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HET WONDER VAN DE ONTWIKKELING

Daar ligt dan je pasgeboren kindje op je schoot. Het is lief maar ook heel
kwetsbaar want het kan bijna niets. Inderdaad, niet ‘niets’ maar ‘bijna niets’
want in de baarmoeder heeft je kind al wat geleerd zoals in hoofdstuk 1 in de
paragrafen Fijn om in een draagdoek te liggen tot en met Graag gewiegd
worden zal blijken. Toch is dat vrijwel niets in vergelijking met wat er nog
gaat komen – een leeftijd als ‘1 jaar en 3 maanden’ staat er als 1;3:
• Vanaf 0;1 zal je kind glimlachen.
• Vanaf 0;4 zal je kind grijpen.
• Vanaf 0;8 zal je kind kruipen en ‘mamma’, ‘appap’ en andere brabbels
laten horen.
• Vanaf 1;0 zal je kind geluiden van klokken, apparaten en dieren nabootsen: ‘Brrr’, ‘Boe’.
• Vanaf 1;3 zal je kind ergens naar wijzen en jouw aandacht daarvoor trekken.
• Vanaf 1;6 zal je kind echte woordjes gaan begrijpen en zeggen en zichzelf in een spiegel herkennen.
• Vanaf 1;10 zal je kind iets leuks eindeloos willen herhalen en zijn eigen
naam gebruiken (Laura: ‘Wauwa doen’).
• Vanaf 2;2 zal je kind woorden als ‘ik’ en ‘de’ correct gebruiken en een
besef hebben van het jongste verleden.
• Vanaf 2;7 zal je kind een besef hebben van de nabije toekomst en zich
aan geboden en verboden houden.
• Vanaf 3;0 zal je kind mijn en dijn van elkaar onderscheiden en denken
dat
iets betekent.
• Vanaf 3;9 zal je kind poep-en-pies-mopjes leuk vinden en denken dat
voor zijn naam staat.
• Vanaf 4;6 zal je kind een schoorsteen op een schuin dak zo ( ) tekenen
en ‘Bas’ geregeld als BAS schrijven.
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BAS schrijven.
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) tekenen en ‘Bas’ altijd als

Je kwetsbare schootkind is over een jaar of zeven een zelfredzaam schoolkind! Alle genoemde en nog andere vermogens waarover je kind in de loop
van de jaren gaat beschikken, grijpen op elkaar in en bouwen op elkaar
voort. Om maar iets te noemen: Als Bas met 7;2 zijn naam als BAS schrijft,
heeft hij naar een pen of potlood gegrepen, wat hij vanaf 0;4 kon, en weet
hij dat hij Bas heet, wat hij al vanaf 1;10 wist.
Alles bij elkaar is dit het wonder van de psychologische ontwikkeling.
Die gaan we nu in veertien hoofdstukken schetsen – voor elke fase één
hoofdstuk want tot een jaar of acht doorloopt je kind veertien fasen. Over
het fasebegrip gaan we het kort in hoofdstuk 15 hebben, maar nu al moet
het duidelijk zijn dat leeftijden als 0;4, 1;6 en 3;9 ruwe gemiddelden zijn.
0;4 kan voor ‘3 tot 5 maanden’ staan, 1;6 voor ‘tussen de eerste en tweede
verjaardag’ en 6;6 voor ‘tussen 4,5 en 8,5 jaar’. Het gaat namelijk niet om
de leeftijden waarop een kind naar de volgende fase gaat, maar om de volgorde tussen de verschillende vermogens. Een mooi voorbeeld daarvan is
het schrijven.
Eerst komt Bas’ schrijven van zijn naam als
, dan als
,
dan als BAS en tot slot als BAS. Iedere keer is het wat moeilijker en wordt
er dus wat meer van hem gevraagd:
• In
maakt Bas krabbel op krabbel en doet hij geen poging
om figuren te maken.
• In
maakt hij wel figuren maar die staan nog niet voor klanken: de
middelste letter van zijn naam, , gebruikt hij ook als eerste letter van
Katja, de naam van zijn zusje.
• In BAS staan de letters wel voor klanken: ‘B’ voor de b-klank zoals twee
keer in ‘bijbaan’, ‘A’ voor de a-klank zoals twee keer in ‘afdak’ en ‘S’
voor de s-klank zoals twee keer in ‘spons’. Maar dan spiegelt hij de ‘S’
geregeld.
• In BAS spiegelt hij geen letters meer.
Dit boek is een bewerking van mijn boeken GROEIENDERWIJS; psychologie
van 0 tot 3 jaar en NAAR SCHOOL; psychologie van 3 tot 8 jaar. Ze zijn
bedoeld voor mensen die beroepsmatig met kinderen werken, zoals leer-
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krachten in de onderbouw van de basisschool. Daarom besteed ik in beide
boeken vrij veel aandacht aan de verklaring van het ontstaan van allerlei
vermogens. Dat gebeurt niet in VAN SCHOOTKIND TOT SCHOOLKIND. Daardoor is dit boek veel gemakkelijker te lezen dan die twee eerdere boeken.
Mocht je toch het naadje van de kous willen weten, dan kun je dus in die
twee andere boeken terecht.
VAN SCHOOTKIND TOT SCHOOLKIND is bedoeld voor jou als ouder die de ontwikkeling van haar of zijn kind wil volgen aan de hand van verschijnselen
die in de loop van de jaren opkomen. Zo zul je meer van die ontwikkeling
zien dan zonder dit boek. Het zal je plezier in het opgroeien van je kind vergroten en verdiepen. Vooral de eerste jaren vraagt je kind veel tijd en energie
voor de verzorging: voeden, wassen, brengen en halen en nog veel meer.
Vaak schiet de lol in je kind als zich ontwikkelend mensje er dan een beetje
bij in. Dit boek voorkomt dat: een kind opvoeden is gewoon ook heel leuk!
Overigens vatten we het woord ‘schootkind’ wat breder op dan ‘kind dat
graag op schoot zit’; ook een kind dat af en toe bij je op schoot ligt, noemen
we een schootkind.
Om het niet alsmaar over ‘het kind’ te moeten hebben, schrijf ik meestal
over Bas en Laura. Het zijn fantasiekinderen. Ik laat ze dingen doen en zeggen, die zo goed mogelijk de onderzoeksresultaten van anderen en van
mezelf weergeven.
Amsterdam, november 2017
EWALD VERVAET
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Angst voor vreemden
Regelmaat en gehechtheden leiden er ook toe dat Laura vanaf nu een poosje angstig op een vreemde reageert. Dit kan variëren van een pruillip via
dichter tegen jou aankruipen tot keihard huilen. Als een vreemde haar
benadert, weet ze immers nog niet dat die haar ook zou kunnen verzorgen
en ook leuke spelletjes met haar zou kunnen doen. Vandaar dat je vreemden
het beste kunt aanraden vanaf enige afstand bijvoorbeeld kiekeboe met
haar te doen – vanachter het kleed van de tafel waar je bij zit, of vanachter
de tas die je bij je hebt. Laura weet dan wat voor vlees ze in de kuip heeft,
namelijk dat die vreemde net als jij leuke dingetjes met haar kan doen. Misschien kruipt ze al gauw uit zichzelf naar diegene toe.
Meer weten? Ga naar §4.2 van GROEIENDERWIJS.

