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Voorwoord

I do not allow my students to make statements, that start with “I believe…”
or “In my opinion…”. While I value the importance of students’ beliefs and
opinions, the controversies that we study must be evaluated primarly in
regard to available evidence.
(Guest, A. 2009, blz. XXVii)
Als student bestudeerde ik Life Span Developmental Psychology van Baltes,
Reese en Nesselroade (1977). Dit boek veranderde mijn visie op de ontwikkelingspsychologie, op het leven in het algemeen en op mijn eigen leven in
het bijzonder. Ik besefte dat menselijke ontwikkeling zich niet beperkt tot de
kinderjaren. Menselijke ontwikkeling is een levenslang proces. Een proces dat
ieder mens doorloopt op zijn eigen unieke manier.
Elke levensfase wordt gekenmerkt door specifieke uitdagingen en ontwikkelingen. Het leven wordt daardoor door jongvolwassenen, volwassenen en
ouderen anders beleefd en verschillend geleefd.
Vanuit dit levensloopperspectief schreef ik het boek dat voor u ligt. De jongvolwassenheid, de volwassenheid en de ouderdom heb ik geanalyseerd aan
de hand van vijf te onderscheiden ontwikkelingslijnen: de fysiologische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de
ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Na een
beschrijving van deze ontwikkelingslijnen worden per levensfase twee leeftijdsspecifieke thema’s in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt. De opzet
van het boek maakt het voor de geïnteresseerde lezer mogelijk om ook dwars
door het boek heen te lezen.
Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit het hoger onderwijs die zich voorbereiden op het werken met mensen. Over de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters, schoolkinderen en adolescenten en over
de dynamiek van groepsprocessen zijn verschillende geschikte boeken voorhanden, maar een toegankelijk Nederlandstalig boek op bachelorniveau
over de ‘normale’ ontwikkeling op volwassen en oudere leeftijd ontbreekt.
Toch is inzicht in de psychologische ontwikkeling van (jong)volwassenen
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en ouderen van groot belang. Dat geldt ook voor studenten die met kinderen
en adolescenten willen gaan werken. (Sociaal)pedagogische hulp richt zich
immers in veel gevallen niet alleen op kinderen, maar ook op hun volwassen
opvoeders. Om het kind te kunnen helpen, moet men daarom weten wat de
opvoeders beweegt.
Het boek is tevens bedoeld voor professionals op het brede terrein van
educatie, zorg en welzijn. Zij dienen te beschikken over ontwikkelingspsychologische kennis over de volwassenen die zij direct of indirect ondersteunen of begeleiden, of aan wie ze leiding geven. Velen zullen in hun
opleiding weinig of geen kennis op dit terrein hebben opgedaan. Dit boek
draagt dan ook bij aan de verdere professionalisering van het werkveld. De
aangereikte kennis is bedoeld om bestaande werkwijzen te helpen onderbouwen en/of kritisch te beschouwen. Dit laatste zal ook kunnen leiden tot het
bijstellen of vervangen van gebezigde methoden en technieken.
Verder denk ik dat ook voor veel volwassenen dit boek in een behoefte kan
voorzien. Vragen die leven over de eigen of andermans levensloop kunnen
erdoor worden verhelderd of in perspectief worden geplaatst.
Tot slot: elk boek heeft zijn beperkingen. Bij het schrijven heb ik keuzes
gemaakt. Deze keuzes zijn soms arbitrair. Ik stel aanvullingen, suggesties en
correcties van collega’s en kritische lezers dan ook zeer op prijs.
Nelleke Rögels

