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Deze cursus laat je kennismaken met de ontwikkelingspsychologie. De belangrijkste pijlers 
van de ontwikkelingspsychologie worden besproken en enkele van de belangrijke 
grondleggers van de psychologie komen aan de orde. Na het algemene deel wordt uitleg 
gegeven over de ontwikkeling van de baby en hoe je aan het gedrag van de baby kunt 
zien hoe ver het in zijn ontwikkeling is. 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
• actieve deelname aan de lessen 
• nette uitwerking van de opdrachten 
• afgeronde processtappen voor het maken van de 

beroepsproducten. 

Je toekomstige collega 
 

 
  
  

> Over deze cursus

Doelstellingen
• Je kunt de vijf ontwikkelingsgebieden benoemen en omschrijven. 
• Je kunt aangeven welke factoren van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van een kind/jongere. 
• Je kunt aangeven hoe gedrag beïnvloed kan worden. 
• Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen en -gebieden van een baby. 
• Je kunt de ontwikkeling van een baby herkennen. 
• Je kunt de ontwikkeling van een baby observeren en stimuleren. 
• Je kunt de verzorging, de begeleiding en het activiteitenaanbod aanpassen aan de ontwikkeling van een 

baby. 

Naam: Janet Lanting 

Werkzaam bij: Kinderdagverblijf De Mierenhoop 

Medewerkers: 8 pedagogisch medewerkers, een  
teamleider en een huishoudelijk  
medewerker 

Werkzaam als: Pedagogisch medewerker op de babygroep 

Soort werkzaamheden: Verzorgen en begeleiden van de baby’s 

Over de werkomgeving: De babygroep is erg mooi en rustig ingericht, met in de hal een leuke 
ontdekruimte. Daar kunnen de baby’s van alles zien, horen en voelen op hun 
kruip- en looptocht door de gang. De sfeer is erg goed op het 
kinderdagverblijf. Ik werk hier met veel plezier. 

Wat is er leuk aan je werk: Ik vind het vooral leuk dat baby’s zich zo snel ontwikkelen. Dat maak ik van 
dichtbij mee. Heel bijzonder. 

Grootste blunder: Ik moest eens een baby temperaturen, maar vond dat best spannend de 
eerste keer. Ik had de thermometer niet ver genoeg gestopt, waardoor ik de 
koorts niet heb onderkend. Daarover voelde ik me heel schuldig. 

Waar werk je aan: Ik vind het nog wel eens lastig om de rust in de groep te bewaren wanneer 
de baby’s elkaar aansteken met hun gehuil. 
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Beroepsproduct: Ontwikkelingsschema baby’s

Dit beroepsproduct inleveren voor: 

Werkmodel: 
Ontwikkelings-
schema 

In deze cursus leer je welke ontwikkelingsgebieden er zijn en hoe baby’s de 
verschillende ontwikkelingsgebieden doorlopen. Om het voor jezelf overzichtelijk te 
houden, maak je per tweetal een ontwikkelingsschema voor baby’s. Hierin vermeld je 
wat een baby per ontwikkeling allemaal kan op de leeftijden van 0 weken, 6 weken, 12 
weken, 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden. 
 
Per ontwikkelingsgebied (cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, seksueel) beschrijf 
je: 
• de kenmerken per ontwikkelingsfase 
• veelvoorkomende vragen van ouders met antwoorden 
• tips ter stimulering van het ontwikkelingsgebied 
• activiteiten voor het stimuleren van het ontwikkelingsgebied. 
 
Processtappen 
• Maak een planning en een taakverdeling. 
• Gebruik het werkmodel ‘Ontwikkelingsschema’ om het ontwikkelingsschema voor 

baby’s in te vullen. Vul eerst de kenmerken in per ontwikkelingsgebied voor alle 
leeftijden die in het schema genoemd zijn. 

• Kies vervolgens een van de leeftijden uit als doelgroep waarvoor je de rest van het 
schema gaat invullen. 

• Overleg met je medestudent over welk soort vragen bij ouders zouden kunnen leven 
bij elk ontwikkelingsgebied rondom een kind van de door jullie gekozen leeftijd. 
Vermeld bij elk ontwikkelingsgebied een potentiële vraag van ouders. Formuleer 
vervolgens wat jullie antwoord zou zijn. 

• Geef bij elk ontwikkelingsgebied een tip om dat te stimuleren bij kinderen van de 
door jullie gekozen leeftijd. 

• Bedenk bij elk ontwikkelingsgebied een activiteit voor een kind van de door jullie 
gekozen leeftijd. 

 
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende 
processtap. 

Werkmodel: 
Cursusplanning 
op  
www.factor-e.nl 

Eisen aan het beroepsproduct 
• Het schema is volledig ingevuld. 
• De vragen, antwoorden, tips en activiteiten sluiten nauw aan bij de leeftijdscategorie 

waarvoor jullie gekozen hebben. 
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Voorbeeld werkmodel: ontwikkelingsschema baby’s 
 

 

 

 Lichamelijk Cognitief Sociaal Emotioneel Seksueel 

0 weken      

6 weken       

12 weken      

6 maanden      

12 maanden      

18 maanden      

Gekozen leeftijd:  

Veelvoorkomen
de vragen van 
ouders 

     

Antwoord op 
de vragen van 
ouders 

     

Tips ter 
stimulering 
ontwikkelings-
gebied 

     

Activiteiten ter 
stimulering 
ontwikkelings-
gebied 

     

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens de cursus, voeg je toe aan de 

woordenlijst. 
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 
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Wanneer je met kinderen werkt, behoor je kennis te hebben over hoe de ontwikkeling van 
een kind gemiddeld verloopt. In theoriebron 1 spreken we over ontwikkelingspsychologie.  
 
