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Hannah Arendt maakte duidelijk dat de visie op de menselijke ontwikke-
ling vanaf Plato een belangrijke rol gespeeld heeft in het Westerse denken.
Intergeneratieve communicatie en de onderliggende (pedagogische) attitu-
de, werd en wordt praktisch en theoretisch gekleurd door de visie op de
mens en het kind als modus van mens-zijn. Wanneer Hannah Arendts ana-
lyses aanleiding geven tot het formuleren van condities voor intergenera-
tieve (pedagogische en geloofs)communicatie zijn haar analyses ook
bruikbaar als meetlat om naast bepaalde ontwikkelingspsychologische
visies te leggen. Welk mens-beeld, welk kind-beeld wordt gehanteerd? Hoe
wordt gekeken naar eigenheid, naar pluraliteit? Van welke dialogische
interactieve kwaliteit is de visie op ontwikkeling? En welke pedagogische
attitude komt voort uit een bepaalde visie op ontwikkeling?
Denkers over menselijke ontwikkeling hebben oog gehad voor de ‘nieuw-
vorming’ (epigenese). Zij zagen dat een kind geen kloon is van de ouders,
geen representatie van het voelen, denken en handelen van de ouders.
Altijd hebben kinderen onverwachte kanten. Enerzijds is dat juist wat vol-
wassenen zo fascineert in kinderen, wat zij stimuleren en toejuichen, waar
als het om ouders gaat hun trots ligt. Anderzijds is die nieuwvorming een
bedreiging geweest, vanwege de onvoorspelbaarheid van het menselijk
gedrag dat daaruit voortkwam. Die onvoorspelbaarheid tast machtsver-
houdingen aan. Wanneer een maatschappij op zulke machtsverhoudingen
gebaseerd is zal er een visie op menselijke ontwikkeling gehanteerd wor-
den, die uitgaat van de totale kneedbaarheid van een kind. Die visie wordt
dan ook omgezet in een pedagogische attitude en in opvoedkundig han-
delen. Elke ontwikkelingspsychologische visie die zulke vorming en trai-
ning voorschrijft gaat in tegen de visie op interactief handelen zoals
Hannah Arendt die formuleerde.
Hannah Arendts beschrijving van pluraliteit past bij de visie op emanci-
patie zoals deze door Mollenhauer is ingevuld. Haar analyses passen ook
bij de begrippenknoop co-regulatie zoals dat in de epigenetische psycho-
logie (onder andere door Fogel) wordt gebruikt. Deze begrippenknoop
kon afgeleid worden uit onderzoek dat geënt is op de combinatie van de
inzichten uit twee belangrijke ontwikkelingspsychologische stromingen:
de theorie van Erikson en die van Piaget. Deze beide stromingen worden
hieronder besproken. De visie op emancipatie zoals Mollenhauer die invul-
de wordt hier alleen kort genoemd. Mollenhauer heeft veel geschreven over
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pedagogische uitgangspunten in verband met de didactiek. Over didactiek
gaat deze studie niet. Mollenhauer ontwikkelde samen met Tiersch de
blauwe, emancipatorische richting.
Naast bevrijding van onder invloed van sociale en maatschappelijke fac-
toren ontstane belemmeringen in de opvoeding, waarbij de opvoeder naar
verbetering van die situatie moet streven, is bij Mollenhauer emancipatie
het tot haar recht komen van menselijke mogelijkheden. Hij vecht de auto-
nome positie van de opvoeder aan147. Hij wijst erop dat van overdracht
zonder dialoog, zonder tegenspraak, geen sprake kan zijn. Hij wil opvoe-
den nadrukkelijk onderscheiden van leiden, dwingen, sturen, voorschrij-
ven en overdragen. De pedagogische werkelijkheid wordt bij hem
gekenmerkt door drie te onderscheiden dimensies: een betekenisdimensie,
een ordeningsdimensie en een handelingsdimensie. Er moet sprake zijn van
intersubjectieve verstandhouding tussen opvoeder en opvoedeling, die
interactiepartners zijn148. Het doel van de communicatie is dat men tot een
dialoog geraakt, niet alleen verbaal, maar ook handelend, in de totale
medemenselijkheid waarin een mens gesteld is. Wederzijdse beïnvloeding
leidt bij hem niet tot eenzijdige ontwikkeling van het kind, dat daartoe
wordt aangespoord door de handelingen van de volwassene, maar leidt tot
ontwikkeling (verandering) of innerlijke groei van beide partijen, kind en
opvoeder. Zo pleit ook hij voor aktieonderzoek, en participerende obser-
vatietechnieken, om te komen tot betrouwbare ontwikkelingsgegevens.
Deze emancipatorische benadering staat het gelijktijdig gebruik van aller-
lei ontwikkelingspsychologische modellen toe, zolang zij de dialoog maar
niet blokkeren of ondermijnen, onnodig of onmogelijk maken.
In dit hoofdstuk worden in vogelvlucht de lijnen geschetst die naar de
begrippenknoop co-regulatie leiden. Vandaaruit zal ‘ontwikkelen’ worden
beschreven vanuit mijn eigen probabilistische model dat herkenbaar is als:
leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van menselijke mogelijk-
heden.

2.1 Enkele ontwikkelingspsychologische stromingen 

2.1.1 De visie van Erikson

Voor inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid vormt het werk
van Erikson een onontbeerlijke bron. Erikson neemt in de kringen van de
psychoanalytici een heel eigen plaats in. Erikson ontwikkelde, in navol-
ging van Freud, een transactionele psycho-analytische benadering, die veel
invloed had op de niet-schoolse opvoedingspraktijk en ruime toepassing
heeft gevonden op het terrein van de geloofsontwikkeling.
Hij ziet de ontwikkeling plaats vinden langs lijnen van geleidelijkheid,
rondom mogelijkheden die in elke mens gegeven zijn, maar afhankelijk
van datgene wat de omgeving aanbiedt. Hij herkent een aantal kritische
tegenstellingen die telkens in een bepaalde ontwikkelingsfase tot een
bepaald ontwikkelingspsychologisch conflict leiden, dat, eenmaal opge-
lost, nieuwe mogelijkheden opent en uiteindelijk tot groei van de persoon-
lijkheid met een eigen identiteit zal leiden. Die kernconflicten zijn
fasespecifiek en verbonden met de voor het kind belangrijke relatie met
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significante volwassenen of medemensen. Elk kernconflict is een emotio-
neel probleem rondom het kunnen leven, het leren leven, het beheersen
van het leven op een bepaalde leeftijd149. De oplossing van een dergelijk
kernconflict komt altijd tot stand door een schommeling tussen twee moge-
lijke attitudes150. Wanneer men een dergelijke crisis goed door komt wordt
de opgedane kracht tot een basale sterkte  waarmee de volgende fase tege-
moet getreden kan worden. Elke fase heeft twee kenmerkende attitudes
ten opzichte van het kernconflict, met een kenmerkende daaruit voortko-
mende kracht indien de crisis goed wordt doorstaan. Voor het doorstaan
van de crisis is de houding van en de relatie met voor die specifieke perio-
de significante medemensen van buitengewoon belang. Elke ontwikke-
lingsfase bouwt voort op de opgedane ervaring uit de voorafgaande
fase(n). “Iedere fase wordt een crisis omdat in iedere nieuwe deelfunctie
de beginnende groei en bewustwording samengaan met een verandering
in instinctieve energie en toch ook daar een specifieke kwetsbaarheid ver-
oorzaken”, zegt Erikson151.
Eriksons fasen, de bijbehorende crisis en de attitudes met de mogelijk daar-
uit voortkomende kracht of juist het gebrek eraan kan als volgt worden
weergegeven:
• In de zuigelingenfase wordt het kernconflict gevormd door het zoeken

naar basisveiligheid. Deze wordt gevonden door het evenwicht tussen
fundamenteel wantrouwen en vertrouwen. “Een gezin kan alleen een
baby grootbrengen wanneer het zich zelf door hem laat opvoeden. Zijn
groei bestaat uit een reeks uitdagingen aan hen om zijn zich ontwikke-
lende vermogens tot sociale wisselwerking te dienen”152. De babyleeftijd
is de periode waarin de wederzijdse herkenning een bepaald karakter
krijgt, zegt Erikson. Het karakter van die herkenning geeft aanleiding
tot wederzijdse erkenning (bij fundamenteel vertrouwen) of tot autis-
tisch isolement (bij fundamenteel wantrouwen). De kracht die uit een
goede oplossing van het conflict voortkomt is hoop. Het begrip van basis-
veiligheid heeft instemmende respons ontvangen uit de wereld van de
ontwikkelingspsychologie. Het werd een sleutelbegrip voor het verstaan
en begrijpen van alle ontwikkelingsprocessen (cognitief, emotioneel, rela-
tioneel, sociaal). Gebrek aan basisveiligheid werd herkend als bron van
talloze ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsbelemmering en scheef-
groei in de persoonlijkheidsontwikkeling. Het begrip basisveiligheid sluit
aan bij de ‘common sense’ van mensen. Basisveiligheid is te herkennen
zowel met betrekking tot de aanwezigheid ervan als met betrekking tot
de afwezigheid ervan. Erikson heeft met zijn analyse van basisveiligheid
en ‘basic trust’ een wortel blootgelegd van relationaliteit en wederkerig-
heid, die een rol speelt in opvoeding. Voor het gevoel van basisveiligheid
zijn de significante medemensen bepalend. Zij reiken door en in hun rela-
tie met het kind het gevoel van vertrouwen aan. Basisveiligheid is het
evenwicht tussen basiswantrouwen en basisvertrouwen dat is uitgezet op
een continuüm schaal en waarlangs de innerlijke attitude naar de werke-
lijkheid telkens heen en weer glijdt. In tijden van stress, ziekte, pijn, ver-
driet en dergelijke zal basiswantrouwen de kop op steken. Het is dan
maar de vraag hoeveel liefde, aanvaarding, bemoediging en andere erva-
ringen door de medemensen en de buitenwereld aangereikt kunnen wor-
den om het basiswantrouwen dat zich opdringt te weerstaan. De schaal
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kan doorslaan naar basiswantrouwen, dan wordt de toekomst geblok-
keerd omdat de hoop als kracht om verder te groeien gaat tanen of zelfs
ontbreekt. Kinderen, maar ook volwassenen kunnen daarop reageren
met apathie, moedeloosheid, depressie of hedonisme en agressie. Het
belemmert doorgroei naar een volgend stadium. De basis voor blijvende
gevoelens van wanhoop (het zal toch wel niet lukken, het is altijd al ver-
keerd gegaan) of hoop (kom op het lukt wel) liggen in de mate waarin
de ouders als meest significante volwassenen de pasgeboren baby basis-
veiligheid garanderen. Dat kunnen zij doen door nabijheid, geborgen-
heid, betrouwbaarheid, aandacht, liefde, maar ook duidelijkheid uit te
stralen. Voldoende ervaring met basisveiligheid geeft voldoende vertrou-
wen om de moeilijkheden van het leven met enig vertrouwen tegemoet
te zien, waardoor wanhoop en wantrouwen niet de overhand krijgen.
Geloofsontwikkeling werd door Erikson onmiddellijk in verband
gebracht met basisveiligheid153.

• In de peuterfase bestaat het kernconflict uit het overwinnen van twijfel.
De twee attitudes worden gevonden in de spanning tussen autonomie en
schaamte. Deze fase wordt ook gekend als koppigheidsfase. In deze vroe-
ge kinderjaren roept de wil om zichzelf te kunnen zijn het conflict op.
Maar deze wil om zichzelf te zijn, staat tegenover twijfel aan zichzelf.
En de beginnende vorm van zeker zijn van zichzelf staat tegenover ver-
legenheid. De kracht die bij een goed overwinnen van het kernconflict
naar voren komt is de positieve inzet van de eigen wil. Voor het goed
oplossen van dit kernconflict is de relatie met de ouders van doorslagge-
vend belang. Schaamte krijgt de overhand wanneer kinderen worden ver-
nederd, mishandeld, overmatig worden gedisciplineerd of veel te veel
verantwoordelijkheid moeten dragen waardoor het kind telkens weer
mislukt in het beheersen van de werkelijkheid. Een kind moet zich
gewaardeerd voelen, alleen al in het bestaan, in het feit dat het geen kloon
van de ouders is. Pluraliteit en de waardering voor eigenheid speelt in
deze fase een belangrijke rol.

• In de kleuterfase wordt het kernconflict gevormd door de spanning tus-
sen initiatief en schuldgevoel in de relatie met alle leden van het gezin.
Rolgerichtheid gaat een belangrijke rol spelen. Anticipatie van de rollen
staat tegenover geremdheid ten opzichte van de rollen. Rol-experimen-
ten (vooral in het spel) staan tegenover rol-fixatie. Het groot aantal rol-
len kan een kind bang maken, meent Erikson, maar hij zegt: “Niettemin
moet het dit alles ontgroeien met een gevoel voor initiatief als basis van
een realistisch gevoel van ambitie en doelgerichtheid”154. De grote
bestuurder van het initiatief is het geweten, maar voor het kind kan die
‘innerlijke stem’ een nieuwe machtige vorm van vervreemding vormen.
Naast de positieve krachten van het initiatief kent deze fase ook sterke
destructieve krachten, die kunnen worden aangewakkerd wanneer ouders
het kinderlijke geweten overbelasten155. Erikson brengt het conflict van
deze fase als volgt onder woorden: “ Het zal nu duidelijk zijn dat de agres-
sieve idealen van de mens voor een groot deel in de initiatieffase veran-
kerd liggen, een belangrijk feit voor het conflict van de identiteitsvorming
en- verwarring. Het is nu ook duidelijk dat de onmisbare bijdrage van de
initiatieffase aan de latere identiteitsontwikkeling bestaat uit het vrijmaken
van het initiatief en de doelgerichtheid van het kind voor volwassen taken,
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die een volledige ontplooiing van de eigen mogelijkheden beleven maar
niet kunnen garanderen”156. Het kind strijdt tussen het gevoel: “Ik kan
zijn wat ik me voor kan stellen dat ik zal zijn” en de hevige teleurstelling
door de discrepantie tussen kinderlijke idealen en de volwassen werke-
lijkheid. In deze leeftijdsfase wordt het kernconflict vooral beleefd en
doorleefd en zonder al te grote belemmeringen in de ontwikkeling posi-
tief opgelost, door middel van spel. Spelenderwijs zal het kind zelf ont-
dekken wie het is en hoe het de eigen wil en de eigen initiatief kan
gebruiken om bepaalde doelen te bereiken.
Het kernconflict wordt positief opgelost wanneer ouders het zelfvertrou-
wen van het kind voeden door het te waarderen, door het de eigen moge-
lijkheden voorzichtig en binnen de perken van de leeftijd te leren kennen
en het kind de verantwoordelijkheid te geven die het dragen kan. Niet
alleen waardering van en de relatie met de ouders speelt in het oplossen
van dit conflict een belangrijke rol, maar ook de inwonende andere vol-
wassenen, de broers en zussen en de manier waarop het kind de eigen
plaats krijgt in het gezin. De kracht die uit dit conflict kan voortkomen
kan worden weergegeven als doelgerichtheid.
Niet in de zin van het volwassen realiseren van een doelstelling, maar als
de notie dat men ook als kind het handelen kan sturen in een gewenste
richting en dat het mogelijk is het resultaat van het handelen te beïnvloe-
den. Het vertrouwen dat een doel ook bereikt kan worden en dat ande-
ren er waardering voor hebben zodat het kind er ook zelf waardering
voor kan hebben. Daarvoor moet het kind haalbare doelen voorgescho-
teld krijgen.

• In de schoolleeftijdsfase is het kernconflict weer te geven als spanning
tussen constructiviteit en minderwaardigheidsgevoel in de relatie ten
opzichte van de buurt en de school. Er wordt in deze periode toenemend
een beroep gedaan op de eigen vermogens en eigen mogelijkheden van
een kind. Het schoolkind zal zich identificeren met plichten of het gevoel
krijgen dat die plichten slechts futiliteiten zijn. Dat kan opgemerkt wor-
den als de behoefte om te leren tegenover werk-verlamming. Het is de
vraag of het kind voldoende steun en sociale support krijgt om de eigen
mogelijkheden te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebruiken.
De wereld van waardering en initiatief wordt groter. Hoe kinderen op
school, hoe de buurvrouw en de buurman, hoe de meester op school
denkt over het kind vormt een belangrijke bron van informatie, waar-
mee het kernconflict kan worden opgelost. De kracht die uit het kern-
conflict naar voren kan komen heet competentie en is een gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen waarmee de toekomst tegemoet getreden
kan worden.

• In de adolescentie (puberteit) bevat het kernconflict de spanning tussen
identiteit en identiteitsverwarring in de relatie met de leeftijdsgenoten.
De in de voorgaande fasen opgedane ervaring wordt in deze fase ver-
werkt ten behoeve van de identiteitsontwikkeling. Het is de periode waar-
in de jongere zich identificeert met nieuwe rollen, zoekt naar nieuwe
vormen van competentie en vindingrijkheid, terwijl ook een impliciete
ideologie gezocht moet worden. De tegenkracht in deze tijd is de identi-
teitsverwarring, die uit kan monden in het (tijdelijk) buitensporig sterk
identificeren met helden en ‘peer-groups’. In deze adolescentiefase gaat
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het kind afstand nemen van het ‘wij’ van thuis, en van de vanzelfspre-
kendheid van de normen, de waarden en de ideologie van thuis. De
ouders spelen nog steeds een belangrijke rol als referentiekader, maar zij
moeten begrijpen dat het kind groeit naar een eigen plaats in de maat-
schappij. Voor het ontdekken van die eigen plaats en de eigen situatie
daarin zijn leeftijdsgenoten als significante personen noodzakelijk. De
jongere ontdekt aan de leeftijdsgenoot zichzelf en de eigen positie. Het
kind heeft voorbeeldfiguren nodig waarmee het zich kan identificeren,
om zo te komen tot (voorlopige) identificatie van zichzelf. (Zo ben ik
ook en er zijn er meer zoals ik, zo wil ik zijn!). Maar als alles goed gaat
zal de jongere ontdekken dat de verbanden waar je bij hoort (“mijn
thuis”, “mijn kerk” ) de ontwikkeling van een zelfstandig ik-gevoel niet
tegen hoeft te werken. Tijdens de adolescentie kan deze groei plaats vin-
den doordat het zich ontdekkende ik zich voortdurend spiegelt aan ande-
ren157. “Zo is de puberteit een essentiële regenerator in het proces van
sociale revolutie omdat de jeugd al haar loyaliteit en energie kan geven
zowel aan het behoud van datgene wat te allen tijde als goed en waar
gevoeld zal worden als aan de revolutionaire correctie van datgene wat
zijn regenererende betekenis verloren heeft”, zegt Erikson158. De kracht
die uit dit kernconflict kan voortkomen is trouw. Trouw aan jezelf en
aan anderen.

• De jong-volwassenheid is de periode van de intimiteitscrisis. Intimiteit
staat tegenover isolement, vooral zichtbaar in de relatie tussen partners.
De kracht die uit dit kernconflict voortkomt is liefde. Liefde die gepaard
gaat met zelfkennis, met individualiteit en weten wie je bent en waar je
voor kiest. Zelfs dwars tegen leeftijdsgenoten of de ouders in, maar wel
in relatie tot een medemens, de ander, de partner. In deze periode kan
de identiteit haar beslag krijgen. Anders dan identificatie is identiteit een
individuele kracht van iemand die zichzelf waardeert en kent, vertrouwt
en grenzen stelt. Iemand die fouten mag maken van zichzelf en bereid is
argumenten van anderen te overwegen in het beoordelen van situaties en
het maken van keuzes.

• In de volwassenheid (periode van de rijpheid) zal het kernconflict zicht-
baar worden ten opzichte van de maatschappij als spanning tussen gene-
rativiteit tegenover stagnatie. De kracht die uit dit conflict met de naaste
voort kan komen wanneer het goed wordt opgelost, heet zorg. Zorg voor
de ander, zonder zichzelf te verliezen.

• Tijdens de ouderdom tenslotte (65 plus) zal het kernconflict te zien zijn
als spanning tussen ego-integriteit en wanhoop ten opzichte van de tota-
le mensheid. De kracht die uit het kernconflict kan voortkomen heet
wijsheid en kan ten dienste staan van de medemens.

