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INLEIDING

Er zijn de afgelopen jaren veel boeken over kinderen verschenen: 
opvoedingsboeken en ontwikkelingspsychologische boeken, boe-
ken over de hersenen van kinderen, boeken over hoe kinderen spe-
len, boeken over de manier waarop je moet praten met kinderen 
en over de gevolgen van een scheiding. Sommige van die boeken 
waren goed, andere waren wat minder. Maar geen enkel boek be-
schreef de werkelijke basis van wat een kind allemaal kan en doet. 
Dat is geen kritiek op andere schrijvers, want alle boeken hebben 
natuurlijk hun bestaansrecht. Wel is het de basis voor het schrijven 
van dit boek: de fundamenten van alle ontwikkelingsgebieden van 
kinderen tussen nul en vier.

Natuurlijk is over elk van de zeventien ontwikkelingsgebieden die in 
dit boek beschreven staan wel weer een apart boek te schrijven. Maar 
dat is nou net wat ik niet wilde. Ik wil het in dit boek hebben over het 
fundament, over de dynamiek van deze zeventien ontwikkelingsge-
bieden die er uiteindelijk voor zorgt dat een kind binnen vier jaar tijd 
van een hulpeloze larf uitgroeit tot een mens dat praat, loopt, lacht, 
eet, fietst, begrijpt en liefheeft.

Het ‘lezen’ van een kind: kijken is niet  
hetzelfde als zien

Wanneer we kinderen beter willen begrijpen – wat het streven van 
dit boek is – dan is het allereerst van belang dat we een onderscheid 
maken tussen twee manieren van observeren, te weten ‘kijken’ en 
‘zien’. Ik geef een klein voorbeeld om dat duidelijk te maken.
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Je kunt voor een schilderij staan en kijken naar wat het voorstelt. Dat 
kan bijvoorbeeld een paard zijn, een stilleven of een zelfportret. En 
die afbeelding kun je dan mooi vinden. Of niet. Maar als je een schil-
derij echt ziet, dan begrijp je de omstandigheden waarin het schilde-
rij gemaakt is. Je kent dan bijvoorbeeld de naam van de schilder, de 
artistieke fase waarin hij zat toen hij het schilderij maakte, binnen 
welke traditie het precies past, welke symboliek hij gebruikte en of 
hij voor zijn tijd vernieuwend was of niet. Om het schilderij in zijn 
gehele context te kunnen zien, heb je er dus allereerst kennis over 
nodig. Want alleen door het toevoegen van kennis zie je meer dan 
alleen het plaatje. Sterker nog: je hoeft het schilderij dan eigenlijk 
niet eens meer mooi te vinden om het toch te kunnen waarderen. 

Zo werkt het ook een beetje met het observeren van kinderen. Je 
kunt naar een spelend kind kijken, maar dat wil niet zeggen dat je 
het ook echt ziet. Een kind niet zien betekent niet dat je er niet van 

Figuur 1: Het ‘zien’ van een schilderij.
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kunt genieten, net zoals je ook van het plaatje van een paard kunt 
genieten. Maar om het kind wél echt te kunnen zien, moet je dus al-
lereerst kennis over kinderen hebben. En dan natuurlijk met name 
ontwikkelingspsychologische kennis. Zelfs als je het eventjes een 
beetje zwaar hebt met je kind, kun je er dan toch met verwondering 
(en misschien ook wel met bewondering) naar leren kijken.

Daarom staan in dit boek alle belangrijke ontwikkelingsgebieden 
van kinderen beschreven met een aantal eenvoudig te begrijpen ont-
wikkelingstrappetjes. Die gebieden zijn de:

– Grofmotorische ontwikkeling.
– Fijnmotorische ontwikkeling.
– Cognitieve ontwikkeling.
– Taalontwikkeling.
– Gebarenontwikkeling.
– Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Figuur 2: Hoe meer je als volwassene weet, hoe beter je het kind begrijpt.
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– Morele ontwikkeling.
– Empathieontwikkeling.
– Zindelijkheidsontwikkeling.
– Tekenontwikkeling.
– Eetontwikkeling.
– Virtuele ontwikkeling.
– Seksuele ontwikkeling.
– Lachontwikkeling.
– Spelontwikkeling.
– Hechtingsontwikkeling.
– Zintuiglijke ontwikkeling.

In dit boek leg ik steeds duidelijk uit hoe het gedrag van een kind 
zich ontwikkelt en hoe we die ontwikkelingen soms letterlijk voor 
onze ogen kunnen zien gebeuren. En ook zal blijken dat het wer-
kelijk zien van een kind leuker, zinvoller en spannender is dan er 
alleen maar naar te kijken. Voor professionals is dit kunnen zien 
van het kind zelfs noodzakelijk. Naar mijn mening is wat volgt dan 
ook de minimale ontwikkelingspsychologische kennis die ouders 
mogen verwachten van professionals die met hun kinderen werken.