Bij de vijfde (herziene) druk
Voor deze herziene versie heb ik weer vele honderden uren literatuuronderzoek verricht. De bedoeling is om ook in het hbo studenten kennis te
laten maken met de meest actuele inzichten op het vakgebied. Nederlandse
onderzoekers, die internationaal hun sporen verdienen, krijgen daarbij extra
aandacht. Om de bruikbaarheid en leesbaarheid te verbeteren zijn de docenten uitdrukkelijk betrokken bij de revisie van het boek. Ik wil hen graag
bedanken voor de genomen moeite evenals de kritische en geïnteresseerde
meelezers van het concept. Ze hebben een grote bijdrage geleverd!
Bosch en Duin, maart 2014
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Wat weet je van de levensloop van je ouders? Welke beelden komen bij je op,
denkend over je eigen levensloop? Wat weet je eigenlijk van de levensloop van
mensen in het algemeen? Hoe algemeen of uniek is de menselijke levensloop?
Dit hoofdstuk start met de bewogen levensgeschiedenis van een oudere vrouw
(paragraaf 1.1).
Het verhaal roept tal van vragen op (zie paragraaf 1.2). Bijvoorbeeld: welke
kenmerken deelt deze vrouw met andere individuen? Waarin is ze uniek?
Waarom verandert ze sterk op bepaalde gebieden en blijft ze op andere
gebieden dezelfde? Deze en andere vragen proberen we elders in dit boek te
beantwoorden vanuit de actuele inzichten van de levenslooppsychologie. We
beginnen met het uitwerken van enkele theoretische noties (paragrafen 1.3,
1.4 en 1.5). Vervolgens bespreken we de opzet van het boek (paragrafen 1.6 en
1.7) en geven we een summiere beschrijving van de meest gangbare onderzoeksmethoden om de menselijke ontwikkeling te analyseren (paragraaf 1.8).
Dit hoofdstuk vormt de opmaat naar de overige hoofdstukken waarin de
bestaande wetenschappelijke kennis over ontwikkeling van jongvolwassenen,
volwassenen en oudere volwassenen in kaart wordt gebracht.

1.1

Een levensverhaal

Ruth Henriëtte Wallage-Binheim (zit links)