De fasen van Erikson en de identiteitsontwikkeling moeten niet gezien
worden als een wetmatig proces van hiërarchische ontwikkelingsfasen. Er
is geen sprake van een alles of niets ontwikkeling binnen een bepaalde
fase. In elke volgende fase speelt de vorige fase en haar momenten van
hoop en wanhoop, van initiatief of schuld, van constructiviteit of minder-
waardigheid, van identiteit tegenover identiteitsverwarring, van intimiteit
of isolatie, van generativiteit of stagnatie en van integriteit tegenover wan-
hoop, een belangrijke rol. Zelfs als het basisvertrouwen in de jonge jeugd
volledig aanwezig is kan het worden ondermijnd door negatieve ervaringen
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in latere periodes. Maar de basis is dan in ieder geval wel aanwezig, ook
bijvoorbeeld voor therapie en hulpverlening of pastorale interventie.
In dit transactionele model van ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat
de wisselwerking, die ontstaat, voortdurend van invloed is op het resul-
taat van de interactie. Elk ontwikkelingsresultaat, dat zo ontstaan is, is
weer uitgangspunt voor een nieuwe ontwikkeling. Zo zal bij onvoldoende
ontwikkelingsresultaat de interactie veranderen, waardoor een zogenaam-
de negatieve spiraal kan ontstaan en mogelijkheden, die er wel zijn, niet
meer tot hun recht komen, omdat zij niet meer worden aangesproken. In
dit model is geen sprake van een stapsgewijze ontwikkeling maar van een
glijdende schaal, een continuüm, waarbij het één volgt op het ander, maar
waar ook sprake is van ontwikkelingsstappen van ongelijke grootte en
ongelijke tijdsduur en waar bovendien tijdelijke stilstand en tijdelijke
‘teruggang’ niet onmiddellijk regressie genoemd kan worden, zoals dat in
het lineaire en het trapsgewijze model wel het geval is. De teruggang is eer-
der een gevolg van een cyclische procesgang.

2.1.2 De visie van Piaget

Jean Piaget werd in 1896 geboren in Neuchâtel, waar hij door gesprekken
met zijn grootvader belangstelling kreeg voor de epistemologie. Vanaf 1920
werkte hij in het Binetlaboratorium in Parijs. (Binet was de grondlegger
van de intelligentietests). Piaget ontdekte dat kinderen van eenzelfde leef-
tijd tijdens het afnemen van de tests steeds dezelfde soort fouten maak-
ten. Hij veronderstelde dat de oorzaak daarvan in denkprocessen van
kinderen te vinden was. Zo kwam hij tot het bestuderen van deze proces-
sen volgens een door hem ontwikkelde klinische methode. Piaget publi-
ceerde veel en voorzag de resultaten van zijn onderzoek van filosofische
en antropologische notities159. Tot op hoge leeftijd bleef hij met de verfij-
ning van zijn theorie bezig, bijvoorbeeld door de introductie van het begrip
feedback waarmee menselijke ontwikkeling als zelf-regulerend systeem
nadruk kreeg en in het begrip van equilibratie, waarmee het lineair-cumu-
latieve ontwikkelingsmodel in zijn theorie een cyclische component
kreeg160. Piaget stierf in 1980 op 84 jarige leeftijd.
Piaget stelde vast dat erfelijkheidsinvloeden, psychologische structuren en
interactie met de omgeving de drie pijlers zijn waarop ontwikkeling
stoelt161. Ten aanzien van de erfelijkheid onderscheidde Piaget de specifie-
ke erfelijkheid van de algemene erfelijkheid162. Elke mens is, zo meent hij,
uitgerust met fysieke structuren die herkenbaar zijn als automatische
gedragsresponsen (bijvoorbeeld niezen of zuigen). Deze reflexen gaan, zo
nam Piaget waar, al na een paar dagen van reflexmatige gedragsresponsen
over in gemodificeerde psychologische structuren163. De psychologische
structuren vormen de basis van de individuele activiteit van elke mens. De
genetische aanleg zorgt voor de randvoorwaarden (de spieren worden ster-
ker bijvoorbeeld), maar de psychische structuren maken gebruik van die
mogelijkheden voor nieuwe psychische activiteit164. Op grond van wat
Piaget algemene erfelijkheid noemt, neemt hij twee soorten psychische
functies waar namelijk: organisatie en adaptatie165. Organisatie is de aan-
geboren tendens van alle organismen om activiteiten te systematiseren bin-
nen coherente structuren, zodat zij worden gecoördineerd tot een efficiënt
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systeem. Afzonderlijk georganiseerde structuren gaan na een korte perio-
de met elkaar samenwerken in een structuur van een hogere orde.
Adaptatie is de andere algemeen erfelijke factor die ontwikkeling moge-
lijk maakt, volgens Piaget166. Het is de manier waarop een organisme in
staat is zich aan te passen aan de omgeving. Aanvankelijk neemt Piaget
bij een baby een periode van ‘a-dualisme’ waar, waarin er nog geen schei-
ding gemaakt kan worden tussen het inwendige ik en het universum en er
dus ook geen sprake is van een subject-object scheiding. Piaget kent twee
adaptatiemechanismen: assimilatie waarmee een organisme de inkomende
kennis transformeert zodat zij past in bestaande kennisstructuren en
accommodatie wat betekent dat de bestaande kennisstructuren worden
aangepast aan de inkomende kennis. Adaptatie kan daarom gezien wor-
den als een drieledig proces. Er wordt een biologisch contact gemaakt
tussen het organisme en de omgeving, de voorheen neutrale omgevingsge-
beurtenis wordt een psychische stimulus en de adaptieve respons (ofwel
assimilatie, ofwel accommodatie) wordt gemaakt167. Hoe het organisme
(het kind, de mens) organiseert en adapteert hangt af van omgevingsfac-
toren. Daarbij vormen assimilatie en accommodatie een complementair
proces. Beide vormen van adaptatie zijn in elke handeling gelijktijdig aan-
wezig.
In de psychologische structuren herkende Piaget een aantal constante fac-
toren, die maken dat ontwikkelingsperioden te onderscheiden zijn, waar-
voor bepaalde constante psychische structuren karakteristiek zijn. Piaget
onderscheidt dan168:
• De senso-motorische fase van ongeveer 0 tot 2 jaar.
• De intuïtieve of pre-operationele fase van ongeveer 2 tot 7 jaar.
• De concreet- operationele fase van ongeveer 7 tot 12 jaar.
• De formeel- operationele fase vanaf ongeveer 12 jaar tot aan de volwas-

senheid.
Binnen elke periode zijn verschillende substadia te onderscheiden. De leef-
tijdsgrenzen zijn schattingen en moeten niet absoluut worden opgevat. De
ontwikkelingsfasen van Piaget zijn hiërarchisch bedoeld, zij zijn onom-
keerbaar, en volgen elkaar op in een vaste volgorde, die bij elk mens te her-
kennen is. De ontwikkeling van een kind wordt in grote mate bepaald door
de activiteiten van het kind zelf. Die activiteiten worden opgeroepen door
een extrinsiek, niet cognitief doel (de fles pakken om de eetbehoefte te
bevredigen); of door een intrinsiek cognitief doel (de behoefte om te ver-
kennen wat een fles is)169. De activiteiten van een baby zijn niet chaotisch
maar ook niet strategisch, meent Piaget. De samenhang van de activitei-
ten moet worden geleerd. Piaget noemt deze gecoördineerde sensomotori-
sche activiteiten psychische schema’s. Het woord schema bij Piaget verwijst
naar een mentale structuur, die leidt tot psychische acties, die herhaalde-
lijk worden uitgevoerd als respons op objecten en situaties. Schema’s zijn
daarom eenvoudige kennisstructuren waarmee een kind de omgeving inter-
preteert. Elk schema kan worden gecombineerd met andere schema’s en
worden samengevoegd tot een schema van een hogere complexe orde. Die
hogere orde stelt het kind in staat meer complexe  antwoorden te geven
op de omgevingsstimuli in de vorm van sensomotorische actie van steeds
complexere kwaliteit. Daarmee ontstaat, zo meende Piaget, een begin van
denken170.
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Aan de hand van onderzoek naar het ontstaan van het getalbegrip toon-
de Piaget aan dat er sprake is van twee types ervaring met de werkelijk-
heid171. Piaget onderscheidde de eenvoudige of fysieke abstractie en de
logico-mathematische abstractie. De fysieke abstractie is in staat om fysie-
ke eigenschappen van het geobjectiveerde voorwerp naar voren te halen
(zonder het voorwerp te zien, bijvoorbeeld: er is een flesje te weinig). Deze
abstracties kunnen alleen plaats vinden dankzij het proces van assimilatie
van het voorwerp in een groter gestructureerd denknetwerk. Een logico-
mathematische abstractie komt voort uit reflexie die los staat van de waar-
neming van de voorwerpen zelf. Het zijn de eigen acties van het kind die
leiden tot dat inzicht. Naast zulke acties op eigen initiatief is sociale inter-
ventie en transmissie van groot belang voor het ontstaan van cognitieve
inzichten. Door overdracht van de cumulatieve kennis en inzichten van de
cultuur worden ervaringen van anderen op het kind overgedragen. Alle
kennisstructuren moeten met elkaar in evenwicht blijven, zodat het kind
in staat is de aangereikte kennis en de kennis, die het zelf in het verleden
heeft opgedaan, te integreren in de kennis van het heden, om zo deze ken-
nis te gebruiken voor het aanpassen van het eigen gedrag aan de eisen van
de werkelijkheid in de omgeving172. Piaget komt tot het begrip equilibra-
tie: een vorm van balans of harmonie tussen al de samenwerkende pro-
cessen. Piaget onderscheidt dan drie vormen van equilibratieprocessen.
Allereerst in de splitsing tussen het ik (subject) en de buitenwereld (object).
Een tweede vorm van balans wordt gevonden in de relatie tussen schema’s
en subschema’s. Bijvoorbeeld de oog-hand coördinatie vereist de samen-
werking tussen de subschema’s ‘kijken’ en ‘pakken’. Of bij de schemati-
sche kennis van de positieve en de negatieve component van de objecten
in de werkelijkheid. Ten slotte moet er evenwicht gevonden worden bij de
integratie van nieuwe kennis in een hogere orde. Deze integratieve balans
vormt de meest intelligente van de drie equilibratieprocessen. In de equili-
bratieprocessen spelen sociale factoren een belangrijke rol173. De equili-
bratieprocessen stelt Piaget voor als circulaire acties. Door toevalligheden
kan een kind soms totaal nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe schema’s
ontwikkelen174. Maar Piaget benadrukt dat tijdens het equilibratieproces
talloze associaties mogelijk zouden zijn, maar alleen die combinatie zal
voor het kind betekenis krijgen die in de gegeven adaptieve structuur leidt
tot een gestructureerd schema en een functionele gewoonte, ofwel een ken-
nissamenstellend constructieproces.
Objectpermanentie neemt Piaget pas in de loop van het tweede jaar waar.
Achtereenvolgens wordt onderscheiden: senso-motorisch imitatie, het sym-
bolische spel, het maken van een tekening en het blijk geven van een men-
taal beeld dat abstractieniveau vereist en mentale imitatie vraagt; en ten
slotte het vertellen (verbaal weergeven) van een gebeurtenis in episodisch
verband, zonder dat de gebeurtenis zelf momentaan plaats vindt. Op deze
manier ontwikkelt zich de semiotische functie, die onderverdeeld kan wor-
den in twee categorieën: die van de symbolen en die van de tekens. Piaget
onderscheidt reproducerende beelden van anticiperende beelden waardoor
de beelden uit het verleden getransformeerd worden met het oog op de
toekomst. Het mentale beeld is noodzakelijk om tot operationeel hande-
len te kunnen komen.
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Voor een goede operationaliteit is de werking van het geheugen zowel met
betrekking tot innerlijke imitatie als met betrekking tot de motorische ope-
ratie van doorslaggevend belang. Daarnaast speelt het taalgebruik een
belangrijke rol. De taalontwikkeling is voor deze ontwikkeling van bui-
tengewoon groot belang. In de taal kan een niet concreet aanwezig voor-
werp of zelfs een fictieve gebeurtenis object-permanentie krijgen alleen
door het gebeuren, of het voorwerp, te benoemen175. Met Chomsky en
Brown menen Piaget en Inhelder dat er sprake is van een ingeboren gram-
matica. Taal en denken zijn in die zin met elkaar verbonden, dat de taal
het handelen in staat stelt zich uit het onmiddellijke te bevrijden. Piaget
en Inhelder onderscheidden drie fasen van handelingen naar operaties.
Eerst moet een kind in staat zijn om datgene wat als handeling wordt
beheerst ook te representeren. Vervolgens moet een kind komen tot recon-
structie van de handeling, zonder dat het (zoals in de sensomotorische
fase) is gebonden aan de eigen lichamelijke activiteit. De handeling moet
worden gedecentreerd tot een niveau buiten het zelf, namelijk het niveau
van het universum en daar worden geassimileerd. Tenslotte moet de han-
deling niet alleen innerlijk kunnen worden voorgesteld, maar ook kunnen
worden gecommuniceerd. Daarmee moet equilibratie plaats vinden tussen
het individuele van de handeling en het intermenselijke, sociale aspect van
de handeling. Pas dan kan men spreken van een operatie en operationeel
handelen. Op het niveau van de concrete operaties moet het kind zich een
aantal functies van objecten in de werkelijkheid eigen maken die operabel
(dat wil zeggen intermenselijke communiceerbaar) zijn. Dat zijn dan de
functies van de behoudsprincipes (hoger, kleiner, dikker bijvoorbeeld), de
functies van reeksen, de functies van classificatie, de functie van het getal,
de functies van ruimte, tijd en snelheid. Zodra de kern van het denken ope-
rationeel is geworden moeten zich een groot aantal activiteiten ontwikke-
len die door hun mate van gestructureerdheid bepalen met welk gemak de
werkelijkheid beheerst kan worden. Het kind moet de werkelijkheid kun-
nen interpreteren.
In sociale en affectieve interacties bleken de instabiliteit van de sociale wer-
kelijkheid een probleem te vormen. Naast cultuuroverdracht vindt veel
van het socialisatieproces plaats in co-operatieve acties. Dat wil zeggen dat
moeilijk te analyseren is of cognitieve co-operatie individuele operaties ten
gevolge hebben of andersom. In socialisatieprocessen blijken cognitieve
en affectieve elementen in het proces onlosmakelijk met elkaar verbonden
te zijn.
Het formele denken ontstaat in de pre-adolescentie op grond van proposi-
tionele operaties. Ten tijde van het operationele denken is het kind niet in
staat te denken op grond van hypothetische veronderstellingen. In de perio-
de van het formele denken wordt deze vorm van denken eigen gemaakt176.
Formeel denken vooronderstelt dat men gegevens kan combineren, die tot
generalisatie kunnen leiden. Generalisatie wordt daar zichtbaar waar
inzicht wordt verkregen in de onomkeerbaarheid van bepaalde proposi-
ties. De eerste onomkeerbaarheid wordt inversie genoemd. (Bijvoorbeeld:
neerzetten is niet wegpakken, vermenigvuldigen is niet delen). De tweede
onomkeerbaarheid wordt gevormd door wederkerigheid of symmetrie.
Beide vormen van onomkeerbaarheid maken talloze combinaties van
objecten en gebeurtenissen mogelijk. Inversie en wederkerigheid komen
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niet alleen nevenschikkend voor in de werkelijkheid maar ook gelijktijdig.
Dat maakt formele cognitie mogelijk. Dit formele denken leidt tot het cre-
atief oplossen van problemen, niet door middel van uitproberen, maar
door middel van hypothesevorming en denkmatig onderzoek op uitkom-
sten en consequenties.
Piagets onderzoek naar de ontwikkeling van het morele oordelen komt in
een volgende paragraaf aan de orde.

2.1.3 Lijnen vanuit Piaget

Piaget’s vele observaties en duidelijke uitspraken over de ontwikkeling van
baby’s en jonge kinderen hebben veel onderzoekers aangespoord tot zelf-
standig onderzoek op ditzelfde terrein. Niet alleen is er een Piagetschool
ontstaan die vanuit Piaget’s bevindingen de ontwikkelingspsychologische
aspecten nader interpreteerde en toepaste op allerlei praktische situaties,
zoals het onderzoek van intelligentie, het terrein van de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten en kinderen met een ontwikkelingsbelemmering en
de invulling van didactische programma’s. Allerlei ontwikkelingsaspecten
werden onderzocht zoals de taalontwikkeling, de ontwikkeling van het
rekenkundig inzicht of morele ontwikkeling en de godsdienstige ontwik-
keling. Er zijn meer specialismen en stromingen uit Piaget’s onderzoek en
theorie ontstaan dan hier besproken zouden kunnen worden. Slechts een
korte weergave van enkele lijnen om hetgeen in volgende paragrafen volgt
te plaatsen is hier noodzakelijk.
• In het kader van de kritische psychologie is ook kritische onderzoek naar

de uitgangspunten en de consequenties van Piagets observaties en theo-
rie gedaan. Riegel stelde bijvoorbeeld voor om Piagets fasen uit te brei-
den met die van de dialectische operaties. Bovendien meent hij dat de
ontwikkeling toeneemt langs vier parallel verlopende wegen van progres-
sie: de intern-biofysische dimensie; de individueel-psychische dimensie;
de extern fysische dimensie en de cultureel sociale dimensie. Alles is rond-
om deze vier dimensies voortdurend in beweging en zoekt naar harmo-
nie, meent Riegel. Hij stelt daarbij multiple longitudinal design als
onderzoeksvorm voor. Op die manier kunnen complexere gehelen met
meer betrouwbaarheid in kaart worden gebracht177.

• Het aan de cybernetica ontleende begrip feed-back en zelfregulatie zoals
dat bij Piaget vooral in zijn latere werk een rol speelde is aanleiding
geweest tot veel onderzoek, waaruit ontwikkelingspsychologie volgens
de dynamische systeemtheorie (onder andere Samerhoff178) voortkwam,
waarover in een volgende paragraaf meer.

• Het taalonderzoek, in de lijn van Piaget en Chomsky leidde tot vernieu-
wende gegevens die gaandeweg de taalontwikkeling als het gevolg van een
interactief proces te zien gaven. Daniël Stern en zijn medewerkers heb-
ben veel aan dit onderzoek bijgedragen. Stern schreef over de taalont-
wikkeling en sociale ontwikkeling als relationele  ontwikkeling179. Hij
ontdekte dat er veel meer inbreng van de pasgeborene was dan men had
aangenomen.

• In het begin van de jaren tachtig werden veel congressen gehouden en
kwamen verzamelbundels uit die een weergave waren van onderzoek naar
aanleiding van Piagets werk180. Men vergeleek Piagets opvattingen met
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die van Freud en van Erikson, met motivatiemodellen en leertheorieën
vanuit de behavioristische hoek, met de waarneming en Gestalt-psycho-
logie, waarna Piagets uitgangspunten kritisch onder de loep genomen
werden. Dat het uiteindelijk gaat om aanvullende kritiek, omdat Piaget
belangrijke inzichten heeft aangedragen, maar dat zijn empirische gege-
vens en zijn theorie vernieuwing en verfijning behoeven wordt duide-
lijk181. Meetproblemen en generalisatieproblematiek van Piagets
onderzoek en van de neo-Piagetiaanse school worden onder de loep
genomen. Er wordt kritisch gekeken naar zijn visie op morele ontwikke-
ling. Men signaleert cross-culturele tekortkomingen in Piagets cognitie-
ve observaties. Er is kritiek op Piagets visie op opvoeding vanwege de
scheiding tussen ontwikkeling en leren182.

• Onder redactie van W. Andrew Collins werd vanuit de Minnesota
University een reeks kritische artikelen samengebracht183. Flavell legt
enkele vooroordelen bloot die aan het fase- of trapsgewijze model ten
aanzien van de kinderlijke ontwikkeling ten grondslag liggen184. Onder
leiding van de structuralisten zoals Piaget, Chomsky en Kohlberg, zegt
Flavell, heeft er een “cognitivization” van de psychologie plaats gevon-
den. Iedereen is er, dank zij Piaget, van overtuigd zegt hij, dat het men-
selijk denken en handelen mogelijk is dankzij de opbouw van cognitieve
structuren en structuur-netwerken. Dat de opbouw van zulke structuur-
netwerken procesmatig plaats vindt en er geen sprake is van letterlijk imi-
teren en kopiëren van gedrag, is onbestreden. Maar het vooroordeel dat
er in het proces van de opbouw van structuur-netwerken sprake is van
een “top-down” mechanisme, waarin volwassenen de top vormen en de
kinderen het “down” gedeelte, is aan herziening toe, meent Flavell. Dat
de opbouw van cognitieve netwerken algemeen, abstract en context-vrij
plaats kan vinden kan bestreden worden. Hij stelt voor dat aanhangers
van het structuralisme ophouden met de tweedeling “zij” (de kinderen)
tegenover “wij” (de volwassenen) alsof het gaat om twee soorten cogni-
tie: de kinderlijke en de volwassen soort. Zo ligt aan het idee van de “sta-
ges” het vooroordeel ten grondslag dat kinderen minder abstract,
systematisch, sociaal en welke andere kwalificatie men maar kan invul-
len, zijn dan volwassenen. Dat versimpelt het idee dat men met betrek-
king tot ontwikkeling eenvoudigweg kan denken in “ages and stages”,
terwijl onderzoek leert dat bij volwassenen de aan hun leeftijd gebonden
“stage” kenmerken niet algemeen aantoonbaar zijn. Flavell en andere
onderzoekers die Piagets observaties met denkopgaven voor kinderen her-
haalden vonden geen cognitieve homogeniteit. Merkwaardig genoeg ver-
toonden met name de foute antwoorden wel een grote homogeniteit.
Siegler kwam tot de formulering van een probabilistische verklaring voor
dat verschijnsel, namelijk de “fall-back-rule”. Dat wil zeggen het gege-
ven dat kinderen en volwassenen, indien zij geen kans zien een probleem
op te lossen omdat hun individuele informatie om het probleem op te los-
sen te kort schiet, terug vallen op collectieve inzichten en informatie van
de medemensen van de (sociale, culturele) groep waartoe men behoort.
Flavell constateerde dat sommige kinderen (hetzelfde kwam aan het licht
bij proeven met volwassenen) meer dan anderen (van dezelfde leeftijds-
groep) zich ontwikkelen in een fase-achtig tempo. Bij anderen consta-
teerde hij, wat ook Kohlberg al had aangetoond, een “stage-mixture”.
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Hij constateerde met betrekking tot fase heterogeniteit dat kinderen kwa-
litatief en intellectueel een ‘hoger’ niveau kunnen bereiken dan menig
volwassene en dat het denkniveau dan niet leeftijdsgebonden is. Hij ziet
dat in het gebruik van computers door kinderen.

