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Hoofdstuk 3: Operante 
conditionering: effecten van 
regelmatigheden in het 
voorkomen van prikkels en 
gedrag (elina margashvili)
3.0 Enkele basistermen en procedures

3.0.1 Basistermen

Operante conditionering (“instrumentele conditionering”) is net als klassieke 
conditionering een effect van regelmatigheden in het samen voorkomen 
van gebeurtenissen in de omgeving. Operante en klassieke conditionering 
verschillen met betrekking tot de aard van de gebeurtenissen die samen 
voorkomen. Klassieke conditionering: regelmatigheid in het voorkomen van 
prikkels ↔operante conditionering: effect van een regelmatigheid in het 
voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving. Beide gevallen hebben 
1 mogelijke procedure waarmee (operante of klassieke) conditionering als 
effect bestudeerd kan worden.  

Skinner-box: op gecontroleerde wijze bestuderen onder welke 
voorwaarden spatio-temporele verbanden tussen gedrag en prikkels leiden 
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tot veranderingen in gedrag. 

3.0.1.1 De drie termen van de drie-termen-contingentie 

In een operante conditioneringsprocedure zijn er 3 cruciale elementen: 

Discriminatieve stimulus (prikkel) of Sd

Het gedrag of R

Het resultaat van het gedrag of Sr

�Sd: R - Sr

Of ook ABC contingentie 

A antecedent (datgene dat voorafgaat aan het gedrag; meer bepaald 
de Sd)

B behavior (gedrag)

C consequent (het gevolg van het gedrag; meer bepaald de Sr)

Elk van de drie termen uit de drie-termen-contingentie Sd, R, Sr) kan 
gebruikt worden op het descriptieve (beschrijvende) niveau van de 
procedure (objectieve situatie zoals die door een onderzoeker wordt 
gecreëerd) en op het functionele niveau van het effect (causale impact 
van omgeving op gedrag en van gedrag op de omgeving).

Sd: discriminatieve prikkel

Descriptieve niveau: Sd: gebeurtenis die aangeeft of R gevolgd zal 
worden door een bepaalde Sr. 

vb drukken op hendel gevolgd door voedsel wanneer het lichtje 
brandt maar niet wanneer het lichtje uit is. Dus lichtje is een 
prikkel die discrimineert (onderscheid maakt) tussen situaties 
waarin de RSr relatie opgaat en situaties waarin die relatie niet 
opgaat. 

Merk op: Sds niet beperkt zijn tot duidelijk afgelijnde, individuele 
prikkels zoals lichtjes of geluiden. Gebeurtenissen met meerdere 
prikkels (muziek of bepaalde sequentie in het uit en aangaan van 
een lichtje) kunnen ook Sds zijn. Sd kan ook verwijzen naar 
stimulus klasse (verzameling van stimuli). vb duwen op de hendel 
gevolgd door voedsel enkel wanneer een voorwerp met een rode 
kleur op een scherm verschijnt, dan komt Sd overeen met de 
klasse van alle rode voorwerpen. Het kenmerk "rood" is dan de 
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eenheid (unit) om de Sd klasse te onderscheiden van andere 
(klassen van) stimuli.

Functionele niveau: Sd wanneer deze prikkel effectief invloed heeft 
op het gedrag omwille van zijn rol in de procedure. 

vb wanneer rat vaker op de hendel duwt als het lichtje brandt dan 
wanneer het lichtje uit is, dan functioneert het lichtje als Sd: het 
heeft effectief een invloed op het gedrag omdat het aangeeft 
wanneer de RSr relatie opgaat. 

Merk op: mogelijk dat stimulus descriptief gezien een Sd is maar 
niet functioneert als een Sd (vb als de relatie tussen hendel duwen
en voedsel objectief gezien afhankelijk is van het branden van een 
lichtje maar als het branden van het lichtje geen invloed heeft op 
het hendel duwen). Als bep klasse van stimuli procedureel gezien 
de rol heeft van een Sd en effectief ook functioneert als Sd, dan 
spreken we van functionele stimulus klasse, in dit geval klasse 
van stimuli die functioneert als Sd.

Sr: het resultaat van gedrag

Descriptief Sr: elke gebeurtenis die afhankelijk is van gedrag. 

vb als voedselbrokje enkel aangeboden wordt nadat de rat op de 
hendel heeft geduwd, dan is het voedselbrokje descriptief gezien 
een Sr die volgt op het hendel duwen. Sr kan bestaan uit 
meerdere prikkels (vb duwen op de hendel kan resulteren in de 
aabieding van 10 voedselbokjes over periode van 1 minuut), de 
afwezigheid van een prikkel (vb wnr duwen op een hendel 
resulteert in het annuleren van de geplande toediening van een 
schok), en een klasse prikkels (vb rode voedselbrokjes). Daarom 
Sr beschouwd als een gebeurtenis, maar bepaald als uitkomst van 
het gedrag.

Functioneel Sr: als stimulus effectief een invleod heeft op het gedrag 
omwille van de RSr relatie. 

vb wanneer de rat vaker op de hendel duwt odmat dit gevolgd 
wordt door voedsel, dan functioneert voedsel als een Sr (resultaat
van gedrag). Hier is ook mogelijk dat een prikkel descriptief 
gezien een Sr is (vb voedsel dat resultaat is van hendel duwen) 
maar dat het  neit functioneel als een Sr (vb aanbieden vh voedsel 
na hendel duwen heeft geen invloed op het hendel duwen).
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R gedrag

Descriptieve niveau: operante conditioneringsprocedures zijn altijd 
gericht op de studie van gedrag dan een bepaalde impact heeft op 
de omgeving. Dit gedrag is ook niet enkenvoudig, indibvidueel 
gebeurtenis, dus bepaalde opeenvolging van individuele gedragingen 
(vb intikken van code om een deur te openen). Meestal zijn het 
klasse van gedragingen (response klasse) die wordt afgelijnd obv de 
objectieve gevolgen van die gedragingen. vb gedrag “drukken op 
een hendel” een klasse van vele verschillende gedragingen die 
resulteren in een neerwaartse verplaatsing van de hendel, deze 
response klasse omvat uiteenlopende motorische bewegingen zoals 
drukken met de linkerpoot, met de rechterpoot, met de kin, enzo. de 
eeinheid (unit) waarmee response klasse afgelijnd wordt kan heel 
abstract zijn 

vb dier voedselbrokje geven telkens als het een soortgenoot 
imiteert. De cruciale eenheid vh gedrag is dan de mate van (unit 
of behavior) is dan de mate van overeenkomst tussen het eigen 
gedrag en het gedrag van de soortgenoot. De resulterende 
respons klasse is in dit geval enorm groot want het omvat alle 
gedragingen van de soortgenoot die het dier kan imiteren.

Functionele niveau: operant gedrag wanneer het gedrag effectief 
beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst van gedrag. Duwen op 
de hendel is functioneel gezien operant gedrag als het gesteld wordt 
door het feit dat het duwen op de hendel gevolgd wordt door 
voedsel. Deze causale relatie kan onderzocht worden door de relatie 
te manipuleren (vb vergelijken van een conditie waarin hendel duwen 
gevolgd wordt door voedsel en een conditie waarin hendel duwen 
niet gevolgd wordt door voedsel). Als de manipulatie een invleod 
heeft kan men zeggen dat het gedrag een functie is van de Sr en dus 
dat het gedrag een operant gedrag is. 

Response klasse: wordt descriptief gedefinieerd (bepaalde 
verzameling van gedragingen)

Operante klasse: enkel gebruikt op het functionele niveau om te 
verwijzaen naar een verzameling van gedragingen die gesteld 
worden door bepaald uitkomst (vb duwen op hendel om voedsel 
te krijgen). Operant gedrag is dus meer dan 1 bepaalde 
motorische beweging, het is dus klasse van gedragingen. vb 
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hendel duwen: alle motorische bewegingen die resulteren in 
neerwaartse beweging van de hendel behoren tot de klasse 
“hendel duwen” (vb hendel duwen met linkerpoot, met 
rechterpoot, ...). Deze response klasse functioneert als operante 
klasse wanneer de gedragingen in de klasse effectief beïnvloed 
worden door hun uitkomsten. Merk op: zelfs 2 identieke 
gedragingen 2x met de linkerpoot duwen op hendel) nooit 
hetzelfde zullen zijn (kracht die uitgeoefend wordt op de hendel 
zal altijd lichtjes anders zijn). Ook complexe gedragingen met 
verschillende componenten die zich kunnen uittrekken over de tijd 
(intikken van een code om een deur te openen, studeren om een 
diploma te behalen, ...)

3.0.1.2 Types van operante conditionering 

Straf: effect waarbij de RSr relatie resulteert in een afname van de 
frequentie van gedrag. 

Bekrachtiging: effect waarbij de RSr relatie resulteert in een toename in de 
frequentie van gedrag.

Subtypes van bekrachtiging: 

Vermijdingsleren: effect waarbij er een negatieve contingentie is 
tussen R en Sr (het stellen van de respons vermindert de kans op 
aanbieding van de Sr) en deze RSr relatie resulteert in de toename 
in frequentie van gedrag.

Ontsnappingsleren: negatieve contingentie tussen R en Sr resulteert 
in een toename van frequentie van gedrag. het stellen van R 
samengaat met het stoppen or verdwijnen van de Sr  Sr is dus 
aanwezig voordat R gesteld wordt) terwijl bij vermijdingsleren R 
samengaat met het uitblijven van de Sr (de Sr is dus niet aanwezig 
voordat R gesteld wordt). (zie schema)

Figuur 3.1 de relatie tussen deze vormen van leren; 
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Classificeren van gedragsverandering als vb van bepaald type van 
(operant) leren impliceert hypothese over de oorzaak van die verandering 
in gedrag. Het volstaat niet om verandering in gedrag en regelmatigheid in 
de omgeving te observeren, men moet ook argumenten hebben dat 
bepaalde regelmatigheid verantwoordelijk is voor de verandering in gedrag.

vb Bestraffing: situaties waarin de frequentie van een gedrag daalt 
nadat het gedrag gevolgd werd door een bepaald resultaat. kind dat 
stout is, krijgt hiervoor een uitbrander van een ouder, en dan stopt het 
problematisch gedrag. Maar er zijn meerdere mogelijke oorzaken 
waarom een gedrag verandert vb kind begint te huilen ⇒geen sprake 
van leren want verandering in het gedrag is niet het gevolg van een 
regelmatigheid in de omgeving (het samengaan van het problematisch 
gedrag en de uitbrander)MAAR van 1 prikkel op 1 moment (de 
uitbrander). 

3.0.2 Procedures

Methoden in 2 categorieën om operante conditionering te bestuderen.

3.0.2.1 Afzonderlijke (discrete) trials methoden 

Thorndike's puzzle box experiment: hongerige kat in een houten kist 
geplaatst. Door aan de lus te trekken R kon de kat het deurtje van de kist 
openen en zo een lekkere vis (Sr) opeten. In begin stelt kat hele reeks 
gedragingen waarvan 1 (trekken aan de lus) gevolgd wordt door de 
bekrachtiger. Na tijd grote variëteit in gedragnen gereduceerd tot er 
uiteindelijk maar 1 (trekken aan de lus) gedrag overblijft: kan in kooi ⇒aan 
de lus trekken⇒eten. Elke trial is duidelijk te onderscheiden van de 
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volgende. Elke keer dat kat juiste gedrag stelt, kan ze uit de kooit en moet 
ze weer in kooi voor volgende trial. 

Doolhof methode: organisme (rat) wordt in doorhof geplaatst waar op 
bepaalde plaats voedsel bevindt. De rat wotdt op de startpositie geplaatst 
en kan op zoek gaan naar voedsel. Waneer het dier voedsel gevonden 
heeftn moet proefleider de rat opnieuw op de startpositie plaatsten 
vooraleer volgende trial kan beginnen. De rat heeft tijdens elke 
opeenvolgende trial minder tijd nodig heeft om eht voedsel te vinden. 
Nadeel: proefleider moet constand aanwezig zijn en elke trial zelf opnieuw 
opstarten. Voordeel: men kan de tijd tussen trials exact manipuleren. 

