikkelingstaken zijn universeel geldig (zoals kruipen voor een baby) en 

andere cultuurgebonden. Zo is het zoeken van werk in sommige culturen overbodig 

omdat men in familiaal verband het land bewerkt vanaf jonge leeftijd, terwijl in andere 

culturen een lang proces van studiekeuzes vooraf gaat aan het vinden van een job. 

 

Bij de jonge volwassenen (tussen 20 en 30 jaar) heeft hij het over: 

- keuze levenspartner 

- sociale rol, passend bij geslacht bereiken 

- groeien naar gezinsleven / leren samenleven met partner 

- gezin stichten / kinderen krijgen 

- kinderen opvoeden 

- huishouden runnen 

- werk zoeken 

- burgerlijke verantwoordelijkheid opnemen 

- een gelijkgezinde sociale groep vinden 
 

Voor de midden- en laatvolwassenheid (tussen 30 en 60 jaar) beschrijft Havighurst 

volgende ontwikkelingstaken:  

- burgerlijke en sociale verantwoordelijkheid opnemen 

- levensstandaard opbouwen en behouden 

- tienerkinderen naar volwassenheid begeleiden 

- volwassen vrijetijdsbesteding opbouwen 

- werk behouden en carrière uitbouwen / bevredigend professioneel leven uitbouwen 

- de echtgenoot waarderen als persoon 

- lichamelijke veranderingen aanvaarden en zich eraan aanpassen 

- zorg dragen voor ouder wordende ouders 

 

Opdracht 38. a) In welke leeftijdsfase van Havigshurst situeer je de 

afbeeldingen van 8.1? Leg mondeling uit. 

 

b) Leg de link tussen een ontwikkelingstaak uit de theorie van Havighurst en de 

ontwikkelingsdomeinen. Neem als voorbeeld de taak werk behouden en carrière 

uitbouwen Welke impact heeft een ontslag omwille van een herstructurering. 
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Meneer X, 45 jaar, werkt sinds zijn 19 jaar in het fabriek van Ford te Genk. Door 
herstructurering wordt zijn fabriek gesloten. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange 
dienst en moet gaan stempelen. 
→ geestelijke ontwikkeling – socio-emotioneel:  
hij verliest niet alleen zijn werk maar ook de sociale contacten die hij had op het werk 
(collega’s, ploegbaas,…). 
=sociale ontwikkeling 
Ieder dag thuis zitten is niets voor hem. Hij heeft niets omhanden, voelt zich nutteloos 
zowel voor zijn gezin als t.o.v. de maatschappij. 
=dynamisch-affectieve ontwikkeling 
 
Kies een ontwikkelingstaak en leg het verband uit met de ontwikkelingsdomeinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Een tijd voor reflectie? 
 

                   
 

Tussen de tien en de twintig procent van alle mensen zal in zijn leven te kampen krijgen 

met depressie. Vrouwen, singles, jonge volwassenen (tot 35 jaar) en lage inkomens 

hebben gemiddeld de grootste kans op depressie, zo blijkt uit onderzoek. 

 

Als gevolg van een concrete oorzaak (werk, privésituatie) kampen steeds meer mensen 

met een burnout. Toch is dit niet hetzelfde als een depressie. 

Opdracht 39. Zoek het verschil op tussen een depressie en een burnout via de 

beschikbare weblinks. 
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8.5 Rouwfasen 
 

Zie internetopdracht voor de theoretische verwerking. De vijf rouwfasen naar Elisabeth 

Kübler-Ross zijn ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, aanvaarding. 

 

Presentatie: http://prezi.com/f7w05aqho52-/fasen-van-het-rouwproces/  

 

Notities: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prezi.com/f7w05aqho52-/fasen-van-het-rouwproces/
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8.6 In de media 
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9. De oudere 
 

Onze samenleving telt steeds meer oudere mensen, vandaar dat de term vergrijzing 

opduikt (zie 6SW, doelstelling 5). Zeker in de komende jaren zal België gemiddeld ouder 

worden. De babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955, zijn of gaan binnenkort met 

pensioen. Bovendien leven deze ouderen langer. Dit zorgt voor tal van uitdagingen op 

sociaal vlak. Dit blijkt onder meer uit de bevolkingspiramide (zie 5SW, doelstelling 3). 