• Dierproeven, zoals die van Rodent185 en Berlyne186 nauw gerelateerd aan
behavioristische onderzoeksmodellen gaven vermoedens over de moe-
der-kind dyade en de nauwe relationele verbanden die van daaruit
invloed uitoefenden op ontwikkeling.

• Al zulk onderzoek vanuit verschillende richtingen vond elkaar in het
onderzoek naar de pasgeborenen, waarin veel aanvullend kritisch onder-
zoek naar aanleiding van Piagets bevindingen en theoretische uitgangs-
punten werd gedaan. Zij stimuleerden velen, zoals E.J.Gibson187, die bij
de bespreking van de epigenetische psychologie nader aan de orde zal
komen.

• Een andere richting in de ontwikkelingspsychologie die van veel belang
is gebleken, is de attachement theorie van Bolwby188. De theorie van de
hechting gaat terug op de uitgangspunten van Erikson, maar zoekt ook
aansluiting bij het onderzoek in de babywetenschap en krijgt zo contact
met onderzoekers uit de school van Piaget en de daaruit voortkomende
lijnen. De attachment-theorie bleek een belangrijk hulpmiddel om dat-
gene wat zich tussen moeder en kind afspeelde en het effect daarvan op
de persoonlijke ontwikkeling van het kind te beschrijven. Bowlby onder-
zocht hoe een veilig gehecht kind zich aan de werkelijkheid durft toe te
vertrouwen, in het vaste vertrouwen dat de moeder, indien nodig, te hulp
zal schieten. Hij vond ook twee vormen van onveilige hechting. Ten eer-
ste dat het angstig-vermijdende kind zich niet durft te geven, maar opper-
vlakkig gezien wel een open indruk zal maken. Te weinig algemene
waardering (ongewenst kind, huwelijksmoeilijkheden, economische
malaise) of te weinig co-regulatie (dwingende ouders, autoritaire hou-
ding van overdracht en instructie in plaats van co-regulatie) kunnen de
angstig-vermijdende onveilige hechting veroorzaken. En ten tweede het
angstig afwerende onveilige kind. Te veel tekorten (veel ziekte, fysieke
ongemakken, handicaps), te weinig waardering voor de eigenheid van
het kind (symbiotische moeder-kind relatie), kunnen tot onveilige hech-
ting aanleiding geven. Zulke kinderen blijven letterlijk bij hun moeder,
en durven niet groot te worden en zelfstandig te zijn. Onveilig gehechte
kinderen huilen meer en zijn moeilijker in de omgang. Dat uitsluitend
de moeder verantwoordelijk is voor het hechtingspatroon, berust op een
vooroordeel. Dat bleek toen attachment-onderzoek vanuit een pluriform
wetenschapsmodel werd uitgevoerd, zoals dat bijvoorbeeld werd gedaan
door van IJzendoorn en Tavecchio bij hun onderzoek naar
Attachment189.

2.1.4 Onderzoek naar de morele ontwikkeling

Morele ontwikkeling heeft altijd in de belangstelling van pedagogen en
theologen gestaan. Het morele gevoel en het morele oordeel zijn door
Piaget onderzocht. In 1932 verscheen zijn verslag van onderzoek op dat
terrein190. Zolang kinderen geen werkelijk onderscheid kunnen maken tus-
sen het ik van zichzelf en het ik van de ouder, dat is in de periode waarin
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ze de ouder rechtstreeks imiteren, kan er geen sprake zijn van een ‘ideaal-
ik’ of ‘super-ego’, zeggen Piaget en Inhelder. Zij menen met Bovet191 dat
er twee voorwaarden zijn voor het ontstaan van moreel besef. Medemensen
moeten regels opleggen en er moet een affectieve laag zijn (vrees of
respect), die het houden van regels als vanzelfsprekend afdwingt. Zij onder-
scheiden eenzijdig respect, dat verwijst naar de houding van een persoon
ten opzichte van degene die hij als zijn meerdere beschouwt en wederzijds
respect of waardering. Eenzijdig respect kan gezien worden als bron van
gehoorzaamheidsmoraal en plichtsgevoel (heteronomie); het wederzijdse
respect als bron van moraliteit (autonomie). Tot het 7e en 8e jaar nam
Piaget in zijn observaties heteronomie waar, daarna ontwikkelde zich ook
autonomie, terwijl steeds ook vormen van ambivalentie te zien bleven.
Ambivalentie werd gekenmerkt door een mengsel van affectie en vijandig-
heid, van sympathie en agressiviteit. In het socialisatieproces kan hetero-
nomie ook gezien worden als moreel realisme. Er is dan sprake van
objectieve verantwoordelijkheid, zich houden aan regels en wetten vanwe-
ge conformiteit met de wet. Piaget onderzocht het een en ander door obser-
vatie van het gereglementeerde spel. Jonge kinderen namen ieder voor zich
ietwat verschillende regels over van de ouder die de regels introduceert.
Omdat het reglement aanvankelijk te gecompliceerd was namen kinderen
alleen een (individueel) deel ervan over. Ieder kind speelde voor zichzelf
met individueel genterpreteerde regels. De groep fungeerde als collectief
stimulerende omgeving.
Na het zevende jaar nam Piaget in het gereglementeerde spel waar, dat
kinderen, naarmate zij ouder werden, de regels zagen als het resultaat van
een overeenkomst tussen speelgenoten. Die overeenkomst kon naar belie-
ven en met instemming van de partners gewijzigd worden, als hiermee aan
een algemeen verlangen werd voldaan. Hierin wordt wederkerigheid en
respect duidelijk teruggevonden als rechtvaardigheidsgevoel. Zo zal op
moreel gebied het kind pas rijp zijn voor coöperatieve handelingen na het
bereiken van het operationele niveau. Piaget meende dat er een evolutie-
wet in de morele ontwikkeling van het kind te herkennen is, namelijk die
van ideeën van boetedoening en straf tot die van gelijke behandeling en
respect192.
In 1958 voltooide Kohlberg zijn dissertatie over morele ontwikkelingssta-
dia die hij uitwerkte op grond van Piagets werk over het morele oordelen
van kinderen uit 1932193. Kohlberg liet in zijn onderzoek jongens van tien
tot zestien jaar antwoorden op hypothetische morele dilemma’s die hen
werden voorgelegd. Hij ontdekte dat de manier waarop de jongens hun
morele redenen uiteen zetten een duidelijk patroon vormde, waarin zes
stadia van morele ontwikkeling te herkennen waren. De antwoordpatro-
nen bleken leeftijdsafhankelijk te zijn. Omdat hij zijn morele fasen een zo
groot mogelijke validiteit wilde geven, zette Kohlberg zijn onderzoek voort
met een longitudinale studie van dezelfde jongens die hij elke vier jaar
opnieuw een aantal morele dilemma’s voorlegde. Na twintig jaar werd zijn
onderzoek afgerond. In 1969 formuleerde Kohlberg zijn Cognitive
Developmental theory of Moralization. Hierin zette hij uiteen hoe de fasen
zich ontwikkelen uit de interactie tussen individu en omgeving; hoe een
individu van de ene naar de andere fase komt; waarom sommige individu-
en zich verder ontwikkelen en anderen niet; en wat de relatie is tussen deze
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cognitieve structuren en het individuele morele doen en laten van mensen.
De morele stadia met de belangrijkste kenmerken van Kohlberg zijn:
• Het pre-conventionele stadium, dat van de heteronome moraliteit. Goed

is gehoorzaamheid voor de eigen bestwil. De reden om goed te doen is
het voorkomen van straf en het sociale perspectief van dit stadium is het
egocentrische.

• Het individualistische stadium, moraliteit heeft een instrumenteel doel,
namelijk het voor-wat-hoort-wat principe. Goed doen hangt samen met
een vorm van morele ruilhandel, waarin alle partijen aan hun trekken
komen. Het concrete individuele sociale perspectief dat bij dit stadium
hoort laat mensen zien die weten dat iedereen zo zijn belangen heeft en
begrijpt dat die behartigd moeten worden.

Het eerste en tweede stadium vormen samen het eerste pre-conventionele
niveau. Het derde en vierde stadium vormen het tweede conventionele
niveau.
• Het derde stadium is dat van conformiteit. Aan wederzijdse verwach-

tingspatronen en relatieverwachting moet voldaan worden. Goed is aan
de verwachting van anderen beantwoorden zodat zij aan jouw verwach-
tingen beantwoorden. Loyaliteit en respect vanuit dat oogpunt is in dit
stadium belangrijk. Je moet voor anderen zorgen is een belangrijke reden
om iets goed te doen in dit stadium. Gedeelde gevoelens en meningen,
het kennen van de verwachtingen van de sociale groep waartoe je behoort
en daar aan voldoen, behoren tot het sociale patroon dat bij dit stadium
hoort.

• In het vierde stadium is men zich bewust van het sociale systeem. Goed
is wanneer men zijn plicht vervult tegenover de maatschappij waartoe
men behoort. Niet omdat de regels gehouden moeten worden omdat men
anders gestraft wordt, maar omdat het sociale systeem gehandhaafd
moet blijven omdat het anders een chaos wordt, waarin ieder maar doet
naar het goeddunken van zijn eigen hart. Men wordt zich bewust van
verschillende gezichtspunten vanuit verschillende sociale groeperingen
en systemen. Men handelt op een bepaalde manier omdat men juist de
eigen sociale groep met het bijbehorende systeem wil benadrukken.

Het vijfde en zesde stadium vormen het derde post-conventionele niveau.
• Tijdens het vijfde stadium is men zich bewust dat sociale regels een vorm

van contract zijn en dat men individuele rechten heeft. Mensen kunnen
een eigen mening hebben, maar de meeste meningen vallen samen met
die van de sociale groep waartoe men behoort. Bepaalde mensenrechten
zoals leven en vrijheid stijgen uit boven de normen van de groep. Men is
zich ervan bewust dat de reden waarom men zich aan het sociale con-
tract houdt gevonden wordt in de veiligheid die er voor mensen van uit
gaat. Het grootste goed voor het grootst mogelijke aantal mensen is juist.
Het sociale perspectief van waaruit men redeneert is dat van de indivi-
duele meningen en behoeften die ondergeschikt moeten zijn aan het
sociale contract.

• Tijdens het zesde stadium herkent men de universele ethische principes.
Vrijwillig en op basis van een eigen weloverwogen keuze komt men tot
het zich onderwerpen aan deze universele ethische principes. Zoals
gerechtigheid, gelijkheid van mensen, respect voor de menselijke waar-
digheid en het recht van iedereen om een individueel mens te zijn. Elk
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weldenkend mens kan dan vanuit zulke onderwerping aan individuele
ethische principes komen tot keuzes en persoonlijke toepassing van deze
principes. Het sociale gezichtspunt dat bij dit stadium hoort is dat van
een moreel standpunt en daarvandaan keuzes maken. Zo kan elk indivi-
du dan ontdekken dat moraliteit uiteindelijk in de persoon zelf gevon-
den moet worden.

Critici van Kohlberg hebben bezwaar gemaakt tegen de puur formele struc-
tuur van de stadia194. Gilligan is een belangrijke criticus van Kohlberg,
omdat hij het ‘andere geluid’, namelijk dat van meisjes en vrouwen heeft
willen laten horen195.
Helen Weinreich-Haste noemt enkele punten van kritiek196. De impliciete
definitie van moraliteit in termen als gehoorzaamheid, regels en plicht
blijft ten grondslag liggen aan het systeem, zegt zij. Wederkerigheid en
gelijkwaardigheid van de deelnemers aan het morele proces en het hande-
len komt minder aan de orde dan ongelijkwaardigheid. Kohlbergs dilem-
ma’s gaan meer over morele principes tegenover morele conflicten dan over
regels en plicht.
Selmans onderzoek naar ‘role-taking’ in relatie tot moreel handelen laat
duidelijk zien dat verplaatsing in het perspectief van een ander voorwaar-
de is voor moreel redeneren. Hij constateerde dat vanaf twaalfjarige leef-
tijd een kind in staat is zich in te leven in twee verschillende perspectieven
(van andere personen) van een situatie, om vervolgens zelf een derde stand-
punt in te nemen197. Damon maakte met zijn onderzoek duidelijk dat bij
morele dilemma’s een afweging moet worden gemaakt tussen separate
morele categorieën zoals gehoorzaamheid aan de ouders, loyaliteit aan
vrienden, of zich aanpassen aan conventies van de groep waartoe men
behoort198.

2.2 Epigenetische psychologie

Epigenetische psychologie houdt zich bezig met ‘nieuwvorming’, dat wat
bij ‘wording’ komt kijken, met betrekking tot de ontwikkeling van mense-
lijke mogelijkheden en menselijk gedrag. Sylvia Nossent geeft van epige-
nese en van ontwikkeling een definitie. Zij zegt met betrekking tot
epigenese: “Van epigenese is sprake wanneer er iets verandert in datgene
wat wordt opgebouwd. Epigenese is zo opgevat een soort ‘hogere orde ver-
andering’ in bewaarde patronen of processen”. En met betrekking tot ont-
wikkeling: “Psychische baby- en ouderontwikkeling bestaat uit ordelijke,
behoudende manieren van patroonvormen en betekenisgeven199”. Op
grond van onderzoeksgegevens die zijn verkregen met verfijnde observa-
tie- en registratieapparatuur heeft men foetusgedrag en het gedrag van pas-
geborenen bestudeerd en tot nu toe onbekende gedragsmanifestaties
waargenomen, die de visie op het gezamenlijke uitgangspunt van de klas-
sieke ontwikkelingspsychologieën onder kritiek stellen. Dit onderzoek
bevatte bruikbare resultaten voor het beschrijven van (onvoorspelbare)
relationele aspecten in de ontwikkelingspsychologische werkelijkheid. Voor
het onderwerp van deze studie gaf dit onderzoek aanknopingspunten voor
een gefundeerde dialogische opvoedingsattitude, die interactief opvoed-
kundig handelen voortbrengt.
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2.2.1 Kritische aanvulling op klassieke visies

Ontwikkelingspsychologieën, die uitgaan van het idee dat kinderen vol-
strekt als een leeg vat geboren worden, zijn achterhaald, evenals zuiver
nativistische, mechanische visies, die de invloed van omgevingsfactoren
ontkennen. Elke ontwikkelingspsychologie van deze tijd houdt rekening
met of is aangepast aan hermeneutische, holistische, kritische, emancipa-
torische en transactionele factoren binnen het ontwikkelingspsychologi-
sche proces. Dat deze psychologische visies als klassiek bestempeld kunnen
worden heeft te maken met de gerenommeerde positie van deze visies. Hun
waarde blijft onverminderd van kracht, maar sommige van de gehanteer-
de uitgangspunten en sommige aan de theorie ten grondslag liggende
onderzoeksresultaten zijn inmiddels toe aan kritische aanvulling, omdat
nieuw onderzoek nieuwe gezichtspunten naar voren heeft gebracht.
Hieronder volgt een korte bespreking van enkele, voor het onderwerp van
deze studie belangrijke kritische aanvullingen.
Het vertrekpunt van klassieke ontwikkelingspsychologische theorieën kan
gekenschetst worden als de nul-optie. De aangeboren, genetisch bepaalde,
mogelijkheden worden gezien als predisposities, die bij de geboorte een
instinctmatig reflex-schematisch karakter hebben. Er zou bij de foetus en
de pasgeborene geen sprake zijn van ervaring als geordende waarneming,
geen sprake van cognitie, geen sprake van geïnterpreteerde perceptie, geen
sprake van object-representatie, geen sprake van de mogelijkheid tot anti-
ciperend gedrag, geen sprake van sociaal relationele wederkerigheid en
daardoor nog geen sprake van een ‘zelf ’ of een ‘persoon’.
Verfijnde observatie- en registratieapparatuur heeft laten zien dat dit ver-
trekpunt kritische aanvulling behoeft en zelfs ten dele is gefalsificeerd. In
het bovenstaande werd daar het één en ander over vermeld. Illustratief
voor dit kritische proces zijn de artikelen van E.J.Gibson. Zij beschrijft
het functionalistische begrip ‘affordances’, in navolging van James Gibson
die dit begrip herinterpreteerde. Er is voor dat begrip geen goede
Nederlandse vertaling te vinden. De sfeer van het woord ligt in de ver-
taling van ‘to afford’ als: ‘de mogelijkheid hebben’ of ‘je iets kunnen ver-
oorloven’. Maar de Gibsons gebruiken affordance als zelfstandig
naamwoord en meestal in de meervoudige vorm. James Gibson200 maakte
duidelijk dat het begrip gebruikt werd in het verlengde van Koffka’s
“Gestalt-psychologie”. Koffka merkte op dat de dingen, of de situaties in
de werkelijkheid een appellerend karakter hebben201. De werkelijkheid
nodigt uit om met die werkelijkheid te handelen. Plaatsen, gebeurtenissen
en dingen hebben ‘affordances’ zeggen de Gibsons202. Mensen hebben ook
affordances en ontwikkelen een enorme vaardigheid om op de affordan-
ces van anderen adequaat te reageren. Er is echter weinig studie gedaan,
meenden de Gibsons, naar de manier waarop de affordances vanuit de wer-
kelijkheid worden ‘opgepikt’ zodat een adequate reactie kan volgen.
Eleanor Gibson verzamelde onderzoek waaruit bleek op welke leeftijd kin-
deren adequaat gaan reageren op het appèl dat van verschillende situaties
in de werkelijkheid uitgaat. Men deed proeven met baby’s die naar een
nagebootste ‘cliff ’ kropen en mat hun hartslag. Ervan uitgaande dat de
hartslag zou versnellen indien zij zich van ‘gevaar’ (je kunt hier afvallen)
bewust zouden zijn, werd waargenomen dat baby’s van vijf maanden oud
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geen versnelling van de hartslag vertoonden, maar wel adequaat reageer-
den op de cliff-situatie, terwijl bij baby’s van negen maanden wel hartslag-
symptomen van angst voor de cliff waar te nemen waren. Men trok de
conclusie dat het reageren op de ‘affordance’ van de ‘cliff ’ allereerst func-
tioneel was en pas later ook emotioneel, maar dat er niettemin sprake was
van adequaat reageren op een affordance van de situatie. Kinderen van 14
tot 18 weken reageerden adequaat op de affordance van een bewegend
voorwerp, hoewel het nog niet lukte het voorwerp te grijpen.
In tegenstelling tot de klassieke opvattingen wees J.J. Gibson erop dat een
baby geen egocentrisch a-dualistisch schepsel is, maar een zichzelf actief
ordenende persoon, dat bezig is uit te zoeken wat de wereld te bieden heeft.
In de Gibsoniaanse visie worden kennis en emoties niet ‘opgeslagen’ in een
mentale binnenwereld, maar zijn zij organiserend aanwezig in het gedrag
van het organisme. Gibson merkt op dat de basis waarop kennisverwer-
ving plaats vindt anders geformuleerd moet worden dan door Piaget en
Inhelder is gebeurd203.
In haar artikel van 1988 werkt E.Gibson het idee van affordances verder
uit met betrekking tot het exploratieve gedrag van baby’s. De competentie
van kinderen om adequaat op affordances te reageren werd in de tussen-
liggende tijd door verschillende wetenschappers onderzocht. In haar
bespreking daarvan zegt Gibson dat Piagets noties op dit terrein aan revi-
sie toe zijn204. Baby’s bleken niet alleen gemotiveerd tot het onderzoeken
van dingen die met hun eerste levensbehoefte te maken hebben, maar zij
bleken ook nieuwsgierig naar nieuwe dingen die voor hun eerste behoefte
geen betekenis hadden. Berlyne had in 1966 opgemerkt dat er een zekere
nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen kan worden geconstateerd.
Mc. Call, Fenson en anderen zien baby’s van acht tot tien weken manipu-
leren met voorwerpen waardoor hun competentie om op de affordances
van de voorwerpen in te gaan toeneemt. Rheingold legde vanuit haar
attachmentonderzoek het verband tussen veilige hechting en de toenemen-
de competentie in situaties waarbij steeds meer afstand genomen kan wor-
den van de ‘caretaker’ (moeder of significante volwassene). De opvallende
conclusie uit de uitkomsten van al dit onderzoek vanuit verschillende hoek
moet volgens Gibson zijn dat zelfs in de zeer vroege babytijd een kind
onderzoekend, exploratief gedrag vertoont en dat het daarbij anticipeert
op de ‘uitkomst’ van de exploratie. De handelingen van baby’s kunnen
worden onderscheiden in informatie verzamelende activiteiten en uitvoe-
rende activiteiten. Deze laatste soort activiteiten zijn het resultaat van een
adequate reactie op de affordance van dingen en omstandigheden waar de
baby mee handelt. En hoe rudimentair men de vroege exploratieve syste-
men van baby’s ook mag vinden, de coördinatie die eraan ten grondslag
ligt bleek uit de vele door Gibson aangehaalde onderzoeken veel groter en
adequater dan vanuit Piagets theorie op grond van reflexreacties mocht
worden verwacht. Gibson noemt nog veel meer opmerkelijke zaken.
Kellman demonstreerde dat een baby van zestien weken driedimensionale
voorwerpen die op een film vertoond waren kon herkennen. Gibson ont-
dekte zelf bij haar onderzoek dat baby’s van zestien weken oud in staat
waren zichzelf te onderscheiden van een bewegend object, zelfs wanneer
zijzelf ook werden bewogen. Gibson concludeerde uit onderzoek, dat een
object ook voor een baby van enkele weken in de tijd bestaat. Andere
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onderzoeken maakten duidelijk dat een baby van vier tot vijf maanden
oud in staat is tot het toepassen van informatie uit het ene zintuig in dienst
van activiteiten of in dienst van de informatieverwerking vanuit andere
zintuigen (intermodal transfer). Gibson en anderen onderzochten hoe
baby’s deze mogelijkheid gebruiken bij de informatieverwerking omtrent
congruentie met oude kennis of bij de verwerking van nieuwe informatie.
Tot zes maanden bleek de waarneming selectief, de affordances van de
omgeving explorerend, maar tussen de zes en twaalf maanden bleken kin-
deren steeds meer te anticiperen op de karakteristieke eigenschappen van
de reeds geëxploreerde omgeving. De onderzoekers namen ook waar hoe
nieuwe, nog onbekende gegevenheden, nieuw exploratief gedrag en
‘nieuwsgierigheid’ opwekten. Het anticiperende gedrag van zulke kleine
kinderen maakt duidelijk dat er tenminste een notie van causaliteit aan-
wezig is. Gibson en Walk deden onderzoek naar de vraag of en op welke
leeftijd baby’s blijk geven op omgevingsfactoren zo te kunnen anticiperen
dat men kan stellen dat er een notie is van de consequenties van het waar-
genomene zonder dat verdere exploratie nodig is. Zij lieten baby’s die uit-
sluitend konden kruipen en baby’s die ook konden lopen van de ene kant
naar de andere kant (waar hun moeder zich bevond) kruipen of lopen over
een waterbed (waarop niet gelopen kon worden) of over een hard bed
waarop wel gelopen kon worden. Het overtrek van beide bedden was gelijk.
Het bleek dat de baby’s die ook konden lopen in beide situaties langer visu-
eel en tactiel onderzoek pleegden alvorens op pad te gaan naar hun moe-
der. De baby’s die alleen konden kruipen begonnen onmiddellijk te
kruipen. De baby’s die ook konden lopen, liepen op het harde bed, maar
gingen kruipen op het waterbed. Andere onderzoeken rondom het vraag-
stuk van ‘om de hoek verdwijnen’ leverde vergelijkbare resultaten op.
Gibson constateert dat de leeftijd waarop kleine kinderen kunnen antici-
peren op de situatie of perspectief kunnen nemen in het handelen aan-
zienlijk moet worden vervroegd in vergelijking met de onderzoeks-
resultaten van Piaget en Inhelder. Kennisverwerving hangt samen met ade-
quaat reageren op de affordances die van de werkelijkheid uitgaan en wel
op een interactieve, anticiperende maar steeds flexibele constructieve
manier, is haar kritische aanvulling daarop205.