• Lees deze theoriebron goed door. Leg dan in je eigen woorden uit wat 

ontwikkelingspsychologie is en waarom het bijvoorbeeld geen groeipsychologie heet. 
Gebruik hiervoor ongeveer een half A4'tje. 

 

 
In de theorie kun je lezen dat er vijf hoofdontwikkelingsgebieden zijn binnen de 
ontwikkelingspsychologie. Hieronder zie je een schema.  
 

> Ontwikkelingspsychologie en 
gedrag 

Doelstellingen
• Je kunt aangeven wat ontwikkelingspsychologie is. 
• Je kunt de vijf belangrijkste ontwikkelingsgebieden benoemen. 
• Je kunt uitleggen welke externe factoren de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden en hoe. 
• Je kunt de behoeftenpiramide van Maslow uitleggen. 
• Je kunt de fundamentele behoeften beschrijven. 
• Je kunt de vorming van een gehechtheidsrelatie benoemen. 
• Je kunt uitleggen waarom veilige hechting belangrijk is. 
• Je kunt benoemen wat de scheppende voorwaarden van ouders zijn bij de ontwikkeling van een kind. 

Opdracht 1: Ontwikkelingspsychologie 

Theoriebron 1: 
Ontwikkelings-
psychologie 

Opdracht 2: Ontwikkelingsgebieden  
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Emotionele 

ontwikkeling 

• Zet de volgende trefwoorden bij het juiste ontwikkelingsgebied: 
 

lichaam leren kennen - vermogen tot denken - zintuiglijke ontwikkeling - sociale 
omgang - vertrouwensband - grove en fijne motoriek - taalontwikkeling - hechting - 
acceptatie - lustbeleving 

 

 

 
• Vul de onderstaande mindmap aan met de juiste begrippen uit de theorie. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Vertel in je eigen woorden wat het verschil is tussen de grove motoriek en de fijne 

motoriek. Noem drie activiteiten waarbij de grove motoriek gebruikt wordt en drie 
activiteiten met een fijn motorische beweging. 

 
– Verschil grove motoriek en fijne motoriek: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Lichamelijke ontwikkeling   

Cognitieve ontwikkeling   

Emotionele ontwikkeling   

Sociale ontwikkeling   

Seksuele ontwikkeling   

Opdracht 3: Emotionele ontwikkeling 

Opdracht 4: Motoriek  
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– Activiteiten waarbij de grove motoriek gebruikt wordt: 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________________________________________________  

– Activiteiten waarbij de fijne motoriek gebruikt wordt: 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________________________________________________  

 
• Wat wordt bedoeld met cognitieve ontwikkeling? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• In welke drie subgroepen is de cognitieve ontwikkeling onder te verdelen? 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________________________________________________________  

• Lees de volgende stellingen en geef aan of deze waar of niet waar zijn. 
 

1. Vanaf de geboorte leert de baby zijn taal te ontwikkelen.  WAAR/NIET WAAR 
2. Schrijven en lezen vallen ook onder de taalontwikkeling.  WAAR/NIET WAAR 
3. De taalontwikkeling valt onder de zintuiglijke ontwikkeling.  WAAR/NIET WAAR 
4. Het kunnen leren valt niet onder de cognitieve ontwikkeling.  WAAR/NIET WAAR 

 

 
• De sociale ontwikkeling bevat twee belangrijke uitgangspunten, zoals je in de theorie 

hebt kunnen lezen. Wat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van de sociale 
ontwikkeling? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
• De seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte. Waardoor komt dat? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 5: Cognitieve ontwikkeling 

Opdracht 6: Sociale ontwikkeling 

Opdracht 7: Seksuele ontwikkeling  
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• In hoeverre heeft de seksuele ontwikkeling bij jonge kinderen al met seks te maken? 
Licht je antwoord toe. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
• Leg in je eigen woorden uit waarom de spel- en tekenontwikkeling belangrijk is om te 

volgen en wat deze toevoegt aan de andere ontwikkelingsgebieden. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
• De ontwikkeling van kinderen verloopt grotendeels gelijk, maar er zijn enkele factoren 

die invloed hebben op deze ontwikkeling. Noem de drie belangrijkste factoren en geef 
van elke factor een duidelijk voorbeeld. 

 

 

 
• In de theorie heb je kunnen lezen over aanleg en ervaring. Twee verschillende termen 

die invloed op elkaar hebben. Weet jij het verschil? Plaats de volgende zinnen in de 
juiste kolom. 

