
 

Quiz( Kahoot) t.b.v. kenniscafé Ontwikkelingspsychologie 

Vraag 1 

Wanneer er gesproken wordt over de eerste individuatie periode, welke ontwikkelingsleeftijd past 

hier dan bij? 

A  0-6 maanden 
B  6-18 maanden 
C  18-36 maanden 
D  3-7 jaar 

 
Vraag 2 
 
Juist of onjuist: 
Als er sprake is van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel dan zijn de verschillende 
ontwikkelingsgebieden van een persoon (bijvoorbeeld cognitief, sociaal en emotioneel) gelijkmatig 
ontwikkeld. 

 
 
Vraag 3 
 
De ontwikkeling van een intern geweten verloopt in verschillende stappen. In welke leeftijdsfasen 
ontwikkelt zich het intern geweten? 

A twee – vier jaar 
B  Vier – zes jaar 
C  zes – acht jaar 
D    zes –twaalf jaar  

 
Vraag 4 
 
Op welke leeftijd kun je de waarheid  bewust verdraaien (=liegen) ? 
 

A Drie jaar  
B Vijf jaar 
C Zeven jaar  
D Negen jaar 

 
Vraag 5 
 
Waar staat de term SEO voor? 
 

A Sociaal Emotionele Ontwikkeling 



B Schatting voor Emotionele Ontwikkeling 
C Sensitief En Oordelend vermogen 
D Schaal voor Emotionele ontwikkeling. 

 
Vraag 6 
 
De volgende omschrijving ”De affectieve band van een kind met een opvoeder met wie het kind 
regelmatig omgaat en aan wie het troost in tijden van angst en spanning ontleent.” Is de definitie van 
 

A Gehechtheid 
B Belangrijke andere 
C Interactie spel 
D Identificatie 

 
Vraag 7 
Juist of onjuist 
Wanneer er sprake is van een disharmonische ontwikkeling kan overschatting in het dagelijks leven 
het gevolg zijn. 
 
 
Vraag 8 
Logisch leren denken en oorzaak en gevolg redeneren ontwikkelt zich vanaf 
 

A. Het derde levens jaar 
B. Het vierde levensjaar 
C. Het vijfde levensjaar 
D. Het zesde levensjaar 

 
 
Vraag 9 Het hechtingsproces begint al vanaf de zwangerschap, maar daadwerkelijk hechtingsgedrag 
is pas te zien vanaf 
 

A  drie maanden  
B vijf maanden 
C zeven maanden 
D negen maanden 

 
Vraag 10 
Juist of onjuist 
 
De emotionele ontwikkeling kan nooit hoger zijn dan de cognitieve ontwikkeling. 

 
Antwoorden: 
1.C 
2. Onjuist 
3. D 
4. C 
5. D 
6. A 
7. Juist 
8. D 
9. B 
10. Juist 