2.2.2 Ontwikkelen volgens de chaostheorie

Theoretisch gezien kan men het vraagstuk van de onvoorspelbaarheid en
de onwetmatigheid van het menselijk gedrag en ontwikkelingspsychologi-
sche processen beschrijven vanuit de chaostheorie, zoals Vroon dat deed.
De processen kunnen, zo meent men vanuit deze theorie, niet volgens een
logisch, algemeen geldend, denkkader worden beschreven. De chaostheorie
is recentelijk ontwikkeld ten behoeve van de natuurwetenschappen om pro-
cessen in zowel de dode natuur als in de levende organismen te beschrijven.
Fysiologisch gezien is er sprake van chaotische processen binnen dieren en
mensen. Zulke chaotische processen zullen juist in de levende natuur veel
voorkomen omdat zij gekenmerkt worden door zelforganisatie, hetgeen
inhoudt dat zij buitengewoon flexibel zijn en zeer gevoelig voor omstandig-
heden, zodat zij zich aan heel verschillende omstandigheden kunnen aan-
passen. Het blijkt dat ziekelijke organismen minder innerlijke variatie
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vertonen dan gezonde organismen206. Ontwikkelingsprocessen en proces-
sen die beschreven worden binnen de sociale psychologie, de andragologie
en in het algemeen binnen de menswetenschappen worden weliswaar deter-
ministisch beschouwd, maar zijn niettemin wegens hun grote complexiteit
niet of nauwelijks voorspelbaar. De chaostheorie gaat ervan uit dat er spra-
ke is van determinisme van een hogere orde. Toegepast op de mensen in hun
diversiteit en pluraliteit is er niets anders te verwachten dan dat er steeds
zoveel veranderingen mogelijk zijn dat het evenwicht van voorspelbare reac-
ties wordt verstoord. Dat leidt tot instabiliteit, ofwel een groot chaotisch
gebied, dat bedreigend is voor de soort en de status quo van de menselijke
gemeenschappen. Mensen hebben echter tevens de mogelijkheid om deze
veranderingen, het chaotische gebied, te bestrijden door middel van hun
innovatieve mogelijkheden. Biologisch gezien leidt dat tot culturele muta-
tie. Telkens na een innovatieperiode (de verandering van bronstijd naar de
ijzertijd, de industriële revolutie en dergelijke) gevolgd door een betrekkelij-
ke rustige periode, zal er opnieuw sprake zijn van ‘onrust’, instabiliteit, het
gevaar van ineenstorten van patronen en verbanden, waardoor de nood-
zaak van vernieuwingen zich weer voordoet. Dat het menselijk gedrag zo
onvoorspelbaar is wordt in deze theorie verklaard vanuit de fractale bouw
van de hersenen207. De hersenlagen zijn zo bezien, ten opzichte van elkaar
innovaties, waardoor bewustzijn het gevolg zou zijn van een chaotisch ver-
lopend proces. Vanuit deze theoretische visie wordt ontwikkeling verklaard
als verschijnselen van innovatie, die volgen op instabiliteit na een betrekke-
lijke rustperiode, waardoor groeispurts te zien zijn en sprongsgewijze ont-
wikkeling. De veranderingen in cognitieve, motorische, emotionele en
fysieke ontwikkeling verloopt schoksgewijs en elke schok is te beschouwen
als een innovatie. Daar tussenin is sprake van een betrekkelijk rustige perio-
de van consolidatie van het verworvene, gevolgd door periodes van chaoti-
sche fluctuaties, die nieuwe innovatie noodzakelijk maken. De oude
verworvenheden verdwijnen niet, maar worden opgenomen in het nieuwe
systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat tijdens de instabiele perioden (bij-
voorbeeld veroorzaakt door stressfull life events) kleine oorzaken buitenge-
woon grote gevolgen kunnen hebben (bijvoorbeeld dat iemand een misdaad
begaat of zelfmoord pleegt). Tegelijkertijd geeft de chaostheorie een ver-
klaring voor het gegeven dat oudere mensen een zekere mate van gelijkheid
en starheid vertonen. Hun systeem zou steeds minder in staat zijn tot ade-
quate innovaties als antwoord op onverwachte situaties en problemen. Het
gebrek aan variatie brengt vanuit dit gezichtspunt tegelijkertijd functiever-
lies van het totale systeem met zich mee en daarmee ouderdomsverschijn-
selen. Het is, zo meent Vroon, nog nooit mogelijk gebleken de menselijke
denkstrategieën te simuleren (bijvoorbeeld in het onderzoek naar artificiële
intelligentie). Het neurologisch functioneren van de hersenen is wel te
beschrijven, maar niet te ontleden. Er is bijvoorbeeld nog geen systemati-
sche (herleidbare en empirisch te verifiëren) verklaringsmethode gevonden
voor drie belangrijke mentale functieverschijnselen. Ten eerste dat locale
hersenbeschadigingen niet altijd fatale gevolgen hebben, ten tweede dat een
neuraal netwerk inhoudsadresseerbaar is (dat wil zeggen dat mensen bij-
voorbeeld weten dat zij iets niet weten) en dat de opslag van gegevens niet
beperkt is tot één plaats. De onmogelijkheid om de hersenfuncties te simu-
leren heeft ertoe geleid dat er nog nooit een instrument gevonden is dat het
menselijk gedrag betrouwbaar voorspelt.
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2.2.3 De dynamische systeemtheorie van ontwikkeling

Van Geert208 meent dat betrouwbare voorspellende uitkomsten van onder-
zoek wel mogelijk zijn. Hij zegt dat men in een laboratorium onderzoek
kan doen met inachtneming van de chaostheorie, naar de opeenvolgende
vormen van gedragsorganisatie bij baby’s, peuters, kinderen, jongeren en
volwassenen. Ontwikkeling is vele malen complexer dan theorieën over
geconditioneerde patronen, en het eenvoudig aanleren van vaardigheden
door imitatie en modelling, suggereren. In het systeem wordt de interactie
tussen ouder en kind als twee variabelen gezien van een organisatie waar-
in de elementen van het systeem (de ouder die helpt en het kind dat werk-
woordsvormen ontdekt bijvoorbeeld) elkaar continu en wederzijds
beïnvloeden. De dynamische systeemtheoretici vergelijken niet de gemid-
delde scores van groepen leeftijdsgenoten (wat altijd een lineair verband
en een geleidelijke toename van de capaciteit te zien geeft), maar de sco-
res van enkelingen over een langere tijd. Er wordt daarmee niet langer
gezocht naar leeftijdsstadia, maar naar de kenmerken van ontwikkeling
als een vorm van zelforganisatie binnen het systeem. Het begrip, dat ont-
staat (bijvoorbeeld van werkwoordsvormen), is afhankelijk van de hulp,
maar de hulp is weer afhankelijk van het begrip. Daarom is er sprake van
een iteratief proces, dat wil zeggen: het proces wordt bij herhaling toege-
past op haar eigen resultaat. De dynamische systeemtheorie wil sprongs-
gewijze ontwikkeling niet alleen constateren als een trapsgewijze
ontwikkeling, zij wil haar van binnen uit verklaren. Zij doet dat volgens
het wiskundig model van de zelforganiserende systemen. Zodra er instabi-
liteit optreedt tengevolge van een probleem dat zonder ontwikkeling onop-
gelost blijft, zal het systeem zich richten op innovatie, vernieuwing en
daarmee herhaalde zelforganisatie toepassen. Het systeem voelt zich aan-
getrokken door de nieuwe vormen van zelforganisatie en er ontstaat een
nieuw evenwicht. Vlak voor een systeem tot het nieuwe evenwicht komt is
er een fase van discontinuïteit, die ook catastrofe wordt genoemd. Deze
perioden zijn te vergelijken met wat door Vroon aangeduid wordt als ken-
merkend voor een instabiel functionerend systeem, waarin zeer onver-
wachte gedragingen kunnen optreden, omdat de cognitieve controle
mogelijkheden voor een groot deel vernieuwd moeten worden opgebouwd.
De catastrofevlaggen worden zichtbaar binnen laboratorium (experimen-
teel) ontwikkelingspsychologisch onderzoek209. Hieruit blijkt dat nieuwe
ontwikkelingen niet alleen het gevolg zijn van wat de omgeving aanbiedt,
maar van de interactie met het oude (bekende). De variabelen werken op
elkaar in en veranderen elkaar. Binnen de dynamische systeemtheoreti-
sche onderzoekingen is gebleken dat veel ontwikkelingsprocessen blijken
te kunnen worden verklaard aan de hand van een universeel veranderings-
model (dat in zeer veel disciplines kan worden toegepast), het logistieke
groeimodel. Dit model gaat uit van drie basisvooronderstellingen name-
lijk dat ontwikkelingen vooral in gang worden gezet door verandering in
één hoofdvariabele, waarbij ter ondersteuning van de ontwikkeling (inter-
ne of externe) hulpbronnen worden aangeboord, terwijl oude patronen
dienst blijven doen tot de noodzaak om over te stappen op andere gedrags-
patronen onvermijdbaar is. Dat model kan herleid worden tot een wiskun-
dige vorm en leent zich voor (computer)simulatie. Daarmee is empirische

102

208 P. van Geert: Hobbels, wervels

en sprongen in: Psychologie en

Maatschappij, jrg.18, p.97-110. Paul

van Geert: De dynamische systeem-

theorie van ontwikkeling, in:

Jaarboek ontwikkelingspsychologie,

orthopedagogiek en kinderpsychia-

trie 2, 1996-1997, p.249-280.

209 Van Geert, 1996, p. 262-274

noemt onderzoek naar het onzicht-

baar worden van de loopreflex bij

baby’s of het optreden van hystere-

sisverschijnselen vlak voor de door-

braak van een inzicht. 



toetsing weer binnen bereik. Een beperking van dit theoretisch onderzoek
is dat de metingen met grote nauwkeurigheid en een zeer hoge frequentie
over langere tijd moeten worden gedaan, hetgeen de generaliseerbaarheid
vooralsnog bemoeilijkt. Wanneer de leersnelheid langzaam is zal er spra-
ke zijn van een min of meer regelmatige groei. Wanneer de leersnelheid
toeneemt geeft de curve als weergave van de groei een oscillerende groei te
zien, maar wanneer de leersnelheid te groot wordt zal de groei chaotisch
worden en nooit tot een bevredigende oplossing kunnen leiden. Dat zou
volgens Van Geert een verklaring kunnen zijn voor pathologisch gedrag.
De oscillerende groei is de meest voorkomende, een groeispurt (bijvoor-
beeld in het gebruik van zinsconstructies) wordt gevolgd door een periode
van zeer fluctuerend gebruik van deze nieuw verworven mogelijkheid, uit-
mondend in een uiteindelijk stabiel gebruik van het inzicht. Het voorko-
men van universele allesoverheersende stadia in de ontwikkeling, zoals in
de theorie van Piaget, wordt binnen het dynamisch systeemtheoretisch
onderzoek weersproken. Wel werden door Fischer stadia ontdekt, maar
die bleken voor elk gebied van de ontwikkeling op verschillende momen-
ten op te treden. De trapsgewijze ontwikkeling, die gevonden werd, was
dus niet universeel en algemeen voor de ontwikkeling van die persoon,
maar een individu kan, zo bleek uit dit onderzoek, zowel binnen verschil-
lende aspecten van de ontwikkeling als binnen verschillende stadia func-
tioneren. Aan de andere kant bleek dat de stadia wel elkaar opvolgden,
met andere woorden dat een voorgaand stadium noodzakelijk was om een
volgend stadium te bereiken, hoewel er regelmatig sprake is van terugval
op eerdere stadia vlak voor groei naar een volgend stadium. Er is derhal-
ve sprake van een netwerk van groeicurves in de vorm van stapsgewijze
toename, met tijdelijke terugval voorafgaande aan de eigenlijke stap.

2.2.4 “Folk psychology” en ontwikkeling

Het blijkt dat kinderen vanaf de geboorte bepaalde ‘regels’ hanteren, die
inspelen op de medemens, reageren op de medemens, mogelijk maken. In
toenemende mate zijn kinderen en volwassenen in staat het gedrag van
anderen en van zichzelf te begrijpen, te verklaren met betrekking tot de
bedoeling van het gedrag en eventueel te ‘voorspellen’ alsook emotioneel
aan te voelen. De psychologie die deze spontane werking van de menselij-
ke geest bestudeert heet Folk psychology. Zij probeert processen te verkla-
ren die binnen een bepaalde cultuur leiden tot datgene wat Hannah Arendt
common sense noemt. Er zijn verschillende begrippen die in dit onderzoek
naar de werking van folk psychology een rol spelen. Vanaf de geboorte
worden aan kinderen ‘desires’ (betrekking hebbend op wensen) en ‘beliefs’
(betrekking hebbend op overtuigingen) toegekend210. Via desires worden
veranderingen in de werkelijkheid beoogd (the world has to fit in the
mind), de beliefs worden ‘waar’ wanneer de mentale representatie over-
eenkomt met de werkelijkheid (the mind has to fit in the world). Om goed
gebruik te kunnen maken van de mechanismen van desires en beliefs moet
men aan drie criteria voldoen: men moet in staat zijn te weten dat beide
een mentale toestand betreffen; dat er een oorzakelijk verband is tussen
desires en beliefs en gedrag; en dat de representaties van de werkelijkheid
in de desires en beliefs subjectief van karakter zijn. De mening van Piaget,
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dat jonge kinderen geen onderscheid kunnen maken tussen fysieke en men-
tale entiteiten, bleek in recent onderzoek onjuist. Jonge kinderen, bene-
den de drie jaar geven blijk aan de twee eerste criteria te kunnen voldoen.
Zij kunnen onderscheid maken tussen fysieke en mentale representatie, zij
blijken ook in staat het oorzakelijk verband tussen gedrag en desires en
beliefs te kunnen hanteren. Zij kunnen bijvoorbeeld voor hun derde jaar
correct een emotionele reactie voorspellen. In onderzoek met autistische
kinderen werd dit bevestigd, omdat autisten juist op dit gebied falen211.
Kinderen beneden de drie jaar begrijpen dat een desire een mentale repre-
sentatie is van een nog niet bestaande, maar gewenste toestand, stelde
Rieffe. Zij praten al heel vroeg zo over desires, dat blijkt dat zij accepteren
dat deze van persoon tot persoon kunnen verschillen. Maar dat geldt niet
voor de beliefs. De mening die zeer jonge kinderen hebben over de werke-
lijkheid schrijven zij toe aan iedereen. Rond de vier jaar komt daar veran-
dering in. Dan zijn kinderen in staat ook de subjectiviteit van beliefs te
hanteren. Een belangrijke rol speelt hierin het zogenaamde doen-alsof-
spel. Vanaf een jaar of twee kunnen kinderen dit spel spelen. Na een jaar
of vier worden deze spelletjes heel belangrijk (representatie van de bestaan-
de werkelijkheid). Rond een jaar of drie kunnen kinderen heel gemakke-
lijk omschakelen van de gespeelde werkelijkheid naar de echte werke-
lijkheid en andersom. Zij weten bovendien dat de gespeelde werkelijkheid
een mentale representatie is. Zij weten ook dat de representatie van per-
soon tot persoon kan veranderen en zij kunnen gebruik maken van het
inzicht dat hun eigen mening over de werkelijkheid door nieuwe informa-
tie kan veranderen. Voor dit verschijnsel zijn drie theoretische verklarin-
gen. Ten eerste dat elk kind een aantal regels hanteert, generalisaties
toepast en wetmatigheden ziet, waarmee het gedrag van de omgeving pro-
beert te verklaren en te voorspellen. Volgens deze ‘theorie-theorie’ zou het
activeren van de verschillende theorieën eenzelfde weg bewandelen als die
welke Kuhn heeft blootgelegd rondom wetenschappelijke paradigmata.
Een kind zou elke theorie over de werkelijkheid net zolang handhaven tot
het tegendeel blijkt en ruilen voor een andere theorie noodzakelijk is gewor-
den. Ontwikkeling vindt plaats wanneer een kind een theorie met een
beperkt theoretisch kader verruilt voor een theorie met een meer geavan-
ceerd theoretisch kader, waarbij de beliefs een toegevoegde waarde vor-
men. Wellman onderscheidt in deze ontwikkeling de volgende fasen: de
fase van de ‘early desire psychology’; dan de fase van ‘desire-belief psycho-
logy’ en vervolgens de fase van de ‘belief-desire psychology’. Volgens de
simulatietheorie zou een kind door simulatie, ‘role-taking’ de werkelijkheid
te lijf gaan. Het vermogen om te kunnen simuleren wordt dan als aange-
boren beschouwd. Eerst zal het kind volledig uitgaan van de eigen wensen,
daarna zal het ontdekken dat anderen andere wensen kunnen hebben, ter-
wijl het rond de vier jaar in staat is om zich aan te passen aan de mentale
representaties van anderen. De derde stroming meent dat er sprake is van
een combinatie van beide theoretische modellen. Het kind heeft in deze
visie èn het vermogen tot theorievorming èn het vermogen tot simulatie.
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2.2.5 Babywetenschap en Nossents coactie

Sylvia Nossent bespreekt op kritische wijze Freud, Piaget, en Bowlby en
meent dat deze uitgaan van dezelfde vooronderstellingen met betrekking
tot baby’s en de ontwikkelingsgang van de mens vanaf de conceptie:
• Dat elke ontwikkeling begint bij een louter biologische basis;
• Dat de psyche geleidelijk ontstaat en de ontwikkeling daarvan een begin-

en een eindpunt ( in die zin dat de volwassenheid wordt bereikt) kent;
• Dat de baby een negatief is van de volwassene (de baby kan niet, de vol-

wassene kan wel).
Alle klassieke ontwikkelingspsychologen bouwden vanuit deze vooronder-
stellingen met een eigen interpretatie-theorie voort op dit stramien, meent
zij. Zowel het klassieke stramien als de eigen interpretatie van de epigene-
se van de mens door vertegenwoordigers van klassieke ontwikkelingspsy-
chologieën is aan herziening toe meent Sylvia Nossent. Zij heeft zelf
onderzoek gedaan naar epigenese bij baby’s en maakt veel gebruik van de
bovengenoemde kritische aanvullingen op de Piagetiaanse school. Maar
de door haar aangehaalde onderzoeken betreffen ook de school van het
attachmentonderzoek, het taalonderzoek en veel meer epigenetische psy-
chologen dan hierboven genoemd zijn. Uit een groot aantal door haar aan-
gehaalde gegevens lijken de volgende vermoedens gerechtvaardigd:
• Uitsluitend het intentionele handelen registreren als bron van de psyche

geeft een onvolledig inzicht in het psychisch functioneren;
• De scheiding tussen ongeïnterpreteerde waarneming en interpreterende

cognitie is niet vanzelfsprekend. Baby’s blijken informatie, die zij zowel
voor de geboorte als na de geboorte ‘opdoen’, via de zintuigen gecoörd-
ineerd te kunnen ordenen op een andere dan ‘betekenisgevende’ wijze.
Pasgeboren baby’s kunnen geluiden in de ruimte lokaliseren, hetgeen
wijst op een verregaande samenwerking tussen gehoor en gezicht als fun-
damentele eenheid van waarneming. Volgens de onderzoeken van
Bower212 proberen pasgeborenen te kijken naar de bron van het geluid
of te grijpen naar datgene wat zij zien.