 
– Finn speelt vaak met de bal. Dat doet hij samen met zijn vader, die hem 

aanwijzingen geeft. 
– Kay is een muzikaal talent. 
– Twan heeft net leren omrollen. Hij rolt zich nu constant om. De pedagogisch 

medewerker prijst hem daarvoor met lovende woorden. 
– Renee kan prachtig tekenen. 
– Veroni is goed in elke sport die ze doet. 
– Jasper kan na 2 weken oefenen zonder zijwieltjes fietsen. In zijn straat wordt veel 

gefietst door kinderen. 
  

Opdracht 8: Spel- en tekenontwikkeling  

Opdracht 9: Invloeden  

Factor Voorbeeld 

1.  

2.  

3.  

Opdracht 10: Aanleg en ervaring  
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• Bedenk vervolgens zelf 3 voorbeelden van aanleg en 3 voorbeelden van ervaring. 
 

Aanleg: 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

Ervaring: 

1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
• Lees theoriebron 2 goed door. Hierin kun je onder andere lezen dat Maslow vijf 

fundamentele behoeften benoemt. Beschrijf elke behoefte en geef daarvan steeds een 
voorbeeld. 

 
 

 

 
Onderzoek naar de behoeftepiramide van Maslow heeft weinig tot geen bevestiging 
opgeleverd van zijn gedachtegoed. Het probleem daarbij was niet het wel of niet bestaan 
van de fundamentele behoeften, maar dat deze behoeften niet op zijn manier te ordenen 
zijn. 
 
• Beargumenteer op ongeveer één A4'tje de behoeftepiramide van Maslow. Verwerk 

daarin de volgende punten: 
– Waarom vindt Maslow de bevrediging van de fundamentele behoeften belangrijk? 
– Waartoe kunnen onbevredigde behoeften leiden? 
– Wat is de rol van de omgeving in de mogelijke bevrediging van de behoeften? 
– Waarom denk jij dat de door Maslow gestelde ordening niet aantoonbaar is? 
– Wat is jouw eigen mening over de theorie van Maslow? 

 

Aanleg Ervaring 

  

  

  

Opdracht 11 : Behoeftehiërarchie  

Theoriebron 2: 
Gedrag 

Behoefte Omschrijving Voorbeeld 

Lichamelijk    

Veiligheid en zekerheid   

Sociale contacten    

Waardering en erkenning    

Zelfontplooiing    

Opdracht 12: Behoeftebevrediging 
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• Beschrijf het verschil in gedrag tussen een veilig gehecht kind en een angstig 

ontwijkend kind. 
 

 

 
• Beantwoord de volgende vragen. 
 

– Wat is een gehechtheidspersoon? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe ontstaat een gehechtheidsrelatie? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat is het belang van een goede/veilige gehechtheidsrelatie? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Waarom is de verbondenheid met de opvoeder zo belangrijk? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Waartoe kunnen scheidingen en dreigingen van scheiding in de vroege jeugd 
leiden? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 13: Hechting herkennen 

Veilig gehecht kind Angstig ontwijkend kind 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdracht 14: Gehechtheidsrelatie  
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• Hieronder staan de verschillende morele fasen vermeld. Beschrijf voor elke fase in je 

eigen woorden wat deze inhoudt. 
 

– Preconventionele fase: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Conventionele fase: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Postconventionele fase: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

• Hieronder staan 6 verschillende zinnen. Vermeld bij elke zin in welke fase van de 
morele ontwikkeling het kind zich bevindt. 

 
– Bart bedankt de buurjongen hartelijk voor het cadeautje dat hij heeft gekregen, 

ook al vindt hij het niet leuk. Dit heeft hij van zijn ouders geleerd. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Dante heeft geleerd dat hij niet aan de prullenbak mag komen. Hij weet niet 
waarom. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Marieke helpt haar moeder met het opruimen van de tafel, omdat ze dan een 
koekje krijgt. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Ruben geeft geen hand meer wanneer hij op visite gaat, maar een ‘boks’. Al zijn 
vrienden doen dat immers ook. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Merlin stelt de regels die thuis heersen ter discussie. Ze heeft gemerkt en gehoord 
van de regels die bij vriendinnen worden gehanteerd en vindt dat aan hun regels 
thuis wel iets veranderd mag worden. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 15: Morele ontwikkeling 

Werkmodel: 
Morele 
ontwikkeling 
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– Jonne weet best dat het niet netjes is om een uitnodiging af te slaan. Maar hij 
heeft ook geleerd dat hij eerlijk moet zijn en kiest ervoor om in deze situatie 
eerlijk te zijn en de uitnodiging af te slaan. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 
• Deze grondleggers hebben allen onderzoek gedaan op het gebied van gedrag. Zet de 

volgende woorden en begrippen in de juiste kolom: 
 

Skinnerbox - honden kwijlen - klassieke conditionering - behaviorisme - taal als 
instrument - motivatietheorie - observaties - denken door doen - denken door relaties - 
sensomotorische ontwikkeling - behoeftepiramide 

 

 
• Lees de onderstaande stellingen door en schrijf je reactie op. Leg per stelling een link 

met minstens één grondlegger. 
 

– Stelling 1: Straffen is slecht voor een kind 

Reactie: ____________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Stelling 2: Voldoende spelmogelijkheden zijn belangrijker voor een kind om zich 
te ontwikkelen dan een goede band met zijn ouders. 