3.0.2.2 Vrije operant methoden 

Skinner ontwikkelde alternatieve methoden omdat afzonderijke trials 
tijdrovend waren. Zijn oorspronkelijke doel was om doolhof te ontwikkelen 
waarin rat automatisch naar de startpositie werd gebracht na het vinden 
van het voedsel. Dit zou werkdruk vd proefleider verlichten en toelaten om 
snelheid van gedrag (vinden van voedsel) en frequentie van dit gedrag (hoe 
vaak gaat de rat op zoek) te bestuderen. p151
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Alle responsen worden automatisch geregistreerd en het toedienen van 
voedsel kan vooraf geregeld worden (vb telkens 1 voedselbrokje wanneer 
de rat op een hendel duwt). Itt in afzondertrials methode, is dier in een 
Skinner-box vrij om te bepalen wanneer het een operant gedrag stelt (vb 
op hendel duwen). �Skinner-box = vrije operant methode = dier is vrij om 
te bepalen om gedrag te stellen

3.1 Functionele kennis 

3.1.1 De aard van de stimuli

3.1.1.1 Operante conditionering is een algemeen fenomeen 

Net als andere vormen van leren, is operante conditionering algemeen 
fenomeen dat optreedt met allerlei stimuli. 

Aard van Sd (discriminatieve stimuli): kan variëren van een simpele 
discrete stimulus zoals een lichtje tot een complexe context zoals zich 
bevinden in een leslokaal.

Aard van Sr Het resultaat van het gedrag): dat kan variëren van simpele 
biologisch relevante prikkels zoals voedsel tot complexe sociale 
prikkels zoals het krijgen van waardering door ouders.

Sd en Sr zijn eerder als gebeurtenis ipv individuele prikkel

Illustratie van algemeenheid van operante conditionering

Sensory reinforcement (zintuigelijke bekrachtiging): type van operante 
conditionering; vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële 
prikkels op zich bekrachtigend kan werken. Sr is hier niet specifieke 
prikkel maar de gebeurtenis dat prikkel wordt aangeboden, ongeacht 
wat die prikkel is. Uit oz blijkt bvb dat ratten die in een donker lokaal 
behuisd worden, zullen leren om op een hendel te duwen om licht te 
krijgen.

3.1.1.2 De invleod van de eigenschappen van de Sd en Sr op de mate van 
operante conditionering 

a)(Veranderingen in)de intensiteit van de Sd en Sr

De eigenschappen van de Sd en Sr hebben echter wel een invloed op de 
sterkte van operante conditioneringseffecten. Intensiteit van prikkels, Sd 
en Sr zullen grotere impact hebben op gedrag naarmate ze meer 
opvallend, intens, of biologisch relevant zijn. Veranderingen in de 
intensiteit van prikkels ook belangrijk: bestraffing blijkt effectief als bij 
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de eerste bestraffing een intense aversieve prikkel ordt gebruikt. Het 
initieel gebruik van mild-aversieve prikkels kan zelfs een nefast effect 
hebben. 

Azrin en Holz 1966 ratten die vooraf geleerd hebben op een hendel 
te drukken om voedsel te verkrgijgen. Als dit gedrag gevolgd door 
milde schok die via de vloer van de kooi wordt toegediend heeft dit 
weinig effect. Als de intensiteit van de schok geleidelijk toeneemt, 
leren de proefdieren zich aan te passen en blijven ze op hendel 
drukken. Als men begint met intense schok, resulteert dit in een 
permanente onderdrukking vna het operante gedrag. 

b)Intrinsieke relaties ⇒beperkingen in het leren van RSr relaties?

Naast de impact van de eigenschappen van de Sd en de Sr op zich, is 
ook interactie tussen de aard van deze prikkels en de aard van het 
gedrag belangrijk

Dus Operante conditionering wordt gemodereerd door de intrinsieke 
relatie tussen stimuli en gedrag. Eerst bespreken we de impact van de 
intrinsieke RSr relatie, gevolgd door de impact van de intrinsieke Sd-
R relatie 2 voorbeelden)

Sevenster 1973 bemang van de intrinsieke relatie tussen de aard van 
de respons en de aard van de Sr. 

1 2 soorten responsen die aangeleerd meoten worden: 
zwemmen door een ring R1 die in aquarium hangt en bijten op 
een staafje R2 ook in aquarium. 

22 soorten stimuli  die als outcome van gedrag gebruikt 
worden: het verschijnen van mannelijke rivaal Sr1 of een 
vrouweijke stekelbaars Sr2. 

Zwemmen doot ring R1 gemakkeijker geleerd als gevolgd wordt 
door Sr2 (vrouwelijke stekelbaars) maar meoilijk als gevolgd door 
Sr1 (mannelijke rivaal). 

Bijten op staafje wordt gemakkeijker geleerd met toedienen van 
Sr1 (mannelijke rivaal) als  uitkomst dan met het toedienen van 
Sr2 (vrouwelijke stekelbaars).

�Er is een interactie tussen de impact van de aard van de Sr en 
de aard van de R. dus de relatie tussen de twee die operante 
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conditionering beïnvloedt. bijten op een staafje wel compatibel 
met agressie zoals uitgelokt door de mannelijke rivaal. 

Selectiviteit in het leren van RSr relaties in vermijdingsleren:

Vermijdingsleren is een vorm van operante conditionering waarbij 
een gedrag in frequentie zal toenemen omdat het de kans op het 
voorkomen van een negatieve prikkel vermindert. Stel een rat 
geplaatst in one-way box ruimte die uit 2 kamers bestaat. Als dier 
voor eerste keer geplaatst wordt in de eerste kamer en krijgt 
schok, dan zal naar andere kamer lopen. Wanneer het in de 
tweede kamer is, houdt de schok op. Het vluchten van eerste naar 
tweede kamer tijdens aanbieding van de schok is 
ontsnappingsgedrag. Na aantal keer ontsnapt te zijn aan de 
schok door van eerste naar de tweede kamer te lopen, zal dier 
dier op bepaald moment naar tweede kamer lopen onmiddellijk 
nadat het eerste kamer is geplaatst en dus nog voordat de schok 
wordt aangeboden, dit is vermijdingsgedrag. 

Het is eenvoudig om een rat te leren om op hendel te duwen om 
voedsel te krijgen. Het gaat om de aard van de R op zich (hendel 
duwen of weglopen) of de aard van de Sr op zich (uitblijven van 
negatieve Sr of toedienen van positieve SR maar om de interactie
tussen de twee. 

Ook bij mensen kunnen beperkingen optreden in het aanleren van 
bepaalde Sd-R relaties. 

vb thermoflessen voor koffie waarbij druk op de knop bovenaan 
de koffie laat lopen. Deze knop kan in 2 standen gezet worden, 
door rood en blauw. Sechts in 1 van beide standen drukken is 
mogelijk. De kleur is de Sd die aangeeft of drukken op de knop 
R gevolgd worden door krijgen van koffie (Sr). Als blauwe 
aangeeft dat drukken (en koffie krijgen) mogelijk is en rood 
aangeeft dat drukken niet mogelijk. De kleur is dus Ds die 
aangeeft of het drukken op de knop R gevolgd zal worden door 
het krijgen van koffie (Sr). Als blauw aageeft dat drukken (en dus 
koffie krijgen) mogelijk is en rood aangeeft niet mogelijk is, dan 
zien we dat mensen snel leren wanneer ze wel en niet moeten 
drukken. In omgekeerde geval (drukken is niet mogelijk in de 
blauwe stand maar wel in rode stand) dan maken mensen veel 
fouten en dus leren moeilijk  wanneer ze wel en niet moeten 
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drukken. ⇒erkennen en herkennen van deze verschillen 
=ergonomoe

3.1.1.3 De impact van de aard van de Sr op de aard van verandering in R

De aard van Sr heeft impact op de sterkte van operante conditionering en 
op hoe een R zal veranderen als gevolg van een verbad met die Sr. 

Relatie tussen een R en Sr kan een impact hebben op verschillende 
aspecten van de R. Meeste aandacht gaat uit naar veranderignen in de 
frequentie waarmee een R gesteld wordt. Bekrachtiging indien de 
aanwezigheid van RSr relatie resulteert in een toename van de 
frequentie van R. Indien RSr relatie resulteert in afname van frequentie 
van R, dan spreken we van straf. Bekrachtiging en straf zijn 2 
verschillende effecten van verbanden tussen gedrag en prikkels in de 
omgeving.

a)Welke prikkels leiden als Sr tot bekrachtiging of straf? dus welke 
prikkels als Sr kunnen gebruikt worden om gedrag te bekrachtigen of te 
bestraffen?

Thorndike's "wet van effect": voorkeuren en afkeuren

Antwoordt: gedrag dat positieve uitkomsten heeft, zal in 
frequentie toenemen (bekrachtiging) terwijl gedrag dat resulteert 
in negatieve uitkomsten in frequentie zal afnemen (straf). het is 
idd zo dat fresuent gedrag gesteld wordt om iets te bekomen dat 
positief is voor het organisme. 

Gedrag kan je in frequentie doen toenemen door te koppelen aan 
positieve uitkomst (milieuvriendelijk bouwen stimuleren door het 
geven van premies) en in frequentie doen dalen door te koppelen 
aan negatieve uitkosmt (te snel rijden ontmoedigen door boetes 
op te leggen). MAAR het is niet makkelijk om a priori (vooraf) te 
weten of en bepaalde uitkomst (Sr) positief of negatief is voor 
organisme. 

vb masochisme: bepaalde mensen stellen gedrag SM club 
bezoeken) om pijnlijke prikkels te ervaren (zweepslagen). Zijn 
die prikkels dan positieve uitkomst? gedrag neemt in 
frequentie toe omdat het gevolg wordt door zweepslagen en 
daarom zweepslagen positief moeten zijn, maar dat is 
cirkelredenering: zweepslagen zijn positief omdat ze het 
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gedrag bekrachtigen; het gedrag wordt bekrachtigd omdat de 
zweepslagen positief zijn. 

Canatia 2013 "Masochisme is slechts een naam die we 
gebruiken wanneer een stimulus waarvan we denken dat het 
een bestraffer zou moeten zijn, een versterking is; het 
verklaart niets". 

Cunclusie: Thorndike’s “wet-van-effect” biedt geen sluitend 
antwoord op de vraag welke prikkels zullen fungeren als 
bekrachtigers of als straf omdat moeilijk vooraf te bepalen 
welke prikkels positief of negatief zijn. ook geen zin om de 
voorkeur voor prikkels te bepalen obv zijn functie (besluiten 
dat prikkel + is wnr deze functioneert als bekrachtiger en - 
wnr functioneert als straf) omdat men vervalt in 
cirkelredenering. 

Dit probleem is ook niet op te lossen door voorkeuren en 
afkeuren te definiëren itv mentale begrippen zoals motivatie. 

Hull 192, 1952 elke organisme heeft bepaalde "drives" 
(behoeftes) en streeft om optimaal niveau van bevrediging van 
die behoefte te bereiken. 

Prikkels die bepaalde behoefte bevredigen positief zijn 
kunnen gebruikt worden als bekrachtigers. 

Dichinson en Balleine 1995 beargumenteerden dat niet 
voldoende is dat de prikkels aan behoefte voldaan; men moet 
ook leren dat ze aan een behoefte voldoen. 

Begrip "behoefte" helpt ons niet om te beschrijven welke 
prikkels zullen leiden tot bekrachtiging als effect. 