• Hoewel men dacht dat er bij baby’s sprake was van niet interpreterende
waarneming, blijkt georganiseerde waarneming een belangrijk bron voor
de psychische activiteit van de baby. Nossent maakt voor deze uitspraak
gebruik van het vele onderzoek van de beide Gibsons. Meltzoff en
Moore213 toonden in 1983 aan dat pasgeboren baby’s in staat zijn om
gebaren en mimiek van een volwassen model na te bootsen. Door de
hartslag van baby’s te meten werd duidelijk dat bij baby’s van een paar
weken oud reeds sprake is van objectpermanentie. Dit in tegenstelling
tot wat Piaget meende, namelijk dat hier na het tweede jaar pas sprake
van was214.

• De psyche van de baby bleek veel gestructureerder en complexer dan men
ooit heeft gedacht. De baby bleek vanaf de geboorte psychisch actief en
geïnteresseerd in medemensen. Baby’s kunnen de specifieke gezichtsken-
merken van de moeder binnen een paar uur na de geboorte opnemen en
herkennen de moeder aan haar geur. Nossent wijst erop dat er aanwij-
zingen zijn gevonden dat baby’s emoties van voor hen significante per-
sonen mee kunnen voelen.

105

212 T.G.R. Bower: The rational

infant; learning in infancy., 1989.

213 A.N.Meltzoff en M.K.Moore:

Newborn infants imitate adult facial

gestures in Child Development 1983,

nr.54, p.702-709. En idem: The origins

of imitation in infancy: paradigm,

phenomena, and theories In:

Advances in infancy research, nr. 2;

1983, p. 266-301.

214 J.G.Bremner: Infancy, 1994.



• De baby lijkt van voor de geboorte af gebruik te kunnen maken van soci-
aal of communicatief bewustzijn. De baby kan vanaf de geboorte ini-
tiatief nemen tot contact, een pasgeboren kind is gericht op interactie
waarbij het kind de moeder controleert en coördineert, volgens de gege-
vens van verschillende onderzoekers215. Nossent wijst op onderzoek
waarbij de communicatiestijl van moeders werd onderzocht. Het bleek
dat de communicatiestijl van de moeder invloed heeft op het gedrag en
de taalontwikkeling van het kind. Symbolisch communicerende moeders
lokten een grotere de-contextualisatie van woorden en gebaren uit dan
functionalistisch communicerende moeders.

Zo kwam Nossent tot het formuleren van een eigen stuk van de epigeneti-
sche psychologie. De psyche van de mens is een ordenende activiteit, die
vanaf de conceptie werkzaam is, en waarbij het organisme als geheel
betrokken is, meent Nossent. Gibson heeft met haar onderzoek aange-
toond dat waarneming altijd opgevat moet worden als een dynamisch pro-
ces dat zich in de tijd afspeelt, zegt zij. Zelfs in de ontwikkeling van de
foetus spelen niet alleen rijpings- en genetische factoren een rol, maar vor-
men omgevingsinvloeden een bron waaruit de foetus ‘leren’ kan. De pas-
geboren baby blijkt niet alleen een persoonlijkheid te hebben, die al in de
foetale periode herkenbaar is en blijvend aanwezig zal zijn in deze mens,
maar deze persoonlijkheid blijkt ook te interacteren met de medemense-
lijke omgeving. De wetenschappers zijn het nog niet met elkaar eens over
de vraag in hoeverre de baby sociaal en communicatief bewustzijn moet
worden toegeschreven. De vraag is inhoeverre datgene wat waargenomen
wordt als communicatief en sociaal bewustzijn door de waarnemer gecon-
stateerd, dan wel geconstrueerd wordt. Ook in het recente baby-onderzoek
zijn de standpunten blijven bestaan dat menselijke ontwikkeling geprede-
termineerd is. Ofwel kiest men voor het standpunt dat de ontwikkeling het
gevolg is van het inhoudelijk leren als verbijzondering van datgene wat
aan algemene vermogens reeds bestaat, ofwel men kiest voor het stand-
punt dat de ontwikkeling louter het gevolg is van de interactie met andere
mensen. Daarnaast zegt Nossent, is een probabilistische visie mogelijk,
waarbij zowel biologisch genetische- als culturele processen mede de ont-
wikkeling tot stand doen komen op een voor elke persoon unieke wijze,
omdat het om processen gaat die niet van te voren in hun uitkomst vast-
liggen216. Zij noemt een aantal te onderscheiden vormen van psychische
factoren, die mede invloed uitoefenen binnen het epigenetische proces,
zoals de cultuur, de samenleving, de groepsactiviteit van de groep waartoe
men behoort, de communicatiepatronen, de patroonvormen (de relatie tus-
sen de persoon en de omgeving), de lichamelijke activiteit, de orgaanacti-
viteit, de celactiviteit en de genactiviteit. Al deze activiteiten, die kunnen
worden samengevat in drie hoofdactiviteiten, (patroonvorming, lichame-
lijk functioneren en het communiceren van het organisme als geheel), gaan
volgens haar een  proces aan dat zij coactie noemt. De psychische activi-
teit van de mens (die werkzaam is vanaf de conceptie) kan effect hebben
op de organisatieniveaus van de baby op drie manieren. Psychische activi-
teit kan zorgen voor het behoud van bepaald verloop van coacties, het kan
coacties bemoeilijken of vergemakkelijken, en het kan nieuwe coacties
oproepen. Gottlieb heeft met zijn onderzoek gewezen op de ‘mantenance’
functie van herhaalde ervaring, die steeds via de psychische activiteit op
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eenzelfde manier wordt geordend, waardoor reinforcement optreedt van
de ‘nuttige’ ordening217. Het vergemakkelijken van bepaalde lichamelijke
functies, bepaalde communicatiepatronen of patroonvormingen noemde
Gottlieb ‘facilitation’. En tenslotte noemde hij inductie als psychische acti-
viteit waarbij nieuwe (dan tot nog toe in de ontwikkeling opgeroepen) vor-
men van lichamelijk functioneren, nieuwe communicatievormen en nieuwe
patroonvormen worden opgeroepen. Elke menselijke activiteit is ooit zo
ontstaan, terwijl behoud, facilitatie en inductie samen werken, zegt
Nossent218. Zij trekt uit de verschillende empirische onderzoeken de vol-
gende conclusies:
• Baby’s zijn, zelfs voor de geboorte, en zeker na de geboorte psychisch

actief.
• De psychische activiteit kan gezien worden als ordenen van ervaringen.
• Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de ordening gebeurt op grond

van louter aangeboren vermogens, noch op grond van louter culturele
invloeden.

• Ongeboren en pasgeboren baby’s ordenen hun ervaringen vanuit een pro-
ces van coactie.

• In de relatie tot de wereld is bij baby’s sprake van lichamelijke activiteit,
patroonvorming en communicatie met de omgeving.

• Er blijft discussie in het recente babyonderzoek over de vraag of er bij
psychische activiteiten van baby’s sprake is van bewustzijn. Het beant-
woorden van die vraag hangt samen met de definitie die men aan bewust-
zijn geeft. Wanneer men bewustzijn ruim definieert als geconcentreerd
kunnen zijn op of aandacht hebben voor, dan valt patroonvorming bij
baby’s als bewustzijn te kwalificeren.

• Wanneer men patroonvorming herkent als betekenisgeving, in die zin dat
het patroon wordt vertaald in gedrag, is er ook bij baby’s vanaf voor de
geboorte al sprake van betekenisgeving.

• De betekenisgeving, gekoppeld aan de patroonvorming, is voor baby’s
bovendien situationeel bepaald.

• In die situatie spelen ouders een grote rol. De medebepalende invloed die
ouders hebben op de patroonvorming van de baby speelt zich af op drie
manieren. In de zorghouding, in de manier waarop ouders hun kinderen
gevoelens, denkwijzen, reacties, en dergelijke toeschrijven en in het
wederzijds creëren, het oproepen van gedrag (gedachten, woorden en
dergelijke) wordt de invloed van ouders op de patroonvorming van het
kind duidelijk. In dit proces maken ouder en kind samen een ontwikke-
ling door.

2.2.6 Fogel en co-regulatie als basis voor ontwikkeling

De ontwikkelingspsycholoog Fogel en zijn medewerkers, hebben laborato-
rium onderzoek en zeer nauwkeurige observaties gedaan vanaf 1970.
Daarnaast maakte hij gebruik van babywetenschappelijke onderzoeksre-
sultaten van anderen bij kinderen vanaf de geboorte en van voor de
geboorte. Hij formuleerde op grond van deze resultaten een heuristische
theorie waarmee het karakter van de relationele processen tussen moeder
en kind, tussen significante volwassenen en pasgeborenen, en van daaruit
tussen communicatie partners in het algemeen werd beschreven219.
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Hij spreekt van relationele processen die de ontwikkeling bepalen en intro-
duceerde voor het beschrijven van deze processen de term co-regulatie.
Fogel zegt dat zijn concept van co-regulatie verwijst naar het dynamische,
voortdurend naar evenwicht zoekende handelen, waardoor een subtiele
sociale prestatie te voorschijn komt vanuit de voortdurende wederzijdse
aanpassing van alle activiteiten tussen (handelings) partners. Co-regulatie,
zegt hij, zorgt ervoor dat de informatie uit communicatie in medemense-
lijke relaties verandert naarmate de interactie zich voltrekt220. Hij consta-
teert dat relationele factoren de belangrijkste factoren zijn in de
ontwikkeling van kinderen. Maar hij beperkt zijn theorie niet tot de moe-
der-kind relatie of de relatie tussen significante volwassenen en pasgebo-
renen of kinderen. Hij meent dat in elk communicatief proces, ook in alle
non-verbale communicatieve processen, zoals bedoeld worden met de ter-
men communicatief handelen en interactief handelen, de partners elkaar
zo wederzijds beïnvloeden dat er altijd sprake is van co-regulatie.
Ontwikkeling is daarom voor hem een proces dat begint bij de conceptie
en eindigt bij de dood.
Elke vorm van communicatie, dus meer dan de verbale communicatie, ligt
fundamenteel ten grondslag aan de werking van de menselijke geest en
welke menselijke ontwikkeling dan ook. Hij verzet zich daarmee tegen het
idee dat cognitie en perceptie zoals in veel ontwikkelingspsychologieën
gedacht is, spiegels zijn van de werkelijkheid. Deze termen geven een rela-
tioneel proces weer, waarin de wijze waarop de wereld wordt ervaren, wordt
uitgedrukt. Er zijn geen cognitieve ontwikkelingen aantoonbaar, die plaats
kunnen vinden buiten het menselijk lichaam om221. Communicatie is inhe-
rent aan fysiek mens-zijn. Communicatie laat de relatie van het “zelf” met
medemensen zien. Communicatie leidt tegelijkertijd tot hernieuwd zelf-
verstaan, het is een creatieve manier om wederzijds (mens en medemens
als communicatiepartner) te participeren in de relatie. Communicatie levert
kennis op, zij is geënt in een menselijke gemeenschap en vindt haar grond
in de cultuur van die gemeenschap. Proeven met foetussen laten zien hoe
zij communicatief reageren op impulsen (stem van de moeder, muziek, en
‘spelletjes’) van buiten af. De menselijke communicatie blijkt niet gericht
te zijn op het objectief in taal weergeven van de werkelijkheid, maar op
een emotionele, relationele inbedding van de werkelijkheid. Fogel wijst
erop dat communicatie altijd een narratieve weergave van de werkelijkheid
is. Wie zegt “Ik hou van jou” doet geen uitspraak over de objectieve wer-
kelijkheid, maar geeft een zeer uitgebreide narratieve boodschap, waar een
hele wereld achter schuilt. De cultuur van een gemeenschap kleurt de nar-
ratieve laag van de communicatie. Kinderen nemen de cultuur niet als een
pakket over, maar maken deel uit van die cultuur. Gesocialiseerd gedrag,
gedrag dat beantwoordt aan sociale regels en patronen, ontwikkelt zich
niet als een wetmatigheid, maar vanuit bepaalde “transacties” die kinde-
ren aangaan met hun sociale omgeving. De communicatie, die daarvoor
nodig is, begint in de pre-verbale periode. De ontwikkeling van het zelf,
de communicatie en de cultuur waarin dat gebeurt zijn drie aspecten van
één en hetzelfde proces. Uit nauwkeurig onderzoek blijkt hoe moeder en
kind heel subtiel op elkaar reageren. Een pasgeboren baby blijkt in de eer-
ste uren na de geboorte zichzelf helemaal af te tasten, op een bij alle kin-
deren herkenbare manier. Het lijkt alsof de baby zichzelf aftast en opnieuw
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organiseert vanuit de nieuwe situatie. Een baby herkent niet alleen de stem
van de moeder, maar ook bepaalde liedjes die zij gezongen heeft in de laat-
ste weken voor de geboorte. De baby herkent niet alleen de muziek, maar
ook de woorden en reageert wanneer slechts één woord veranderd is. Uit
dergelijke onderzoeksresultaten heeft Fogel de conclusie getrokken, dat er
bij pasgeboren baby’s reeds sprake is van een “zelf ”, van communicatie
vanuit dat zelf met de medemens (moeder) en de buitenwereld. Het zelf
wordt door Fogel niet gezien als een vaststaand gegeven, maar als een
voortdurend zich aanpassend en toch zichzelf belevend en kennend, zich-
zelf organiserend geheel. Geconstateerd is dat een baby van enkele weken
niet alleen reageert op contact door middel van een glimlach, maar ook
zelf de glimlach initiërend gebruikt om contact uit te lokken. Vanaf het
begin wordt deze vorm van communicatie cultureel ingebed. Vanaf de
geboorte en zelfs voor de geboorte bevindt een kind zich in een cultureel
frame, een cultureel kader waarbinnen de ontwikkeling plaats vindt. Dat
raamwerk bepaalt mede de opbouw van de noties waarmee de ervaringen
worden geordend net zoals de grammatica dat doet voor de taal222. De
deelnemers aan de communicatie moeten een bepaalde consensus berei-
ken over alle factoren die meespelen in de communicatie. Een baby, die
aan de armen omhoog getrokken wordt moet de bedoeling van dat ‘spel’
kennen, die baby moet mee durven doen en zich eraan over willen geven
vanuit de consensus die bereikt is over het ‘doel’ van deze interactie, ook
al is dit allemaal niet te verbaliseren of te rationaliseren. Daarvoor is het
nodig dat de baby, wil deze participeren in het hele communicatieproces
(optillen aan de armen als communicatieproces gezien) de volgende facto-
ren in dat proces beheerst: het geven van aandacht, inschatten van de ruim-
teverhoudingen, de lichamelijke oriëntatie op zichzelf, en het ‘topic’ van
de actie. Zo ontstaat wat Fogel het “consensual frame noemt”. Wanneer
de moeder ophoudt met trekken aan de armen en het kind op een andere
manier op gaat tillen, verandert het totaal van het consensuele frame en
moeten zowel moeder als kind zich weer opnieuw op elkaar instellen. Er
is derhalve voortdurend sprake van een gezamenlijke activiteit waarin
beide partijen niet alleen actief participeren, maar ook van moment tot
moment op elkaar reageren en het consensual frame aanpassen. Lineaire
en trapsgewijze ontwikkelingsmodellen gaan ervan uit dat ontwikkelings-
communicatie werkt als een systeem van zender en ontvanger. De zender
zendt de bedoelde boodschap uit (woorden, te leren items en dergelijke),
de ontvanger moet deze begrijpen of aanleren. Deze theorie van ontwik-
keling gaat uit van een continu proces van communicatie systemen, waar-
door er geen rolscheiding tussen zender en ontvanger gevonden wordt. Er
is wel een initiatiefnemer in het communicatieproces, maar er is onmiddel-
lijk een dermate grote en complexe wisselwerking tussen de partners van
het communicatieproces, dat er daarna geen sprake meer is van zender- en
ontvangerrollen. De rollen wisselen voortdurend. Toch berust sociale inter-
actie op het goed verstaan van de wisselende rollen. Een baby die een glim-
lach initieert, maar als reactie boosheid, afwijzing, of irritatie oogst,
reageert met een vorm van schaamte. Dat hele complex van reageren op
elkaar noemt Fogel co-regulatie.
Co-regulatie maakt dat volwassene en kind, mens en medemens zo op
elkaar reageren dat er sprake is van synchronisatie van de communicatieve
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elementen. Elke emotie, elk gevoel waarmee communicatie gepaard gaat
is ingebed in relationele medemenselijkheid. De eerste woordjes die baby’s
zeggen, drukken altijd zulke relationele gevoelens uit. Co-regulatie223 is
een sociaal proces waarbij individuen op een dynamische manier hun acties
aanpassen rekening houdend met de voortdurende en anticiperende acties
van hun partners. Daarom kan gezegd worden, dat elk systeem dat deel
uitmaakt van menselijke communicatie, alsook van relationele ontwikke-
ling, een complex georganiseerd geheel is, waarin de stabiliteit van de orga-
nisatie afhangt van de fluctuerende activiteitsspanning tussen de partners.
Er is geen sprake van een stabiele wetmatige uitkomst van de processen
binnen het systeem. Er is een zekere hiërarchie te ontdekken binnen de
totale ontwikkeling. Hogere en lagere patronen van actie zijn het resultaat
van de natuurlijke systeemdynamica. Maar elke hiërarchie blijkt ook weer
tamelijk onbelangrijk, er is sprake van een netwerk van onderling intern
hiërarchisch georganiseerde patronen. Elk patroon is onderdeel van het
grote geheel, deze mens, dit kind dat zich ontwikkelt. Biologische en psy-
chologische systemen beïnvloeden elkaar. Tijdens de co-regulatieve com-
municatie van de relationele ontwikkelingsprocessen wordt geen kennis
overgedragen, maar wordt betekenis wederzijds geopenbaard in een cre-
atief proces224. Het essentiële van elke mens (als organisme) is niet de orga-
nische entiteit, maar het verbonden zijn met de omgeving op een
participerende manier. Fogels concept van co-regulatie, met alles wat daar
aan epigenetische psychologie achter schuil gaat vormt de ontwikkelings-
psychologische basis van het ontwerp van een pedagogische attitude die
rekening houdt met ervaringsordening.

2.3 Ontwikkelen als neuropsychologisch proces

Zowel in de klassieke ontwikkelingspsychologie als in de epigenetische psy-
chologie is het van belang om zicht te hebben op de neurofysiologische
activiteit die zich afspeelt rondom ontwikkeling. Vanuit epigenetisch
onderzoek heeft Fogel die processen ingepast in zijn probabilistische theo-
rie van ontwikkeling door relatie.