1
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Het levensverhaal van Ruth Henriëtte Wallage-Binheim
Ik ben geboren op 30 maart 1925 in Hannover. Mijn ouders waren NoordDuitse Joden en hadden een winkel in manufacturen in het historische centrum van Hannover, tegenover de kerk. Ik was hun tweede kind. Mijn broer
Hans-Werner was bij mijn geboorte twee jaar oud. Een jaar na mijn geboorte
kregen mijn ouders nog een kind: mijn zusje Hanna. We woonden boven de
winkel. Mijn ouders werkten beiden in de winkel en we hadden een meisje
dat voor ons zorgde. Mijn eerste herinneringen zijn beelden van dat huis en
de winkel. En ook van de tuin die wij even buiten de stad bezaten. Een tuin
met vruchtbomen en een tuinhuis waar wij op feestdagen zaten, aten en zongen met het gezin of met de familie. Alle joodse feesten werden gevierd, zowel
thuis als in de synagoge: Pesach, Poerim, Chanouka met de lichtjes en het
Loofhuttenfeest. Mijn moeder was heel gelovig.
Toen ik zes jaar was, ging ik naar school. Het was een openbare school.
Ik voelde me er niet echt thuis. Zo herinner ik me dat ik een kerstboom moest
tekenen. Dat vond ik vreemd en ik begreep dit ook niet. Vanaf het begin waren
er kleine problemen. Soms wilden kinderen niet naast me zitten. Ook zouden
we op zwemles gaan. Maar de tweede les ging al niet meer door. Er stond een
bordje bij de deur van het zwembad: Verboden voor Joden. Ik heb nooit leren
zwemmen.
Ik had niet veel vriendinnen. Ik hielp wel al mee in de winkel. Dat vond mijn
moeder normaal. Mijn moeder vond ook dat ik moest leren naaien en dweilen,
ook al was ik nog een kind. Dat komt later van pas, zei ze dan. Ik vond het zelf
niet leuk, maar het gebeurde gewoon.
In 1935 werd er een joodse school opgericht in Hannover. Dat was voor mij
een verademing. Daar voelde ik me thuis. Ik was heel leergierig, hield erg veel
van lezen en zingen. Thuis, in de synagoge, waar mijn broer ook voorzanger
was, en op de joodse school voelde ik me veilig. Daarbuiten was ik bang.
Er waren in die jaren al veel demonstraties van de nazi’s.
De Kristallnacht op 9 november 1938 bracht alle onheil echt dichtbij. Mijn
zusje en ik waren op weg naar school. We kwamen langs allerlei Joodse winkels die die nacht volledig waren vernield. Een tante zag ons en stuurde ons
weer terug naar huis. Toen we aan kwamen lopen, zag ik ze komen. Ze kwamen met hakbijlen en sloegen alles kort en klein. We waren verstijfd van
schrik. Daarna moest het gezin de scherven aanvegen. En iedereen stond erbij
en keek ernaar. Het was zo vernederend. En ik vroeg me af waarom de mensen
ons niet hielpen.
Na die dag ging de joodse school dicht. De Joden uit Hannover probeerden te
emigreren. Ook mijn ouders dienden een verzoek in, maar het duurde allemaal erg lang. Daarom besloten mijn ouders om ons, de drie kinderen, mee
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te sturen met een kindertransport naar Nederland. Dan waren wij vast veilig.
In januari 1939 kwamen we aan in Bergen aan Zee, een kinderkolonie voor
Amsterdamse bleekneusjes. Daar bleven we maar kort. Toen werden mijn
broer, mijn zus en ik gescheiden. Mijn broer ging naar Wieringen, om opgeleid te worden als pionier voor Palestina. Mijn zus werd – omdat ze nog geen
twaalf was – ondergebracht bij een gezin in Groningen. En ik ging naar een
opvangcentrum in Driebergen. In mei 1940 brak de oorlog uit. Het opvangcentrum sloot zijn poorten en ik werd naar een nicht van mijn moeder
gestuurd in Amsterdam. Zij had daar in de oude Jodenbuurt een Joods hotel.
Ik werd daar kamermeisje. En ik vond dat vreselijk. Wat wel fijn was, waren
de joodse feesten die daar gevierd werden én dat ik mijn grote broer weer
terugzag. Maar die hereniging was niet van lange duur. Hij werd opgepakt en
weggevoerd naar aanleiding van de Februaristaking. In september 1941 kregen we het doodsbericht. Ik was erg verdrietig. In die tijd kwam ook Hanna
naar Amsterdam. Ze wilde bij mij zijn. Verschillende mensen stelden ons voor
om onder te duiken. Maar we durfden dat niet. We waren nog erg jong, in een
vreemd land, zonder geld en we spraken slecht Nederlands. We waren erg eenzaam. Terug naar Duitsland, wat mijn ouders graag wilden, mochten we ook
niet.
In mei 1943 ontvingen we een ansichtkaart van mijn moeder: vader en ik zijn
in Auschwitz. Het gaat ons goed. We moeten werken. Dat was het laatste teken
van leven. In die maand werden ook Hanna en ik op transport gesteld naar
Westerbork. Daar verbleven we tot maart 1944. Toen vertrokken ook wij naar
Auschwitz. We hoopten daar onze ouders terug te zien. Het was verschrikkelijk… We werden ingedeeld in de ploeg die de bagage van de aangekomenen moest sorteren. Dat was onze redding. We bleven dicht bij elkaar. Hanna
en ik hebben het wonder boven wonder allebei overleefd. Na de val van naziDuitsland waren we vrij en begonnen we aan een moeizame terugreis. Maar
waar moesten we naartoe? Er was geen thuis. We besloten om naar Groningen