Meer hierover later. 

 

Zeker is dat de studie over ouderdom steeds belangrijker wordt. We noemen deze 

discipline gerontologie. Sedert enkele jaren maken we een onderscheid tussen jonge 

ouderen (van 60 à 65 tot 75 jaar) en oudere ouderen (75 jaar en ouder). 

 

De wijze waarop iemand ouder wordt en wat voor soort leven bejaarden en 

hoogbejaarden hebben, hangt af van de genen en de kwaliteit van de omgeving. We zien 

dat ouderen heel wat van hun mogelijkheden verliezen. Toch is het belangrijk om te 

benadrukken dat niet alles kommer en kwel is. De derde leeftijd heeft ook zijn mooie 

kanten. 

   

Een belangrijke vraag bij de ontwikkeling van de oudere mens luidt dan ook : “Hoe kan de 

mens zo lang mogelijk zijn competentie en levensvreugde behouden, ook als hij 

biologisch kwetsbaarder is geworden?” 

  

9.1 Lichamelijke ontwikkeling 
 

A. Algemene lichamelijke ontwikkeling 

 

- Hoe zou jij er als 70-jarige uitzien? Welke kenmerken zie je op onderstaande 

bewerking van een foto van de actrice Katie Holmes? 
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- Qua lengte en gewicht kunnen we vaststellen dat de mens tussen de 30 en 80 

jaar ongeveer 10 cm kleiner wordt. Oude mensen zijn daardoor soms opvallend 

klein. Ook het gewicht neemt gewoonlijk wat af. 

 

- De eerste confrontaties met het ouder worden, bestaan voor de meeste mensen 

uit het besef van afnemende lichamelijk vitaliteit, veranderingen in de algemene 

gezondheidstoestand en in de lichamelijke verschijning (het uiterlijk). Vele 

jongbejaarden zien hun lichaam echter niet als een hinderpaal. Het lichaam staat 

het realiseren van allerhande projecten niet in de weg. 

 

- De wijze waarop lichamelijke veranderingen en verstoringen worden verwerkt, 

verschilt erg van persoon tot persoon. Veel hangt af van de betekenis die het 

lichaam of bepaalde lichaamseigenschappen voor de persoon hebben (subjectieve 

beleving van de veranderingen) en niet zozeer van de objectieve, meetbare 

beperkingen. Men zegt niet zomaar “je bent zo oud als je je voelt”. 

 

Ook in het uiten van lichaamsklachten zien we grote verschillen. Er zijn mensen 

die voor het minste te bed blijven, terwijl anderen ondanks lichamelijke 

belemmeringen de dagelijkse taken blijven opnemen.  

 

- In het verouderende lichaam treden talrijke veranderingen op die een schadelijk 

effect hebben op het functioneren van de organen:  

 Het urinesysteem, dat afvalstoffen uitscheidt, werkt langzamer en 

minder efficiënt 

 Het maag-darmstelsel slaagt er minder goed is om waardevolle stoffen 

uit de voeding te halen 

 De spiermassa neemt af + de kracht in de overblijvende spiermassa 

zwakt af  

 Het ademhalingsstelsel kan minder zuurstof opnemen 

 Het cardiovasculaire systeem krijgt het op 2 manieren moeilijk: de 

spierkracht van het hart vermindert + de slagaders vernauwen  

   (op 75 jaar bedraagt de effectieve werking van het hart slechts 70%    

   van de werking op 30-jarige leeftijd) 

 

- De opgesomde lichamelijke veranderingen (o.a. afgenomen werking van het 

ademhalingssysteem en het cardiovasculair systeem) hebben ook een nadelig 

effect op het functioneren van de hersenen (krijgen minder zuurstof).  