2.3.1 Waarnemen, prikkelverwerking

Waarneming, de verwerking van waarnemingen tot ervaringen, zoals dat
soms ‘leren’ wordt genoemd is een fascinerend proces, dat zolang de men-
sen nadenken over zichzelf, tot epistemologische bespiegelingen en onder-
zoekingen heeft geleid. Elke filosofische stroming heeft haar eigen
epistemologische visie. Hoe het leerproces in haar werk gaat is biologisch-
fysiologisch nog steeds niet volledig bekend. Leren kennen van mogelijk-
heden kan gezien worden als een ingewikkeld neurofysiologisch-
psychologisch proces, waarbij waarnemingen worden omgezet in (niet
altijd zuiver cognitieve) informatie over zichzelf en de wereld om zich heen.
Neuropsychologische gegevens lijken de minst speculatieve inzichten te
geven. Maar dan nog is de werking van waarneming, informatieverwer-
king en ‘leren’ niet overzichtelijk bekend. “De hersenen bestaan uit ver-
schillende systemen met een verschillende ‘ouderdom’, die verschillende
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belangen nastreven, aan verschillende wetten gehoorzamen, en die onder-
ling niet altijd samen werken”, aldus Vroon225. Voor het leren kennen zijn
de processen rondom het waarnemen en de geheugenfunctie van doorslag-
gevend belang. Waarnemen vindt plaats door middel van prikkelverwer-
king. Op de helft van een zwangerschap is het grootste aantal zenuwcellen,
dat een mens tijdens zijn leven nodig heeft, aanwezig. De cellen worden
gevormd in de kiemlaag en migreren dan naar de plaats waar zij nodig
zijn. Daarna vindt uitlopervorming plaats, waarna de dendrieten (‘ont-
vangstantennes’) en axonen (‘uitzendantennes’) schakelingen met elkaar
aangaan (synapsvorming). De uitlopers worden gemyeliniseerd en de pro-
ductie van neurotransmitters neemt toe. Dit proces gaat tot lang na de
geboorte door. In de praktijk blijken bepaalde groepen cellen voorkeur te
hebben voor contact met andere cellen waardoor de systematische organi-
satie van het zenuwstelsel ontstaat. De verbindingen tussen de (minstens
tien biljoen) cellen kunnen grote afstanden overbruggen. Daartoe wordt
de axonen omgeven met een myelineschede, die ook de snelheid van de
impuls verhoogt. De zogenaamde gliacellen zorgen daartussen voor de
stofwisseling van de zenuwcellen. De werking van de zenuwcellen berust
op twee processen: elektrische prikkelgeleiding en prikkeloverdracht langs
biochemische weg. Zenuwcellen kunnen spontaan prikkels maken, maar
ook op andere cellen reageren; daarom zijn zenuwcellen zowel actief als
reactief te noemen. Het ruggemerg kan informatie vanuit de buitenwereld
naar de hersenen sturen, maar ook zelfstandig reageren (de reflexen). De
grote hersenen zorgen voor de bewuste handelingen, het geheugen voor
symbolen, de spraak, het gehoor, de waarneming, het intellect en dergelij-
ke. De kleine hersenen verzorgen de regeling van de spierspanning, de
motorische coördinatie, terwijl de tussenhersenen de gevoelscentra bevat-
ten en zorgdragen voor de endocriene klierfuncties. In de middenhersenen
en de hersenstam komen de regelfuncties van het lichaam (ademhaling,
houding, evenwicht en dergelijke) tot stand. De functieontwikkeling van
mensen is niet alleen afhankelijk van de netwerkvorming, maar beïnvloedt
op haar beurt de netwerkvorming (het bovenbeschreven proces) ook weer.
Vooral activiteit (bewegen, handelen) is van belang voor de netwerkvor-
ming226. In de ontwikkeling is er dus sprake van actie en reactie met het
proces van netwerkvorming. Niet alle prikkels leiden tot ‘waarneming’
(perceptie). En niet alles wat waargenomen wordt leidt tot het verwerken
(apperceptie) van hetgeen waargenomen is tot informatie. In de zestiger
jaren toonden dierproeven al aan dat de input-impulsen van het zenuw-
stelsel leiden tot perceptuele prikkeling, die om ordening vraagt227. De ont-
vangen informatie wordt ‘getoetst’ aan de reeds opgeslagen informatie.
Wanneer de nieuwe informatie niet eenduidig is, in tegenspraak met het
voorafgaande of onvolledig is, ontstaat er een neuro-fysiologisch chemisch
‘conflict’, dat om een oplossing vraagt228. De oplossing wordt tot stand
gebracht in een neuro-chemisch hersenproces, een verhoogde hersenactivi-
teit: het zogenaamde retical arousal system (R.A.S.). De ‘wekfunctie’ die
deze hersenactiviteit oproept kan de volgende waarneming selecteren en
sturen waardoor een hernieuwde RAS-keten tot stand komt. Berlyne
noemt het hersensysteem in dat sturen ‘nieuwsgierig’ naar nieuwe oploss-
ingen (creativiteit), hetgeen zichtbaar wordt in het gegeven dat een mens
bij eenzelfde soort conflict niet altijd tot dezelfde oplossing komt229.
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Er zouden drie soorten processen zijn die zich in het brein afspelen: de
basale processen: alle processen die het voortbestaan van het leven garan-
deren, zoals angsten of sexuele reacties die gestuurd worden vanuit het
neurale chassis; de emoties en  gevoelens die worden gestuurd door het
limbische systeem; en de cognitieve processen (de fijne motoriek, denken,
taal, creativiteit en leren op lange termijn) die worden gestuurd door de
neocortex. De prikkelverwerking met de daarop volgende (vaste) reactie-
ketens, van het neurale chassis werkt onbewust. Deze verwerking heeft
veel consequenties voor basale (bijna niet te voorkomen) vormen van
gedrag. Andere gedragingen zijn reacties van het neurale chassis: zoals de
werking van reflexen, tropisme (de massa trekt mensen aan en voor men
het weet doet men mee), isopraxie (imiteren van gedrag, rages, mode,
trends in denken en doen), routinehandelingen (gewoonten), persevereren
(tics, dwanghandelingen, dwanggedachten, op een voor een persoon ken-
merkende manier met de hand door het haar strijken en dergelijke), emo-
tionele expressie (spontane gelaatsuitdrukking, houding, intonatie en
dergelijke) en territoriumdrift (afstand nemen als iemand te dicht bij
komt). Dit soort gedrag wordt in stand gehouden op grond van datgene
wat herkend is in de klassieke conditionering. Het limbische systeem kent
twee basisreacties op neuro-fysiologische conflicten, namelijk toenadering
(nieuw vorming) of afwending, lust of onlust, ‘fight or flight’. Het lymbi-
sche systeem is verantwoordelijk voor analoge communicatie, dat wil zeg-
gen de coördinatie van de verschillende zintuigprikkels. Het intelligente
‘leren’, dat men vanuit deze neuropsychologische visie ziet als cognitief
geïnterpreteerde waarneming, zou plaats vinden vanuit het terrein van de
neocortex en zou het meest gelegenheid tot beïnvloeding door middel van
verbale argumentatie geven230. De neocortex wordt verdeeld in een linker
en rechterhersenschorshelft die door drie verbindingen worden overbrugd.
De belangrijkste verbinding is de hersenbalk. De samenwerking tussen
beide hemisferen is voor allerlei taal en denkprocessen en voor het intelli-
gente leren in het algemeen van zeer groot belang, hoewel kinderen tot
ruim acht jaar informatie in beide hersenhelften gelijktijdig vastleggen.
Daarna wordt ook de hersenbalk gemyeliniseerd waarna allerlei taakver-
delingen tussen beide hersenhelften ontstaan, die moeten worden gecoörd-
ineerd, hetgeen gebeurt via het centrale controlesysteem (CCE), dat een
taalsysteem zou zijn. Het psychisch functioneren van de mens zou daarna
gestuurd en bijeengehouden worden door dit systeem, dat via de linker
hemisfeer werkzaam is. Vroon schrijft veel religieuze verschijnselen (stem-
men horen, orakels en profeten, engelen, waarzeggerij en voorspellen, maar
ook gehechtheid aan rituelen), toe aan een gebrekkig werkend CCE. Hij
meent dat daar evolutionair gezien ooit een eind aan zal komen.
Het recente baby onderzoek zet ook vraagtekens bij verouderde vormen
van het interpreteren van de hersenactiviteit en de samenwerking tussen
de verschillende delen van de hersenen met betrekking tot gedrag en ‘leren’.
De visie dat alles geleerd wordt als vorm van ongevormde en ongeorden-
de activiteit naar een aangeleerde psychische ontwikkeling, waarbij intelli-
gent ‘leren’ wordt gedefinieerd als geïnterpreteerde waarneming tegenover
de ongeïnterpreteerde waarneming uit ‘vroegere’ systemen, is aan revisie
toe, blijkt uit de babywetenschap. In het verouderde ontwikkelingspsycho-
logische denken ging men ervan uit dat de neocortex pas een jaar na de
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geboorte zou beginnen te werken231. Uit recent baby onderzoek blijkt dat
niet het geval te zijn. De psychische activiteit van de neocortex staat nooit
op zichzelf, de psychische activiteit vanuit het neurale chassis en het lim-
bische systeem is altijd mee actief. Pasgeborenen en baby’s in de tweede
helft van de zwangerschap blijken hun ervaringen coördinerend interpre-
terend te ordenen en daaraan hun gedrag aan te passen.

2.3.2 Geheugen

Geen leren zonder geheugen. Maar ook de geheugenfunctie blijkt in vele
opzichten voor onderzoekers ongrijpbaar. Wanneer prikkels verwerkt wor-
den tot informatie, zal deze informatie op de een of andere manier moe-
ten beklijven. De beklijving gebeurt in de meeste gevallen niet bewust. Het
centrale zenuwstelsel blijkt in staat iets te leren, ook organen kunnen in
zekere zin iets ‘leren’, al heeft de mens geen ‘kennis’, dat wil zeggen geen
interne representatie van deze lichamelijke processen. Zelfs wanneer ach-
teraf een bepaalde werking van het geheugen kan worden geconcludeerd,
doordat er iets onthouden is, blijkt het beklijven niet altijd bewust te heb-
ben plaats gevonden. Er zijn verschillende theorieën over de werking van
het geheugen. Niet alleen zou de genetische blauwdruk van de mens een
soort organisch geheugen zijn, ook zouden de kiemcellen volgens sommi-
ge visies al zeer veel informatie bevatten, terwijl andere menen dat de her-
senen volgens de hologramstructuur veel informatie bevat, waarvan men
wetenschappelijk gezien nog bijna geen “weet” heeft232. De werking van
het geheugen is vele malen gecompliceerder dan vanuit de leertheorieën is
gedacht. Men spreekt dan van “korte termijn geheugen”, en een “lange
termijn geheugen”. De samenwerking van deze te onderscheiden geheu-
genfuncties kan weergegeven worden door middel van een cybernetisch
model zoals Gagné dat opstelde233. Door bewust aandacht te schenken
aan datgene wat onthouden moet worden, door het ordenen en herorde-
nen van de informatie (organisatie en zelforganisatie), door herhaling van
de ervaringen en door gemotiveerde oefening kan het lange termijn geheu-
gen worden geactiveerd. Van het korte termijn geheugen maakt men
gebruik om bijvoorbeeld telefoonnummers even te onthouden om ze te
kunnen draaien. Toch blijkt het geheugen veel gecompliceerder te werken
dan deze indeling doet vermoeden. Merkwaardig is bijvoorbeeld het feit
dat menselijke kennis adresseerbaar is, dat wil zeggen dat men onmiddel-
lijk weet wat men niet weet, of in zijn geheugen gaat zoeken naar kennis
waarvan men weet dat men het weet, maar die men ‘even kwijt’ is. Het ver-
schijnsel van de meervoudige persoonlijkheden geeft zicht op de mogelijk-
heid dat het geheugen van een mens ook meervoudig kan werken. Het
menselijk zelfbewustzijn bevindt zich in een wankel evenwicht, juist van-
wege de betrekkelijke onbetrouwbaarheid van iemands eigen geheugen.
Geheugen heeft alles te maken met zelforganisatie en de ontwikkeling van
het zelfgevoel, het zelfbewustzijn en het voelen van en tentoonspreiden
van zelfvertrouwen in relatie tot anderen en het beheersen van situaties of
het oplossen van problemen.
Fogel heeft vanuit zijn onderzoeken naar relationeel ontwikkelen andere
aspecten van het geheugen onder de aandacht gebracht. Het is te simpel
gedacht wanneer men ervan uitgaat dat kennis, opgeslagen in het geheu-
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gen, zodanig reproduceerbaar is dat de cognitie, de mentale kracht vanuit
de hersenen, het gedrag kunnen reguleren234. Omdat beklijving, de geheu-
genfuncties, verbonden zijn aan de totale lichamelijke beleving in relatie
tot de omgeving is er geen sprake van het vullen van het geheugen met
kennis door middel van overdracht, imitatie of instructie (alle vormen van
uni-laterale relationele actie van leraar tot leerling), maar van creatieve
co-participatie. In tegenstelling tot  Piaget, Chomsky en andere ontwikke-
lingspsychologen heeft Fogel niet waargenomen dat de mens zichzelf orga-
niseert vanuit een innerlijke ingeboren schematische ordening van de
werkelijkheid (zoals ingeboren gedachtenschema’s, ingeboren grammati-
ca, of ingeboren morele principes), maar dat een mens in tegendeel zich-
zelf integreert door zijn aangeboren verbondenheid met de omgeving. Hij
nam waar dat de (pasgeboren) mens niet allereerst geïsoleerd is en vervol-
gens gaandeweg participant wordt, maar primair participerend existeert.
Informatieverwerking is in-formeren dat wil zeggen in bestaande gegevens
andere ordeningen toepassen. Het anticiperende motorische geheugen is
niet alleen werkzaam met betrekking tot de lichaamshouding en de moto-
riek, maar ook ten behoeve van het interpreteren van allerlei andere situ-
aties (het herkennen van mimiek, lichaamstaal, omgevingsfactoren en
dergelijke). Pasgeboren kinderen keren hun hoofd en trekken bepaalde
gezichten, anticiperend op een als plezierig of onplezierig verwachte geur
en smaakprikkels. Er is sprake van “cross-model perception”. Informatie
vanuit de ene soort prikkels wordt anticiperend of direct reagerend omge-
zet voor actie in de andere situatie. Daarom is co-regulatie zo belangrijk
voor zowel de kennisverwerving als voor de werking van het geheugen. De
informatie komt beschikbaar vanuit gengageerde activiteit van alle partici-
panten in het proces. Dat engagement maakt dat kennis wordt ingebed in
de totale lichamelijkheid van de participanten, waardoor er geen zuivere
scheiding meer te maken is tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’ van de commu-
nicatie235. Het geheugen en het denken werken niet als neuraal systeem
zoals een film of een harde schijf van een computer werkt (je stopt er iets
in en je roept het weer op). De psychologen Smirnow en Zinchenko maak-
ten al duidelijk dat het “onwillekeurige geheugen” precies op tijd datgene
uit het geheugen tevoorschijn haalt wat een mens nodig heeft zonder dat
er sprake is van actief herinneren. (Men hoeft niet na te denken waar de
tandenborstel voor dient, of welke weg men naar huis moet nemen).
Schachtel onderscheidde twee creatieve geheugenfuncties die beiden onwil-
lekeurig plaats vinden: de autocentrische waarneming die ons ten dienste
staat voor de controle van het eigen gedrag, de onmiddellijk vereiste actie,
die nodig is in alle situaties en de allocentrische waarneming, die tegelij-
kertijd ten dienste staat van de interpretatie van omgevingsfactoren en de
acties (het communicatieve handelen) van medemensen. Fogel onderscheidt
“participatory cognition”, aan de werkelijkheid deelnemend bewust-zijn,
en “imaginative cognition” waarmee mensen deelnemen aan een werkelijk-
heid die niet onmiddellijk voorhanden is. (De onderzoekingen van Bremner
en Bower lieten zien hoe de imaginaire cognitie reeds werkt bij baby’s van
enkele weken. Zij wijzen op een supramodale coördinatie die boven zin-
tuiglijke modaliteit uitgaat. Zij wijzen ook op object-permanentie bij baby’s
van enkele weken, die een ‘verloren gegaan’ voorwerp kunnen blijven ‘zoe-
ken’ en dus dat voorwerp kunnen representeren236.)
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Het menselijk geheugen blijkt niet alleen ten behoeve van het hier en nu,
het zichtbare en tastbare, informatie te verschaffen en mogelijkheden te
scheppen, maar ook voor situaties die niet onmiddellijk gegeven zijn, maar
“ingedacht” kunnen worden. Deze verbeelding kan gericht zijn op situ-
aties, maar ook op gebeurtenissen van de toekomst.
Vanuit het “imaginative memory”, het verbeeldende geheugen, is de mens
in staat informatie zo te gebruiken dat er sprake is van probleemoplossend
vermogen237. Ook voor dit verbeeldend geheugen geldt dat de inhoud co-
regulatief verankerd is. Buiten deze “embodied co-regulation” is deelname
aan de toekomst niet mogelijk. Het verbeeldend geheugen heeft een episo-
disch, “scripted” karakter. Proeven met drie jarige kinderen maakten dui-
delijk dat de episodische laag van het verbeeldend geheugen de mogelijkheid
geeft om ervaringen te generaliseren “generalized event structure”, zodat
het kind bestaande onbekende en toekomstige nieuwe situaties snel kan
overzien en zichzelf daarin kan organiseren. Maar de mate van zelfvertrou-
wen en de opbouw van het zelfbewustzijn in die situaties hangt samen met
de ervaring van en het vertrouwen in de manier waarop anderen (mede-
mensen) in zulke situaties zullen reageren.
Deze geheugen functie heeft men “representations of interactions that have
been generalized (RIG’s)” genoemd, merkt Fogel op. Er wordt een balans
gezocht tussen lichamelijk verankerde ervaringen uit het verleden en de
gegeneraliseerde opslag van informatie waarmee de toekomst tegemoet
getreden kan worden. Deze RIG’s zijn meer dan de schema’s van Piaget
en meer dan de oerdriften van Freud. Pasgeboren baby’s die zichzelf her-
vinden door zichzelf af te tasten of die hun mond aanpassen aan de vorm
van de tepel en anticiperend grimassen trekken of hun hoofd bewegen,
doen dat niet op grond van schema’s of driften, maar op grond van anti-
ciperende gedragingen die herkend kunnen worden als co-regulatie.
Kinderen van rond de drie jaar bleken in dialoog met zichzelf zich niet
alleen situaties voor te stellen, maar die ook emotioneel in te vullen. De
eerste woorden van kinderen in kaart brengend ontdekte men dat veel eer-
ste woorden gevoelsuitingen zijn, woorden als ‘uit’, ‘au’, ‘bah’, ‘lief ’, ‘moe’
en dergelijke. De relatie van jonge kinderen tot de objecten in de omge-
ving bleek direct gerelateerd aan de relatie van de moeder met diezelfde
objecten. De subject-object relatie van jonge kinderen bleek derhalve co-
regulatief. Het participerende geheugen bleek direct verbonden aan situ-
aties waarin het kind samen met de moeder zich ten opzichte van die
objecten bevond en daarmee (met die objecten) een relatie aan ging.
Het participerende geheugen re-activeert die ervaring, hetgeen resulteert
in een ‘consensual (geheugen) frame’, zegt Fogel. Maar tegelijkertijd bouwt
het kind langzamerhand ook een zelfstandige relatie op met diezelfde
objecten. Vanuit de object-gebonden actie (handelingen) wordt een twee-
de, niet sociaalgebonden relatie aangegaan, die een ander (geheugen) frame
oplevert. Omdat een (zeer jong) kind participeert vanuit beide frames en
deelneemt aan de opbouw van beide frames, blijkt een kind in staat beide
frames (in spel en in taal en in werkelijkheid) te onderscheiden op hun
invariantie. Dat kan dankzij het feit dat beide frames niet te veel van elkaar
in betekenisgeving verschillen. De informatie vanuit beide frames is ver-
want. (Wanneer dat niet zo is ontstaan pathologieën.) Dit alles resulteert
in een “participerende cognitieve innerlijke dialoog”, waarin waarneming
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en handeling vanuit verschillende frames wordt beproefd om vanuit die
dialoog informatie over de werkelijkheid te verkrijgen. De informatie wordt
opgeslagen in het geheugen en kan weer gebruikt worden in volgende
acties. Door middel van de participerende dialoog wordt de niet-aanwezi-
ge ervaring van het verleden deel van de actualiteit van het heden waar-
door de ervaring in het heden geduid kan worden.

