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  LES 1    VA N  K L E I N  N A A R  G R O O T

Als een baby geboren wordt, is hij gemiddeld 3,3 kilogram zwaar en 50 centimeter lang. Vlak na 
de geboorte kan een baby niet veel meer dan huilen, grijpen en zuigen. Na een paar maanden 
begint hij kreten te slaken en te glimlachen. Een baby van een halfjaar probeert te gaan zitten 
en te reiken. Hij gaat vervolgens kruipen of tijgeren. De meeste baby’s kunnen bij hun eerste 
verjaardag staan. Sommige zetten al een paar stapjes. Ze beginnen de eerste woordjes te vormen. 
Kinderen van 1 jaar zijn ongeveer 75 centimeter.
Vanaf 1 jaar tot ongeveer 4 jaar noemen we kinderen peuters. Peuters leren praten, gooien en 
schoppen. Ze willen zelf eten, gaan tekenen en verven, en ze worden zindelijk. Vanaf 4 jaar gaan 
ze naar school. Ze zijn dan ongeveer 100 centimeter lang. Kinderen vanaf 4 jaar noemen we 
kleuters. Net als peuters leren kleuters veel van de interactie met andere kinderen in de groep. Hun 
coördinatie wordt steeds beter. Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen en schrijven.
Als kinderen 6 jaar zijn, komen ze in groep 3 waar ze onder andere leren lezen en schrijven. Hun 
motoriek is goed en hun sociale vaardigheden worden steeds beter.
Vanaf 10 jaar komen kinderen in de puberteit. Die begint met een groeispurt. In de jaren die 
volgen ontwikkelt het lichaam zich tot een volwassen lichaam dat kinderen kan krijgen. Meisjes 
worden ongesteld, jongens krijgen de baard in de keel. Ook psychisch verandert er veel. Veel 
pubers zijn onzeker over hun veranderende lichaam. Aan de andere kant willen pubers zelfstandig 
worden en zelf van alles beslissen. Ze zetten zich af tegen volwassenen in hun buurt: hun ouders 
en leraren. Ze lijken dan helemaal niet onzeker.
Op het moment dat pubers 18 jaar worden, zijn ze volwassen. Tussen de 20 en 30 jaar zijn 
volwassenen op het hoogtepunt van lichamelijke gezondheid en fi theid. Hun spieren en botten 
zijn in deze periode het sterkst. Na hun 30e beginnen ze heel langzaam af te takelen. Vanaf hun 
60e gaat het steeds harder. Botten en spieren verzwakken, oren en ogen gaan achteruit, het 
hart en de longen werken minder effi ciënt en het kortetermijngeheugen verslechtert. Mensen 
van 65 jaar en ouder noemen we bejaard. Hun lichaamsfuncties gaan nog verder achteruit, hun 
gewrichten worden stijf en de zintuigen minder scherp. Wanneer ze 90 jaar zijn, zal 10 procent 
van het hersenweefsel vergaan zijn.

Dieren maken een ontwikkeling door die op veel punten vergelijkbaar is met de ontwikkeling 
van de mens, maar er zijn ook opvallende verschillen. Terwijl we baby’s meteen herkennen als 
minimensjes, zien de pasgeboren jongen van vogels er vaak heel anders uit dan hun ouders. Een 
pasgeboren kuiken lijkt nog niet erg op de kip of haan die hij later zal worden. Sommige jonge 
vogels, waaronder kuikens, kunnen direct lopen en zelf hun voedsel verzamelen. Deze vogels 
worden vaak geboren in een nest op de grond. Als ze hulpeloos ter wereld zouden komen, maken 
ze geen schijn van kans. Vogels die geboren worden in een nest dat zich hoog en veilig in een 
boom bevindt, worden de eerste tijd door hun ouders gevoed. Als ze zelf op zoek zouden moeten, 
zouden ze meteen te pletter vallen.
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Insecten leggen een ei. In tegenstelling tot vogels broeden insecten hun eieren niet uit. Na 
verloop van tijd verandert het ei in een larve. De larve verpopt zich. In de pop ontwikkelt zich het 
volwassen insect. De meeste reptielen en amfi bieën leggen ook eieren, maar ook zij broeden die 
niet uit en verzorgen hun jongen niet.
De jongen van zoogdieren ontwikkelen zich eerst een tijdje in de buik van de moeder en worden 
dan geboren. Sommige dieren zijn na enkele maanden volgroeid, terwijl andere pas na jaren 
volwassen zijn. Spelen is voor veel opgroeiende dieren belangrijk, net als voor kleuters. Met name 
bij zoogdieren – vooral bij roofdieren en dieren die in groepen leven – is het een voorbereiding 
op het volwassen leven en een manier om een plaats in de groep te veroveren. Soms spelen 
ouderdieren mee: leeuwenwelpen ‘besluipen’ de staartpunt van hun moeder alsof het een prooi is.
Als de jongen volwassen zijn, kunnen ze zelf ook weer jongen krijgen. Bij sommige dieren duurt 
dat jaren, bij muizen maar 42 dagen.
Maar muizen worden dan ook niet zo oud, maximaal 2,5 jaar. Dat ligt anders bij bomen. Die 
kunnen soms wel honderden jaren oud worden. Van zo’n grote, eeuwenoude boom is het moeilijk 
voor te stellen dat ook die ooit ontkiemd is uit een klein zaadje. De leeftijd van een boom kun je 
afl ezen aan de groeiringen in de stam. In de lente/zomer komt er een lichte ring bij, in de herfst/
winter een donkere. Zo wordt de stam elk jaar een beetje dikker. Ondertussen groeit de boom 
ook in de lengte. De hoogste boom ter wereld is inmiddels 112 meter hoog. Het grootste levende 
organisme ter wereld – ook een boom – is iets kleiner, ‘slechts’ 84 meter, maar hij heeft een stam 
met een omtrek van maar liefst 25 meter. De boom die misschien wel de oudste ter wereld was, 
viel in 1977 om. Hij had 7223 groeiringen.