Hull probeerde om behofte te definiëren itv de observeerde 
omgeving en heeft zijn concept toch theoretische bijklank 
die verder gaat dan wat er in de omgeivng aanwezig is. Dus 
al eerder probeert mentale proces theorie te verklaren 
waarom bep prikkels funcgeren als bekrachtigers (dus 
waarom sommige uitkomsten van gedrag leiden tot een 
toename in de frequentie van gedrag). MAAR concept 
"behoeftes" helpt niet om fenomeen van bekrachtiging 
beter te begrijpen op functionele niveau itv  de elementen 
in de omgeving die bekrachtiging modereren (die dus 
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bepalen of en in welke mate een uitkomst van gedrag leidt 
tot een toename in frequentie van dat gedrag).

In plaats van de evaluatieve waarde van prikkels (positief of 
negatief) te definiëren itv mentale processen zoals 
behoeftebevrediging, definiëren en meten in termen van 
neuronale processen.

vb masochisme: kijken naar de aanwezigheid van dopamine in 
de hersenen (het “reward” hormoon). Als zweepslagen leiden 
tot toename van dopamine in hersenen, dan kunnen we 
besluiten dat de zweepslagen positief zijn. 

Probleem van deze aanpak dat het uitgaat vna de 
veronderstelling dat vrijkomen van dopamine een perfect 
indicator (proxy) biedt van hoe positief een stimulus is. 
⇒indicatoren van een bepaalde toestand of proces zijn zelden 
perfect al is het maar omdat (bijna? alle indicatoren beïnvloed 
worden door meerdere mentale processen(De Houwer).

Het principe van Premack: Natuurlijke frequentie van gedrag

Volledige nieuwe visie op de aard van de Sr die wel past binnen 
een functionele benadering. Zag bekrachtigers als responsen en 
niet als stimuli. typische vb van rat die op hendel duft en hierdoor 
voedsel krijgt. Traditioneel wordt voedsel op zich of toedienen 
van het voedsel gezien als bekrachtiger. MAAR Premack zag eten 
van het voedsel als het bekrachtigende element. De bekrachtiger 
is dus een respons, handeling zoals eten van voedsel. 

Visie heeft 2 inzichten: 11 bepald gedrag wordt gesteld (op 
hendel duwen) om ander gedrag te stellen. 2Gedragingen 
verschilen in de frequentie waarmee ze gesteld worden in 
situaties waarin er geen restricties zijn op die gedragingen. 
Stel dier wordt geplaatst in ruimte waar het op hendel kan 
duwen en onbeperkt toegang heeft tot voedsel. Men zal hier 
vaststellen dat meer tijd zal doorbrengen met eten dan met op 
de hendel duwen. Eten is dus gedrag met hogere frequentie 
dan hendel-duwen. 

Obv beide inzichten formuleerde hij principe van Premack: 
Indien het stellen van gedrag A de mogelijkheid creëert om een
hoger frequent gedrag B te stellen, dan zal de frequentie van 
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gedrag A toenemen. Maw: De mogelijkheid om een hoog 
frequent gedrag te stellen (vb., eten) werkt als een 
bekrachtiger voor een gedrag met een lagere natuurlijke 
frequentie (vb., op een hendel duwen).

Principe door Timberlake en Allison 1974 aangepast tot 
respons deprivatie model: benadrukt het belang van 
situationele frequentie van gedrag in een specifieke situatie. 

Stel: dier duwt op hendel en ineens krijgt genoeg voessel 
voor ganse week. Volgens Premack principe is het eten van 
voedsel een hoog frequent gedrag en zal sterke 
bekrachtiger zijn van duwen op hendel. Volgens respons 
deprivatie model verliest voedsel in die situatie zijn 
bekrachtigende waarde want de frequentie waarmee het 
gedrag 'eten' in die situatie kan gesteld wordel is gelijk aan 
de natuurlijke frequentie van dit gedag dus het dier heeft 
veel voedsel dat het zo vaak kan eten als het wil. Een 
gedrag zal dus enkel als Sr functioneren als de situationele 
frequentie van dat gedrag verschilt van de natuurlijke 
frequentie. 

Resultaten bieden steun voor respons deprivatie model: 
frequentie van hendel duwen stijgt niet wanneer het duwen 
op de hendel gevolgd wordt door heel veel voedsel. Ook 
straf kan je begrijpen vanuit dit model: het verplicht 
uitvoeren van gedrag (vb dwangarbeid) kan je zien als 
gedrag waarvan de situationele frequentie hoger ligt dan de 
natuurlijke. Als je gedrag koppelt aan het verplicht 
uitvoeren van ander gedrag, dan zal het eerste gedrag in 
frequentie afnemen. Premack 1971.

Deze 2 modellen maken geen veronderstellingen over mentale 
processen. 

De impact van  Sr wordt enkel gedefinieerd itv omgeving en 
gedrag (hoe vaak dit gedrag gesteld wordt wnr er geen 
restricties zijn op stellen van gedrag =natuurlijke frequentie 
van gedrag, en hoe vaak gedrag gesteld wordt in huidige 
situatie =situationele frequentie van gedrag. 
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Kritiek op beide modellen: Beide modellen staan /vallen met de 
mogelijkheid om de natuurlijke frequentie van gedrag te 
bepalen, iets wat niet altijd eenvoudig lijkt. 

Boudon geeft vb stel dat je natuurlijke frequentie van seks 
en koffie drinken wil nagaan bij bepaalde persoon. 
Waarschijnlijk zal persoon tijdens periode van 24u meer tijd 
besteden aan koffie drinken dan aan seks en zou je dus 
besluiten dat koffie drinken een hogere natuurlijke 
frequentie heeft dan seks. Het resultaat zal waarschijnlijk 
anders zijn als je dezelfde test doet tijdens en beperktere 
periode van 30 minuten waarin zowel koffie beschikbaar is 
als de partner van de persoon in een private context.

Conclusie: Sr functie kan niet herleid worden tot fysieke Sr 
kenmerken

Functie van een Sr (zal het leiden tot bekrachtiging of straf? niet 
simpelweg kan afleiden uit de fysieke kenmerken van de Sr.

1Principe van Premack: functie van een Sr sterk afhankelijk is van 
de R waar je naar kijkt. Eénzelfde Sr (de kans voor een rat om 
rond te lopen in een draaiwiel) zal leiden tot bekrachtiging als R 
een lagere natuurlijke frequentie heeft (duwen op een hendel zal 
toenemen als het leidt tot kans om rond te lopen in een draaiwiel) 
maar niet als R een nog hogere natuurlijke frequentie (eten van 
voedselbrokjes zal niet toenemen indien het leidt tot de kans om 
rond te lopen in een draaiwiel). !je kan het effect van een Sr niet 
voorspellen zonder rekening te houden met de het gedrag 
waarmee het gekoppeld wordt

2Respons deprivatie model impliceert dat bredere context 
waarin organisme zicht bevindt ook vruciaal is. Zelfs als R 
constand houdt, zal effetc van Sr sterk afhankelijk zijn van 
specifieke situatie (voedsel leidt niet tot toename in heldel duwen 
als dier voldoense voedsel heeft). dus functioneren van Sr (effect 
dat die prikkel heeft op gedrag waarmee het gekoppeld is) kan 
nooit louter obv de fysieke kenmerken van de prikkel bepaald 
worden. ⇒het is helemaal zeker of het gebruik van een bepaalde 
Sr (voedsel) zal leiden tot bekrachtiging (toename in frequentie 
van R of straf (afname in frequentie van R. 
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De vraag of een Sr functioneert als een bekrachtiger of een straf 
kan enkel met zekerheid na de feiten beantwoord worden, dus na 
men vastgesteld heeft welke invloed het had op het gedrag 
waarmee het gekoppeld werd.

b)Veranderingen in de kernmerken van de Sr kunnen bepalen of 
bekrachtiging of straf optreedt.

Colwill en Rescorla: veranderingen in de eigenschappen van de Sr 
een invloed kunnen hebben op operante conditionering.

Fase1 retten worden verschillende gedragingen geleerd die elk 
verbonden zijn met specifieke Sr. Als ze op hendel drukken krijgen
ze voedsel en als ze aan ketting trekken krijgen ze sucrose-
oplossing om te drinken. 

Fase2 hendel en ketting zijn uit kooi weggenomen en 1 van beide 
uitkomsten onderworpen aan aversieprocedure. 

Conditie1 lithium toegediend na drinken. ⇒rinken niet meer 
maar wel eten

Conditie2 lithium toegediend na eten. Door lithium voelt de rat 
zich misselijk. ⇒eten niet meer maar wel drinken

Fase3 hendel en ketting weer in kooi geplaatst. Het gedrag dat 
leidt tot de aversief geworden Sr wordt minder frequent gesteld 
dan het gedrag dat tot de ander Sr leidt. Besluit: bekrachtigende 
effect van een RSr relatie kan teniet gedaan worden door de Sr 
achteraf aversief te maken. 

Doordneker 3.1 Aan welke bevinding rond klassieke conditionering 
doet dit je denken? Wat is volgens jou de implicatie voor theorieën 
over de representaties die van belang zijn in operante 
conditionering? 

De bevinding van Colwill en Rescorla 1981 is equivalent aan het 
fenomeen van US-revaluatie in klassieke conditionering. Het toont 
aan dat de representatie van de Sr betrokken is in operante 
conditionering.

3.1.2 De aard van het geobserveerd gedrag

3.1.2.1 Onvloeden op onwillekeurig en willekeurig gedrag?
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Autonome reacties (onwillekeurig gedrag) kunnen ook afhankelijk zijn van 
spatio-temporele verbanden tussen dat gedrag en prikkels in de omgeving. 
Onderscheid tussen:

1Onrechtstreekse oprente conditionering van autonome reacties

Via een operant of willekeurig gedrag kan controle worden 
uitgeoefend op autonome reacties. zo kan men vb elektrische 
activiteit in de hersenen (via EEG beïnvloeden door de ogen te 
sluiten, of de hartslagfrequentie verhogen door enkele malen in- en 
uit te ademen. 

2Rechtstreekse operante conditionering van autonome reacties

Kan pas worden aangetoond als men invloed via willekeurige 
gedragingen (trappen op en af lopen) kan uitschakelen. 

Miller en Dicara 1969 ratten ingespoten met curare, totale 
spierverlamming als gevolg. Zuurstofapparaat nam de ademhaling 
over. Tijdens deze verlamming was er verband tussen de hartslag 
van het dier en het toedienen van elektrische stimulatie van 
genotcentrum in de hersenen. 

In oorspronkelijke studies leek dit verband invloed te hebben op 
de hartslag. Maar in replicatie werden geen effecten gevonden. 

⇒steeds een onopgeloste vraag in hoever men autonome reacties 
rechtstreeks kan beïnvloeden door het toedienen van een 
bekrachtiger

Klinische toepassingen onder vorm van biofeedback: men geeft info 
over biologische functies (hartslag, patronen van hersenactiviteit) en 
persoon krijgt opdracht om deze functies te proberen te beïnvloeden 
(hartslag laten dalen). Vaak slaagt men door bepaalde mentale 
beelden te vormen (denken aan omspannende situatie vb rusten op 
strand kan resulteren in daling van hartfrequentie). ⇒hebben 
praktische nut 

3.1.2.2 De aard van de verandering in het gedrag

a)Verschillende aspecten van gedrag: het belang van de eenheid van 
gedrag 

Gedrag heeft naast frequentie nog vele andere kenmerken. vb 
drukken op hendel kan men neit enkel beschreven itv hoe vaak men op 
hendel duwt, maar ook itv de kracht waarmee men op hendel duwt, 
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manier waarop (met welke lichaamsdelen) men op hendel duwt, of de 
snelheid waarmee men duwt (aantal keer per min). 