te gaan, waar Hanna een tijdje in een gezin had gewoond. Maar voor mij was
er geen warm welkom in Nederland. Ik had een Duits accent en was een moffin. Ik had niets, alleen Hanna. Ik was gebroken. Ik was dood van binnen.
Maar in Groningen ontmoette ik mijn man. Hij was zakenman, 21 jaar ouder
dan ik en getrouwd. Hij bracht mij geluk. Hij maakte weer een mens van mij.
We zijn gaan samenwonen op een woonboot op het Zuidlaardermeer. Dat
samenwonen was ‘not done’ in die tijd. Ik was erg onzeker, maar wel eerlijk. En dat werd door de dorpsgemeenschap gewaardeerd. Ik maakte vrienden voor het leven. We zijn getrouwd en kregen twee kinderen. Toen mijn
man 65 jaar werd, zijn we verhuisd naar het midden van het land. Opnieuw
voelde ik me eenzaam. Al die jaren had ik last van depressies. Ik was timide,
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teruggetrokken. Toen zette ik een belangrijke stap. Ik trad naar buiten: ik
ging spreken. Ik werd lid van de Joods Liberale Gemeente en van het koor en
bestuurlijk werd ik ook actief. Ik ging – op advies van mijn kinderen – parttime werken als verkoopster bij de muziekafdeling van Vroom & Dreesmann
(ik heb weinig opleiding door alles wat er is gebeurd).
Mijn man was inmiddels ziek geworden en hij is in 1988 overleden. Ik kon
toen pas echt rouwen, om alles wat er in mijn leven was gebeurd. Ik ging
lezingen geven op scholen en universiteiten over de Holocaust en ik werkte
mee aan historische documentaires. Dat doe ik nog steeds. Daardoor ben ik
bevrijd.
Ik ben nog redelijk gezond en ik heb een druk sociaal leven. Ik geniet van
mijn kinderen en kleinkinderen, van de mooie omgeving waar ik woon, ik
ben lid van een fitnessclub. Ik heb een leesclub, ik bridge en ik reis. Ik heb veel
goede vrienden. Ik zing en ben nog steeds actief in de Joodse gemeenschap.
Ik geloof dat ik voor andere mensen nog iets kan betekenen. Ik ben vorige
maand 78 geworden. Ik kwam die dag terug uit Berlijn. Op Schiphol stonden
mijn zoons met hun kinderen. En thuis waren er veel bloemen en zeventien
berichten op mijn voicemail. Ik wil honderd worden. Dat heb ik mijn kleindochter beloofd.
Opgetekend: 12 april 2003
Gisteren heb ik mijn vijfentachtigste verjaardag gevierd. De kinderen hadden
een surpriseparty georganiseerd. Alle liefde en warmte deden me goed. Ik heb
die op dit moment ook echt nodig. De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk. De winter was lang en ik kon bijna de deur niet uit met al die sneeuw en
gladheid. Bang om te vallen natuurlijk. Maar dat betekent wel dat je afhankelijk bent van familie en buren, en daar heb ik een vreselijke hekel aan. Ook
auto rijden doe ik liever niet in die winterse omstandigheden. Het koor heb ik
daarom opgegeven. De wekelijkse autorit naar Amsterdam werd te belastend.
Bij alle winterellende kwam ook nog een inbraak. Terwijl ik gezellig een boterhammetje zat te eten en naar een tenniswedstrijd keek, hebben ze hun slag
geslagen. Ik had er niet van wakker gelegen als ze geld hadden meegenomen,
maar ja wie heeft dat tegenwoordig nog in huis? Helaas, ze namen mee waar ik
wel aan gehecht ben: de juwelen van mijn ouders, een van de weinige tastbare
herinneringen die ik aan hen had. Het kost me – geloof ik – op deze leeftijd
meer moeite om over zoiets heen te komen. Ik bleef erover malen. Zelfs het
voorgenomen huwelijk van mijn zoon verdween naar de achtergrond. En daar
ben ik toch zo blij mee. Eindelijk heeft hij zijn ware liefde gevonden! Dat mag
ondertussen ook wel, want hij is inmiddels vijftig.
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Maar met de komst van de lente en zo’n geweldig feest krijg ik weer energie.
Ik wil graag verder met het vertellen van mijn levensverhaal. Hopelijk verschijnt mijn biografie al volgend jaar. Het verhaal moet verteld worden, ook
als ik het zelf niet meer kan! Want eerlijk is eerlijk: mijn lichaam begint steeds
meer mankementen te vertonen.
Opgetekend 31 maart 2010
Enkele jaren geleden heb ik Gerard ontmoet. Hij is meer dan 20 jaar jonger
dan ikzelf. Maar het klikt. Het is een hele goede en dierbare vriend geworden.
Via hem heb ik ook Charlotte leren kennen. Zij is 10 jaar ouder dan ik, maar
nog steeds helder van geest. Ze heeft als Nederlands verzetsstrijdster Ravensbrück overleefd. Met z’n drieën zijn we vorige maand op vakantie geweest naar
het Lake District. We hebben genoten van de mooie natuur in herfstkleuren
en van elke zonnestraal. Mijn lichaam gaat steeds verder achteruit. Maar daar
wil ik het niet over hebben. Ik voel me bevoorrecht met schatten van zonen,
schoondochters en kleinkinderen, die me regelmatig bezoeken en me meenemen naar tal van bijeenkomsten en gelegenheden. Zelf auto rijden, zit er
niet meer in. Ik loop moeilijk en gebruik een rollator. Zo af en toe vertel ik nog
mijn relaas. Maar het wordt fysiek zwaarder. Onlangs heeft mijn kleinzoon,
die geschiedenis studeert, me plechtig beloofd om dat verhaal levend te blijven
houden. Ik stel veel vertrouwen in hem.
Opgetekend 28 november 2013