Dit kan zorgen voor onder meer de volgende kwalen: 

 afname van de reactietijd: hersenen krijgen minder zuurstof door de 

afgenomen werking van het ademhalingssysteem 

 herseninfarct: de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen stopt en 

hersenweefsel sterft af 

 acute verwardheid of delirium : dit kan het gevolg zijn van afvalstoffen 

die niet verwijderd worden door de slechtwerking van het urinesysteem 

en het maag- en darmstelsel 
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- De veroudering van het lichaam kan ook tot gevolg hebben dat men zich opnieuw 

bezint over zijn lichamelijk toestand. Men wordt zich bewust van het feit dat 

botten breekbaarder worden en spieren slapper. Dit maakt dat ze wat 

voorzichtiger worden. Bij anderen leidt de bewustwording van de lichamelijke 

signalen echter tot depressiviteit. 

 

- Bewegen is echter belangrijk voor mensen op leeftijd. Onderzoek bewees immers 

dat het brein van personen tussen 50 en 85 jaar beter functioneert als ze veel 

tuinieren, wandelen of fietsen. 

 

 

B.  Motorische ontwikkeling 

 

- Met het ouder worden treden er veranderingen op motorisch vlak op. Zowel de 

fijne motoriek (bv. De deksel van een bokaal openen) als de grove motoriek (bv. 

De trap opgaan) gaan achteruit. 

 

Opdracht 40: Onderlijn in onderstaande tekst de fijne (groen) en de grove (rood) 

motorische veranderingen bij de oudere. 

 

Louisa is 83 jaar, ze is weduwe. Ze heeft drie lieve dochters. Vroeger was zij een 
actieve, sportieve vrouw. Ze deed het huishouden voor zichzelf en voor haar invalide 
vader en tweemaal in de week ging ze zwemmen. Toen ze ongeveer vijftig was viel ze van 
de keukentrap. Ze had haar ruggenwervels gekneusd en moest enkele maanden rust 
houden. Ze genas redelijk goed. Maar ze bleeft pijnklachten houden. 
 
Drie jaar geleden overleed haar man. Kort daarna kreeg zij een lichte CVA. Ze werd na 
een kort verblijf in het ziekenhuis opgenomen in het woon- en zorgcentrum. Als 
restverschijnsel van de CVA heeft Louisa een duidelijk krachtverlies in haar linkerbeen 
en –arm. Ze kan niet meer  zelfstandig stappen. Daarom maakt ze gebruik van een 
looprekje. Ze laat zich bij voorkeur rijden in de rolstoel, want haar handen doen pijn van 
het looprekje vast te houden. Haar bovenlichaam kan ze nog zelf wassen, maar de 
verzorgende moet haar helpen om haar BH vast te maken. Haar handen zijn te stijf, dit 
lukt haar niet meer. Ook de rits van haar broek of de knopen van haar kleed kan ze zelf 
niet sluiten.  
 
Haar haren worden door de verzorgende gekamd. Louisa kan haar arm niet meer naar 
omhoog bewegen. Vooraleer de verzorgende de kamer verlaat, zorgt ze ervoor dat de 
fles water opengedraaid is en dat een appel geschild is en in parten gesneden. Ook bij 
het middagmaal moet de verzorgende het vlees snijden. Louisa krijgt een vork met 
aangepast handvat. 
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- Kenmerken van de ouderdomsmotoriek 

 

Verminderde spierkracht 

bv. Maria kan haar voeten minder goed opheffen. Wanneer er een oneffenheid is, 
struikelt ze gemakkelijk. 
Verminderde soepelheid in de gewrichten 

bv. Louisa kan haar arm niet meer omhoog bewegen om haar haren te kammen. 
Verminderde evenwichtszin 

bv. Petrus struikelt over de mat en valt. 
Verminderde combinatiemotoriek 

bv. Wandelen en praten tegelijkertijd verloopt moeilijk. 
 

- Het valpatroon verandert met het ouder worden. Van de thuiswonende 65-

plussers valt 1 op 3 minstens één keer per jaar. Dit cijfer neemt toe met de 

leeftijd. Van de 75-plussers die nog thuis wonen maakt meer dan 40% jaarlijks 

minstens één val. 