2.3.3 Ervaring 

Ervaren is het innerlijk proces waarbij waarneming wordt verwerkt tot
informatie over jezelf in relatie tot de omgeving en over de omgeving in
relatie tot jezelf. Ervaring is datgene wat na het hele proces van verwer-
king in de herinnering overblijft. Ervaring is tot persoonlijke informatie
verwerkte waarneming238. Die verwerking kan bestaan uit feiten, uit voor-
stellingen, uit gevoelens, uit impressies van geur en smaak, uit gedrag en
gedragsherinneringen, uit woorden en dergelijke. Ervaringen behoeven niet
altijd afgerond, volledig, concreet, aantoonbaar en overdraagbaar te zijn,
zij kunnen ook beklijven als diffuus, vaag, symbolisch, representatief voor
de totale sfeer en alle bijbehorende emoties. Tot ervaringen behoren niet
alleen cognities omtrent de meegemaakte gebeurtenis of situatie, maar ook
lichamelijke processen. Ervaren als momentaan gebeuren en ervaring als
neerslag van dat gebeuren tot herinnering zijn wel te onderscheiden, maar
niet te scheiden. Ervaren wordt gekleurd door eerdere ervaringen en erva-
ringen worden bijgesteld door het ervaren. In de participerende dialoog
wordt ervaren en ervaring tezamen tot interpretatiemogelijkheid van dat-
gene wat hier en nu gebeurt en meegemaakt wordt. Om van waarneming
tot ervaring te worden heeft een mens een “zelf” nodig. Het zelf is op ver-
schillende manieren gedefinieerd. Het Cartesiaanse standpunt, dat het zelf
een buiten de lichamelijkheid gesitueerde entiteit is welke absolute zeker-
heid en waarheid kan verschaffen, is volgens Fogel een westerse mythe.
Dat het zelf pas zou ontstaan tijdens de subject-object splitsing  vanaf de
leeftijd van ongeveer achttien maanden moet door recente onderzoeksre-
sultaten als achterhaald worden afgewezen. De baby, die zichzelf aftast en
‘re-organiseert’ vlak na de geboorte, is metaforisch gezien bezig met een
dialoog met zichzelf. Kleine kinderen, die met zichzelf spreken, vertonen
duidelijke patronen van co-regulatie met zichzelf. Zij zijn niet bezig taal
of cognities te oefenen, integendeel, hun dialoog wordt gekenmerkt door
een aantal essentiële dialogische elementen. Ten eerste spreken zij over
zichzelf in relatie tot anderen en in relatie tot de omgeving. In de tweede
plaats geven die dialogen blijk van verbeeldende cognitie en participeren-
de cognitie tegelijkertijd en afwisselend. Ten derde is er sprake van narra-
tieve elementen waarin de peuters en kleuters zichzelf corrigeren, tot de
orde roepen en de betekenis van verschillende ervaringen aftasten, proe-
ven of herzien. De zelf-dialogen van kleine kinderen kennen dezelfde nar-
ratieve elementen als familie-dialogen waarbij families bijvoorbeeld
herinneringen ophalen en hun eigen geschiedenis met elkaar reconstru-
eren. Daarin zijn een aantal elementen essentieel. Degene die spreekt over
“wij” in plaats van over ik als handelende persoon. “We maakten iets mee”.
Anderen vallen bij, vooral met incomplete zinnen als “weet je nog...” “hoe
was het ook weer...”, “o ja en toen...”. Tenslotte zijn er heel veel gebaren,
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veel mimiek en geluiden (als mm, tja.., hmm, hmm, ehh, ja) die de spre-
ker ondersteunen. Zo ondersteunt het kind dat zichzelf in slaap praat, zich
op eenzelfde wijze, waarbij men kan spreken van zelf-dialogen als vorm
van co-regulatie met zichzelf.
Dat baby’s vanaf de geboorte een ‘zelf ’ kunnen inzetten in hun relatie tot
de omgeving blijkt uit tal van observaties. Baby’s anticiperen gedrag van
de moeder, zij anticiperen ook hun eigen mond-hand bewegingen en der-
gelijke. Baby’s kunnen hun moeders (de verzorgende volwassene) mimiek
imiteren, maar zij kunnen ook mimiek, lichaamshouding en dergelijke imi-
teren van andere baby’s die in hun nabijheid zijn. Kinderen van twee jaar
gebruiken het woordje “mij” en“ mijn” niet om de wens iets te bezitten aan
te geven, maar om aan te geven dat het hun eigendom is, terwijl ze dan
zonder tegenstribbelen andere kinderen met een voorwerp, dat zij met het
woord “mijn” hebben aangeduid, laten spelen. In het tweede levensjaar
zijn peuters zowel samen met de ouder, als samen met leeftijdsgenoten in
staat tot co-constructieve handelingen, niet alleen met gebruikmaking van
hun eigen lichamelijkheid, maar ook met gebruikmaking van speelgoed.
Hoewel eerdere psychologen veronderstelden dat imitatie een vorm van
gedragsnabootsing is blijkt dat bij nauwkeurige observatie, zelfs van heel
kleine baby’s, niet het geval te zijn. Wanneer een moeder met een baby van
een paar maanden een nieuw spelletje speelt, wordt allereerst de aandacht
van het kind getrokken. Het herkent dit gedrag als ‘nieuw’ of ‘anders’.
Vervolgens neemt het een zeer afwachtende houding aan waarbij het op
herhaling van dit nieuwe gedrag rekent. Wanneer dat inderdaad gebeurt
blijkt uit de reacties van het kind dat de spanning van het nieuwe geleide-
lijk plaats maakt voor de vreugde van herkenning. Daarna gaat het kind
reageren op het spel en meespelen als reactie, vervolgens zal het kind het
spelletje uitlokken. Daarna zal het kind variaties aandragen, waarbij de
moeder reageert en uitlokt en zelf ook weer op haar eigen spel gaat varië-
ren. Deze basale gang van zaken bij imitatie blijft het gebruikelijke patroon
waardoor het kind niet klakkeloos gedrag overneemt en nadoet, maar er
zelfstandig invulling aan geeft. Zelfs bij imitatie is dus sprake van co-cre-
atie en co-regulatie. Er zijn nog veel meer voorbeelden vanuit onderzoek
te geven, maar de conclusie moet luiden dat kinderen met een ‘zelf ’ gebo-
ren worden239. En dat zij dat zelf inzetten om zichzelf en de wereld om
zich heen te organiseren. Dat gebeurt in een co-regulerende omgeving.
Ouders co-reguleren in dit hele proces door hun taal, hun mimiek, hun
gedrag aan te passen aan hun baby. Het zelf is dus geen onafhankelijke
entiteit, maar een co-regulatief begrip, dat een vorm van zelfbewustzijn
weergeeft dat wordt opgebouwd in relatie tot anderen en de omgeving.
Sociale co-regulatie is zo belangrijk in de menselijke ontwikkeling omdat
het iemands individuele mogelijkheden om zelf-referente-informatie te ont-
dekken, stimuleert en aanreikt, waardoor zijn of haar individuele relatie
tot de werkelijkheid hanteerbaar wordt. Het zelf is het voertuig van de
ervaring. Zonder dat zelf zou de prikkelverwerking waarneming blijven.
Ervaring voedt het zelf en het zelf interpreteert de voortschrijdende erva-
ring. Juist doordat het zelf bij de prikkelverwerking en de verwerking van
de waarneming tot ervaring is betrokken wordt de informatie tot bruikba-
re informatie. En bruikbare informatie wordt tot menselijke mogelijkheid.
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2.3.4 Persoonlijkheidsontwikkeling en co-regulatie 

Het hele leven lang zal het proces van co-regulatie door gaan. Bij de inten-
se relatie tussen twee personen kan er gesproken worden van co-regulatie-
ve partners, maar co-regulatie kan ook een groter sociaal verband bevatten
zodat men spreekt van participanten aan het co-regulatieve proces. In de
co-regulatie spelen alle mentale mogelijkheden een belangrijke rol zoals
onder andere: cognitie, denken, willen, geheugen, verbeelding, emotie,
sympathie en empathie, belofte en vergeven. In de co-regulatie brengen
mensen hun persoonlijkheid in, dat wil zeggen hun temperament of hun
grondstemming. Het temperament van mensen lijkt de aangeboren
gesteldheid waarmee de werkelijkheid tegemoet getreden kan worden. Over
dat temperament bestaan veel theorieën, maar Swets-Gronert gaf een
bruikbare en herkenbare indeling. Zij onderscheidde twee duidelijk te her-
kennen uitersten. Het moeilijke temperament, namelijk de kinderen met
een lage frustratiedrempel die bijna geen uitstel van behoeftebevrediging
kunnen verdragen, daardoor snel huilen, snel buikkramp hebben of spu-
gen, slecht slapen of driftig worden en moeite hebben met nieuwe situaties.
Zij zullen zich zeer inspannen om hun eigen behoefte bevredigd te krijgen,
daardoor hebben ze ook een grote overlevingsdrang. Het makkelijk tem-
perament, van kinderen die een hoge frustratiedrempel laten zien, uitstel
van behoeftebevrediging goed kunnen verdragen, hebben geen moeite met
de lichaamsfuncties, zijn tevreden, lachen snel, en passen zich makkelijk
aan aan nieuwe situaties. Maar zij hebben daardoor een geringere overle-
vingsdrang. Swets onderscheidde ook een uitgesproken mengvorm van
‘langzame starters’240.
In de co-regulatie brengen mensen en kinderen elk hun eigen temperament
mee. Maar zij brengen ook hun ervaringen van vroeger mee, die geresul-
teerd zullen hebben in een basaal gevoel, dat door Erikson fundamenteel
wantrouwen of van fundamenteel vertrouwen werd genoemd. Zij zullen
elk hun lichamelijke gesteldheid, hun stemming en hun gevoel voor humor
meebrengen. Zij zullen de ervaringen van hun levensloop meebrengen, hun
al dan niet opgebouwde zelfvertrouwen en alle andere persoonlijke facto-
ren die mede bepalend zijn voor de effectiviteit van de co-regulatie. Zulke
factoren kunnen een tweeledig effect hebben. Zij zullen de co-regulatie
situationeel en momentaan beïnvloeden, maar zij zullen ook invloed uit-
oefenen op de langdurige effecten van de co-regulatie. Iedereen maakt in
zijn leven significante personen mee die een sterk co-regulatief effect met
zich meebrengen. Voor kinderen zijn dat de volwassenen die hun opvoe-
ding bepalen, allereerst de ouders, maar ook de mede opvoeders, de gezins-
en familieleden, de leerkrachten en de jeugdleiders of de vrienden. Ook
alle volwassenen zullen significante personen hebben die invloed uitoefe-
nen op het effect van hun co-regulatieve processen, zoals de partner, hun
ouders, de gezins- en familieleden, de buren en vrienden, degenen van wie
men afhankelijk is in werksituaties en vrije-tijd en dergelijke. Alle ervarin-
gen met deze mensen bepalen het effect van verschillende co-regulatieve
processen in verschillende levensgebieden. De co-regulatieve relatie kan
intensief en minder intensief zijn, zij kan een sterke en een minder sterke
emotionele geladenheid dragen. Zij kan éénmalig en zeer frequent plaats-
vinden tussen bepaalde (zelfde) personen. Een co-regulatieve relatie kan
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opgebouwd worden tussen personen van min of meer ‘gelijke’ ontwikke-
ling van de menselijke mogelijkheden of tussen personen die een ongelijke
ontwikkelingsgraad van hun mogelijkheden meebrengen. De co-regulatie-
ve relatie tussen volwassenen en onvolwassenen heeft een bijzondere kwa-
liteit, de speciale co-regulatieve relatie tussen ouders en kinderen is sterk
bepalend voor het verdere leven.
De co-regulatie kan de vorm hebben van onderwijs, waarin de menselijke
mogelijkheden bewust geleerd, gewaardeerd en gebruikt worden in een
leervorm als instructie of training, imitatie of gedragsregulatie. Heel veel
andere mogelijkheden worden minder bewust onderwezen en ontwikkelen
zich ‘spontaan’. De cultuur en de maatschappij waarin men leeft bepaalt
welke inhoud en welke vorm de onderwijsrelatie co-regulatief gezien moet
hebben. Het consensuele frame en het culturele frame geven gestalte aan
het co-regulatieve proces en geven een emotionele kleur aan de co-regula-
tieve relatie.
Ook de mate waarin de basisbehoeften bevredigd worden speelt in de co-
regulatie een belangrijke rol. Dat zet een stempel op de sfeer van de co-
regulatie en heeft zo effect op de persoonlijkheidsvorming. De co-regulatie
mislukt ook wanneer de partners ten minste niet gedeeltelijk op één golf-
lengte zitten. Wanneer co-regulatie van slechte kwaliteit is lijken menselij-
ke mogelijkheden minder gekend, gewaardeerd en gebruikt te kunnen
worden dan wanneer er sprake is van een goede kwaliteit van de co-regu-
latieve processen. Wanneer men enig zicht heeft op de manier waarop men-
selijke mogelijkheden tot hun recht komen zou dat de kwaliteit van de
co-regulatie kunnen verbeteren.

2.4 Ontwikkelen als drievoudig proces

Van psychische ontwikkeling is sprake, volgens Nossent, wanneer erva-
ring toeneemt, inzicht verdiept en gedrag flexibeler wordt zodat van steeds
meer gedragspatronen gebruik gemaakt kan worden241. Fogels concept
van co-regulatie maakt duidelijk dat de informatie uit communicatie ver-
andert naar mate interactief handelen voortschrijdt. Dat geeft evenwel nog
geen verklaring voor het verschijnsel dat uit co-regulatie opgedane erva-
ring niet altijd maximaal kan worden ingezet in andere situaties. De ver-
schillende ontwikkelingspsychologische verklaringen maakten tot nog toe
niet duidelijk dat eenmaal ontwikkelde vaardigheden en mogelijkheden
niet altijd ‘volledig’ gebruikt worden. Sommige ontwikkelingspsychologi-
sche theorieën houden rekening met regressie en dementie, het terugvallen
op ‘lagere trappen’ in de ontwikkeling of het verloren gaan van reeds ont-
wikkelde en eens goed  functionerende vaardigheden en mogelijkheden.
Het is binnen geen enkele tot nu toe besproken ontwikkelingstheorie dui-
delijk geworden waarom de zich ontwikkelende en de ‘ontwikkelde’ (geken-
de, aanwezige) menselijke mogelijkheden zoveel differentiaties vertonen in
de wijze waarop die mogelijkheden functioneren in verschillende situaties.
Het wordt niet duidelijk waarom eenmaal toegenomen ervaring, verdiept
inzicht of toegenomen gedragsmogelijkheden niet altijd worden gebruikt
in daarvoor geëigende situaties. Het begrip ontwikkelen is met het oog op
deze studie toe aan een nadere uitsplitsing van concepten die verschillende
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processen beschrijven die in ontwikkeling een rol spelen. Ik wil mij daar
door middel van een eigen probabilistische visie op ontwikkeling van 
menselijke mogelijkheden aan wagen.

2.4.1 Een voorbeeld

Een voorbeeld kan gevonden worden in de ontwikkeling van de moeder-
taal. Kinderen blijken in de periode van het brabbelen veel meer klanken
en klankcombinaties te maken dan voor de moedertaal nodig zijn. Zij zijn,
mits de co-regulatie dat uitlokt, in staat elke klank en elke klankcombina-
tie van elke taal te maken. Later, wanneer zij een moedertaal zijn gaan
gebruiken blijkt het aanleren van klankcombinaties en klanken uit een
vreemde taal meestal niet meer zo volledig mogelijk dat men het verschil
niet hoort. Verschillende ontwikkelingspsychologieën hebben daarvoor
verschillende verklaringen.
Taal veronderstelt het hanteren van een aantal taalregelsystemen op vier
verschillende niveaus: dat van de fonologie (klankstructuren); dat van de
morfologie (woordstructuren); dat van de syntaxis (zinstructuren) en dat
van de semantiek (betekenisstructuren). Piaget meende dat de taalontwik-
keling vrijwel los van de andere cognitieve ontwikkeling plaats vindt, zodat
de taal zich autonoom ontwikkelt en niet door de omgeving wordt aange-
leerd242. Chomsky ging uit van een universele grammatica die aangeboren
zou zijn en voor elk kind hetzelfde, uit welke cultuur dat kind ook komt243.
De epigenetische ontwikkelingspsychologie maakte duidelijk dat de taal-
ontwikkeling geen autonoom verlopend wetmatig proces is, maar het
gevolg van het subtiele spel tussen ouders, significante medemensen en het
kind vanaf de geboorte.
Alle ontwikkelingspsychologische observaties, afkomstig uit welke theore-
tische achtergrond dan ook, kunnen komen tot eenzelfde analyse van de
taalontwikkelingsmomenten.
Huilen is al een vorm van communicatie244. De reactie op het huilen
bepaalt heel sterk het gevoel van basisveiligheid van het kind. Rondom de
zesde week kan een kind geluiden maken, maar blijken baby’s ook klank-
gesprekken te kunnen voeren met hun ouders. Na een maand of drie wordt
het aantal klanken snel uitgebreid. Er is geen wetmatigheid te geven voor
de samenstelling van die klanken. In elke cultuur maken baby’s diezelfde
brabbelperiode door, zoals dove kinderen dat ook doen. Vanuit de reactie
van de omgeving krijgt het kind aandacht voor de taalspelletjes en zal het
kind bepaalde klanken die gewaardeerd worden (de taaleigen klanken)
vaker maken dan de andere klanken. Daarnaast blijkt dat kinderen van
een maand of drie tot een half jaar, doordat de sprekende omgeving elk
handelen met spreken begeleidt, bekende klanken (woorden, intonaties,
zinnetjes) herkennen als behorend bij een bepaalde situatie.
Maar ook deze beschrijving van de ontwikkelingsmomenten geeft geen
inzicht in de factoren die binnen de uitlokkende co-regulatie bepalend zijn
voor de ontwikkeling van de mogelijkheid tot taalgebruik in de richting
van juist die moedertaal. Dit probleem lijkt een futiliteit wanneer men de
ontwikkelingskeuze functioneel verklaart. Natuurlijk kiest het kind voor
de moedertaal klanken omdat die functioneel zijn. Maar de vraag blijft
nog steeds: waaraan ontdekt het kind dat die klanken functioneel zijn en
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welke relationele keuzefactoren spelen daarin mee? Met andere woorden:
wat wordt binnen de co-regulatie als boodschap uitgestraald, waardoor
het kind de klanken van de moedertaal ‘overneemt’ om daarmee de eigen
mogelijkheid om te spreken ‘in te vullen’. Die vraag kan niet alleen gesteld
worden met betrekking tot de ontwikkeling van de mogelijkheid om te
spreken in de richting van de moedertaal, maar met betrekking tot alle
menselijke mogelijkheden (en in verband met het onderwerp van deze stu-
die speciaal met betrekking tot de mogelijkheid om te geloven). Om die
vraag te kunnen beantwoorden is een nadere analyse van het begrip ont-
wikkelen nodig. We keren daarvoor even terug naar de keuze voor de moe-
dertaal.
Het kind zal de mogelijkheid om via de taal te communiceren aantreffen
bij zichzelf en bij anderen namelijk bij de sprekende omgeving. In het spre-
kende co-regulatieve proces wordt de moedertaal allereerst als herhaalde
waarneming omgezet in ervaring die informatie bevat. Het gaat hier niet
om verbale informatie, maar om organiserende informatie. Met behulp
van de ervaring van de moedertaal kan de werkelijkheid mede geordend
worden, zodat het organisme (de mens, het kind) zichzelf ten opzichte van
die werkelijkheid beter kan organiseren en zich daardoor beter kan hand-
haven. In die zin is er sprake van co-regulatief leren kennen.
Het kind zal, niet vervolgens maar tegelijkertijd, in zichzelf en bij ande-
ren waardering ondervinden voor het ‘taalspel’ en het communiceren met
klanken en klankcombinaties, uitgroeiend tot taal, waardoor er sprake is
van co-regulatief leren waarderen.
Het zal eveneens tegelijkertijd, maar ook met ‘vaardigheid’ de mogelijk-
heid tot spreken co-regulatief leren gebruiken. Door en in het gebruiken
begint de hele cyclus van ‘leren kennen’, ‘leren waarderen’ en ‘leren
gebruiken’ weer opnieuw, in nieuw kennen, nieuw waarderen en nieuw
gebruiken.
Zo is ontwikkeling te herleiden tot drie elkaar wederzijds beïnvloedende
factoren, die gekenschetst kunnen worden als leren kennen, leren waarde-
ren en leren gebruiken in een cyclisch proces, dat binnen het co-regulatie-
ve proces plaats vindt. Het woord leren wordt in dit verband (en in het
vervolg van deze studie) gedefinieerd als: toenemend (cognitief, emotio-
neel, psychomotorisch enzovoorts) ‘weet-hebben-van’, toenemend (bewust
of onbewust) beheersen van de werkelijkheid en toenemend integreren van
deze kennis, in het eigen bestaan in relatie tot de werkelijkheid.
De sprekende omgeving, in casu de moeder of andere personen zal in het
‘taalspel’ met haar kind ook nieuwe taalmogelijkheden leren kennen, leren
waarderen en leren gebruiken. Zij leert in de omgang met haar baby spon-
taan babytaal of kleutertaal of tienertaal en dergelijke kennen, waarderen
en gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat moeders spontaan korte en simpe-
le zinnen maken, concrete zaken bespreken en bepaalde woorden en klan-
ken veel gebruiken. Dat soort taal gebruiken zij in het ‘normale leven’ ten
opzichte van volwassenen niet. In elk nieuw gesprek ‘groeien’ de taalmo-
gelijkheden van alle partners uit dit taalgesprek en wordt deze relationele
taal breder en dieper.
De basisontwikkeling van de moedertaal is een voorbeeld van de ontwik-
keling van een facet van een menselijke mogelijkheid. Menselijke moge-
lijkheden kunnen in dit verband gezien worden als een complex geheel van

121



predisposities waarmee een mens is toegerust voor het bestaan in de aard-
se werkelijkheid. Alle menselijke fysieke en psychische activiteit kan gezien
worden als menselijke mogelijkheid.