Reactie: ____________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

– Stelling 3: Door klassieke conditionering toe te passen, ontwikkelt een kind zich 
sneller. 

Reactie: ____________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 16: Piaget, Vygotsky, Pavlov, Skinner en  
       Maslow  

Piaget Vygotsky Pavlov  Skinner  Maslow 
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– Stelling 4: Kinderdagverblijf De Bengels hanteert de stelling 'Gebruik je gezond 
verstand, dan hoef je niet te bouwen op wat de grondleggers van ‘vroeger’ 
zeggen over de ontwikkeling van een kind'. 

Reactie: ____________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

• Vorm vervolgens een groepje van 4 studenten en voer een discussie over de vier 
stellingen. Schrijf hieronder de meest opmerkelijke punten op die tijdens de discussie 
naar voren kwamen. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Algemeen 
De ontwikkeling van baby naar 
volwassene is een flink proces. 
Doorgaans onderscheidt men enkele 
ontwikkelingstaken, ofwel opdrachten, 
die mensen binnen een 
ontwikkelingsfase moeten zien te 
volbrengen. Bijvoorbeeld leren lopen, 
vriendjes maken en abstract leren 
denken. Wanneer een 
ontwikkelingstaak is volbracht, spreken 
we van een mijlpaal. In deze 
theoriebron zul je leren wat deze 
ontwikkelingstaken zijn. Sommige 
zullen herkenbaar zijn, andere 
misschien niet. Om aan de 
ontwikkelingstaken te kunnen voldoen, 
moet sprake zijn van ontwikkeling op 
vijf gebieden: het lichamelijke 
ontwikkelingsgebied, het cognitieve 
ontwikkelingsgebied, het emotionele 
ontwikkelingsgebied, het sociale 
ontwikkelingsgebied en het seksuele 
ontwikkelingsgebied. 
 
De ontwikkeling van een kind wordt opgesplitst in verschillende ontwikkelingsgebieden 
om beter inzicht te krijgen in de structuur van het geheel. De persoonlijkheidsontwikkeling 
verloopt bij ieder mens weer anders. Dit onderscheidt mensen van elkaar. Aard, 
temperament, karakter, geweten en zelfbewustzijn bepalen iemands persoonlijkheid. Het 
is een ingewikkelde combinatie van iemands karaktereigenschappen, de 
ontwikkelingsgebieden die hij doorloopt en de manier waarop mens en omgeving op 
elkaar reageren, die bepaalt hoe iemand uiteindelijk volwassen wordt. Hierbij spelen 
opvoeding en cultuur ook een grote rol. 
 
Door de ontwikkelingsgebieden apart te bespreken, krijg je beter inzicht in hoe deze 
werken. Tegelijkertijd zit er veel overlap in de verschillende gebieden. Dat kan ook niet 
anders, want een kind is immers niet op te delen in losse elementen. Juist de overlap 
binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden laat zien dat er een geheel ontstaat van 
ontwikkelingsfactoren die op elkaar inwerken en zodoende de persoonlijkheid van het 
kind markeren. 

Wat is ontwikkelingspsychologie? 
De ontwikkelingspsychologie is kort gezegd de psychologie van de ontwikkeling. Er is 
bewust gekozen voor de term 'ontwikkeling' en niet voor 'groei', omdat dat twee 
verschillende componenten zijn. Een kind groeit ook, maar in je werk als pedagogisch 
medewerker ben je er meer op gericht de ontwikkeling van het kind te volgen. Het 
consultatiebureau houdt de groei van het kind bij, jij richt je op de ontwikkeling: hoe 
ontwikkelt het kind zich lichamelijk, cognitief, sociaal, emotioneel en seksueel? Om te 
kunnen weten of een kind zich voldoende ontwikkelt, moet je dus weten welke 

> Theoriebron 1: 
Ontwikkelingspsychologie 
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ontwikkeling je mag verwachten bij een kind van elke leeftijd. Maar het is ook van belang 
om te weten hoe de ontwikkeling tot stand komt, hoe een kind leert. 
 
De ontwikkeling van een kind verloopt in fasen. Het kind kan pas van de ene naar de 
andere fase gaan als zijn hersenen daaraan toe zijn. Een extra stimulans om versneld over 
te gaan van fase naar fase heeft dus weinig zin als de hersenen van het kind nog niet 
voldoende ontwikkeld zijn om de volgende fase al aan te kunnen. Het is uiteraard wel 
mogelijk om vaardigheden binnen de fase waarin het kind zich bevindt te stimuleren zodat 
het kind deze vaardigheden beter onder de knie krijgt.   
 
Voor de meeste ontwikkelingstaken zijn er leeftijden waarop een kind die het best kan 
aanleren. Leren lopen doen de meeste kinderen bijvoorbeeld rond de 12 maanden. De 
hersenen, het zenuwstelsel, de botten en de spieren zijn dan voldoende gerijpt om te 
kunnen leren lopen. Het kind leert meestal (piekt) rond de 12 maanden op het gebied van 
lopen. Voor leren lezen geldt dat de piek bij kinderen meestal rond de 6 jaar ligt. Zo 
kennen verschillende ontwikkelingstaken piekleeftijden; de leeftijd waarop het kind dit het 
best (snelst) leert. 
 