 

Bij oudere mensen leidt vallen vaker tot een fysiek letsel zoals verstuikingen, 

snijwonden of kneuzingen. In ergere gevallen kunnen er zelfs breuken zijn. Ook 

de kans op een heupbreuk vergroot. Wanneer men traag stapt, heeft men meer 

kans om achteruit op de heup te vallen dan bij een snelle stap. Eén op drie 

mensen met een gebroken heup sterft binnen het jaar, zo blijkt uit cijfers van 

het expertisecentrum valpreventie Vlaanderen (EVV). 

 

C.  Perceptuele ontwikkeling 

 

Veranderingen van de zintuigen: de zintuigen zijn de instrumenten waarmee de 

hersenen contact leggen met de omgeving. Elke vorm van achteruitgang van de 

zintuigen heeft dan ook een direct effect op de kwaliteit van dat contact. De 

achteruitgang van de werking van de zintuigen verhindert de hersenen de wereld 

zo volledig mogelijk waar te nemen. Het is echter belangrijk op te merken dat 

deze achteruitgang reeds aanvangt in de vroege volwassenheid. Maar de klachten 

en ongemakken worden vaak pas echt duidelijk in de ouderdomsfase (of late 

volwassenheid). 

 

            



Sint-Augustinusinstituut Bree                                        5SW  Pagina 187 
 

Opdracht 41. 

 

Er zijn typische gezondheidsproblemen bij ouderen. Zoek de onderstaande 

ziektebeelden op en leg volgende elementen uit:  

 wat ze inhouden (klachten);  

 hoe ze ontstaan (oorzaak);  

 wat je eraan kan doen (behandeling).  

 

Uitleg van de leerkracht bij de opdracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziektebeelden: 

a) osteoporose (=botontkalking) 

b) ouderdomsslechthorendheid 

c) artrose 

d) grijze staar (=cataract) 

e) groene staar (=glaucoom) 

f) ouderdomsdiabetes (=diabetes type 2) 

g) cerebrovasculair accident (CVA) 

h) prostaatvergroting 

i) urine-incontinentie 

j) … 

k) … 

 

 

Bronnen: 

http://www.infonu.nl/ 

http://www.gezondheid.be/ 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infonu.nl/
http://www.gezondheid.be/
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9.2 Geestelijke ontwikkeling 
 

A. Cognitieve ontwikkeling 

 

Voor ouderen verandert er aardig wat op cognitief vlak. De oudere is zeker niet dommer 

dan een jongere volwassene. Op vlak van kennis zijn de scores gelijkaardig. Daarenboven 

hebben ouderen het voordeel dat ze ervaring hebben.  

 

- Wel zal een oudere vaak minder efficiënt zijn. Hiervoor zijn verschillende 

redenen op te sommen.  

 

Zo verhoogt de reactietijd (= hoelang men erover doet om op een prikkel te 

reageren) naarmate men ouder wordt.  

Bv. Léon (73j) zag vroeger in een oogopslag of de winkelbediende het correcte 
bedrag teruggaf. Nu blijft het altijd even bij de kassa staan om het na te tellen.  
 

Het geheugen (het vermogen om informatie, gebeurtenissen, ervaringen, kennis 

op lange of korte termijn te onthouden) gaat ook achteruit. Vooral het onthouden 

van nieuwe zaken kan problemen opleveren. 

Bv. Renilde (77j) onthoudt steeds moeilijker namen van nieuwe leden van de 
seniorenbond. 

 

B. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

De oudere werkt niet meer waardoor de sociale ruimte zich meestal beperkt tot gezin 

en vrije tijd. Vrijwilligerswerk biedt voor een kleine groep van erg gemotiveerde 

ouderen een uitweg. Maar ook het wegvallen van de levenspartner of de verhoogde graad 

van zorgbehoevendheid beperken de sociale ruimte.  

 

Toch geeft pensionering op korte termijn vaak een boost. Vele ouderen voelen zich 

gelukkiger in de eerste jaren na hun pensionering. Na de dood van de partner vallen veel 

ouderen in een zwart gat. Zeker als de eerste golf van steun net na het overlijden 

wegvalt. 

