
1) Een vraag over huwelijk, dat het sinds de jaren 20 of zoiets tegenwoordig al maar later... 

            antw; gebonden aan geschiedenis (want het is de hele generatie) 

2) Een vader die zijn kind verbetert op spreekfouten; indien niet juist uitgesproken, geen snoepje 

            antw; negatieve straf (positieve elementen wegnemen; letterlijk vb uit cursus) 

3) Iets over verschil tss Piaget en infoverwerking 

            antw; Piaget=stapsgewijze ontw en infoverwerking=continue ontw 

4) Onderzoek naar agressie en omgeving kind; school, vrienden.... (keuze maken tss niveaus) 

            antw; microsysteem 

5) Reeks uitspraken en juiste aanduiden die bij correlationeel onderzoek hoort 

6) Een vraag over ontwikkelingspsychologische onderzoekdesigns 

7) Vanaf welke handgreep een kind in staat is om soep te eten met een soeplepel 

            antw: handgreep 

8) Wat contrastsensitiviteit is (2e wss juist) 

             -) contrast refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tss twee aanéénsluitende zones 

             -) contrast refereert naar het verschil in hoeveelheid licht tss twee aanéénsluitende  

                zones en wanneer peuters het contrast kunnen ontdekken in twee of meer patronen,  

                dan verkiezen ze het meest contrasterende patroon 

9) Een peuter blaast herhaaldelijk het kaarsje uit van zijn zusje haar verjaardagstaart, welke substadia 

            antw: secundaire circulaire reacties 

10)  Taalontwikkeling van een geïsoleerd kind 

11) Wat ‘twee-woord’ zinnen inhouden 

            antw; meer + X, willen +, X 

12) Basisemoties 

13) Ruwe motorische ontwikkeling 

14) Waar fantasiespel tot bijdraagt 

            antw; sociale vaardigheden, versterken cognitieve vaardigheden, inzicht in reële     

            levenssituaties 

15) Wat egocentrisme is 

16) Bidden is... 

            antw; magisch denken 

17) Private taal 

18) False belief taak over snoepjesdozen 

19) Verandering in spel naar gelang toename in leeftijd 

           antw; functioneel spel, constructief spel, rollenspel 



20) 2 meisjes; de ene (1) giet een waterpot over het waterschilderij van het (2) andere meisje, en dit 

meisje negeert het meisje dat haar schilderij heeft stuk gemaakt. welke soort agressie gebruiken deze 2? 

21) Telefoonnummer onthouden aan de hand van een geboorte datum; welke geheugenstrategie? 

22) Pessimistische verklaringsstijl 

           antw; benadrukt interne, stabiele en globale oorzaak voor negatieve gebeurtenissen 

23) Verschil met vriendschappen kleuters in lagere schoolleeftijd 

          antw; wederzijds vertrouwen, langdurig,.. 

24) Je kan het best tijdens lagere school tot de populaire groep behoren 

          antw; fout, je hoeft geen extravert te zijn om je goed in je vel te voelen 

25) Humeurigheid 

26) Imaginair publiek 

26) Opdracht 3 hoofdstuk 12 

27) Wat is het gevolg van een vrouw met een mannelijke sociale klok? 

28) Welke groep het meest eenzaam is 

          antw; oudere tieners en vroege 20ers 

29) Oma die ineens gaat studeren 

          antw; binding afzondering 

30) Iets over mogelijke zelven 

31) Vraag over big 5 

32) Peck 

          antw; egodifferentiatie, transcendentie van lichaam, ego transcendentie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 een invuloefening met ... edele wilde, ... tabula rasa, enzovoort, waar je dus Rousseau, 

Locke, en Binet en Hall, … moet invullen  

 de fasen van Erikson en Freud: weten welke samenvallen  

 iets over bekrachtiging en straf  

 een vraag met een voorbeeld van een observatie, en je moet kiezen welke soort 

observatie het is: bv. naturalistische observatie...  

 iets over cephalocaudale en proximodale trend  

 de verschillende handgrepen in volgorde kunnen zetten  

 aanduiden of het voorbeeld dat hij geeft organisatie ofwel elaboratie aanduidt, ofwel 

beide  

 iets over de 'ingaan tegen de verwachting'-methode  

 basiskennis - aangeboren taalgevoel...?  

 iets over zone van naaste ontwikkeling  

 een uitspraak in verband met basisemoties beoordelen  

 onderzoek van Thomas en Chess  

 iets over vreemde situatie bij hechting  

 aanduiden of het gegeven vb egocentrisme, animisme, magisch denken.... aanduidt  

 false belief  

 soort agressie aanduiden  

 transitieve interferentie  

 generativiteit  

 iets over sociale klok 

 wat is sociaal refereren  

 algemeen misverstand omtrent adolescentie  

 verhaaltje over een 45 jarige vrouw met de levenstaken van Levinson  

 wat zegt Chomsky (das volgens mij iets van die aangeboren structuren voor taal)  

 transitieve interferentie is een test voor?  

 35% niet gekwalificeerde kinderen van Thomas en Chess komt door welke kenmerken? 

(iets van unieke combinatie van temperament eigenschappen)  

 typerend voor vriendschap in de lagere school en niet bij kleuters  

 vreemde situatieprocedure?  

 in juiste volgorde: lachen met aversieve stimuli, zelfbewuste emoties, emoties 

herkennen bij anderen, woede  

 stadium 3 van moreel redeneren van Kohlberg 