Alle kenmerken van gedrag kunnen beïnvloed worden door operante 
conditioneringsprocessen: voorbeelden van variabiliteit van gedrag 

vb zo kan men de kracht waarmee organisme duwt op hendel 
beïnvloeden door dier voedsel te geven van zodra het met 
bepaalde kracht op de hendel duwt. Men kan ook de snelheid 
waarmee dier op hendel duwt vertragen door enkel voedsel te 
geven als het een bepaalde tijd wacht tussen 2 duw-responsen.

vb men geeft een voedselbrokje aan een rat telkens wnr het op 
nieuwe manier op hendel duwt vb na duwen van linker poot niet 
belonen maar drukken met de rechterpoot wel. als met linkerpoot 
en met rechterpoot drukken niet meer beloond maar drukken met 
de snuit nog wel beloond. Dus elke manier van drukken wordt 
maar 1 keer beloond. ⇒toename in de variabiliteit waarmee de rat 
op de hendel duwt. maw organismes die beloond worden om 
creatief te zijn, zullen meer creatief gedrag vertonen. ⇒gaat in 
tegen vaststelling dat operante conditionering tot dom stereotiep 
gedrag leidt.

Belangrijk: men kan verschillende aspecten van gedrag afhankelijk 
van welk aspect men koppelt aan de Sr. 

Unit of behavior: de eenheid van gedrag waarmee je een bepaalde 
klasse van gedragingen (response class) aflijnt van andere gedragingen.

Eender welk kenmerk van gedrag gebruiken als de unit of behavior, 
van heel concrete kenmerken zoals de mate waarin een hendel naar 
beneden wordt verplaatst (“hendel duwen”) tot heel abstracte 
kenmerken zoals de mate waarin een gedrag nieuw is (zoals in 
studies rond creativiteit). Welke eenheid je gebruikt zal bepalen wat 
voor soort verandering in gedrag je zal krijgen wanneer je die 
respons klasse laat volgen door bepaalde uitkomsten. 

vb als je elk nieuw gedrag laat volgen door aanbiedingen van 
voedsel, dal zal dit leiden tot toename van aantal nieuwe 
gedragingen. Het operante gedrag is dan "nieuw gedrag stellen". 
En als je voedel geeft wnr dier tijdtje wacht na drukken op hendel 
alvorens opnieuw te drukken, dan zal dier minder snel op de 
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hendel duwen . Het operante gedras is dan "met lange 
tussenpozen op de hendel duwen".

Hoe best denken over operante conditionering

1Operant gedrag is nooit individueel gedrag maar altijd een klasse 
van gedragingen. 

vb als elk nieuw gedrag laten volgen door voedsel, dan bestaat 
respons klasse uit verschillende gedragingen (op hendel drukken 
met kinker poot, met de rechter poot, met de snuit) MAAR geen 
enkel gedrag wordt 2 keer op dezelfde manier uitgevoerd (ene 
keer zal beetje harder op hendelduwen dan de andere keer). Dus 
als we verder willen dan de studie van elk uniek gedran dan 
moeten we best denken itv respons klassen: verzamelingen van 
gedragingen die iets met mekaar gemeenschappelijk hebben.

2De eenheid van gedrag (unit of behavior) cruciaal is in het 
begrijpen van operante conditionering.

vb bekachtiging van nieuw gedrag: als je elk apart gedrag bekijkt 
(drukken op hendel met linker poo), zou je verkeerd besluiten dat 
de relatie tussen gedrag en voedsel leidt tot afname in frequentie 
van gedrag. Nadat dit gedrag één keer is gesteld, zal het nooit 
meer gesteld moeten worden omdat het niet meer nieuw is. De 
klasse van gedrag wordt bekrachtigd zoals die afgelijnd werd op 
basis van de gekozen eenheid van gedrag (het feit dat het gedrag 
nieuw is).

vb zelfde conclusie bij ratten die enkel voedsel krijgen als ze 
bepaalde periode wachten alvorens ze opnieuw op de hendel 
drukken. Als gevolg van deze procedure neemt de frequentie van 
hendel duwen af. 

�Als we "hendel duwen" zien als eenheid van gedrag, dan 
komen we tot conclusie dat de frequentie van hendel duwen 
afneemt omdat het soms gevolgd wordt door voedsel. Als we 
echter "traag duwen" zien als de eenheid van gedrag (dus een 
patroon van drukresponsen waarbij er tussen elke respons een 
bepaalde periode gewacht wordt), dan zien we dat dit patroon 
in frensuentie toeneemt wnr altijd gevolgd wordt door 
voedsel.



Hoofdstuk 3 Operante conditionering: effecten van regelmatigheden in het voorkomen van prikkels en
gedrag (elina margashvili) 20

�Situaties waarin de eenheid van gedrag (en dus de respons klasse die 
gekoppeld wordt aan een Sr constant blijft. Deze kan wijzigen over de 
tijd heen. (zie onder shaping)

b)Shaping: Het creëren van nieuw gedrag

Men kan gedrag stelselmatig vorm geven (“to shape”), zelfs tot op het 
punt dat volledig nieuw gedrag ontstaat. dus de eenheid van gedrag kan 
wijzigen over tijd heen.

ook prototypische operante gedragingen zoals drukken op hendel 
zijn gedragingen die via shaping procedure tot stand zijn gebracht. 
Een rat zal eerste keer in Skinner-box geplaatst zelden of nooit op 
een hendel duwen. Rat is wel vertrouwd met verschillende 
gedragscomponenten die betrokken zijn bij het op hendel duwen 
(recht staan op achterste poten, naar voren brengen van 1 of 
meerdere poten, neerdrukken van de poten op een object). Wat 
nieuw is, is de sequentie waarin deze gedragingen gesteld worden en 
deze sequentie vormt het gedrag "op hendel duwen" 

Shaping als effect:(stelselmatige veranderingen in gedrag door het 
stapsgewijs veranderen van de eenheid van gedrag) kan enkel tot stand 
komen omdat er verschillen zijn tussen individuele gedraginen binnen 
elke klasse van gedragingen. 

vb Duwen op hendel: een shaping procedure 

Fase1 bekrachtiger wordt toegedient telkens de rat op een hendel
duwt, ongeacht hoe hard dat de rat duwt. De rat druk met een 
gemiddelde kracht van 52, al varieert dit van 16 tot 88 (zie linkse 
distributie).
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Fase2 bekrachtiger enkel toegediend indien de rat duwt met 
kracht van 64 of meer. Hierdoor zal de rat harder duwen, met 
gemiddelde kracht van 76 van 40 tot 112 (zie rechtse distributie). 
nu is nieuw gedrag (drukken met kracht van 112 tot stand 
gekomen.

Fase3 bekrachtiger enkel toedienen indien de rat drukt met 
kracht van 88 of meer. Dit zal resulteren in shift van de distributie 
naar rechts omdat de rat nog harder zal beginnen drukken op de 
hendel. 

Domjan 2000 shaping ook belangrijk bij vormen van gedrag bij 
mensen: 

Fietsen omvat 3 grote responscomponenten: sturen, trappen en 
evewicht houden. Kinderen die leren rijsen, beginnen met leren 
trappen. Trappen is een nieuwe reactie. Tijdens het leren trappen, 
zal het kind waarschijnlijk niet veel aandacht besteden aan het 
sturen. Als het kind eenmaal heeft leren trappen, is ze klaar om dit 
te combineren met sturen. Pas nadat het kind heeft geleerd 
trappen te combineren met sturen, is het klaar om de 
balanscomponent toe te voegen. Het toevoegen van de 
balanscomponent is het moeilijkste deel van de taak.

Merk op: shaping kan gezien worden als de ontogenetische evolutie 
van een nieuw gedrag, dat is, de ontwikkeling van een nieuw gedrag 
tijdens het leven van een organisme.

Net als bij de fylogenetische evolutie van niewue kenmerken en 
gedraginen van een soort is ook shaping afhankelijk van 
variabiliteit. Er moeten verschillende gedragingen voorkomen 
zodat gewenste gedrag kan beloond worden. Dankzij variabiliteit 
in gedrag kan men stap per stap tot volledig nieuw gedrag 
komen. 

c)De samenhang tussen verschillende geconditioneerde veranderingen in 
gedrag. 

Net als klassieke bij operante conditionering lijkt pas op te treden nadat 
er een verandering optreedt in het oordeel over het verband tussen 
gedrag en prikkel. maw proefpersonen moeten zich bewust zijn van het 
verband tussen gedrag en Sr voordat dit verband gedrag kan 
beïnvloeden.
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In oudere studies probeerde men het het taalgebruik van pp te 
beinvloeden door verbale bekrachtiginers te geven. Als proefleider 
“Uhhum” gebruikt op positieve manier telkens wanneer de pp een 
meervoud gebruikte (“stoelen” in plaats van “stoel”). Blijkt dat it idd 
resulteerde in een stijging in de frequentie van gebruik van 
meervouden. Bovendien bleken pp zich totaal niet bewust van de 
regel die de proefleider gebruikte.

Verder oz toont aan dat conditioneringseffect te wijten was aan feit 
dat de pp dachten een andere, gecorreleerde regel geleerd hadden. 
Sommige pp dachten dat de proefleider graag hat dat ze over 
bepaalde thema’s spraken en in die thema’s gebruikten men net meer 
meervouden. dus pp merkten dit verband (praten over juwelen leidt 
tot interesse van proefleider) bewust op. ⇒blijven praten over 
onderwerp en gebruiken daardoor veel meervouden.

vb verduidelijkt probleem bij studies rond onbewust leren. Bij het 
meten van bewustzijn moet men ook rekening houden met eventueel 
gecorreleerde regels. Veel gedrag dat het gevolg lijkt te zijn van 
onbewust leren, blijkt zo achteraf toch het gevolg te zijn van bewust 
leren van een gecorreleerde regel. ⇒maw men moet niet enkel kijken 
naar de eenheid van gedrag die door de proefleider gehanteerd 
wordt (namelijk of er een meervoudsvorm gebruikt wordt) maar ook 
naar andere eenheden van gedrag die leiden tot een gelijkaardige 
respons klasse (vb., het spreken over juwelen).

Uit ander oz: gedrag een functie is van bewuste (in de zin van 
verbaliseerbare) kennis over spatio-temporele verbanden tussen 
gedrag en prikkels in de omgeving, zelfs wanneer die kennis niet in 
overeenstemming is met het feitelijke verband in de omgeving. als pp 
denken dat proefleider graag heet dat ze enkelvouden gebruiken 
doen ze dit ook zelfs als proefleider bekrachtingt eht gebruik van 
meervouden. Skinner maakt onderscheid tussen rule- governed en 
contingency-governed gedrag bij mensen waarbij hij tot de conclusie 
kwam dat het gedrag van mensen meestal onder controle staat van 
een regel dus afhankelijk is van verbaliseerbare kennis.

3.1.3 De eigenschappen van het organisme 

Ook operante conditionering bij allerlei levende organismes. Diersoorten 
verschillen in type van RSr en Sd-R relaties dat ze snel leren. (zie 
intrinsieke relaties 3.1.1.2 Algemeenheid (alle organismes vertonen operante
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conditionering) en specificiteit (verschillen tussen organismes in de 
voorwaarden waaronder ze operante conditionering vertonen).

3.1.4 De invloed van de bredere context

De impact van bepaald Sd: RSr verband op gedrag wordt gemodereerd 
door gebeurtenissen in bredere context waarbij andere prikkels en 
gedragingen betrokken zijn, zonder dat deze gebeurtennisen invloed 
hebben op de aard van de Sd:RSr relatie.

3.1.4.1 Andere Sd:RSr relaties

De invloed van een bepaalde Sd:RSr relatie is steeds afhankelijk van de 
aanwezigheid van andere Sd:RSr relaties in de omgeving. Altijd eerst kijken
naar alle opties die organisme heeft in bepaalde situatie. 

