
Definiëring ‘oudere kind’ 
 
In het netwerk Oudere kind kwam de vraag naar boven over welke kinderen we eigenlijk praten 
wanneer we het hebben over ‘het oudere kind’. Waar worden grenzen afgebakend? Wanneer hoort 
een kind tot deze groep? We proberen tot een definiëring te komen van de leeftijdsgroep ‘oudere 
kind’: want welke kinderen bedoelen we daar eigenlijk mee?  
 
Gedurende de geschiedenis zijn meerdere onderzoekers bezig geweest met het afbakenen van 
grenzen om ontwikkeling in algemene termen vast te leggen. Bij Jacob van Maerlant vinden we zo’n 
indeling al, gebaseerd op de indeling van Aristoteles, waarbij met vijf jaar de tweede levensfase 
begint:  
‘jn .v. iaren als aristotiles telt 
heuet kint sire langhen delt 
dese kintsce etaet strecket te waren 
alsemen seghet te .xv. iaren’ (Vertaling: ‘In het vijfde levensjaar, zo zegt Aristoteles, heeft het kind 
dehelft van zijn (uiteindelijke) lengte bereikt. Deze fase als kind duurt naar men zegt tot het vijftiende 
levensjaar’) (Van Maerlant, circa 1350) 
 
Van Maerlant is niet de enige die zich heeft uitgelaten over grenzen in levensfasen. Daarbij worden 
ook verschillende problemen aangegeven: want leeftijd is gecreëerd en niet elk kind is hetzelfde. 
Daarnaast spelen verschillende factoren een rol: tijd, cultuur, individuele verschillen maken dat niet 
iedereen hetzelfde is. Toch willen we een voorstel doen voor afbakening.  
De grenzen zoals die nu vaak te vinden zijn, zijn vrij kunstmatig en gebonden aan het systeem. Wij 
willen meer kijken naar het kind zelf. Die kans hebben we nu. Het is belangrijk naar het kind te kijken 
en wat het kind nodig heeft in plaats van de stof en het systeem als uitgangspunt te nemen. 
Een eerste voorstel voor afbakening zou zijn om de kinderen in de leeftijdgroep 8 tot en met 14 jaar in 
de groep ‘Oudere kind’ te laten vallen. De argumenten die daarvoor aangedragen kunnen worden zijn 
de volgende: 
 
1. Ten eerste een praktisch argument voor 8 als startleeftijd: ‘Jonge kind’ is afgebakend tot en met 7 
jaar. Daar pakken wij het op, startend met de kinderen van 8 jaar. 
 
2. We willen een zo ononderbroken mogelijke leerlijn creëren. Kijkend naar doorlopende leerlijnen 
willen we het oudere kind ruim zien: met kennis van de leeftijdsgroep is de mogelijkheid om tegemoet 
te komen aan de doorlopende leerlijnen groter. Het lijkt ons in ieder geval praktisch en wenselijk om 
een overlap te creëren ( JK>2-8, OK> 8-14), zodat kennis en vaardigheden van leer- en 
ontwikkelingslijnen bij de docenten gewaarborgd worden. Die overlap zou het 8e levensjaar kunnen 
zijn. Nu wordt de grens vaak getrokken bij 12 jaar, omdat daar de basisschool ophoudt. Maar daar 
houdt het ‘kind zijn’ niet op. De breder getrokken kennis kan erg zinvol zijn.  
 
3. Kijkend naar de ontwikkelingspsychologie start de puberteit rondom het tiende levensjaar. Vanaf 15 
jaar start de adolescentie. In de periode tussen 8 en 15 jaar zit de transitie van basisschoolleerling 
naar puber, met de overgangsfase daarin. Rond de 10 jaar start de puberteit en veranderen er veel 
dingen in het brein van kinderen. Hoewel in de bekende theorie van Erikson (1963) de indeling loopt 
van 6 tot 12 en daarna van 12 tot 18 jaar zien we in actuelere publicaties andere grenzen gebaseerd 
op hersenonderzoek naar cognitieve en psychosociale ontwikkeling. ‘Een van de belangrijkste 
kenmerken in de adolescentie is een gestage toename in executieve functies, of de vaardigheid om 
controle uit te oefenen over gedachtes en handelingen, om uiteindelijk doelgericht gedrag te kunnen 
uitvoeren’, schrijft Eveline Crone (2010): leerlingen kunnen gaan plannen en leren doelgericht werken. 
Ook sociaal zijn er veel verandereingen: jongeren worden zich meer bewust van hun sociale 
omgeving en de mening die deze omgeving over hen heeft (Crone, 2010). Ook Dijkhuis (2010) 
benadrukt dat het brein volop in ontwikkeling is: Hij beschrijft de ‘vroege adolescentie (10-14 jaar), 
waarin de invloed van de hormonen en hersenontwikkeling op de kinderen groot is: emoties hebben 
de overhand boven rationeel denken en kinderen willen graag onafhankelijk van hun ouders zijn.’ 
 
4. Om de kansongelijkheid te verkleinen zijn er landelijk initiatieven genomen om het advies voor 



schoolkeuze zoals we dat nu kennen uit te schuiven. In de landelijke ontwikkelingen is een latere 
keuze voor onderwijsstroom te zien. Dat zou pleiten voor een leeftijdsverbreding tot en met 14 jaar om 
hier recht aan te kunnen doen (zie ook bijvoorbeeld ‘Werk maken van gelijke kansen van Van den 
Bergh, Denessen en Volman (red), 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