Bij het overgaan van de ene naar de volgende fase kan het kind de ervaring en 
vaardigheden uit de vorige fase goed gebruiken. De ervaring uit de vorige fase gaat niet 
verloren. Het kind stapelt als het ware al deze ervaringen op en gebruikt die om de 
volgende fase beter te kunnen doorlopen. Als je dat weet, kun je je voorstellen hoe 
belangrijk het is dat het kind de ontwikkeling al in het begin van zijn leven goed doorloopt. 
Want doorloopt een kind een bepaalde fase niet goed, dan heeft dat negatieve gevolgen 
voor zijn verdere ontwikkeling. 
 
Kinderen ontwikkelen zich gemiddeld in een gelijke volgorde. Maar kinderen ontwikkelen 
zich niet op slechts één gebied. Ze ontwikkelen zich op alle gebieden tegelijkertijd, in 
wisselend tempo. Daardoor kan het heel goed gebeuren dat het kind op lichamelijk 
gebied voorloopt (het kind loopt al met 10 maanden), maar op cognitief gebied 
achterloopt (het spreekt zijn eerste woordje pas na 1,5 jaar). Dit verschil trekt vaak 
gewoon weer bij, dus hoef je dan niet te spreken van een ontwikkelingsachterstand. Dat 
gebeurt pas wanneer een kind op meer gebieden en gedurende een langere periode 
achterloopt op zijn leeftijdsgenootjes. 

Lichamelijk/motorisch ontwikkelingsgebied 
Alles wat te maken heeft met de lichamelijke groei, of de achteruitgang daarvan, en de 
zintuiglijke ontwikkeling (dus het vermogen tot horen, ruiken, proeven, zien en voelen) 
noemen we de lichamelijke ontwikkeling. Hieronder valt ook de motorische ontwikkeling, 
die de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek omvat. De grove motoriek betreft 
grotere handelingen, zoals lopen en een voorwerp vastpakken (bewegingen vanuit de 
schouder, benen en romp). De fijne motoriek betreft kleinere handelingen, zoals schrijven 
met een pen en tekenen met een potlood (bewegingen vanuit de pols). 
 
Zintuiglijke ontwikkeling 
De zintuiglijke ontwikkeling komt al voor een deel voor de geboorte tot stand. Uit 
onderzoek is gebleken dat baby’s in de baarmoeder kunnen horen en proeven. Ook de 
reuk is voor de geboorte voor een deel al af. Het zicht heeft wat meer tijd nodig om zich 
te ontwikkelen. Maar anders dan bij de andere ontwikkelingsgebieden verloopt de 
zintuiglijke ontwikkeling niet stapsgewijs. Binnen de zintuiglijke ontwikkeling zijn dan ook 
geen fasen te onderscheiden. Je spreekt bij de zintuiglijke ontwikkeling eerder van groei 
en gestage ontwikkeling. En die groei begint al vanaf de eerste dag. Zo kunnen baby’s na 
een paar dagen reageren op geluid. Ze zullen met hun hoofd draaien in de richting waar 
het geluid vandaan kwam. Sterker nog: de zintuigen worden geprikkeld wanneer er niet 
alleen geluid te horen is, maar er ook een gezicht bij de stem hoort die het geluid maakt. 
En wellicht dat ook nog gebaren worden gemaakt. 
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Behalve dat zintuigen een lichamelijk nut hebben, hebben ze veel invloed op sociaal-
emotioneel gebied. Dat komt omdat we de wereld om ons heen bekijken door de manier 
waarop wij de signalen binnenkrijgen (via onze zintuigen dus). En dat bepaalt bijvoorbeeld 
weer op welke manier kinderen hun relaties vormgeven. Dat mensen geboren sociale 
wezens zijn, blijkt ook uit het voorbeeld dat baby’s sneller reageren op menselijke 
stemmen dan op andere vormen van geluid. 
 
Grof motorische ontwikkeling 
Doel van de grove motoriek is om het kind zijn lijf te leren gebruiken en uiteindelijk ook te 
leren beheersen, zodat het zich kan bewegen en voortbewegen. Al voor de geboorte zijn 
de bewegingen van baby’s in de baarmoeder te voelen en waar te nemen. In het begin zal 
het gebruik van het lichaam nog voornamelijk willekeurig zijn, maar uiteindelijk zal een 
kind zijn eigen lichaam leren ‘besturen’. Vanaf de dag van de geboorte ‘werkt’ de baby al 
aan zijn grove motoriek. 
 
De grove motoriek ontwikkelt zich dus vanaf de geboorte verder en begint rond de romp. 
Allereerst worden de nekspieren getraind, waardoor een baby leert zijn hoofd op te tillen. 
Vervolgens worden de arm- en schouderspieren ontwikkeld, waardoor het kind zich 
liggend kan opdrukken. Daarna zijn de rugspieren aan de beurt, waardoor het kind zich 
leert omrollen (als eerste van de buik naar de rug). Zodra de bilspieren voldoende zijn 
ontwikkeld, kan het kind leren zitten. Voor het kruipen zijn de beenspieren nodig. En ten 
slotte zullen de voetspieren zich ontwikkelen, waarna het kind kan leren lopen. 
 