Stel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel. De 
mate waarin dit een invloed zal hebben op gedrag is afhankelijk van of 
er andere gedragingen zijn die ook kunnen leiden tot het krijgen van 
voedsel of andere (misschien belangrijkere) stimuli. Elk gedrag 
impliceert een keuze: Als men gedrag A stelt (vb., op een hendel 
duwen) kan men niet gelijktijdig gedrag B stellen (vb., uitrusten). Welk 
gedrag men stelt is dus niet enkel afhankelijk van de gevolgen van dat 
gedrag maar ook van de gevolgen van ander gedrag dat kan gesteld 
worden in de bredere context waarin men zich bevindt. 

Dit biedt ook een interessant handvat voor het veranderen van gedrag: 
het bekrachtigen van ander gedrag of “differential reinforcement of 
other behavior” 

Catania 2013 Stel dat je geconfronteerd wordt met een mentaal 
gehandicapt kind dat zelf-verwondend gedrag vertoont (vb., 
constant met zijn hoofd tegen een muur bonken). Men zou kunnen 
proberen om het gedrag kunnen bestraffen, maar kan dit negatieve 
neveneffecten hebben. Ook de regelmatigheid die het gedrag in 
stand houdt kunnen proberen te verwijderen. Maar soms is het niet 
duidelijk wat dit gedrag in stand houdt. Zelfs als wel duidelijk is 
welke regelmatigheid in de omgeving cruciaal is (vb., het kind stelt 
dit gedrag omdat het daardoor aandacht krijgt van verzorgers), is 
het vaak niet eenvoudig om die regelmatigheid te veranderen (vb., 
geen aandacht schenken aan een kind dat zichzelf verwond is 
onethisch). Een alternatieve oplossing is het bekrachtigen van een 
ander gedrag, bij voorkeur een gedrag dat niet samen kan uitgevoerd
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worden met zelf-verwondend gedrag (vb., meer aandacht besteden 
aan het kind wanneer het stil zit). DRO kan dus een nuttig aanpak zijn 
voor het veranderen van gedrag.

De impact van één bepaalde Sd:RSr relatie lijkt afhankelijk te zijn van hoe 
uniek de Sr prikkels zijn.

Stel dat je een duif wil aanleren om bij het branden van een groen licht 
op de linkse toets te drukken en bij het branden van een rood licht op 
de rechtse toets. In de ene conditie krijgt de duif telkens als het correct 
reageert eenzelfde type voedselbrokje, ongeacht of het op de linkse of 
op de rechtse toets drukt. In de tweede conditie krijgt het ook voor elk 
correct antwoord een voedselbrokje, maar nu heeft dat brokje een 
andere vorm na het drukken op de linkse toets (vb., ronde vorm) dan na 
het drukken op de rechtse toets (vb., vierkante vorm). Onderzoek toont 
aan dat er meer correcte antwoorden gegeven worden in de tweede dan
in de eerste conditie. Je kan dus leren vergemakkelijken door 
verscheidenheid aan te brengen in de uitkomsten van gedrag. Dit effect 
noemt men het “differential outcomes effect” DOE. Het heeft heel 
belangrijke pedagogische implicaties. Zo kan men bij personen met 
leerproblemen gaan werken met een grotere verscheidenheid aan 
uitkomsten om zo nieuw leren te vergemakkelijken

3.1.4.2 Sr-vormende ingrepen (establishing operations)

Allerlei aspecten van de bredere context zullen bepalen in welke mate een 
Sr zal functioneren als een bekrachtigende of bestraffende stimulus. 

vb rat die op hendel duwt R en daardoor voedselbrokjes (Sr) krijgt. 
Deze RSr relatie zal veel meer impact hebben (snellere toename in de 
frequentie van hendel duwen) wanneer de rat al lang voor het 
experiment niet gegeten heeft. Dit is voedseldeprivatie: men ontzag 
voedsel aan de rat. Itv mentale processen deze ingreep er voor zorgt 
dat rat gemotiveerd is om te eten en daarom snel leert dat het voedsel 
kan krijgen door op de hendel te duwen. Functionele benadering: 
ingrepen die de bekrachtigende waarde van de Sr beïnvloeden. 

“Sr-vormende ingrepen”: procedures die de bekrachtigende of 
bestraffende impact van een Sr beïnvloeden (vb., voedsel-deprivatie 
vormt de bekrachtigende waarde van de Sr).

Sommige ingrepen zoals voedsel-deprivatie hebben vanaf de geboorte een 
Sr-vormende functie. Andere gebeurtenissen daarentegen hebben een Sr-
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vormende functie die aangeleerd is tijdens het leven van het organisme. 
Vaak gaat het hierbij om gebeurtenissen die in het verleden zijn samen 
voorgekomen met de aanwezigheid van bepaalde Srs. 

vb geur van koffie: aanwezigheid van geur van koffie zal er voor zorgen 
dat bekrachtigende waarde van koffie toeneemt: men dot meer moeite 
om de koffie te kunnen consumeren bereid zijn om meer te betalen). ⇒ 
niet enkel complexe ingrepen (vb deprivatie) maar ook enkelvoudige 
stimuli (vb geur of geluid) een Sr-vormende functie hebben. 

2 subtiel verschillende effecten van Sr-vormende gebeurtenissen:

 Retrospectief effect: de Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt de 
impact van oude RSr relaties op het huidig gedrag. vb in 
verleden heb je geleerd dat je in bep winkel lekkere koffie kan 
kopen. Geur van vers koffie vergroot de kans dat je naar die 
winkel zal gaan om koffie te kopen. De relatie tussen winkel en 
koffie was dus al in het verleden aanwezig. 

 Prospectief effect: de Sr- vormende gebeurtenis bepaalt de mate 
waarin nieuwe RSr ervaringen een invloed hebben op gedrag. vb 
koffie ruiken in winkel waar je nog nooit geweest bent. Dan zal 
door geur van koffie als Sr-vormende gebeurtenis effect van 
nieuwe ervaring op het later gedrag sterker worden (vb kans is 
groter dat je later opnieuw die nieuwe winkel zal bezoeken om 
koffie te kopen).

Onderscheid tussen prikkels die functioneren als Sds en prikkels die een Sr-
vormende functie hebben. Beide soorten van prikkels modereren de impact 
van RSr relaties op gedrag. Het verschil tussen beide zit in de reden 
waarom ze dit modererend effect hebben.

 Prikkels met Sd functie is omdat ze aangeven wanneer de RSr 
relatie opgaat. vb lichtje geeft aan dat duwen op hendel gevolgd 
wordt door voedsel. Lichtje is dan prikkel die invloed heeft op 
gedrag omdat het gevolgen van het gedrag aangeeft. 

 Prikkels met Sr-vormende functie is omdat ze de bekrachtigende of 
bestraffende waarde van de Sr beïnvloeden. De aanwezigheid van 
een Sr-vormende prikkel heeft meestal geen invloed op de RSr 
relatie. vb duwen op hendel gevolgd door voedsel ongeacht of het 
dier vooraf gedepriveerd is geweest. 
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Om dit onderscheid duidelijker te maken: vb zaklamp die op batterijen 
werkt. Zaklamp heeft rood licht dat aangeeft of de batterijen nog 
geladen zijn. Dit lichtje is Sd: drukken op de aan-knop van de zaklamp 
R resulteert enkel in het schijnen van de zaklamp (Sr) wanneer rode 
indicatorlampje brandt. 

En de kans dat je op aan-knop duwt is afhankelijk van de bredere 
context waarin je je bevindt vb zaklamp aanzetten in donkere ruimte 
dan in goed belichte kamer, verlichting van kamer functioneert als Sr-
vormende prikkel: het schijnen van zaklamp heeft grotere 
bekrachtigende waarde wanneer je in donker zit dan wanneer het 
licht in de kamer brandt. Verlichting van de kamer heeft geen invloed 
op de kans dat het drukken op de aan-knop R gevolgd zal worden 
door het schijnen van de zaklamp (Sr). Indicator-lampje en de 
verlichting hebben dus impact op gedrag maar om verschillende 
redenen. 

Zelfs Sd prikkels een Sr-vormende functie kunnen hebben: vb. lichtje 
dat aangeeft dat duwen op hendel gevolgd wordt door voedsel komt 
herhaaldelijk samen voor met voedsel (elke keer als rat op de hendel 
duwt na het zien van het lichtje). Hierdoor kan lichtje de 
bekrachtigende waarde van voedsel vergroten, net zoals elke prikkel 
die vaak voorkomt met voedsel (vb geur van voedsel) de 
bekrachtigende waarde van voedsel vergroten. 

⇒mooi vb van hoe men steeds onderscheid moet maken tussen 
procedure (vb., de Sd die de RSr relatie aangeeft) en effect (vb., 
de Sd die functioneert als Sd of als Sr-vormende prikkel).

III.1.5 De aard van het verband 

III.1.5.1 Contingentie is belangrijker dan contiguïteit

Net zoals de contingentie tussen CS en US bepaald wordt door verschil 
tussen de probabiliteit van de US gegeven de CS [p(US/CS en de 
probabiliteit van de US gegeven de afwezigheid van de CS [p(US/CS, 
wordt de contingentie tussen een R en een Sr bepaald door het verschil 
tussen de probabiliteit van de Sr gegeven dat de R gesteld werd 
[p(Sr/R en de probabiliteit van de Sr wanneer R niet werd uitgevoerd 
[p(Sr/R. Operante conditionering is sterk afhankelijk van de mate waarin 
p(Sr/R) verschilt van p(Sr/R.
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Dieren zijn heel gevoelig voor de mate van contingentie tussen R en Sr 
blijkt uit studie van Hammond 1980 bij ratten: de duur van de experimentele
sessie werd artificieel ingevuld in perioden van 1 seconde. Binnen elke 
periode kon de rat al dan niet op de hendel drukken waardoor ze voedsel 
(Sr) verkrijg met een probabiliteit van 0.05. maw op 20 responsen werd er 
slechts één beloond. Voedsel werd echter nooit toegediend als de rat niet 
duwde, zodat p(Sr/R) = 0.05 en p(Sr/R = 0.00. Dit is een positieve 
contingentie tussen het hendel drukken en het verkrijgen van voedsel. 
Onder deze voorwaarden nam de frequentie van R toch toe. Als hij de 
probabiliteit van voedsel zonder voorafgaande response gelijk stelde aan 
0.05 maw p(Sr/R) = p(Sr/R hielden de ratjes op met op de hendel te 
drukken. Wanneer hij van bij de aanvang (bij het begin) dergelijke 
contingentie invoerde werd door de proefdieren geen operant gedag 
geleerd. 

Contingenties zijn dus belangrijk. Maar niet enkel de aanwezigheid van een 
contingentie is belangrijk; ook het type van contingentie (positief or 
negatief) is cruciaal. Net als bij klassieke conditionering is het effect van 
positieve contingenties tussen een R en een bepaalde Sr tegengesteld aan 
het effect van negatieve contingenties tussen een R en diezelfde Sr. 

Bij sommige Srs zal een positieve contingentie tussen R en Sr leiden tot 
een toename in frequentie van het gedrag (dus bekrachtiging als effect; 
vb., vaker drukken op de hendel als hendel duwen de kans op voedsel 
vergroot) terwijl een negatieve contingentie tussen R en Sr zal leiden tot 
een afname in frequentie van gedrag (dus straf als effect; vb., minder 
vaak drukken op de hendel als hendel duwen de kans op voedsel 
verkleint). 

Bij andere Srs is het omgekeerde waar: een positieve RSr contingentie 
leidt dan tot straf als effect (vb., minder vaak drukken op de hendel als 
het de kans op een elektrische schok vergroot) terwijl een negatieve R
Sr contingentie leidt tot bekrachtiging (vb., vaker drukken op de hendel 
als het de kans op een elektrische schok verkleint).

Het is moeilijk zeker te zijn vooraf welke prikkels bekrachtigers zijn, 
maar de law-of-effect heeft een handige vuistregel: gedrag dat leidt tot 
positieve uitkomsten zal in frequentie toenemen terwijl gedrag dat leidt 
tot negatieve uitkomsten in frequentie zal afnemen.

