
Hoe zal mijn kind zich cognitief ontwikkelen? 
o Cognitieve ontwikkeling verwijst naar veranderingen in leren, denken en herinneren. Het is de ontwikkeling van 

mentale activiteiten zoals het verwerven van kennis en het oplossen van problemen.
o De ontwikkeling van de hierboven geschetste vaardigheden vindt plaats door fysieke interactie met de omgeving. Dit is 

vooral belangrijk vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 2 jaar.
o Tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar neemt het vermogen van kinderen toe om na te denken over hoe symbolen iets 

kunnen vertegenwoordigen, zoals woorden die voorwerpen vertegenwoordigen. Taalontwikkeling betekent dat het 
kind eenvoudige instructies kan volgen om problemen op te lossen. Taalgebruik is belangrijk - passieve zinnen en 
dubbele negatieven worden op deze leeftijd niet begrepen. Eenvoudige instructies gebruiken  is de sleutel. Kinderen 
worden snel afgeleid, ze kunnen niet op één ding tegelijk focussen. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen een probleem 
ook moeilijk bekijken vanuit het perspectief van iemand anders.

o Tussen de leeftijd van 7 en 11 jaar kunnen kinderen steeds meer nadenken over problemen, voordat ze ernaar 
handelen. Kinderen beginnen in staat te zijn hun handelingen mentaal om te keren, getallen en verhoudingen te 
begrijpen en te beseffen dat uiterlijke verschijning soms bedrieglijk kan zijn.

o Vanaf 12 jaar komt de ontwikkeling in de buurt van volwassen niveaus, er is een toename van abstract, complex, en 
probleemoplossend denken. Kinderen kunnen hypothetische scenario's bedenken en zich bewust worden van 
complexe concepten zoals morele waarden, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

o Ouders moeten onthouden dat "kinderen en jongeren anders naar de wereld kijken“. Heb geduld, het kost tijd voor 
kinderen om complex denken en (zelf) controle te krijgen.

Veranderingen in het tienerbrein
De tienerjaren worden vaak omschreven als een 

tijd van 'storm en stress' terwijl de hersenen 
zich ontwikkelen tot de uiteindelijke volwassen 
toestand. Tieners kunnen impulsief en gevoelig 
voor beloning zijn. Probeer straf te vermijden 

en focus op positieve coaching.

Naarmate motorische en sociale vaardigheden toenemen (bijvoorbeeld lopen en kunnen spelen met andere
kinderen), vergroten kinderen hun wereld. Zo leren ze op een speelse manier problemen op te lossen, te
denken, te redeneren en nieuwe informatie op te slaan. De zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken) en de
sociale omgeving van het kind spelen ook een belangrijke rol bij de cognitieve ontwikkeling.
Lichaamsbeweging en sport kunnen de cognitieve ontwikkeling positief beïnvloeden, vooral in relatie tot (zelf)
regulerende vaardigheden en bereidheid om te leren.

Adolescentie: risico’s nemen en zelfcontrole
Het deel van de hersenen dat reageert op beloning en 
risico rijpt in de vroege adolescentie. Het deel van de 

hersenen dat impulsen controleert en zorgt voor 
planning op langere termijn, wordt later volwassen. 

Deze verschillende tijdschalen kunnen verklaren 
waarom tieners halverwege de adolescentie meer 

risico's nemen dan oudere tieners.
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