  LES 2    A L L E E N  O F  I N  E E N  G R O E P

Zoogdieren, waaronder mensen, zorgen goed voor hun jongen. Dat moet ook, want jonge 
zoogdieren zijn in het begin nog erg kwetsbaar. Ze zijn vaak blind (hoewel baby’s wel kunnen 
zien), kunnen niet lopen en zijn erg gevoelig voor afkoeling en uitdroging. Ook jonge muizen zijn 
klein, blind en onbehaard. Ze worden door hun moeder goed verzorgd. Jonge muizen blijven in 
het nest tot ze geheel behaard zijn, kunnen lopen en hun ogen open hebben. Andere zoogdieren, 
zoals herten, paarden en koeien, staan vrijwel direct na de geboorte op eigen benen. Ze zijn nog 
niet zelfstandig; ze worden door de moeder gezoogd en moeten ook nog veel van haar leren.
Veel dieren zijn altijd omringd door soortgenoten die in veel gevallen familie van hen zijn: broers, 
zussen, neven, nichten, ouders, ooms, tantes en grootouders. Leven in een groep heeft veel 
voordelen. Jonge dieren kunnen van de oudere leren en samen met leeftijdgenoten op ontdekking 
gaan. De oudere dieren kunnen de jongere beschermen wanneer er gevaar dreigt en hen tot 
de orde roepen als ze dingen doen die niet mogen of die gevaarlijk zijn, net als in een gezin van 
mensen.
Bij onraad kunnen groepsdieren elkaar waarschuwen, vijanden kunnen gezamenlijk verdreven 
worden en als een kudde dieren zich aaneensluit, is het voor een roofdier moeilijk om een prooi 
te kiezen. De roofdieren spelen daarop in door in groepsverband te jagen. Ze kunnen dan grotere 
prooien aan en ook een groter territorium verdedigen. Ook kunnen ze door samen te werken een 
prooi beter afzonderen van de rest van de kudde.
Groepen van zoogdieren kennen een rangorde. Het ene dier is belangrijker en heeft meer rechten 
dan het andere. De rangorde bepaalt welk dier het eerst mag eten en soms ook welk dier zich 
als eerste mag voortplanten. Groepen wolven en hyena’s worden geleid door een paar: het 
alfamannetje en het alfavrouwtje. Zij zijn de baas. Alle leden van de groep helpen om de jongen 
van het alfapaar groot te brengen. Als groep kunnen ze vrijwel elke prooi aan en ieders kans om te 
overleven wordt er dus een stuk groter door.
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Een van de grootste groepen dieren die gezamenlijk rondtrekken, zijn scholen krill (minuscule 
kreeftjes). Die kunnen uit maar liefst 500 miljard exemplaren bestaan. Een school dolfi jnen bestaat 
meestal maar uit een handvol dieren, maar sommige dolfi jnsoorten vormen samen met wel 
honderden of duizenden andere dolfi jnen tijdelijk een ‘superschool’. Dolfi jnen communiceren door 
middel van geluiden en elke school heeft zijn eigen ‘accent’ van fl uit-, klik- en knorgeluiden. Maar 
de basis van hun taal is dezelfde, zodat dolfi jnen die een ‘superschool’ vormen toch met elkaar 
kunnen communiceren.
Communicatie is het uitwisselen van informatie. Dat kan via geluiden en via taal, maar een groot 
deel van de communicatie verloopt op andere manieren. Alle communicatie waarbij geen gebruik 
wordt gemaakt van taal noemen we non-verbale communicatie, bijvoorbeeld de duim omhoog 
steken, signalen overbrengen met vlaggen of met licht seinen. Ook lichaamstaal is een vorm van 
non-verbale communicatie.
Vormen van lichaamstaal zijn:
- lichamelijk contact (de hand vasthouden, omhelzen);
- nabijheid (dichtbij komen of afstand houden);
- gebaren (met de handen of armen);
- gezichtsuitdrukkingen (verdriet, angst of blijdschap tonen);
- hoofdbewegingen (knikken, schudden);
- oogcontact (iemand aankijken of juist niet).
De interpretatie van de lichaamstaal kan in diverse culturen verschillen. Direct oogcontact kan in 
de ene cultuur een teken van openheid zijn, in de andere van brutaliteit.
Ook veel dieren hebben hun eigen lichaamstaal. Chimpansees tonen hun stemming met hun 
gelaatsuitdrukkingen. Wolven gebruiken hun staart om signalen door te geven. Staat de staart 
omhoog, dan kun je maar beter oppassen. Een staart tussen de poten duidt op onderwerping. Net 
als bij mensen uit verschillende culturen, begrijpen ook verschillende dieren elkaars lichaamstaal 
niet altijd. Als chimpansees angstig zijn laten ze een grimas zien die lijkt op het lachen van een 
mens. Maar het betekent dus heel iets anders: die chimpansee heeft het helemaal niet naar zijn 
zin.