Merk op: we spreken over uitkomsten" (consequences) in plaats van 
“prikkels”. Uitkomsten van gedrag zijn veel meer dan de aanwezigheid 
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van een concrete prikkel zoals voedsel (zie 3.0.1.1. Een uitkomst 
verwijst niet naar de prikkel zelf maar naar de impact van het gedrag op 
de prikkel. Als we uitgaan van het verschil tussen positieve en negatieve 
contingentie en het verschil tussen positieve en negatieve prikkels dan 
kunnen we een onderscheid maken tussen vier mogelijke uitkomsten 
van een gedrag: het gedrag leidt tot 1 een toename in de kans op een 
positieve prikkel; 2 een toename in de kans op een negatieve prikkel; 
3 een afname in de kans op een positieve prikkel; en 4 een afname in 
de kans op een negatieve prikkel. Uitkomsten 1 en 4 kan men 
beschouwen als positieve uitkomsten die meestal zullen resulteren in 
een toename in de frequentie van het gedrag (i.e., bekrachtiging als 
effect). Uitkomsten 2 en 3 daarentegen zijn negatief en zullen 
meestal leiden tot een afname in de frequentie van gedrag (i.e., straf als 
effect).

Wanneer er een negatieve contingentie is tussen een R en een Sr, zijn er 
twee manieren waarop R een invloed kan hebben op de Sr. 

 Sr is aanwezig en R leidt tot het stoppen of verdwijnen van de Sr. 
Een R die in frequentie toeneemt omdat deze een Sr doet 
stoppen of verdwijnen noemt men een ontsnappingsgedrag 
R. vb iemand zeurt vetrel je een smoes om weg te gaan, dit 
gedrag is een ontsnappingsgedrag omdat het er voor zorgt dat 
negatieve prikkel ophoudt. 

 R verkleint effectief de kans op de komst van de Sr. Een R die in 
frequentie toeneemt omdat het leidt tot een reductie in de kans 
dat de Sr zal optreden, noemt men een vermijdingsgedrag R. 
vb wnr iemand vaak zeurt, kan je kans op die negatieve 
gebeurtenis verminderen door die persoon te ontwijken. 
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III.1.5.2 Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie

Sommige bevindingen suggereren dat ook conditionele contingentie even 
belangrijk is voor operante conditionering als voor klassieke conditionering. 

St. Claire-Smith 1979 onderzocht ratten die geleerd hadden om op 
een hendel te duwen om voedsel te krijgen. 

1ste groep ratten hadden geleerd op hendel te drukken voor voedsel. 
Dan wordt drukken niet meer gevolgd door voedsel, maar door een 
shock, hierdoor daalde frequentie van hendel duwen. 

2de groep ratten kreeg exact dezelfde procedure, maar ze leerden 
vooraf ook dat een lichtje steeds gevolgd werd door de milde 
elektrische shock. Het lichtje werd ook aangeboden tussen het 
drukken en het aanbieden van de schok. Hier is de daling in 
frequentie van duwen veel minder. Contingentie tussen licht en schok 
interfereert met het leren van de R-schok relatie.

In functionele termen is er een effect van conditionele contingentie: 
Het drukken op de hendel heeft geen invloed op de probabiliteit van 
de shock in die situaties waarin er een lichtje is. De kans op de schok 
is even groot als het lichtje alleen aanwezig is A als wanneer 
zowel het lichtje als het drukken op de hendel aanwezig is AX; 
waarbij A=lichtje en X=drukken op hendel). Deze bevinding is dus het 
equivalent van blokkering in klassieke conditionering. 

III.1.5.3 Schema’s van bekrachtiging

a) Vier types van partiële bekrachtiging

Situaties met partiële (gedeeltelijke) bekrachtiging: In het dagelijks leven is 
vaak zo dat een bepaalde R niet steeds door een Sr gevolgd wordt. 
Wanneer bekrachtiging partieel is, moet men beslissen wanneer een R wel 
gevolgd wordt door de Sr en wanneer niet. Hierbij kan men 
bekrachtigingsschema’s volgen: 

 Vaste ratio (fixed ratio)FR Sr wordt aangeboden telkens dat een 
bepaald aantal gedragingen werden gesteld. fixed ratio van 1 op 20 
FR20 wilt zeggen dat Sr (vb. voedselbrokje) gegeven wordt elke 
keer dat het organisme een bepaald gedrag (vb. op hendel duwen) 
20 keer heeft gesteld. (zie Figuur 3.3, links). vb stuk-arbeid: 
arbeiders geld geven elke keer zij een bepaald aantal producten 
hebben afgewerkt. 
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 Variabel ratio (variable ratio)VR toedienen van de Sr ook afhankelijk 
van het aantal keer dat een gedrag gesteld wordt, maar het aantal 
keer dat een gedrag gesteld moet worden, varieert van moment tot 
moment. vb soms wordt een Sr gegeven na het stellen van 22 
gedragingen, de volgende keer na het stellen van 17 gedragingen, 
dan weer na 19 gedragingen, enzovoort (zie Figuur 3.3, rechts) vb 
gokapparaten (eenarmige bandiet): na aantal keer gedrag stelt (geld 
in het apparaat steken en aan een hendel trekken), wordt 
bekrachtiger gegeven (men wint geld). Hoeveel maal men geld in het 
apparaat moet steken voordat men wint, is echter variabel. Toch is 
bekrachtiger afhankelijk van aantal keer men gedrag stelt omdat 
apparaat zo geprogrammeerd is dat het er bepaalde hoeveelheid 
geld in de machine moet aanwezig zijn opdat er bekrahtiger kan 
worden gegeven. 

 Vaste interval (fixed interval): men bekrachtigt het eerste gedrag dat 
volgt op een welomschreven tijdsinterval. vb in een FI 30 krijgt het 
subject voedsel de eerste keer dat het op de hendel duwt nadat een 
interval van 30 seconden is verstreken.(zie Figuur 3.4. vb. uitbetalen 
salaris: elke maand op een vast tijdstip krijgt men geld, gaan 
ophalen van salaris aan loket kan gezien worden als gedrag dat 
bekrachtigd wordt door FI schema en dit gedrag kan enkel beloont 
worden de eerste keer dat gesteld wordt na bepaald vast interval. 
Dit is niet zuiver FI want het is ook afhankelijk van gedrag 
(hoeveelheid en kwaliteit van het werk dat men uitvoert) dan het 
gaan ophalen van het salaris.

 Variabel interval (variable interval): Sr wordt aangeboden na het 
eerste gedrag dat volgt op een variabel interval (zie Figuur 3.4. vb. 
Je belt iemand, maar de lijn is bezet. Het opnieuw opbellen is 
gedrag dat slechts beloond wordt (je krijgt de persoon aan de lijn) 
na een bepaald interval dat varieert van moment tot moment (soms 
lukt het direct, soms moet je een half uur wachten).

⇒deze vier soorten schema’s het resultaat van de kruising van twee 
kenmerken: Een schema kan vast of variabel zijn, en de toediening van 
de Sr kan afhankelijk zijn van het aantal gedragingen (een bepaalde 
ratio tussen bekrachtiging en gedrag) of van het tijdsinterval sinds de 
meest recente toediening van de bekrachtiger.
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b)De invloed van schema’s van bekrachtiging op de frequentie van R

Er bestaan duidelijke verschillen in het effect dat de verschillende schema’s 
hebben op het gedrag. Variabele schema’s resulteren in veel regelmatiger 
gedrag dan vaste schema’s. (schema)
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Afleiden hoe gedrag (vb op hendel duwen) gesteld wordt doorheen de 
tijd. Elke keer dat een gedrag gesteld wordt, gaat de lijn een beetje naar 
boven. Als de lijn plat blijft, wil dat dus zeggen dat er op dat moment 
geen gedrag gesteld wordt. Als de lijn traag stijgt, geeft dit aan dat het 
gedrag maar af ten toe gesteld wordt. Als de lijn snel stijgt, wijst dit op 
een hoge frequentie in het gedrag. 

Ratio schema’s leiden tot meer frequent gedrag dan interval 
schema’s (lijnen voor ratio schema’s liggen hoger dan voor interval 
schema’s). 

Variabele schema’s leiden tot meer constant gedrag dan fixed 
schema’s (lijnen voor variabele schema’s recht zijn terwijl die voor 
fixed schema’s afwisselend plat en hellend zijn).

�Als functionele psycholoog volstaat het te weten dat en hoe 
bekrachtigingsschema’s het gedrag beïnvloeden. Deze kennis kan 
gebruikt worden om te voorspellen wanneer een bepaald gedrag 
vaker gesteld zal worden dan een ander (vb. gokmachines die 
werken volgens een ratio schema vaker gebruikt zullen worden dan 
gokmachines die werken volgens een interval schema) en dus ook 
hoe men gedrag kan beïnvloeden (vb. door het schema aan te 
passen). ↔ cognitieve psycholoog: welke denkprocessen

Ongeacht het schema dat gekozen wordt, partiële bekrachtiging tot meer 
frequent gedrag leidt dan continue bekrachtiging. Dit lijkt vreemd want bij 
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continue bekrachtiging wordt elk gedrag gevolgd door een bekrachtiger 
terwijl bij partiële bekrachtiging het gedrag maar af en toe gevolgd wordt 
door een bekrachtiger. 

Catania 2013 sterkere effect van partiële bekrachtiging kan begrepen 
worden door na te gaan wat de unit of behavior is die bepaalt of er een 
bekrachtiger volgt. vb FR 5 een rat moet 5x op een hendel duwen om 
één brokje voedsel te krijgen. ipv te denken dat gedrag "hendel duwen" 
maar 1 van de 5 gevallen wordt gevolgd door voedsel, je kan stellen dat 
het gedrag “5 x op de hendel drukken” gevolgd wordt door voedsel. De 
unit of behavior is dus niet “drukken op de hendel”, maar “5 x drukken 
op de hendel.” Als het gedrag “5x op de hendel drukken” in frequentie 
toeneemt, zal er dus heel dikwijls op de hendel geduwd worden. 

Variabele schema’s: kan de unit of behavior niet gedefinieerd worden in 
termen van een vast aantal responsen, maar in meer abstracte termen 
zoals “herhaaldelijk drukken”. 

Begrip van operante conditionering is enkel mogelijk door gedrag te 
zien als meer dan een bepaalde beweging van ledematen maar als een 
respons klasse die op basis van allerlei criteria (units) kan afgelijnd 
worden.

c) De invloed van schema’s van bekrachtiging op keuzegedrag

Schema’s van bekrachtiging beïnvloeden niet alleen de frequentie van 
gedrag maar ook de keuze van gedrag, dus welk gedrag men zal kiezen 
wanneer er verschillende opties zijn. Elke organisme moet constant kiezen 
wat hij/zij zal doen. vb tv kijken of in de tuin werken. Elk van deze 
activiteiten is verbonden met bekrachtigingsgeschiedenis en in welke mate 
vanuit deze bekrachtigingsgeschiedenis iets kan voorspeld worden van wat 
hier en nu mijn keuze zal zijn?

Experimentele procedures (antwoord):  

Studie van proefdier in T-doolhof: waarbij de keuze herleid werd tot 
links of rechts lopen. Tolman: alle gedrag van mens en dier 
uiteindelijk berust op een keuze tussen alternatieven. 

