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Wie na het lezen van het eerste deel nog meer wil weten over de motorische ontwikkeling van kinderen,
kan hier terecht. Waar het eerste deel meer een antwoord was op de vraag wat er gebeurt bij de motorische ontwikkeling, gaat het tweede deel op zoek naar een antwoord op de vraag hoe dat allemaal in zijn
werk gaat. De verschillende visies, hypothesen en verklaringen worden hier uitgebreid toegelicht.
In het eerste hoofdstuk bespreekt Jan Bernard Netelenbos de algemene theoretische en methodologische
achtergronden van de ontwikkeling van het gedrag bij kinderen. Eerst besteedt hij aandacht aan de
veelheid van betekenissen van het begrip ontwikkeling om uiteindelijk ontwikkeling te definiëren als een
kwalitatieve verandering van systemen. Vervolgens toont hij aan hoe een mechanistische of organismische
mensvisie de oriëntatie op de menselijke ontwikkeling bepaalt en volgens welke principes de ontwikkeling
gereguleerd wordt. De aard van de ontwikkeling is dan het onderwerp van de volgende paragraaf. Tot slot
van het eerste hoofdstuk staat de auteur stil bij de verschillende methoden van ontwikkelingsonderzoek.
In de hoofdstukken twee tot en met vijf bespreekt de auteur telkens één theorie. Achtereenvolgens komen
aan bod:





de interactietheorie van Piaget,
de leertheorie van Watson,
de rijpingstheorie van Gesell,
de theorie van de niet-lineaire dynamische systemen van Thelen.

Elk van deze theorieën wordt uitgebreid besproken.
In het laatste hoofdstuk van dit boek gaat de auteur op zoek naar de band tussen het mentale en motorische gedrag bij kinderen.
Waar het eerste handboek een toegankelijke introductie was op het thema van de motorische ontwikkeling
van kinderen, is dit tweede handboek eerder voer voor de gemotiveerde lezer. Het gaat hier immers meer
expliciet om een studieboek en veel minder om een naslagwerk.
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