Steven Pont

pont@stevenpont.nl
www.mensenkinderenboek.nl
www.stevenpont.nl
   
   @StevenPont







1  EEN KIND WAS NIET 
ALTIJD EEN KIND

Kind zijn? Levensgevaarlijk!

Er is nog nooit zo veel aandacht voor kinderen geweest als in de 
afgelopen vijftig jaar. Al die aandacht is nieuw, want vroeger deden 
kinderen er een stuk minder toe. Daar zijn een paar redenen voor te 
bedenken.

Ten eerste stierven kinderen vroeger in de eerste levensjaren veel 
vaker. Vandaag de dag is dat een uitzondering, maar nog maar een 
paar honderd jaar geleden was het zelfs in de gegoede burgerij niet 
ongebruikelijk dat drie of vier kinderen uit hetzelfde gezin de vierde 
verjaardag niet eens haalde. Soms stierf letterlijk het ene kind na 
het andere en de enige manier om daar als ouder tegen te kunnen, 
was om kinderen in emotioneel opzicht op enige afstand te hou-
den. Ze moesten eerst maar eens bewijzen dat het blijvertjes waren. 
Mede daardoor waren jonge kinderen niet zo in tel. Zelfs een groot 
denker als Rousseau, die een van de invloedrijkste boeken over het 
wezen van kinderen heeft geschreven (Emile ou de l’éducation, over 
de ingebouwde goedheid van de mens) bracht zijn eigen kinderen 
meteen na hun geboorte allemaal naar het weeshuis. Hoewel hij 
dus uitgebreid over kinderen schreef en vertelde hoe bijzonder hun 
ontwikkeling wel niet was, voedde hij geen van zijn kinderen zelf 
op. Weeshuizen waren in die tijd overigens niet voor de poes. Het 
waren eigenlijk een soort sterfhuizen. Tussen 1775 en 1800 werden 
er bijvoorbeeld 10.727 kinderen in de weeshuizen van Dublin opge-
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nomen. Slechts 45 daarvan bereikten uiteindelijk de volwassenheid, 
oftewel een magere 0,41 procent. In het achttiende-eeuwse Parijs 
was het al niet veel beter, daar werd maar liefst een op de drie baby’s 
door de ouders op een of andere manier aan zijn lot overgelaten. Nu 
stierf ook ongeveer een op de acht vrouwen in het kraambed, wat 
daar ook een bijdrage aan zal hebben geleverd.

Ten tweede waren kinderen eeuwenlang een soort kleine volwas-
senen. Men zag er dan ook geen enkel bezwaar in om kinderen 
bijvoorbeeld diep de kolenmijnen in te sturen. De kindertijd werd 

Figuur 3: Jean-Jacques Rousseau
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nog niet als een aparte periode in het leven beschouwd. Je kreeg als 
kind taken die je fysiek aankon en verder zocht je het maar uit. Dat 
je als kind meer slaap nodig had om van die zware arbeid te herstel-
len, daar had men echt geen boodschap aan. Dat werd bijvoorbeeld 
opgelost door je ’s nachts op nat stro te laten liggen, waardoor je 
niet zo diep in slaap kon vallen. Het was ’s morgens dan een stuk 
makkelijker je te wekken om weer aan het werk te gaan. Weliswaar 
werd in Engeland in 1833 een onderzoekscommissie in het leven ge-
roepen die moest onderzoeken of zes dagen per week en twaalf uur 
per dag werken niet wat veel was voor een kind, maar dat haalde uit-
eindelijk weinig uit. De commissie kwam namelijk tot de conclusie 
dat dergelijke werktijden voor een kind niet in het minst schadelijk 
waren.

Ten derde: als er al van opvoeding sprake was, was die vooral gericht 
op gehoorzaamheid aan de ouders (en de kerk) en werd er bepaald 
niet ingespeeld op de tere kinderziel. Die tere kinderziel bestond 
gewoon nog niet. Kinderen waren bijvoorbeeld bij terechtstellingen 
aanwezig, volwassenen hadden geen enkel idee dat dat schadelijk 
zou kunnen zijn. En misschien was het dat in die tijd ook wel niet. 
Het leven was een rauwe bedoening en daar kon je maar beter zo 
snel mogelijk aan wennen. Dat deed je verder vooral door naar je 
ouders te luisteren.