Fijn motorische ontwikkeling 
Nadat het kind zich vooral op grof motorisch gebied heeft ontwikkelt, komen de handen 
vrij en is er ruimte om de fijne motoriek te ontwikkelen. Deze ontwikkeling verloopt van 
binnen naar buiten, wat zoveel wil zeggen als dat de ontwikkeling begint bij het deel dat 
zich het dichtst bij het centrum van het lichaam bevindt en zich vervolgens naar buiten toe 
voortzet. Het begint dus bij het centrum van de romp (onder controle krijgen van de borst- 
en schouderspieren) en verloopt uiteindelijk via de armen en polsen naar de uiteinden van 
de ledematen; de vingers. De meeste meisjes hebben een fijnere motoriek dan jongens. 

Cognitief ontwikkelingsgebied 
Het vermogen om te kunnen denken, te kunnen onthouden en te kunnen leren, wordt 
ook wel de verstandelijke ontwikkeling, ofwel de cognitieve ontwikkeling, genoemd. 
Hieronder valt ook de ontwikkeling van taal (spreken en luisteren in de eerste plaats, 
schrijven en lezen in de tweede plaats). 
 
Taalontwikkeling 
Taal is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. Allemaal praten en luisteren we en 
schrijven we dingen op. Nauwelijks staan we erbij stil dat taal een heel grote ontwikkeling 
is geweest, die in de vroegste jaren al is begonnen. Ook bij taal is een verschil te zien 
tussen jongens en meisjes. Jongens zijn vaak luidruchtiger en gebruiken minder woorden 
en kortere zinnen dan meisjes. Hun taal is ook meer gericht op actie. Meisjes daarentegen 
zijn veelal taalvaardiger en beschikken over een grotere woordenschat. 
 
Geheugenontwikkeling 
Leren is het ontstaan van een blijvende verandering in wat iemand kan of weet. Deze 
blijvende verandering is tot stand gebracht op grond van de ervaring van die persoon. 
Daarmee kun je dus zeggen dat je voor het leren afhankelijk bent van wat je allemaal 
meemaakt. Want wat je niet meemaakt, kun je immers niet leren (als je nooit hebt 
autogereden, dat nog nooit gezien hebt of daarover nooit iets gelezen hebt, zul je niet 
kunnen autorijden). Wat je wel meemaakt, sla je op in je geheugen. Eigenlijk is leren dus 
ook het aanmaken van een geheugen. En hoe kun je nu ‘bewijzen’ dat je een ervaring in 
je geheugen hebt opgeslagen? Door je het te herinneren. Bij het herinneren roep je je 
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geheugeninhoud terug in je bewustzijn. Wanneer je je dus iets herinnert, is dat het bewijs 
dat je het in je geheugen hebt opgeslagen. Andersom geldt dat trouwens niet: wanneer je 
je iets niet kunt herinneren, betekent dat niet per se dat je het niet hebt opgeslagen in je 
geheugen. Soms kun je gewoon even niet bij die informatie. 
 
Om iets te kunnen onthouden, moet je kunnen denken. Voor baby’s houdt denken in dat 
ze langere tijd een bepaald beeld in hun hoofd kunnen vasthouden en daarover 
vervolgens ook nog gedachten hebben. Baby’s ontdekken dat wanneer hun moeder 
weggaat, zij ook weer terugkomt. Dat kunnen ze alleen weten als ze het beeld van 
‘mama’ goed in hun hoofd hebben zitten. Anders zou het kind zich daarvan geen 
voorstelling kunnen maken. Vanaf ongeveer 18 maanden kan een baby steeds beter 
beelden in zijn hoofd vasthouden. Dit vasthouden van beelden is belangrijk voor het 
geheugen. En het geheugen heeft op zijn beurt weer veel met taal te maken. Want gaat 
de taalontwikkeling vooruit, dan groeit ook het denkvermogen van het kind. 
 
Er zijn verschillende manieren van leren: 
Generaliseren: dit is het proces waarbij je wat je geleerd hebt over iets, ook toepast op iets 
anders. Heeft een kind bijvoorbeeld ontdekt dat een bal kan rollen, dan zal het aannemen 
dat elke bal kan rollen. 
Discrimineren: dit is het proces waarbij je leert dat er verschillen zijn in gebeurtenissen 
tussen situaties die veel op elkaar lijken, maar toch niet hetzelfde zijn. Dat een kleine bal 
onder de kast rolt, wil dus niet zeggen dat een grote bal dat ook doet. Ook al zijn het 
beide ballen en kunnen ze allebei rollen. 
Trial & error: dit is het proces waarbij je leert van je ervaringen. Positieve ervaringen zullen 
je bijblijven. En wat niet fijn was, zul je niet meer doen. 
Latent leren: dit wordt ook wel ongemerkt leren genoemd. Je leert namelijk heel wat 
zonder dat je doorhebt dat je aan het leren bent. Dat ontdek je pas wanneer je de 
geleerde vaardigheid daadwerkelijk nodig hebt. Omdat je bijvoorbeeld altijd langs dezelfde 
route naar school fietst, heb je de straatnamen onbewust opgeslagen in je geheugen. Als 
iemand je naar de weg vraagt, kun je zo aangeven waar ze langs moeten. Je wist pas dat 
je het wist nadat daarop een beroep werd gedaan. 
 