2.4.2 Mogelijkheden leren kennen

Menselijke mogelijkheden ontstaan wanneer de informatie uit ervaring,
die aan het zelf bekend wordt, ingezet kan worden ten behoeve van de
greep op de werkelijkheid die elke mens moet hebben. Het kind treft moge-
lijkheden bij zichzelf aan en bij anderen in de omgeving. Er is sprake van
toenemend kennen, maar ook sprake van steeds gevarieerder en diepgaan-
der kennis van de mogelijkheid om bijvoorbeeld de handen te gebruiken.
Dat is het gevolg van het co-regulerende proces, van de relationele ontwik-
keling. Een mens komt als maximaal hulpeloos wezen ter wereld. Toch is
er al voor de geboorte sprake van gebruik maken van mogelijkheden. Een
foetus kan reageren op geluiden en bewegingen. Bewust te gebruiken erva-
ring wordt opgebouwd uit het proces van co-regulatie, dat tot ontwikke-
ling van mogelijkheden uitnodigt. Het consensual frame geeft zin aan de
ervaring doordat de partners in het proces overeenstemming bereiken over
de actuele en algemene betekenis van datgene wat zich in de werkelijkheid
afspeelt. Onderzoek suggereert, zegt Fogel, dat het zelf een creatief zelfre-
gulatief proces is, dat plaats vindt wanneer de partner niet alleen respon-
sief gedrag vertoont ten opzichte van de signalen van een klein kind, maar
ook actief deelneemt in het dialogisch handelen en zijn rol opneemt in de
samenwerkende “co-creatie” van “consensual frames”245. De voor elke
vorm van sociale actie en communicatief handelen noodzakelijke consen-
sual frames ontstaan uit een co-regulatieve sfeer waarin sprake is van co-
constructie. Ook het consensual frame wordt niet zonder meer
overgedragen. Er blijven kleine verschillen waarneembaar tijdens de ont-
wikkeling. In het proces van co-regulatie van de ontwikkeling van zowel
gedrag, als van taal en andere menselijke aspecten, verandert de rol van
de ouder (volwassene) van direct bevestigend of corrigerend naar onder-
steunend. Ouders lokken bijvoorbeeld tijdens de taalontwikkeling bij hun
kinderen antwoorden uit over de werkelijkheid door hen vragen te stellen
en de antwoorden duidelijk te bevestigen of te corrigeren. Wanneer kin-
deren groter worden nemen zij deel aan steeds meer sociale dialogen, van-
uit verschillende posities en zullen daarbij zelfcorrigerend optreden. Het
consensual frame biedt een referentiekader aan voor de ervaringen waar-
door datgene wat in de ervaring als informatie wordt aangereikt een plaats
krijgt om sociaal gezien communicatief te kunnen handelen. Dat betekent
dat de informatie vanuit de ervaring wordt geïnterpreteerd en wordt inge-
zet voor gebruik in vergelijkbare situaties vanuit de overeenstemming over
betekenistoekenning en betekenistoepassing, die is ontstaan tussen de part-
ners aan het co-regulerende proces. Maar deze partners nemen deel aan
een groter verband binnen de cultuur waarin zij leven. Cultuur is het actie-
ve, interpretatieve proces, waardoor individuen betekenisgevende frames
creëren voor de communicatie tussen co-participanten, waarmee gemeen-
schappen stabiele systemen van informatieverwerking en informatietoe-
passing hanteren246. Het cultural frame is eveneens een frame van
betekenistoekenning en betekenistoepassing, maar de reikwijdte van de
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consensus is groter. Het cultural frame geeft de maatschappelijke beteke-
nissen van gebeurtenissen en situaties weer. Culturele frames zijn statischer
dan het consensual frame, hoewel ook dit frame veranderlijk is. Er zijn
verschillende segmenten van de cultuur die elk hun culturele frame leve-
ren. Zij samen vormen het overkoepelende culturele frame van de wester-
se cultuur, of van een bepaalde religie zoals het Christendom. Zo zorgen
zowel het consensual frame als het cultural frame ervoor dat ervaringen
(bijvoorbeeld om te kunnen lopen) worden gereguleerd tot de manier van
lopen die in deze cultuur gebruikelijk is. Alleen al de manier waarop men-
sen met pasgeborenen omgaan (in een babykamer in de wieg leggen of
altijd bij zich houden) geeft andere consensual en cultural frames, waar-
door de ervaring wordt gebruikt voor per cultuur verschillend ontwikke-
len van mogelijkheden. Zelfs de opbouw van het zelf kan daardoor worden
beïnvloed. Zulke frames worden niet overgedragen, maar geven mogelijk-
heden aan de nieuwe gebruiker om in de relatie tot de ander en tot de
omgeving daar zelfstandig ‘nieuw’ gebruik van te maken. Fogel zegt dat
elk frame “re-invented” moet worden voor het kan worden gebruikt. In
dat proces gaat de partner mee en groeien zij samen in de ‘re-invented’
betekenis en toepassing. Deze vorm van co-regulatie, van relationele ont-
wikkeling, voedt het basisvertrouwen dat Erikson beschreef als heel
belangrijk voor elke ontwikkeling247. Deze theorie koppelend aan die van
Fogel kan men zeggen dat basisvertrouwen ontstaat waar de co-partici-
panten van het ontwikkelingsproces beide elkaar waarderen en waarde-
ring kunnen opbrengen voor elkanders inbreng in het “re-inventing”
proces. Zo leren mensen hun mogelijkheden kennen als zijnde toepasbare,
voor de beheersing van de werkelijkheid bruikbare informatie uit ervarin-
gen die kan worden toegepast in daarvoor geëigende situaties. Het gaat
daarbij niet alleen om cognitieve mogelijkheden, maar om alle menselijke
mogelijkheden, fysiek, emotioneel, cognitief, relationeel, enzovoorts.

2.4.3 Mogelijkheden leren waarderen

Datgene wat gekend wordt moet ook emotie oproepen. Een affect dat ont-
staat vanuit de wisselwerking met zichzelf en met de ander. Alle prikkel-
verwerking, alle waarneming roept lust of onlust op. Lust maant tot
‘doorgaan’ en opent mogelijkheden. Onlust wordt intern veroorzaakt door-
dat de prikkelverwerking onbruikbare informatie oplevert, doordat de
coördinatie van de prikkelverwerking vanuit de verschillende prikkelver-
werkende organen onvoldoende verloopt of doordat er tekorten in het
fysieke systeem zijn, waardoor de prikkelverwerking tot onvolledige of
onbruikbare informatie leidt. Onlust wordt ook veroorzaakt wanneer de
ervaring pijn (een waarschuwing van het fysieke systeem dat er iets fout
gaat) oplevert. Alle onlust moet, omdat het in principe de toekomst blok-
keert, worden verwerkt. Deze verwerking kan twee vormen aannemen:
fight (er tegen aan gaan) en de onlust absorberen of omzetten in lust, of
flight, dat wil zeggen echte vermijding van de ervaring of de prikkelver-
werking, het afwijzen van de daardoor opgeroepen informatie. Het lust-
onlust principe werkt allereerst intern, in de mens zelf, direct gekoppeld
aan elke waarneming. Toch is gevoel en het uiten van emoties, zelfs het
interpreteren van emoties geen individuele aangelegenheid. Emoties 
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krijgen hun betekenis ook in een sociale context. Het gaat om een continu
proces van beïnvloeding en beïnvloed worden. Ook het hanteren van emo-
ties maakt een ontwikkeling door en is gebonden aan een proces van co-
regulatie. Fogel merkte op hoe baby’s die een glimlach initiëren maar een
afwijzende reactie krijgen mimiek vertonen die gevoelens van schaamte
uitdrukt. Zodra een waarneming tot ervaring wordt speelt de validiteit van
het consensual frame en/of het cultural frame, waarbinnen de ervaring
plaats vindt en die aan de ervaring betekenis verleent, een belangrijke rol
in de emotionele tweedeling tussen lust en onlust. Lust roept datgene op
wat consensueel gezien of cultureel gezien betekenis heeft en waarvan de
betekenis toepasbaar is voor de beheersbaarheid van het bestaan.
Consensual en cultural frames zijn valide en worden vanzelfsprekend aan-
vaard omdat zij “werken”. Maar zij worden ook voortdurend getoetst op
die validiteit en zo nodig wordt tijdens het proces van overname de toe-
passing en de betekenisgeving aangepast. De culturele gewoonten en
gebruiken, de cultural frames, zijn alleen waardevol zolang zij, net als per-
sonen, communicatief zijn in die zin dat zij co-regulatieve potentie 
bevatten248. Co-regulatieve potentie wekt de ‘nieuwsgierigheid’; wekt ver-
wachtingen omtrent zichzelf en het beheersen van de werkelijkheid; wekt
de emotionele lading waarmee ervaringen worden ingebed in het totale
belevingspatroon. Wanneer een bepaalde ervaring geen co-regulatieve
potentie oproept zullen er gevoelens van onlust optreden. Alles wat onlust
oplevert wordt niet gewaardeerd, datgene wat lust oplevert wordt wel
gewaardeerd. Waarderen is een positieve emotionele reactie waardoor de
persoon zich openstelt voor ervaring die dan kan uitgroeien tot een moge-
lijkheid. In het waarderen van de ervaringen en de eigen mogelijkheden
speelt de medemens, en met name de significante medemens (ouders) een
belangrijke rol. Ook de waardering komt tot stand binnen een proces van
co-regulatie. Het kind, de baby bemerkt al of hij/zij als geheel gewaardeerd
wordt, maar bemerkt ook de waardering voor menselijke mogelijkheden.
De mogelijkheid om te glimlachen en relationeel te communiceren met
mimiek is al direct na de geboorte aanwezig en wordt direct verder ont-
wikkeld, maar wederom op co-regulatieve wijze. Wanneer er weinig of geen
reactie van de significante volwassene komt zal deze vorm van communi-
catie minder ontwikkeld worden dan wanneer er sprake is van een respon-
sieve ouder-kind relatie. Een mens is in staat een redelijke mate van onlust
voor lief te nemen vanwege het meestal onbewust verwachte resultaat, de
later te verwerven lust. Een kind dat gaat lopen valt heel vaak, maar gaat
toch door vanwege de onbewuste drang om te groeien in de richting van
de bestemming. De motivatie om zulk tijdelijk onlust te negeren in afwach-
ting van het te behalen resultaat (dat niet onder woorden gebracht kan
worden en ook niet bewust gekend wordt) komt mede door de waardering
van de omringende volwassenen. Hun aanmoedigingsgedrag, hun liefde,
hun troost bij pijn, hun voorbeeld, hun fysieke hulp, hun aanvullende
kracht (armen die je vasthouden), drukken de waardering uit. Deze co-
regulatie geeft de innerlijk gevoelde mogelijkheden de potentie om uit te
groeien tot echte mogelijkheden die ook zonder de waardering van de
ander en zonder de hulp van de ander op latere tijdstippen ingezet zullen
kunnen worden. De innerlijke waardering en de waardering van de ander
zorgt voor het doorzettingsvermogen waarmee mogelijkheden worden
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geoefend en worden ontwikkeld tot datgene wat deze mens in zijn bestaan
nodig heeft om in zijn cultuur de werkelijkheid ten minste ten dele te
beheersen. Wie het zonder waardering moet doen heeft extreem veel door-
zettingsvermogen, innerlijke drang om te groeien in de richting van de
bestemming en frustratietolerantie nodig om de mogelijkheden toch tot
hun recht te laten komen. Door de waardering ontstaat datgene wat sinds
Erikson wordt beschreven als basisveiligheid. Ook hier kunnen de theorie
van Fogel en die van Erikson worden samengevoegd om een beter begrip
van de term basisveiligheid te geven. Hoewel Erikson een tweedeling maak-
te tussen fundamenteel vertrouwen en fundamenteel wantrouwen kan men
eerder spreken van een continuüm waarop ervaringen worden gewogen
met betrekking tot de basisveiligheid. Niet altijd zal elke ervaring volledig
kunnen worden geduid als volkomen veilig. Het fundamentele vertrouwen,
dat op het gebied van de co-regulatie in het leren kennen van mogelijkhe-
den ontstaat (wederzijds “jij mag er zijn voor mij met je mogelijkheden”),
geeft voldoende vertrouwen om een beetje onveiligheid te absorberen.
Basisveiligheid ontstaat daar waar, hoewel de situatie in feite onbekend en
dus min of meer onveilig is, toch fundamenteel vertrouwen op emotioneel
niveau wordt uitgestraald en wordt uitgewisseld in de vorm van waarde-
ring. Die co-regulatieve waardering bemoedigt, versterkt het zelfgevoel,
maakt zelfwaardering mogelijk en geeft zelfvertrouwen, zelfs bij het klein-
ste kind. Een kind dat op die manier zichzelf in relatie tot de omgeving
(ook tot de personen in de omgeving) kan leren kennen met betrekking
tot de eigen mogelijkheden zal de werkelijkheid durven onderzoeken. Dat
kind zal op weg durven gaan om zichzelf en de mogelijkheden nieuwe
vorm en nieuwe inhoud te geven in relatie tot het consensual en het cul-
tural frame. In termen van de theorie van Bowlby kan men een dergelijk
kind veilig gehecht noemen. Waardering zorgt dus naast basisveiligheid
ook voor een veilige hechting, gebrek aan waardering en een onveilige
hechting tasten de basisveiligheid aan en kunnen fundamenteel vertrou-
wen doen omslaan in fundamenteel wantrouwen.

2.4.4 Mogelijkheden leren gebruiken

Het is evident dat mogelijkheden alleen gebruikt kunnen worden wanneer
ze gekend worden. Niet alle mogelijkheden die er in een mens zijn zullen
erkend worden. De cultuur en de maatschappij waarin een mens leeft
bepaalt in hoge mate de mogelijkheden die wel en de mogelijkheden die
niet gebruikt worden. Waar kinderen niet naar school gaan leren ze niet
of bij hoge uitzondering lezen, ook al zijn de mogelijkheden er wel.
Mogelijkheden die er wel zijn en die ook gekend worden moeten gebruikt
worden willen zij niet devalueren en/of atrofiëren. Wie ooit goed kon dan-
sen, maar het nooit meer doet verliest de vaardigheid. Wie ooit geloof
heeft leren kennen en leren waarderen, maar deze mogelijkheid nooit meer
gebruikt zal merken dat het geloof atrofiëert. De mens heeft een bijzon-
der grote innerlijke herstelmogelijkheid voor alles wat ooit relationeel of
constructueel fout is gegaan met betrekking tot menselijke mogelijkheden.
Toch zijn gedevalueerde of geatrofiëerde mogelijkheden niet altijd even
gemakkelijk weer opnieuw te ontwikkelen. Soms gaan mogelijkheden die
niet worden gebruikt helemaal of gedeeltelijk verloren. Het is belangrijk
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om gebruik van mogelijkheden als term te onderscheiden van misbruik
van mogelijkheden. Zoals met alles zijn mensen in staat om mogelijkhe-
den goed en kwaad aan te wenden. Onder gebruik van mogelijkheden
wordt hier het ethisch (niet effectief) ‘goede’ gebruik verstaan. Onder mis-
bruik het ethisch kwade toepassen van mogelijkheden.

2.4.5 Tekorten en stoorzenders

Er kunnen zich bij het ontwikkelen van mogelijkheden stoornissen voor-
doen die niet altijd te verhelpen of te voorkomen zijn. Er is sprake van één
of meer tekorten, dat wil zeggen er is sprake van een handicap. Die han-
dicap kan aangeboren of verworven zijn, maar kenmerkend voor een han-
dicap is dat zij moet worden geaccepteerd, omdat een handicap niet te
herstellen is. Een tekort kan worden gecompenseerd door andere moge-
lijkheden of door mechanische voorzieningen (blinden leren hun tastzin
uitzonderlijk goed te gebruiken evenals hun gehoor wat een gedeeltelijke
compensatie van het tekort door andere zintuigen betekent; mensen met
een dwarslaesie krijgen een rolstoel als mechanische compensatie).
Tekorten kunnen ook worden aangevuld door medemensen die op een spe-
ciale manier met degenen die een tekort hebben omgaan.
Er kan ook sprake zijn van kortdurende of langdurige belemmeringen
waardoor mogelijkheden die er wel zijn niet tot hun recht kunnen komen
(Ziekte, malaise, relatieproblematiek en dergelijke). Belangrijk is de stoor-
zenderwerking waardoor mogelijkheden die er wel zijn niet tot hun recht
komen en waardoor niet noodzakelijke belemmeringen of neventekorten
ontstaan. Stoorzenders zijn factoren buiten de persoon die als zodanig het
ontwikkelingsproces negatief beïnvloeden. Stoorzenders zijn maatschap-
pelijke en culturele factoren, maar stoorzenders zijn vooral medemensen
die door hun gedrag, door hun manier van handelen stoorzender worden.
Enkele voorbeelden: muzikaal behang (de hele dag de radio aan) kan taal-
stoornissen veroorzaken, zoals een niet noodzakelijk tekort aan luister-
vaardigheid en een gebrek aan woordenschat. Dominante ouders, die eisen
dat hun kinderen altijd in alles het beste zijn, kunnen gebrek aan zelfver-
trouwen veroorzaken. Waar ouders geen grenzen stellen kunnen jongeren
chaotisch gedrag vertonen. Ouders zijn stoorzender waar zij een beperkt
consensual frame aanbieden, waar de culturele frames geen houvast geven
en waar de co-regulatieve houding te wensen overlaat. Fogel constateerde
twee te onderscheiden patronen voor het aangaan van een relatie. (Elke
relatie is voor Fogel altijd co-regulatief, want elke relatie heeft co-regula-
tieve effecten, anders is het geen relatie). In elke relatie worden twee soor-
ten consensual frames gebruikt. De frames die ruimte laten voor creativiteit
en innovatie. Zulke frames hebben een groot probleemoplossend vermo-
gen. En stabiele consensual frames, die rigiditeit en gebrek aan probleem-
oplossend vermogen uitdragen. Beide soorten consensual frames komen
in elke relatie voor. Elke relatie heeft beide soorten frames nodig. Maar
culturele en gezinsfactoren bepalen welke soort frames de overhand heb-
ben. Te veel conventies veroorzaken gebrek aan dynamiek in de co-regu-
latieve processen. Zulk gebrek aan dynamiek kan een stoorzender worden
genoemd, omdat daardoor mogelijkheden die er wel zijn onvoldoende wor-
den gekend, onvoldoende worden gewaardeerd of onvoldoende worden
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gebruikt. Daarom zal men bewust moeten zijn van de stoorzenderwerking,
al is deze nooit helemaal op te heffen.

2.4.6 Menselijke mogelijkheden en opvoeding

Menselijke mogelijkheden worden gekenmerkt door het gegeven dat zij zo
divers zijn dat zij een menselijke omgeving nodig hebben om tot echt ver-
schijnsel van menselijkheid te worden. De merkwaardige verslagen van
kinderen die in dierlijke omstandigheden opgroeiden maken duidelijk dat
menselijke mogelijkheden in niet-menselijke omstandigheden tot niet-
’menselijk’ gebruik van die mogelijkheden kunnen leiden. De kinderen die
pastor Sing in Midnapore vond in 1920 liepen op handen en voeten, kon-
den een levende prooi vangen en met hun tanden verscheuren, waarbij de
meisjes stenen aten om (net als dieren) het rauwe vlees in de maag beter te
kunnen verteren249. Een mens kan, met alle menselijke mogelijkheden ken-
nelijk een beetje dier worden. Een mens heeft een menselijke omgeving
nodig om mens te worden. In die menselijke omgeving worden de mense-
lijke mogelijkheden zeer divers ingevuld. Zoals elk zijn eigen moedertaal
leert spreken, zo worden ook mogelijkheden om te lopen, te handelen, te
organiseren, te denken, te willen en te oordelen per cultuur verschillend
ingevuld. Turnbull gaf een indringende beschrijving van een door een
slechte economie zo liefdeloze cultuur, dat kinderen vanaf hun derde jaar
hun weg moesten zien te vinden in groepen die elkaar bestreden, terwijl
alle volwassenen ook vijand waren. Hij beschrijft dodelijke familieverhou-
dingen en observeert uiteindelijk slechts één klein kind dat met gevaar van
eigen leven de groep trotseert en een oude man iets te eten geeft250. De
manier waarop menselijke mogelijkheden in die cultuur gebruikt moesten
worden verschilden hemelsbreed van wat in de Westerse cultuur verwacht
mag worden van precies dezelfde mogelijkheden. Om menselijke mogelijk-
heden tot hun recht te laten komen hebben mensen medemensen nodig die
de mogelijkheden voorleven, aanreiken, stimuleren, overdragen en waar-
deren in een uiterst complex proces van interacties. In dat licht kan gesteld
worden dat elke ontwikkelingspsychologische theorie die uitsluitend op
zoek gaat naar determinanten van gedrag het gevaar met zich meebrengt
dat de gevonden determinanten misbruikt worden om kinderen in hun ont-
wikkeling zo te manipuleren dat hun mogelijkheden ten behoeve van inter-
actief handelen slechts zeer beperkt inzetbaar zijn. In die situatie worden
menselijke mogelijkheden gezien als technische vermogens die de maak-
baarheid van de persoonlijkheid binnen bereik brengt. De uniciteit en
eigenheid van elke mens met zijn eigen specifieke mogelijkheden kan bin-
nen een dergelijke visie ernstig geweld aangedaan worden, omdat de opvoe-
dingsrelatie gekenmerkt kan worden als monologisch. Menselijke
mogelijkheden kunnen in al hun pluraliteit tot hun recht komen waar de
‘eigenaar’ van die mogelijkheden zelf mee mag spreken in de wijze waar-
op de mogelijkheden gekend, gewaardeerd en gebruikt mogen worden.
Wanneer geloven een menselijke mogelijkheid is, zal die mogelijkheid pas
tot ‘menselijke’ ontwikkeling komen in een medemenselijke omgeving.
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