 

We bespreken de socio-emotionele ontwikkeling verder via nieuwsbronnen. 
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9.3 Seksuele ontwikkeling 

 

De vraag is niet “hebben ouderen nog seks” maar “waarom hebben jongeren en 

volwassenen er problemen mee”. De lichamelijke drang om seks te hebben neemt 

inderdaad af met de leeftijd maar verdwijnt niet helemaal.  

 

- Biologisch gezien belandt de vrouw in het climacterium. Dit zijn de 

overgangsjaren waarin de vrouw geleidelijk onvruchtbaar wordt. De menstruaties 

worden onregelmatig, blijven uit, kunnen heviger en langduriger worden. De 

productie van de oestrogenen (en testosteron) stopt en de menopauze begint. 

Dit betekent dat de vruchtbare periode van de vrouw eindigt, vanaf dit moment 

is de vrouw postmenopauzaal. De vrouw zit gemiddeld rond haar vijftigste in de 

menopauze. 

 

Bij de man spreken we van peno- of andropauze. De testosteronpiek ’s ochtends 

en tijdens de opwindingsfase vermindert waardoor er mogelijk erectieproblemen 

ontstaan. 

 

- Ouderen worden geconfronteerd met een aantal mythes die gelden rond 

seksualiteit. Deze mythes leiden er toe dat er maatschappelijk gezien een eerder 

negatieve beeldvorming rond ouderen en seksualiteit geldt. 

 

 Mythe 1: Ouderen zouden voornamelijk aftakelen, ook op vlak van 

seksualiteit.Dit betekent dat ouderen niet meer in staat zouden zijn 

seksuele contacten te hebben. 
 

 Mythe 2: Seksualiteit is steeds gekoppeld aan voortplanting. 

Gezien ouderen en vooral vrouwen niet meer vruchtbaar zijn, wordt dit 

gekoppeld aan het onvermogen tot seksuele relaties. 
 

 Mythe 3: Seks is iets voor jonge mensen. 

Dit is gebaseerd op de sterke prestatiegerichtheid binnen onze 

maatschappij. Seks lijkt bijgevolg niets voor oudere mensen, die er minder 

atletisch en aantrekkelijk uitzien. 

 
 Mythe 4 : Ouderen dienen zich waardig, beheerst en waardig te gedragen. 

Dit gaat uit van de fatsoennorm. De vrouw die zich hiernaar niet gedraagt, 

wordt beschouwd als de ‘dirty old woman’, de man als de ‘dirty old man’. 

Ouderen zijn vaak zelf opgegroeid in een zeer restrictieve moraal, nl. de 

beheersingsmoraal. Ook dit maakt het niet makkelijk toe te laten om van 

seks te genieten en lustgevoelens te ervaren. 
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9.4 Palliatieve zorg vs. euthanasie (zie extra les) 
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9.5 Dementie (zie extra bundel) 

 
Ongeveer 100.000 Vlamingen kampen met dementie. De verwachting is dat dit stijgt tot 

130.000 in 2020 en mogelijk 200.000 in 2050. 

 

Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van 

de geestelijke vermogens. Een diagnose is vaak moeilijk te stellen omdat men zich moet 

richten op het gedrag van de persoon. 

 

Er zijn vele vormen van dementie maar meestal berust een dementie op de ziekte van 

Alzheimer. De ware oorzaak van de dementie kan pas na de dood worden vastgesteld 

onder de microscoop. 

 

Bij de ziekte van Alzheimer treedt er vaak een verschrompeling op van de gehele 

hersenen waardoor deze er als een walnoot kunnen gaan uitzien. In bepaalde gebieden 

van de hersenen treedt er celdood op waardoor een persoon cognitieve vermogens 

verliest. Dit is een onomkeerbaar proces. Je kan dus niet genezen van Alzheimer. Met 

geneesmiddelen kunnen de symptomen wel onderdrukt worden en volgens sommige 

artsen kan de aftakeling worden vertraagd. 

 

 
 

 

Het verlies van vaardigheden volgt bij de ziekte van Alzheimer een patroon. De 

vaardigheden verdwijnen in omgekeerde volgorde als waarin we ze verworven hebben. 
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9.6 Toepassing 

 
Opdracht 42: Pas het hoofdstuk van de oudere (p182-188) toe op deze korte 

casus. Kies telkens het correcte ontwikkelingsdomein en leg uit. 

