
VS

LPD 1 

De lln onderzoeken een thema vanuit perspectieven uit de psychologie en sociologie

LPD 2          

De lln lichten het begrip ontwikkeling toe met aandacht voor:
levensloopfasen: prenataal, vroege kindertijd, adolescentie,
vroege -, midden - en late volwasenheid;
ontwikkelingsdomeinen: fysiek, cognitief, socio-emotioneel;
invloed van nature en nurture

LPD 3
De lln lichten de fysieke, cognitieve, socio-emotionele ontwikkeling
door de levensloopfasen toe met inbegrip van:

(senso)motorische ontwikkeling;
fasen van de cognitieve ontwikkeling volgens PIaget
gehechtheidsontwikkeling;
identiteitsontwikkeling volgens Erikson;
morele ontwikkeling volgens Kohlberg

LPD 4

De lln analyseren de wisselwerking tussen verschillende
ontwikkelingsdomeinen per levensloopfase 

LPD 5

De lln reflecteren over de wijze waarop zijzelf en anderen in de
samenleving kijken naar verschillen in de ontwikkeling van mensen 

(de mens en zijn ontwikkeling)

(de mens en zijn ontwikkeling)

(de mens en zijn ontwikkeling)

(de mens en zijn ontwikkeling)

LPD 6 (persoonlijkheidsvorming)
De lln analyseren de elementen van persoonlijkheid aan de hand
van casussen: 

identiteit, trekken, emotie, zelfconcept, temperament, coping,
veerkracht en motivatie;
invloed en interactie van nature en nurture

De lln bespreken een aantal eigenschappen van zichzelf met
anderen aan de hand van een reflectie-instrument 

LPD 7 (persoonlijkheidsvorming)

LPD 8 (de mens in interactie met anderen)
De lln lichten de betekenis en de impact van persoonlijke
referentiekaders op interacties toe 
LPD 9 (de mens in interactie met anderen)
De lln lichten  het verschil tussen observeren en interpreteren toe
met aandacht voor de mechanismen die de waarneming
beïnvloeden
LPD 10 (de mens in interactie met anderen)
De lln hanteren  interpersoonlijke communicatiekaders en
strategieën in een gesprekscontext met aandacht voor
perspectiefname: 

in het perspectief van de ander blijven;
rekening houden met de impact van het eigen referentiekader en
het referentiekader van de ander op gesprekken

LPD 11 (de mens in interactie met anderen)
De lln reflecteren  over sociaal gedrag: 

sociale cognitie;
groepsprocessen;
sociale beïnvloeding 

LPD 12         

De lln vergelijken (sub)culturen aan de hand van symbolen,
waarden, normen en rituelen

LPD 13        

De lln reflecteren over verschillende sociale structuren en
rollenconflicten met aandacht voor:

culturen sociale posities, sociale status, sociale rol;
rolmodel, rolconflict;
stratificatie: standen, klassen, rangen, (on)gelijkheid 

LPD 14        

De lln lichten toe hoe sociale instituties bijdragen tot socialisatie
via cultuuroverdracht

De lln analyseren kenmerken van de hedendaagse samenlevingen
aan de hand van sociologische begrippen 

LPD 15       
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