Drukgedrag van de rat (of het pikgedrag van de duif) in de 
traditionele Skinner-box uiteindelijk ook keuzegedrag. Er is altijd de 
keuze tussen drukken (of pikken) of ‘iets anders doen’. Duiven in 
Skinner-box: er zijn 2 druksleutels ipv 1 die ieder afzonderlijk 
verbonden zijn aan verschillend bekrachtigingsschema. vb drukkel op 
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sleutel A leidt tot voedsel volgens schema VI30 sec Variabel 
Interval met een gemiddelde van 30 seconden). Na verloop van tijd 
er is stabiel en hoog frequent gedrag. Nu wordt 2de sleutel B in 
kooi aangebracht: drukken op deze sleutel leidt tot voedsel volgens 
schema VI10sec Variabel Interval met een gemiddelde van 10 
seconden). Na verloop van tijd verliest de duif interesse voor de 
eerste sleutel A en pikt meer op tweede sleutel B. toont aan dat 
het stellen van een bepaald gedrag niet uitsluitend beïnvloed wordt 
door de bekrachtigingsgeschiedenis die eraan verbonden is maar 
ook door de aard van de gelijktijdig (concurrently) aanwezige 
gedragsalternatieven die betrokken zijn in een ander schema. dus 
‘concurrent schedules’ ofte gelijktijdige schema’s.

Als twee gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden volgens een variabel 
intervalschema, dan is er wetmatig verband tussen de relatieve frequentie 
waarmee een van beide alternatieve gedragingen gesteld wordt en het 
aantal bekrachtigers dat aan elk van de alternatieven verbonden is. Dit is 
de kern van de matching law: complexiteit van keuzegedrag nog beter te 
modelleren

Links: relatieve frequentie waarmee één der gedragsalternatieven (in dit 
geval gedragsalternatief A gesteld wordt. dus frequentie van gedrag A 
in verhouding tot de frequentie van beide gedragingen. Als er geen 
specifieke voorkeur voor A of B is, dan is de ratio .50.

Rechts: relatieve bekrachtigingswaarde van alternatief A, waarbij rA en 
rB overeenkomen met het aantal bekrachtigers die het gevolg waren van
gedrag A (rA) en van gedrag B (rB). De “matching law” wijst nu op (vrij) 
perfecte matching is tussen beide ratio’s.

Matching law enkel geldig indien aan bepaald voorwaarde wordt 
voldaan, dus enkel geldig bij interval schema’s. Bij deze schema’s is nooit
zeker op welk moment interval verlopen is en dus op wel moment het 
stellen van gedrag beloond wordt. Daarom is zinvol om meerdere 
gedragingen te bijven stellen (soms duwen op sleutel 1 maar soms ook 
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op sleutel B want dat zal leiden tot de Sr telkens het de eerste response 
is na bep interval). Als 2 gedragingen bekrachtigd worden volgens fixed 
ratio (vb., FR10 en FR25 dan zal het organisme enkel het gedrag 
stellen dat het meest bekrachtigd wordt (vb., FR10. 

Elk gedrag wordt wellicht bepaald door enorm veel factoren, deze 
wetmatigheden kan je ontdekken in het labo omdat daar de invloed van 
één factor of van meerdere factoren te bestuderen valt terwijl we de 
andere factoren constant houden.

De matching law heeft aanleiding gegeven tot oz “behavioral 
economics”: bepaalde variabelen toegevoegd aan de matching law. ook 
omvang van de bekrachtigers en het tijdsinterval van toediening (delay) 
spelen een rol. ⇒heuristische waarde

Rachlin en Green 1972 concurrent- chain procedure uitgroeide tot een 
paradigma om zelfcontrole te bestuderen. 

Proefdieren krijgen keuze tussen onmiddellijke kleine hoeveelheid 
voedsel en een uitgestelde grotere hoeveelheid voedsel, ze kiezen 
voor onmiddellijke kleine hoeveelheid. 

Tussenluik in het keuzegedrag ingebouwd: proefdieren 
geconfronteerd met 2 druksleutels. Net als boven drukken op de ene 
sleutel tot een kleine “beloning” en het drukken op de andere tot een 
grotere “beloning”. Voor beide sleutels drukken is er een 
wachtperiode, maar deze was langer voor de grote dan voor de 
kleine uitkomst. In dit geval er is voorkeur voor de grotere "beloning" 
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ondanks dieren langer moesten wachten dan op kleine "beloning" 
⇒conclusie: zelfcontrole wordt getraind  

III.1.5.4 Indirecte verbanden 

a) Tussen R en Sr prikkels

Oz naar secundaire bekrachtiging heeft aangetoond dat gedrag ook 
beïnvloed kan worden door indirecte spatio-temporele verbanden tussen 
het gedrag en prikkels in de omgeving. 

Getest in context van de drive theorie van Hull: bekrachtigende waarde 
van een Sr werd bepaald door de mate waarin de prikkel voldoet aan 
een behoefte (of drive). 

Primaire bekrachtigers: Sr prikkels die voldoen aan een biologische, 
aangeboren behoefte (vb eten en drinken).

Secundaire bekrachtigers: prikkels die 1 samen voorkomen met 
primaire bekrachtigers of 2 gebruikt kunnen worden om andere 
(primaire) bekrachtigers te bekomen. Aangetoond: men kan gedrag 
veranderen door het te relateren aan een secundaire bekrachtiger. 
Biedt evidentie voor invloed van indirecte verbanden. R wordt 
gerelateerd aan een neutrale Sr die enkel invloed heeft omdat die Sr 
gerelateerd is aan een andere Sr

Bekrachtiging door prikkels die samen zijn voorgekomen met primaire 
bekrachtigers noemt men ook geconditioneerde bekrachtiging: 

vb. een toon wordt op contingente wijze gevolgd door voedsel. 
Nadien leert dier om op hendel te duwen indien dit leidt tot de 
aanbieding van de toon. Het aanbieden van toon bekrachtigt het 
duwen op de hendel. Toon functioneert als een bekrachtiger omdat 
het voordien samen ging met een prikkel die reeds daarvoor 
functioneerde als bekrachtiger (voedsel). De functie van één prikkel 
(voedsel) kan dus transfereren naar een andere prikkel (toon) als 
gevolg van het feit dat beide prikkels samen voorkomen. Dit is een 
vorm van klassieke conditionering, namelijk de impact van het samen 
aanbieden van prikkels op de functie van die prikkels.

vb Geconditioneerde bekrachtigers spelen een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven: vaak voedsel eten met bepaalde geur, de geur 
wordt geconditioneerde bekrachtiger en kan gedrag in frequentie 
doen toenemen. 
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Tweede vorm van secundaire bekrachtigers zijn prikkels die gebruikt 
kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen: token reinforcers. 

vb geld: elke mens doet alles om geld te bekomen. Geld=meest 
effectieve bekrachtiger. Maar geld op zich voldoet aan geen enkele 
biologische behoefte (honger, dorst, warmte). Delg effectief omdat 
verbonden is met het bekomen van andere bekrachtogers vb met 
geld kan je voedsel, drank,.. kopen. gedrag stellen (tokens of het 
geld inruilen) opdat de primaire bekrachtigers kunnen bekomen 
worden terwijl bij andere geconditioneerde bekrachtigers, de relatie 
tussen de geconditioneerde en primaire bekrachtigers onafhankelijk 
is van een bijkomend gedrag van het organisme. 

Token bekrachtigers zijn enorm efficiënt middel om gedrag te sturen: 
Men leerde apen voedsel te bekomen door plastieken schijfjes in een 
apparaat te deponeren. Nadien leerden ze dat die schijfjes of tokens 
verkregen konden worden door een bepaald aantal keer op de 
hendel te drukken. De frequentie van het drukken wordt in dezelfde 
mate beïnvloed door tokens als bekrachtigers dan door voedsel als 
bekrachtiger. wnr getrainde apen samen in een hok werden geplaatst 
en er tokens in het hok werden gelegd, er een strijd uitbrak over het 
bezit van de tokens. Sommige apen begonnen zelfs te bedelen voor 
tokens of stalen tokens van andere dieren.

b) Tussen Sd prikkels en R

OZ toond ook aan dat indirecte verbanden tussen Sd en R een invloed 
hebben op operante conditionering.

Colwill en Rescorla 1988 studie met ratten

Fase 1 Sd1 R1 - Sr1

Sd2 R1 - Sr2

R1 (met de neus drukken op een knop) gevolgd door voedsel Sr1
wanneer een lichtje brandde Sd1. Diezelfde R1 werd gevolgd 
door suikerwater Sr2 wanneer een toon werd aangeboden Sd2

Fase2 R2 - Sr1

R3 - Sr2

ratten leerden dat R2 (duwen op een hendel) steeds gevolgd werd
door voedsel Sr1 en dat R3 (trekken aan een ketting) steeds 
gevolgd werd door suikerwater Sr2. Er waren geen Sds
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Test: Sd1 R2 of R3?

Sd2 R2 of R3?

ratten moesten kiezen tussen R2 en R3 R1 was niet meer mogelijk 
omdat de knop was verwijderd). Wnr ze die keuze kregen tijdens 
de aanbieding van het lichtje Sd1 kozen ze boven kans voor R2. 
Tijdens het aanbieden van de toon Sd2 kozen ze echter voor R3.
De Sd beïnvloedde dus de keuze van R ondanks het feit dat de 
twee nooit samen zijn voorgekomen maar enkel indirect gelinkt 
zijn via een bepaalde Sr. dus Sd1 en R2 indirect met mekaar 
gerelateerd omdat ze beide met Sr1 voorkwamen. De indirecte 
relatie tussen Sd2 en R3 was het resultaat van een 
gemeenschappelijke relatie met Sr2.

III.1.5.5 Verandering in de aard van het verband

a) Geen verband gevolgd door wel een verband: R-preexposure, Sr-
preexposure, en de afwezigheid van contingentie

Het alleen voorkomen van de R of de Sr de impact van een later 
verband tussen die R en Sr verzwakken. Aangeleerde hulpoloosheid: 
nefaste invloed van de afwezigheid van een RSr verband op latere 
effecten van de aanwezigheid van een RSr verband 

Fase 1 yoked-design: één groep honden krijgt elektrische schok die 
ophoudt wanneer de dieren een vooraf bepaald onsnappingsgedrag 
stellen. In een parallelle (yoked) groep krijgen de dieren exact 
dezelfde aanbieding van schokken, maar ze kunnen niets doen om 
deze te doen ophouden. Hier is dus een niet-contingente relatie 
tussen gedrag en schok (Sr).

Fase 2 beide groepen in gewijzigde situatie waarin ze 
vermijdingsgedrag moeten leren, tweede groep leert het niet. Het 
leren van een contingentie tussen response en Sr wordt bemoeilijkt 
wanneer ze eerst ervaren dat hun gedrag geen impact heeft op 
belangrijke prikkels in hun omgeving. Geeft inzicht in depressie en 
nieuwe behandelingen er tegen.

Maier en Seligman 2016 in een recent artikel zelf beargumenteren 
dat hun oorspronkelijk idee niet klopt. nieuwe theorie stelt: 
herhaaldelijk ervaren van aversieve gebeurtenissen op zich al 
voldoende is om hulpeloos gedrag tot stand te brengen. De impact 
van aversieve gebeurtenissen op hulpeloos gedrag kan echter 
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voorkomen worden door te leren dat men controle heeft over die 
gebeurtenissen. Leert dat je controle hebt omdat dit de negatieve 
effecten van de schokken kan voorkomen. Hoewel de nieuwe theorie 
impliceert dat aangeleerde hulpeloosheid geen goede evidentie biedt 
voor het leren van de afwezigheid van controle, verandert dit niets 
aan het succes van de oude theorie in termen van predictieve waarde
(de toepassingen en studies die er uit voortgevloeid zijn). ⇒bel les 
voor alle wetenschappers: feit dat ideeën leiden tot succesvolle 
toepassingen wil niet zeggen dat die ideeën juist zijn!

b) Een RSr verband gevolgd door geen verband

Effecten van het verdwijnen van een contingentie. 

Acquisitie (verwerven van): Wanneer een gedrag R; duwen op een 
hendel) gevolgd wordt door een bekrachtiger Sr; voedsel), dan leidt 
tot toename in frequentie van het gedrag (vaker op de hendel 
duwen). Indien nadien de contingentie tussen R en Sr wordt 
doorbroken (drukken op de hendel leidt niet meer tot voedsel), dan 
zal de aangeleerde verandering in gedrag opnieuw verdwijnen. Dit 
effect noemt men extinctie/uitdoving. 