Want ook toen aan het begin van de vorige eeuw steeds vaker be-
wust werd opgevoed, was de teneur nog steeds dat de volwassenen 
duidelijk de baas waren en dat je je als kind maar aan te passen had. 
Het emotionele leven van het kind speelde ook toen nog een onder-
geschikte rol in de opvoeding. John Watson, die nota bene voorzitter 
is geweest van de American Psychological Association, beschreef in 
zijn boek Een verstandige opvoeding hoe je je als ouder tegenover je 
kind te gedragen had. Hij schreef:
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Knuffel of kus ze nooit, laat ze nooit op uw schoot zitten. Als het 
niet anders kan, kust u ze eenmaal op het voorhoofd als ze u 
goedenacht wensen. Schud ze ’s ochtends de hand. Geef ze een 
schouderklopje als ze een lastige taak uitzonderlijk goed hebben 
volbracht. Probeer het eens. Na een week zult u merken hoe een-
voudig het is om uw kinderen volkomen objectief en tegelijkertijd 
vriendelijk tegemoet te treden. U zult zich diep schamen over de 
slappe, sentimentele manier waarop u hen hebt behandeld.

Naar de maatstaven van nu werden de meeste kinderen in de afge-
lopen eeuwen dus zwaar mishandeld. Het is lang letterlijk levens-
gevaarlijk geweest om een kind te zijn. Pas de afgelopen vijftig jaar 
zijn dingen wezenlijk veranderd, ten eerste omdat kinderen nu bij-
na allemaal blijven leven, ten tweede omdat we de kindertijd echt als 
een aparte periode zijn gaan zien en tot slot omdat we nu werkelijk 
interesse hebben in wie ze zijn. Dat laatste komt mede door de enor-
me vlucht die de (ontwikkelings)psychologie de laatste eeuw heeft 
genomen. Kinderen verdienden een eigen wetenschap, vonden we. 
En mede daardoor zijn we ze in de afgelopen paar decennia anders 
gaan zien.







2  DE ONGELOOFLIJKE 
HERSENEN

De hersenen

Als we kinderen en hun ontwikkeling willen begrijpen, dan ontko-
men we er niet aan eerst iets van hun hersenen te snappen. Daar ligt 
immers de basis van al hun gedrag.

Als een baby geboren wordt, heeft hij zo’n 100 miljard hersencel-
len, ongeveer evenveel als een volwassene. Maar voor het begrijpen 
van de werking van de hersenen is het aantal cellen eigenlijk niet 
zo interessant, het gaat namelijk vooral om het aantal verbindingen 
tussen die hersencellen. Dat een hersencel verbindingen met an-
dere hersencellen kan maken, komt omdat ze een soort tentakels 
hebben. Op één na zijn alle tentakels ‘ontvangers’ van informatie 
van andere hersencellen (deze tentakels heten de dendrieten), één 
tentakel is juist de ‘zender’ van informatie (die heet het axon). Er is 
maar één axon, maar dat kan zich wel meermalen vertakken.

Dat leggen van hersenverbindingen begint al in de baarmoeder, 
waar tussen de tiende en de zesentwintigste week na de bevruchting 
periodes kunnen voorkomen waarin maar liefst 250.000 nieuwe 
hersenverbindingen per minuut worden aangelegd. Als een baby 
geboren wordt, zijn er daardoor gemiddeld al zo’n 2500 verbindin-
gen per hersencel met andere hersencellen aanwezig.
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Figuur 4: De bouw van een hersencel.

Dit lijken al indrukwekkende hoeveelheden verbindingen, maar het 
zijn er bij lange na nog niet genoeg. Acht van de tien hersenverbin-
dingen worden namelijk pas na de geboorte gelegd, in het eerste 
jaar zijn dat er samen niet minder dan tien miljard per dag. Het 
aardige is dat een kind van twee daardoor zelfs meer hersenverbin-
dingen heeft dan de volwassenen die hem verzorgen.

Als het kind drie jaar is, heeft elke hersencel gemiddeld dan ook al 
15.000 verbindingen, maar er zijn ook al veel hersencellen die dan 
zelfs al meer dan 100.000 verbindingen met andere hersencellen 
hebben. Uiteindelijk maakt het brein zo biljoenen verbindingen.

Dan kun je natuurlijk de vraag stellen: als kinderen zo veel meer 
hersenverbindingen hebben dan volwassenen, waarom zijn ze dan 
niet ook verder in hun ontwikkeling? Maken al die hersenverbindin-
gen ze niet slimmer dan volwassenen? Het antwoord is natuurlijk: 
nee. Dat ze zo veel meer hersenverbindingen hebben, zegt namelijk 
nog niets over wat ze met al die hersenverbindingen kunnen doen. 
En dat is veel minder dan volwassenen. Dat komt doordat de verbin-
dingen nog niet echt met ervaringen zijn gevuld. Ze hebben er dus 
wel meer, maar ze werken daardoor niet beter.
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myeline


