
Hoe zal mijn kind psycho-sociaal ontwikkelen?
Psychosociale ontwikkeling is het vermogen van een kind om interactief te zijn in een sociale wereld. Door sociaal 

contact te maken met anderen (bijvoorbeeld door sport) krijgen kinderen inzicht in zichzelf.

Psychosociale ontwikkeling is gerelateerd aan ontwikkeling op andere gebieden, zoals kennis en fysieke
ontwikkeling. Jongeren moeten onafhankelijk denken, beslissingen nemen en probleemoplossende vaardigheden
leren van hun ouders en andere zorgzame volwassenen (zoals coaches en trainers). Zo kunnen ze deze
vaardigheden toepassen in hun eigen netwerk. De sportomgeving kan daar een uitstekende omgeving voor zijn,
waarin uw kind kansen krijgt om zich zowel door individuele als groepsactiviteiten te ontwikkelen.

Adolescentie: verhoogde emoties en een focus op leeftijdsgenoten
• Onzekerheid over fysieke veranderingen kan een bron van gevoeligheid en verhoogde emoties zijn. 

Hormonen beïnvloeden ook stemmingen en algemene emotionele reacties.
• Moeilijk omgaan met stress (eisen van school, groepsdruk) kan leiden tot psychische problemen, zoals 

depressie en angststoornissen.
• Om meer onafhankelijkheid te bereiken, moeten jongeren zich oriënteren op hun leeftijdsgenoten. 

Positieve relaties met leeftijdsgenoten zijn erg belangrijk en moeten worden gestimuleerd door ouders en 
coaches.

Er zijn veel theorieën over psychosociale ontwikkeling. Een van de belangrijkste theorieën is die van Erikson. Deze 
theorie stelt voor dat uw kind de volgende fasen doorloopt. Alle stadia zijn leeftijdsgebonden, niet 
leeftijdsafhankelijk:
• Baby-peuter (0-18 mnd) - belangrijkste relatie is die met hun moeder (of primaire verzorger) terwijl ze leren 

om te vertrouwen dat aan hun basisbehoeften zal worden voldaan. 
• Vroege kindertijd (2-4 jaar) - voornaamste relatie is die met hun ouders. Kinderen beginnen autonomie te 

ontwikkelen door de wereld om hen heen verkennen. 
• De voorschoolse leeftijd (4-5 jaar) - voornaamste relatie is die met hun familie. Kinderen beginnen initiatief, 

moed en onafhankelijkheid te ontwikkelen, vaak door middel van spel en onderzoek. 
• Schoolleeftijd (6-12 jr) - buren en andere schoolkinderen vormen de belangrijkste relaties en kinderen 

beginnen zowel hun zelfbewustzijn als hun zelfvertrouwen te vergroten. 
• Adolescentie (13-19 jaar) - leeftijdsgenoten en rolmodellen zullen de meeste invloed hebben op adolescenten 

en kinderen. Vaak zijn ze erg bezig met hoe ze voor anderen lijken.
• Drie verdere stadia van vroege volwassenheid (20-39 jaar), volwassenheid (40-64 jaar) en volwassenheid (65 

jaar +) vervolledigen deze theorie.