1.2

Alledaagse en wetenschappelijke kennis over de
levensloop

Het levensverhaal in paragraaf 1.1 geeft stof tot nadenken over de menselijke ontwikkeling en levensloop. Welke eigenschappen maken Ruth uniek?
En waarom? Hoe tastten historische en culturele condities haar welbevinden
en welzijn aan? In hoeverre is de timing van bepaalde gebeurtenissen belangrijk voor haar levensloop? Welke intrinsieke en extrinsieke factoren leidden
tot de actuele situatie van Ruth? Je kunt proberen om op dit moment alvast
antwoorden te formuleren op al deze vragen. Die antwoorden zijn dan gebaseerd op kennis die je voorhanden hebt. Deze kennis is waarschijnlijk voor
een deel terloops opgedaan (tacit knowledge of impliciete kennis). Het is kennis op basis van eigen ervaringen en interacties met anderen. We ontwikkelen onbewust opvattingen over menselijke ontwikkeling waarin de common
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sense weerspiegeld wordt (common sense = de binnen een bepaalde leefgemeenschap algemeen gedeelde opvattingen, inzichten en meningen).
Naast deze alledaagse kennis bestaat er wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke kennis onderscheidt zich van deze terloops opgedane kennis
doordat deze kennis systematisch wordt verzameld, gecontroleerd en getoetst
via bepaalde vaststaande methoden (Breeuwsma, 1994).1 Wetenschappelijke
kennis en impliciete kennis beïnvloeden elkaar. Soms dringt bepaalde wetenschappelijke kennis door in de alledaagse kennis. Populairwetenschappelijk
georiënteerde tijdschriften, zoals Psychologie, Psyche & Brein en Quest, en
sommige tv-programma’s dragen hiertoe zeker bij, evenals de wetenschapsbijlagen in verschillende kwaliteitskranten.
Test je wetenschappelijke kennis op het terrein van de
levenslooppsychologie
Zijn de volgende uitspraken juist of onjuist?
1. De identiteitsontwikkeling is voltooid rond het tweeëntwintigste levensjaar.
2. Vrouwen hebben meer psychosomatische klachten als ze jongvolwassen zijn.
3. Jonge mensen zijn over het algemeen creatiever dan oude mensen.
4. Na het dertigste levensjaar zie je een achteruitgang in het cognitieve functioneren.
5. Mensen worden minder flexibel als ze ouder worden.
6. Weggebruikers ouder dan 65 jaar hebben minder ongevallen per persoon dan
weggebruikers jonger dan 65 jaar.
7.

De meeste vrouwen hebben serieuze medische en/of psychische klachten tijdens
de overgang.

8. Vrouwen leven langer dan mannen omdat ze niet zo hard werken.
9. Bij een positief of negatief gevoel van eigenwaarde op volwassen leeftijd is werk de
belangrijkste factor.
10. Oude mensen zijn eerder van slag dan jongvolwassenen.
11. De gemiddelde levensverwachting zonder chronische aandoeningen is de afgelopen decennia toegenomen.
12. Jonge mensen zijn over het algemeen gelukkiger dan oude mensen.
13. Wijsheid komt met de jaren.
15. Je hebt minder stress als je oud bent.
(zie bijlage I voor de antwoorden)

1

Kader 1.1

14. Eenzaamheidsgevoelens komen meer voor bij ouderen dan bij jongeren.

Wetenschap als zodanig is breder en omvat ook theorievorming en kritische reflectie.
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Daily stress plummets after age 50
After age 50, daily stress and worry take a dive and happiness increases, according to an
analysis of more than 340,000 adults questioned about the emotions they experienced
‘yesterday’.
The research, published online Monday in the journal Proceedings of the National
Academy of Sciences, shows that young adults experience negative emotions more
frequently than those who are older. Negative emotions, such as stress and anger, are
similar in that they consistently decline with age, but worry holds steady until around
50, when it drops sharply, the study shows.
The analysis is based on a Gallup phone survey of 340,847 adults, ages 18-85, which was
compiled in 2008 as the first year of a 25-year effort to measure well-being in the United
States.
After 50 is when things start dropping off dramatically in terms of worry and stress.
Stress is constantly dropping, but the curve gets much steeper after age 50. At age 50,
42 percent cite a ‘lot’ of stress, compared with 35 percent at 58, 29 percent at 62 and
20 percent by 70. The study also found that women reported greater stress, worry and
sadness than men at all ages.
The research also confirms earlier studies on overall life satisfaction, which show that
perceptions of well-being become more positive after 50. But the new study gives
additional insight into daily emotions which psychologist Laura Carstensen of Stanford
University says is significant.