 

Harry ontwaakt in zijn propere, oubollige en ietwat armoedige flatje. Hij kijkt naar het 

lege hoofdkussen naast zich. De eenzaamheid van een bejaarde weduwnaar kan 

schrijnend zijn (a). Vier jaar geleden overleed zijn vrouw. De eerste steunbetuigingen 

waren overweldigend. Zijn kinderen, drie in totaal, kwamen elke dag langs. Al snel pikte 

iedereen weer de draad op. Alleen blijft Harry zich vaak alleen voelen. Zijn Marieke 

mist hij. Ze hadden die laatste jaren geen woorden meer nodig om elkaar te begrijpen. 

Samen gezellig op de sofa of in de zomer op die bank voor het huis. Dertig jaar heeft 

die zitbank er gestaan maar Marietje hield hem kraaknet. Zelf kan hij het niet meer (b). 

Gelukkig heeft hij een huishoudhulp van het OCMW. 

Onmiddellijk na het wakker worden bidt Harry voor Onzen lieven heer. Twee onze 

vaders, elke dag opnieuw. Bij het ontbijt leest Hij zijn krant. Hij gebruikt hiervoor zijn 

vinger en gaat regel per regel af (c). De tijd dat hij zijn gazet in een uurtje doornam is 

voorbij. 

’s Ochtends komt de verpleegster lang. Een schoon meiske. “Als ik nog jong was, ik zou 

het wel weten, ik krijg nog goesting” (d), zo vertelt de gepensioneerde ambtenaar graag 

aan zijn broer die elke maandag op de koffie komt.  (…) 

In de namiddag kijkt hij naar de herhaling van Blokken. Tien jaar geleden kon hij nog wel 

eens een antwoord voor de kandidaten uitschreeuwen. Die tijd is voorbij. "Ik wist het," 

denkt Harry al te vaak bij zichzelf, maar het komt er niet meer uit (e). Ook zijn 

geheugen laat hem steeds meer in de steek.   (…) 

 

a) Ontwikkelingsdomein: 

Uitleg: 

 

 

b) Ontwikkelingsdomein: 

Uitleg: 

 

 

c) Ontwikkelingsdomein: 

Uitleg: 

 

 

d) Ontwikkelingsdomein: 

Uitleg: 

 

 

e) Ontwikkelingsdomein: 

Uitleg: 
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9.7 In de media 

 

Weduwnaars overlijden sneller  

Na het overlijden van hun partner lopen weduwnaren tijdelijk een verhoogd risico om ook te sterven, 

vooral als het contact met kinderen en familie afneemt. 

Bij weduwen is geen verhoogd sterfterisico gevonden. Wanneer de steun die zij van hun omgeving 

ontvangen toeneemt na het partnerverlies, daalt hun risico om op korte termijn te overlijden zelfs.  

 

Dat blijkt uit onderzoek van Maurice Guiaux aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Guiaux 

onderstreept de invloed van relatienetwerken als vangnet op late leeftijd en laat zien hoe belangrijk 

veranderingen in die netwerken voor de gezondheid van ouderen zijn.  

Tussen 1992 en 2002 zijn 1.942 getrouwde ouderen meerdere malen in het kader van de Longitudinal 

Aging Study Amsterdam geïnterviewd; Guiaux analyseerde de gegevens hiervan. In deze periode 

verloren ruim 200 van hen hun partner. 

Gemiddeld 2,5 jaar voor het overlijden van hun partner halen getrouwde ouderen de minste steun en 

contact uit hun netwerk, concludeerde Guiaux. Vanaf het moment van overlijden beginnen alle 

netwerkleden meer steun en meer contact te onderhouden met de ouderen; deze toename zet door tot 

gemiddeld 2,5 jaar na het verlies. Met name de steun van kinderen, broers en zussen neemt toe. 

 

Toegenomen steun beschermt weduw(nar)en tegen sociale eenzaamheid, maar niet tegen emotionele 

eenzaamheid, meldt de VU Amsterdam in een mededeling. 

© De Standaard, 4 februari 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