De aard (of het karakter) van een kind kun je al bij heel jonge baby’s zien. Baby’s lijken wel 
allemaal op elkaar, maar als je goed kijkt, zie je dat ze hun eigen manier van doen hebben. 
Daarin is het karakter van een kind te herkennen. Dat is gebaseerd op de kenmerken van 
zijn eigen zenuwstelsel. 
 
Concentratie 
Heel jonge baby’s kunnen hun aandacht nog maar zeer kort ergens bij houden. Voor een 
baby van 3 maanden is dat ongeveer vijf tot tien seconden. Naarmate baby’s groeien, 
groeit hun cognitieve vermogen en kunnen ze steeds beter beelden opslaan in hun 
geheugen. Deze beelden helpen het kind zijn aandacht ergens langer op te richten. Dit 
wordt ook wel concentratie genoemd. Naarmate het kind ouder wordt en steeds meer 
leert, neemt zijn concentratie ook toe. Het kind herkent dingen die zijn interesse wekken 
of wordt uitgedaagd om nieuwe ontdekkingen te doen. 
In de praktijk blijken veel kinderen moeite te hebben om zich te concentreren. Vooral in de 
schoolleeftijd komt dat veel voor. Het kind kan zijn aandacht dan bijvoorbeeld niet goed 
op een taak richten of kan deze niet lang vasthouden. De oorzaken hiervan kunnen zeer 
verschillend zijn. Deze kunnen in het kind zelf liggen, maar ook in zijn omgeving. 

Emotioneel ontwikkelingsgebied 
Gevoelens en emoties ontwikkelen zich ook van jongs af aan. Deze ontwikkeling – 
waaronder hechting, geborgenheid, vertrouwen, blijdschap en verdriet – vinden we op het 
emotioneel ontwikkelingsgebied. Emoties zijn belangrijk, omdat deze het sociale leven 
voor een groot deel regelen. En omdat kinderen van nature sociaal ingestelde wezens zijn, 
kun je bijna zeggen dat het leren van emoties een belangrijke levenstaak is. Het 
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emotioneel ontwikkelingsgebied is dan ook nauw 
verbonden met het sociaal ontwikkelingsgebied. 
Vaak worden deze in één adem genoemd. Men 
spreekt dan van het sociaal-emotioneel 
ontwikkelingsgebied. 

Sociaal ontwikkelingsgebied 
Naarmate de mens ouder wordt, wordt ook de 
omgang met anderen belangrijker. Deze 
ontwikkelingstaak gaat vooral om het 
ontwikkelen van jezelf en het accepteren van 
anderen. Sociaal gedrag in de omgang met 
andere mensen wordt hierbij ontwikkeld. In de 
sociale ontwikkeling leert het kind hoe het relaties 
met andere mensen krijgt en hoe het deze relaties 
kan onderhouden. 

Seksueel ontwikkelingsgebied 
Ook de seksuele ontwikkeling speelt een grote rol. Door de ontwikkeling van lichaams- en 
lustbeleving gaat de seksuele ontwikkelingstaak al op jonge leeftijd van start. Onder meer 
het ontdekken en waarderen van het eigen lichaam is een seksuele ontwikkelingstaak. 
 
Behalve de vijf belangrijkste ontwikkelingsgebieden, die hierboven uitgebreid beschreven 
zijn, zijn er nog meer ontwikkelingsgebieden. Niet alle ontwikkelingsgebieden worden hier 
behandeld, maar de volgende twee zijn nog wel het noemen waard: de spelontwikkeling 
en de tekenontwikkeling. 
 
Spelontwikkeling 
Kinderen leren door te spelen. Door spel leert het kind de wereld om zich heen kennen en 
ontdekt het daarmee ook zichzelf. Er zijn veel gebieden waarop en situaties waarin je je 
zorgen kunt maken om een kind. Maar je moet je pas echt zorgen maken wanneer een 
kind niet speelt. Bijvoorbeeld als een kind van circa 4 jaar nog steeds hetzelfde speelt, 
geen fantasie gebruikt of niet met andere kinderen speelt. Een kind maakt ook een 
ontwikkeling door op het gebied van spel. Spelen is daarmee een levensbehoefte van een 
kind. Het is een belangrijk instrument om te leren. Spel stimuleert namelijk de cognitieve, 
lichamelijke, sociale, emotionele en taalontwikkeling van een kind. Meer dan welke andere 
activiteit dan ook. 
 
Tekenontwikkeling 
De ontwikkeling van het tekenen onderschatten veel mensen. Kinderen tekenen niet 
alleen om iets moois te maken, maar ook om zich uit te drukken. Kinderen kunnen dat 
nog niet zo goed in taal, maar in een tekening kunnen ze veel emoties kwijt. Als een kind 
boos is, kan het het bijvoorbeeld prettig vinden om te krassen. Als pedagogisch 
medewerker kun je uit een tekening informatie halen over hoe een kind op dat moment in 
zijn vel zit en waar het kind zich bevindt in zijn tekenontwikkeling. Want ook de 
ontwikkeling van een kindertekening verloopt in verschillende fasen.  
 