Kader 1.2

The effect of the recession on emotions in 2008 is unclear.
Bron: Daily stress plummets after age 50. PHYSorg.com. 18 May 2010.
(excerpt) www.physorg.com/news193390279.htm

Dit boek is bedoeld om actuele wetenschappelijke kennis en inzichten over de
levensloop in kaart te brengen. Het levensverhaal van Ruth zal op verschillende plaatsen worden gebruikt ter illustratie, met name in de paragrafen over
de idiosyncratische ontwikkeling (paragraaf 2.7, 5.6, 8.7 en 11.6).
Maar hebben we die wetenschappelijke kennis wel nodig? Veel mensen denken dat wetenschappelijke kennis en alledaagse kennis over mensen parallel
lopen. Iedereen heeft immers ervaring met mensen en met menselijk gedrag?
Dat blijkt echter nogal eens tegen te vallen. Onze kennis is inaccuraat (zie
de test om dit te toetsen). En inaccurate opvattingen leiden vaak tot stereotyperingen, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie. We kunnen
onze professionaliteit vergroten door kennis te nemen van wetenschappelijk
onderzoek.
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1.3

Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie

Binnen de ontwikkelingspsychologie staan van oudsher kinderen en
jeugdigen centraal. De ontwikkelingspsycholoog is op zoek naar algemene
wetmatigheden in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Hij vraagt
zich af welke leeftijdsgebonden veranderingen er optreden bij het individu.
Voor klassieke ontwikkelingspsychologen is er bij ontwikkeling sprake van
stelselmatige structurele veranderingen die gebonden zijn aan een bepaalde
chronologische leeftijd en die zich kenmerken door een progressief verloop
(Van Beemen, 2010). Zij zien deze veranderingen dan ook vooral als differentiaties van verschillende functies die leiden tot een beter, kwalitatief hoger
niveau van functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de fijne
motoriek waarbij het kind achtereenvolgens leert om een rammelaar te grijpen, een blokje te stapelen, een rozijntje op te rapen en een potlood vast te
houden (zodat het op school kan leren schrijven). Of denk aan de ontwikkeling van de eigen identiteit. Die ontwikkeling neemt vele jaren in beslag, waarbij het kind langzaam leert om zichzelf te onderscheiden van zijn moeder en
van anderen, om ten slotte aan het einde van de adolescentie te weten wie hij is
en waar hij voor staat (Kohnstamm, 2009).
Op volwassen leeftijd lijkt er een einde te komen aan dit type ontwikkelingen.
Daarom concentreert de klassieke ontwikkelingspsycholoog zich op onderzoek naar het onderkennen van wetmatigheden in gedrag bij kinderen en
benadrukt hij sterk de invloed van biologische processen op de ontwikkeling.

