
Onderzoeken  Theorie  Voordelen  Nadelen  

Evolutietheorie 

(Darwin) 

Natuurlijke selectie en survival of the fittest   

Normatieve benadering  

(Hall en Gesell) 

Leeftijdsgemiddelden 

Gewerkt met een groot aantal mensen 

 

  

Testbeweging (Binet en 

Simon)  

Intelligentietesting a.d.h.v. IQ.   

Psycho-analytische visie  

(Freud en Erikson) 

Conflicten tussen biologische driften en sociale verwachtingen 

 

Freud: ID, Ego en SuperEgo 

Stadia: 

- Oraal 

- Anaal 

- Fallisch 

- Latentie 

- Genitaal 

 

Erikson: (ll. van Freud) psychosociale theorie: het ego bemiddeld 

niet alleen, het is ook een positieve kracht.  

Er is een basisconflict in ieder stadia: 

- Vertrouwen vs wantrouwen 

- Autonomie vs schaamte/twijfel 

- Initiatief vs schuld 

- Vlijt vs minderwaardigheid 

- Identiteit vs verwarring 

- Intimiteit vs isolement 

- Generativiteit vs stagnatie  

- Integratie vs wanhoop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klinische methode 

- Inspiratie voor verder 

onderzoek emotionele en 

sociale ontwikkeling  

 

 

- Te grote klemtoon op het 

seksuele 

- Cultuurspecifiek 

- Geen onderzoek bij 

kinderen gedaan 

 

 

 

- Weinig aandacht voor 

andere methodes = 

geïsoleerde methode 

- Veel ideeën zijn moeilijk 

te onderzoeken   

Behaviorisme en sociaal 

leren 

(o.a. Pavlov)   

Klassieke conditionering (stimulans � respons)  

Operante conditionering (bekrachtiging + straffen) 

Sociale leertheorie (model-leren) 

- Cognitie � cognitief-sociaal vlak 

- Persoonlijke waarden + zelf-effectiviteit  

- Toegepast in 

gedragstherapie 

(conditionering en model-

leren)  

- Visie op 

omgevingsinvloeden te 

beperkt 

- Onderschatten van de 

eigen bijdrage tot de 

eigen ontwikkeling 

  



Cognitieve 

ontwikkelingstheorie 

(Piaget) 

Kinderen bouwen kennis op door om te gaan met en het 

verkennen van de wereld = ervaring opdoen. 

- Adaptatie: structuren passen zich aan om de externe 

wereld te begrijpen en om een evenwicht te bereiken 

tussen structuren en informatie 

- 4 stadia: 

o Sensorimotorisch= zintuiglijk (0-1j) 

o Preoperationeel=symbolisch denken en spel (1-

7j) � driebergenexperiment  

o Concreet operationeel= logisch denken (7-11j) 

� conservatieproef  

o Formeel operationeel= complex en abstract 

redeneren (>11j) 

- Eerst observatie van zijn eigen kinderen 

- Dan klinische interviews  

 

- Kinderen leren actief en 

hebben een rijke, 

gestructureerde 

intelligentie 

- Stimuleerde onderzoek 

naar kinderen 

- Nog steeds vaak gebruikt 

als basis in de 

ontwikkelingspsychologie 

en schoolse leren. 

- Onderschatting baby’s en 

kleuters 

- Negeren dat de prestatie 

kan verbeteren door 

training 

- Negeren dat kinderen 

kunnen terugvallen op 

een bepaalde fase 

Informatieverwerking  Menselijke geest is een systeem dat symbolen manipuleert en 

waar informatie doorstroomt 

Input = ervaring; output = gedrag 

- Ontwikkeling = continu proces 

- Gebruik van flowcharts voor probleemoplossingen  

 

- Kind als actief denker 

zonder stadia (Piaget) 

- Zorgvuldig, rigoureuze 

onderzoeksmethoden 

- Geen omvattende theorie 

- Geen verbeelding of 

creativiteit bij kinderen  

- Testen gebeurden in een 

labo-omgeving ≠ real life  

Cognitieve ontwikkeling 

Neurowetenschap  

 

 

 

 

Bestaat uit 3 theorieën: 

 

1) Ethologie en 

evolutionaire 

ontwikkelingspsychologie 

 

 

 

 

- Bestuderen van de veranderingen in de hersenen + 

ontwikkeling van het gedrag en denken  

- Onderzoekers = psychologie, biologie, neurowet. en 

geneeskunde 

- Nieuwe methode beeldvorming 

- Hersenen 1
e
 5 jaar heel plastisch 

- Ervaring= neurale basis van van leer- en 

gedragsstoornissen en interventieonderzoek.  

 

- Kritische en gevoelige periodes = adaptieve waarde  

o Imprinting in vroege, korte periodes � het 

individu is biologisch voorbereid om adaptieve 

gedragingen aan te leren gedurende kort 

tijdsinterval en heeft steun nodig van 

omgeving die op gepaste manier stimuleert  de 

optimale periode, grenzen minder duidelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethologie 



 

 

 

 

 

 

o Probeert aanpassingswaarden te begrijpen van 

menselijke competenties � cognitieve-, 

emotionele- en sociale- die veranderen bouwt 

verder op ethologie 

 

2) Sociocultureel 

(Vygotsky) 

 

Overdracht cultuur op volgende generatie � sociale interactie is 

noodzakelijk 

- Steun van iederen  

- Waarden en normen zijn cultuurspecifiek  

 

- Kinderen ontwikkelen 

unieke vaardigheden in 

elke cultuur  

 

 

Verwaarloost biologische 

invloeden en eigen bijdragen tot 

de ontwikkeling 

3) Ecologische theorie  

(Bronfenbrenner) 

- Dynamisch 

- Mens ontwikkelt binnen een complex proces van 

relaties : 

o Microniveau 

o Mesoniveau 

o Exoniveau 

o Macroniveau 

o Chrononiveau   

o  

 

- Ontwikkeling is een 

samenspel van omgeving 

en individu 

- Mens = product en 

producent van eigen 

omgeving 

- Theorie wordt gebruikt in 

de hedendaagse 

gezinspedagogiek en 

psychologie.  

/ 

Evolutionair  
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