Invloeden op de ontwikkeling 
De ontwikkeling van een kind kan dan wel volgens een bepaald patroon verlopen, er zijn 
ook factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden: 
  
Kindfactoren; aanleg en ervaring 
De ontwikkeling van mensen verloopt in grote lijnen volgens een vast patroon. Iedereen 
maakt globaal dezelfde ontwikkeling door. In grote lijnen, want bij de ontwikkeling spelen 
verschillende factoren een rol, bijvoorbeeld je aanleg en de ervaring die je tijdens je leven 
opdoet. Aanleg en ervaring staan dicht bij elkaar, omdat ze elkaar sterk beïnvloeden. Zo 
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kun je bijvoorbeeld wel veel aanleg hebben om een topsporter te worden, maar als je 
nooit sport, zal dat niet gebeuren. Je moet dus wel oefenen, trainen, het ervaren. 
Andersom geldt hetzelfde principe: je kunt het kind wel veel laten trainen, maar als het 
geen aanleg heeft om uit te blinken in sport, zal dat ook niet gebeuren.  
Doordat kinderen verschillen in aanleg, heeft dat ook invloed op de ervaringen die ze 
opdoen. Kinderen reageren immers niet hetzelfde op hun omgeving, dus zal ieder kind 
weer andere dingen uit zijn omgeving oppikken. 
 
Grofweg kun je zeggen dat de persoonlijkheid van een mens bepaald wordt door aanleg 
(nature) én door opvoeding en omgevingsfactoren (nurture). 
 
Nature 
Er zijn twee verschillende soorten aanleg. Ten eerste de aanleg die je met alle andere 
mensen deelt, zoals leren lopen en leren lezen. Ten tweede de aanleg die alleen van jou is: 
je individuele aanleg. Door de individuele aanleg verschilt ieder kind van een ander kind. 
Deze individuele aanleg is erfelijk. Het is zelfs zo dat alles wat erfelijk is, aanleg is. Maar 
alles wat aanleg is, is niet per se erfelijk. De aanleg die niet erfelijk is, zijn de factoren die 
de ontwikkeling hebben beïnvloed na de bevruchting en voor de geboorte. Een voorbeeld 
hiervan is de gezondheid van de moeder; of ze rookt en drinkt, of ze veel stress heeft of 
niet. 
 
Omgevingsfactoren (nurture) 
De ontwikkeling van kinderen wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin ze 
opgroeien. Niet alleen heeft ieder kind een innerlijke drang om te groeien en zich te 
ontwikkelen, ook heeft het inbreng van buitenaf nodig om tot verdere ontwikkeling te 
komen. Om de taal te kunnen leren, hebben kinderen bijvoorbeeld een talige omgeving 
nodig. Wil een kind zich optimaal kunnen ontwikkelen, dan zal zijn omgeving alle nodige 
ingrediënten moeten bevatten om tot deze ontwikkeling te komen. Wordt thuis weinig 
gesproken, dan krijgt het kind weinig woorden te horen, kan het met minder woorden 
oefenen en zal er minder stimulans zijn om met die woorden te gaan oefenen. Het aantal 
woorden dat kinderen tot hun beschikking hebben, verschilt dan ook enorm per cultuur 
en per gezin. Een kind dat wordt gestimuleerd, dat vragen voorgeschoteld krijgt, bij wie 
wordt doorgevraagd op wat het heeft gezegd en bij wie zijn woorden op een andere 
manier worden herhaald, heeft een grotere kans om een vlotte taalontwikkeling te 
doorlopen dan een kind dat opgroeit in een omgeving waar dat alles niet wordt gedaan. 
 
Maar ook de woonplaats en het land waar een kind opgroeit, zijn van invloed. Is er veel 
saamhorigheid of juist veel geweld in de woonplaats? Kunnen kinderen buiten spelen en 
staan ze dicht bij de natuur of wonen ze vierhoog en kunnen ze niet op straat spelen? De 
omgeving geeft het kader aan waarbinnen een kind opgroeit. En daarmee ook de kansen 
die het krijgt om te ontdekken en zich te ontwikkelen. De omgeving heeft op deze manier 
invloed op alle ontwikkelingsgebieden. 
 
Een extreem voorbeeld waarbij het belang van de omgeving duidelijk wordt, is dat van de 
wolfskinderen. Wolfskinderen zijn kinderen die niet bij mensen maar bij dieren zijn 
opgegroeid. Deze kinderen hebben nooit gesproken en nooit taal gehoord en hebben 
leren communiceren met de dieren waarbij ze zijn opgegroeid. Wanneer ze later eenmaal 
terechtkomen in de menselijke samenleving, blijken ze vaak wel klanken maar geen 
woorden te kunnen uitspreken. Het is dan niet meer aan te leren. 
 
Rijping (van het centrale zenuwstelsel) 
Rijping is een biologisch proces dat vooral afhankelijk is van de inwendige ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld die van het centrale zenuwstelsel. Deze ontwikkeling verloopt in principe 
volgens een vast schema, maar kan in snelheid verschillen door aanleg en omgeving. 
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