  LES 3    Z O  D O E  J E  D AT !

Instinct regelt het gedrag van dieren. Het is aangeboren en zorgt ervoor dat dieren ingenieuze 
dingen kunnen doen zonder dat eerst van hun ouders te hoeven leren. Vogels weten bijvoorbeeld 
instinctmatig hoe ze een nest moeten bouwen, welke plek (hoog of laag) daarvoor het 
meest geschikt is en welk materiaal. Trekvogels weten waar ze naartoe moeten vliegen om te 
overwinteren, zonder dat ze er ooit eerder geweest zijn. Spinnen hebben geen stappenplan nodig 
om een goed web te kunnen bouwen. Ze volgen alleen hun instinct en zijn zelfs zo bijziend dat ze 
hun eigen web maar nauwelijks kunnen zien. En hoewel bevers nooit iets over bouwkunde geleerd 
hebben, weten ze als geen ander hoe ze een goede dam moeten aanleggen. Deze kennis hebben 
ze van hun voorouders geërfd en is in hun hersens vastgelegd.
Het instinct werkt al in de eerste seconde na de geboorte. Veel pasgeboren dieren weten 
instinctief dat het eerste bewegende object dat ze zien zodra ze ter wereld komen hun moeder 
moet zijn. Dat dier zullen ze overal volgen. Over het algemeen gaat dat goed, maar soms niet. 
Bijvoorbeeld als ganzeneieren in een broedmachine worden uitgebroed. Wanneer de jonge 
gansjes uit de eieren komen en als eerste bewegende object een mens zien, denken ze dat dat hun 
moeder is en zullen ze die persoon meteen gaan volgen.
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Ondanks het goed ontwikkelde instinct moeten ook dieren bepaald gedrag aanleren. Dat gebeurt 
tijdens de opvoeding. Slechtvalken bijvoorbeeld beschikken over een instinct om andere vogels 
te achtervolgen, maar hun ouders moeten hen leren hoe ze goede jagers worden. Als de jonge 
slechtvalken nog in het nest zitten, laten de ouders soms een prooivogel vallen, zodat de jongen 
erachteraan kunnen om hem te vangen. Ze moeten leren om met een topsnelheid van 230 
kilometer per uur op hun prooi te duiken zonder zelf te verongelukken.
Ook chimpansees moeten nog veel leren. Door goed naar hun ouders te kijken ontdekken ze 
hoe ze gereedschappen moeten gebruiken, zoals twijgen om termieten mee uit hopen te porren 
en stenen om noten mee stuk te slaan. Deze lessen maken deel uit van de opvoeding van de 
chimpansees.
Van alle dieren zorgen zoogdieren het beste voor hun jongen. Olifanten zogen hun kalf 
bijvoorbeeld tot het 4 jaar oud is en veel zoogdieren verzorgen hun jongen ook na de zoogperiode 
nog. Veel andere dieren, met name reptielen en amfi bieën, laten jongen gewoon aan hun lot over: 
zoek het maar uit. Vanaf het moment dat ze ter wereld komen, moeten ze zichzelf redden en zijn 
ze al zelfstandig. Zij zullen hun instinct dus nog harder nodig hebben om te overleven.

Tijdens hun opvoeding leren veel jonge dieren (en ook kinderen) van alles. Om hun jongen te leren 
wat wel en niet goed is, kunnen de ouders bepaald gedrag belonen of bestraffen. Een beloning 
is aangenaam. Wanneer gedrag met iets leuks of lekkers beloond wordt, is de kans groot dat het 
jonge dier dat onthoudt en vaker zulk gedrag zal gaan vertonen. Hij hoopt natuurlijk opnieuw een 
beloning te krijgen. Een straf is onaangenaam en is juist bedoeld om te voorkomen dat een dier 
gedrag dat niet wenselijk is, vaker gaat vertonen. Het dier dat gestraft is, onthoudt welk gedrag 
ervoor gezorgd heeft dat hij bestraft werd. De meeste dieren zullen dat gedrag dan niet nog een 
keer vertonen, omdat ze niet nogmaals straf willen krijgen.
Dit systeem van belonen en straffen werkt alleen goed wanneer het jonge dier weet voor welk 
gedrag hij de beloning of de straf krijgt. Bovendien moeten de beloning en de straf passen bij het 
vertoonde gedrag. Als dat niet zo is, raakt het jong in verwarring. Het snapt niet waarom iets wel 
of juist niet mag en kan daardoor onzeker of agressief worden.
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