Figuur 1.2

De levensloop in beeld gebracht

In de twintigste eeuw zijn we door ontwikkelingspsychologisch onderzoek
veel te weten gekomen over het ontwikkelingsverloop van de verschillende
menselijke functies. Zo werd de motorische ontwikkeling van baby’s, peuters
en kinderen in kaart gebracht (Netelenbos, 2009) en onderkennen we nu
grosso modo de belangrijkste stappen in de taalontwikkeling (Schaerlaekens
& Goorhuis, 2000; Schaerlaekens, 2009) en de cognitieve ontwikkeling (Van
Beemen, 2010; Kohnstamm, 2009). Pas de afgelopen decennia is binnen de
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ontwikkelingspsychologie langzaam maar zeker het inzicht gegroeid dat het
koppelen van het begrip ontwikkeling aan de eerste levensjaren te beperkt is.
De levensloop van de mens blijkt niet alleen te worden bepaald door biologische rijpingsfactoren in de kinderjaren. Het wordt steeds duidelijker dat ook
na de explosieve groei in de kinderjaren en de adolescentie er ontwikkelingen
en veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op het menselijk gedrag.
Het gaat dan voornamelijk om ontwikkelingen ten gevolge van sociale, culturele en historische invloeden die de levensgeschiedenis van mensen kleuren
en mede bepalen. Om zicht te krijgen op het verloop van de totale menselijke
levensloop moet het onderzoeksterrein worden uitgebreid, een uitbreiding
in de tijd. Maar daar blijft het niet bij. De klassieke ontwikkelingspsycholoog richt zijn onderzoek vooral op algemene ontwikkelingsmechanismen.
De levenslooppsycholoog vraagt zich af hoe de algemene ontwikkelingspsychologische wetmatigheden én de verschillende sociale, culturele en historische invloeden de ontwikkeling, de levensgeschiedenis van een bepaald
individu kleuren en richting geven.
De onderzoekers op het terrein van de menselijke levensloop hebben een
gemeenschappelijk ideaal: ze willen die factoren identificeren en beschrijven, die invloed uitoefenen op het leven van mensen en die bepalen hoe het
leven van een individu eruitziet. Ze noemen zich life span psychologen2 en
life course sociologen.3 Het multidisciplinaire karakter vraagt om samenwerking. Deze wordt weerspiegeld in de tegenwoordig gebruikte term life span
developmental science, om het vakgebied te duiden (Lerner & Overton, 2010).

1.4

Wat is menselijke ontwikkeling?

1.4.1

Wat is menselijke ontwikkeling volgens de common
sense?

Vaak wordt menselijke ontwikkeling vooral gezien als verandering in een
bepaalde richting. Er bestaan twee opvattingen. In de eerste opvatting lijkt
vooral sprake te zijn van kwantitatieve toename en afname waarbij de richting van de veranderingen zich na de middelbare leeftijd drastisch wijzigt. Een
goed voorbeeld van deze opvatting is het trapmodel (zie figuur 1.3).

2
3

Life span psychologen richten zich met name op het individuele ontwikkelingsproces.
Life course sociologen richten zich met name op de overgangen in sociale rollen (student,
werkcollega, bestuurder, echtgenoot).
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Figuur 1.3

Het trapmodel

Volgens de tweede opvatting is gedurende de gehele levensloop sprake van
continue leeftijdsafhankelijke kwalitatieve veranderingen die tijdens de laatste
levensfase leiden tot een verregaande kwalitatieve omslag die het oorspronkelijke (stoffelijke) lichaam vervangt door een nieuw lichaam. In deze visie is de
dood geen eindpunt in de menselijke ontwikkeling, maar het beginpunt van
een nieuw leven. De mens wordt gezien als een integraal onderdeel van de
natuur. De reïncarnatiegedachte, die je bijvoorbeeld terugvindt in de antroposofie, het hindoeïsme en boeddhisme, stoelt op deze gedachte (zie figuur 1.4).

1.4.2

Wat is menselijke ontwikkeling volgens de psychologie?

De ontwikkelingspsychologie kent een groot aantal theorieën om ontwikkeling te verklaren en te beschrijven. Deze theorieën zijn gebaseerd op metatheorieën of modellen.
De metatheorie reflecteert een specifiek mens en/of wereldbeeld.4
Een ontwikkelingspsychologische theorie beschrijft concrete veranderingen
in gedrag die samenhangen met leeftijd. Bovendien beschrijft een theorie verschillen tussen individuen en groepen met betrekking tot deze wijzigingen.
4

Wanneer een metatheorie binnen een discipline algemeen wordt aanvaard spreekt men over
een paradigma.
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Een ontwikkelingspsychologisch model levert de assumpties (aannames)
waarop een ontwikkelingspsychologische theorie wordt gebouwd.
Het ontwikkelingspsychologisch model staat dus aan de basis van de ontwikkelingspsychologische theorie. Het model geeft aan wat als motor van
de ontwikkeling wordt gezien en hoe het ontwikkelingsproces als zodanig
gestalte krijgt in de tijd.
De scheiding tussen modellen en theorieën is enigszins kunstmatig en – in de
praktijk – niet altijd even duidelijk.

Figuur 1.4

De reïncarnatiegedachte, uitgebeeld in het levensrad
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