Terugzoeken van verdwenen voorwerpen of personen
Als Bas naar een doosje grijpt, waar jij een kussentje voor houdt, verwijdert hij dat kussentje en pakt hij alsnog het doosje. De ene reden achter dat
verwijderen is dat hij het verband tussen doel en middel begrijpt. De andere is dat het geen ‘uit het oog, uit het hart’ meer is.
Ook op andere manieren krijg je te zien dat Bas weet wat verdwijnen is.
Hij zit met een eendje te spelen. Je neem het hem voorzichtig af en verstopt
het onder een doek, links naast hem. Hij tilt de doek op en pakt het eendje.
Dit is een stap verder dan de vorige fase want toen keek hij verbaasd naar je
hand als je iets had verstopt.
Toch is er met Bas’ terugzoeken iets merkwaardigs aan de hand als je
zijn eendje nog twee keer verstopt, eerst weer onder de doek links, maar
dan onder een kussen rechts. In het eerste geval tilt hij de doek links weer
op en pakt hij het eendje. Maar nadat hij het eendje onder het kussen rechts
heeft zien verdwijnen, zoekt hij niet daaronder maar onder de doek links!
Dit heet het vertrouwde-plek-verschijnsel. Bas denkt namelijk dat het
eendje dáár is, waar hij het voordien met succes heeft gevonden. Hij heeft
dus een heel ik-gebonden opvatting van waar dingen zijn.
Het vertrouwde-plek-verschijnsel doet zich ook voor ten aanzien van
personen. Bas’ oma, die hij goed kent, past een hele middag op hem. Tel-
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kens als ze uit de woonkamer naar de aangrenzende keuken gaat, kruipt hij
achter haar aan. Om vijf uur gaat oma weer naar huis. Bas en jij zwaaien
haar uit tot ze om de hoek is verdwenen. Terug in de woonkamer zet je hem
op de grond. Hij kruipt onmiddellijk naar de keuken en kijkt je beteuterd
aan als hij oma daar niet ziet.
Meer weten? Ga naar §4.4 van GROEIENDERWIJS.

De flesproef
Als Laura uit haar fles drinkt en niet al te veel honger meer heeft, neem je
de fles voorzichtig van haar af, draai je de fles om en reik je haar die aan
met de onderkant naar haar toe gekeerd. Ze draait hem om en gaat weer aan
de speen zuigen. In de vorige fase draaide ze de fles niet om en zoog ze aan
de onderkant.
Er zijn drie redenen voor Laura’s omdraaien. De eerste is dat ze weet dat
de speen bij de fles hoort; dat is voor haar een vast verband. Verder weet ze
dat die speen er nog steeds is, ook als ze die niet ziet; dat is het vertrouwdeplek-verschijnsel, want de speen zit op een vaste plek aan de fles. Tot slot
weet ze dat de onderkant van de fles een hindernis is tussen haar en de
speen – door te draaien verwijdert ze als het ware die hindernis.
Meer weten? Ga naar §4.4 van GROEIENDERWIJS.

Kiekeboe
In fase 3 trok Bas wel een doek van zijn eigen gezichtje af, maar nog niet
als die op jouw gezicht lag. Dat is nu anders: omdat hij je terug wil zoeken,
trekt hij de doek ook bij jou weg. Om dezelfde reden kun je nu kiekeboe
met hem doen: vanachter een doek, je handen, een gordijn. Hou wel rekening met het vertrouwde-plek-verschijnsel: wissel niet te vaak het voorwerp waarachter je je verstopt. En als je al een nieuwe plek neemt kom dan
de eerste keer uit jezelf tevoorschijn. Trouwens, zelfs als je je tien keer achter hetzelfde voorwerp verstopt, vindt hij het nog leuk.
Meer weten? Ga naar §4.5 van GROEIENDERWIJS.