!Direct na de start van de uitdovingsprocedure, er voor een korte 
periode een stijging is in de frequentie van R = “extinction burst” gaat
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vaak samen met andere bijwerkingen (“side effects”) zoals een 
toegenomen variabiliteit in het gedrag en agressief gedrag. Dus 
doorbreken van de relatie tussen R en Sr (contingentie) impliceert 
dat er geen Sr meer wordt aangeboden, iets wat exploratief en 
afressief gedrag ontlokt (indien het voedsel voordien werd 
aangeboden los van het gedrag van het dier, zal het stopzetten van 
voedselaanbiedingen leiden tot exploratief en agressief gedrag). 

Deze bijwerkingen van extinctie-procedures beperken praktische van 
procedures bij veranderen van gedrag. Merk op: extinction bursts en 
de toegenomen variabiliteit in gedrag ook positieve effecten hebben: 
meer variabiliteit biedt immers meer mogelijkheden om nieuw gedrag 
tot stand te brengen (zie shaping). 

De mate van extinctie (daling in de frequentie van R als gevolg van de 
uitdovingsprocedure) wordt beïnvloed door de aard van de 
oorspronkelijke relatie tussen de R en de Sr. 

Hierbij is van belang of de R steeds gevolgd door de Sr (continue 
bekrachtiging; CRF of dat de R enkel af en toe gevolgd door de Sr 
(partiële bekrachtiging). Als bep gedrag tijdens Fase1 gevolgd wordt 
door een bekrachtiger, dan zal frequentie van het gedrag snel 
afnemen. Als gedrag tijdens Fase2 slechts partieel bekrachtigd 
wordt, zal gedrag tijdens extinctie minder snel verdwijnen =partial 
reinforcement extinction effect. 

Deze bevindingen te beggrijpen door unit of behavior: deze is anders 
bij partiële bekrachtiging 5x op een hendel duwen) dan bij continue 
bekrachtiging 1 x op een hendel duwen). Dit verschil ook tijdens 
extinctie waardoor 1 uitdovingsproefbeurt anders gedefinieerd moet 
worden voor partiële bekrachtiging 5 x duwen op de hendel zonder 
dit gevolgd wordt door voedsel) dan bij continue bekrachtiging 1 x 
op de hendel duwen zonder dat dit gevolgd wordt door voedsel). 
Hierdoor duurt het langer vooraleer een zelfde aantal unit of 
behavior voorkomt tijdens de uitdovingsprocedure 10 x “vijf maal 
drukken” zonder voedsel versus 10 x “drukken” zonder voedsel) en 
zal uitdoving dan langer duren bij partiële dan bij continue 
bekrachtiging. 

Pertial reinforcement extrinction effect:  vb kinderen die herhaaldelijk 
vragen naar knuffeldiertje en ouders die willen dat kind minder 
gehecht raakt. 1)afspreken, vraaggedrag reduceren door de vraag 
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naar de knuffel niet meer in te willigen. Als ze dit consistent doen, 
passen dus extinctie toe: vraaggedrag zal snel in fresuentie afnemen. 
2)antwoord afhankelijk maken maken van discriminaieve prikkels 
Sd's) knuffelbeertje geven voor slapen maar niet op andere 
momenten, kind meot wel weten wat discriminatieve prikkel is en 
men moet voorbereid zijn voor problemen als knuffel weggenomen 
wordt. 3 af en toegeven aan de vraag van kind en als kind niet 
ogpeeft. dan is kind onderworpen aan partiële bekrachtiging van het 
vraaggedrag. ipv af te nemen, zal vraaggedrag toenemen. Unit of 
behavior is immers verschoven van “één keer vragen” naar 
“herhaaldelijk vragen”: de kans op het krijgen van de knuffel is groter 
wanneer het kind blijft vragen (zagen) zelfs na een initiële afwijzing. 

c) De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context

Discriminatieve prikkels of Sds: rol van signalen die aangeven wanneer 
bepaalde RSr relaties opgaan. gedrag zal effect hebben als om te leren 
dat het gedrag dat effect kan hebben. Voorwaarden waaronder Sds 
controle hebben over gedrag wordt in de leerpsychologie onderzocht in 
studies rond de “stimulus controle van operant gedrag”. 

Net als bij occarsion setters in klassieke conditionering is er 
onderscheid tussen Sd die aangeeft dat gedrag zal gevolgd worden 
door een Sr en Sds die aangeven dat gedrag niet gevolgd zal worden 
door Sr. 

vb Sd geeft aan (lichtje) dat R (duwen op hendel) gevolg zal worden 
door een bekrachtiger (voedsel). Zo leiden de aanbiedingen van Sd 
tot toename in frequentie van R. Als R in aanwezigheid van Sd 
gevolgd wordt door bekrachtiger maar in aanwezigheid van Sd niet 
gevolgd door voedsel, dan zal aanbieding van Sd leiden tot daling 
van frequentie van R. Gedrag (al dan niet stellen van R staat dus 
onder controle van de Sd. 

Gebruik van discriminatieve prikkels een vorm is van differentiële 
bekrachtiging: een procedure waarbij een respons R onder bepaalde 
voorwaarden gevolgd wordt door een bekrachtiger (Sr) en onder andere
voorwaarden niet. 

Dit onderscheid tussen situaties waarin RSr relatie wel en niet 
opgaat wordt aangegeven door (discriminatieve) prikkel. In andere 
vormen van differentiële bekrachtiging wordt dit onderscheid 
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aangegeven door kenmerken van de respons zelf. vb duwen op 
linkse knop gevolgd door voedsel maar duwen op rechtse knop niet, 
locatie van knop geeft aan of drukken gevolgd zal worden door 
voedsel. dus unit of behavior (dat kenmerk van het gedrag dat 
bepaalt of een bekrachtiger zal volgen) niet enkel gedefinieerd kan 
worden itv het gedrag zelf (is het links of rechts gelokaliseerd? maar
ook in termen van discriminatieve prikkels (wordt het vooraf gegaan 
door een lichtje of niet?. Stimulus controle kan je (de effecten van 
discriminatieve prikkels op operant gedrag) zien als één vorm van 
discriminatie. !discriminatie is 1 mogelijk effect van differentiële 
bekrachtiging: R is frequenter wnr de RSr relatie opgaat dan 
wanneer de RSr relatie niet opgaat. Soms leidt differentiële 
bekrachtiging niet tot discriminatie maar tot generalisatie: RSr 
relatie die enkel geldig is onder bepaalde voorwaarden (als het licht 
brandt; als de linkse hendel wordt ingeduwd) heeft ook een invloed 
wanneer niet aan die voorwaarden voldaan is (als 21 het licht niet 
brandt; als het gaat om het duwen op de rechtse hendel). Catania: 
verschil tussen discriminatie en generalisatie kan je begrijpen in 
termen van overlap tussen respons klasse en de klasse van alle 
gedragingen die effectief veranderen als gevolg van een RSr relatie. 
Perfecte discriminatie: beide klassen overlappen volledig. 
Generalisatie: gedragingen die niet tot de respons klasse behoren 
worden beïnvloed. Bel goed evenwicht tussen discriminatie en 
generalisatie. Te uitgesproken discriminatie: gebeurtenissen in één 
situatie (licht brandt in één bepaalde ruimte op één moment in de 
tijd) geen invloed hebben op het gedrag in zeer gelijkende situaties 
(licht brandt in diezelfde ruimte maar op een ander moment in de 
tijd). Te uitgesproken generalisatie: zal een gebeurtenis in één 
situatie een invloed hebben op totaal verschillende situatie (andere 
ruimte waar geen licht brandt op een totaal ander moment in de tijd). 
Veel vormen van psychopathologie kan jebegrijpen als een teveel aan
discriminatie of generalisatie vb mensen die aan posttraumatische 
stress stoornis leiden, hun traumatische ervaring te sterk 
generaliseren naar veilige situaties. 

Kern van dit onderdeel: stimulus controle. oz naar verschillende 
moderatoren van stimulus controle, dus elementen van procedure die 
bepalen of iwm stimulus controle vastgesteld wordt (aard v Sd, van R of 
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RSr relatie, van organisme, bredere context, en veranderingen in de 
aard van Sd:RSr relatie). 

Types verschillen met betrekking tot de specifieke aspecten van 
stimuli in de omgeving die het gedrag bepalen (dus wat controleert 
het operant gedrag).

 Controle door een enkelvoudige stimulus. leidt tot nonrelational 
responding. vb als drukken op een hendel R wordt gevolgd 
door voedsel (Sr) als een lichtje brandt (Sd). Door training 
(blootstellen van het organisme aan deze Sd: RSr contingentie) 
zal het lichtje aanleiding geven tot de respons “hendel duwen”. 
Eén prikkel controleert dus het gedrag als gevolg van het 
voorafgaandelijk ervaren van de Sd: RSr contingentie. 

 Non-arbitrarily applicable relational responding (niet-arbitrair 
toepasbaar relationeel reageren). Gedrag wordt bepaald door 
een relatie tussen twee prikkels.

Links of rechts drukken voor een beloning. 
trainingsfase: 2 sets van stimuli. Links drukken: beloning als de 
linker stimulus onderaan identiek is aan de stimulus boven aan. 
Rechts drukken: beloning als rechterstimulus onderaan identiek is 
aan de stimulus boven aan. De pijl toont welk gedrag beloond 
wordt, men stelt vaker beloonde responsen. 
Testfase: ook voor stimuli die ze nog niet gezien hebben, kiezen 
ze juist. Gedrag staat dus niet onder de controle van de bovenste 
stimulus (de sample), maar van de relatie tussen de bovenste en 
de onderste stimulus. Het steunt op de relatie tussen fysieke 
kenmerken van tweestimuli. De relatie tussen die kenmerken is 
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niet-arbitrair: de fysieke kenmerken zijn eigen aan elk individuele 
stimulus. Oz: zowel mensen als dieren zijn in staat gedrag af te 
stellen op niet-arbitraire relaties.

  Arbitrarily applicable relational responding (arbitrair toepasbaar 
relationeel reageren). gedrag dat niet onder controle staat van 
één stimulus maar van de relatie tussen stimuli  (vorm van 
relational responding). De relatie is arbitrair, staat los van fysieke 
kenmerken van prikkels maw men gedraagt zich ALSOF 2 prkkels 
op bep manier gerelateerd zijn. stimulus equivalentie: stimuli 
aangeboden die random gekozen zijn.

Trainingsfase: deelnemers leren om bij sample * te kiezen voor 
stimulus ù (drukken op kinkerknop) en bij sample ù voor stimulus 
% (drukken op rechterknop). Testfase: kiezen tussen linkerknop 
of rechterknop. Mensen kiezen bij ù voor * en bij * voor %. Ze 
gedragen zich dus alsof ze denken dat * hoort bij of gelijk aan ù  
en dat ù hoort bij  of gelijk is aan %. Me kiest dus niet op basis 
van de bovenste stimulus alleen, maar ze reageren op een 
veronderstelde symmetrische relatie (hoort bij of gelijk aan) 
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tussen twee prikkels A hoort bij B, B hoort bij C dus A hoort ook 
bij C

Hoe komt men tot die relatie? het maken van keuzes tijdens de 
trainingsfase al voldoende om te handelen alsof bepaalde stimuli 
bij mekaar horen. Belonen van een keuze is dus een contextuele 
aanwijzing voor de aard van de relatie tussen prikkels 
(relationele contextuele cue). Maar soms zijn er ook meer directe 
aanwijzingen. Stel dat ik je vertel dat ù bij * hoort en dat % bij ù 
hoort. Wellicht zal je dan tijdens de testfase zoals beschreven in 
Figuur 3.9. onmiddellijk kiezen voor * bij sample ù en voor % bij 
sample *, zelfs al heb je de trainingsfase van Figuur 3.9. niet 
doorgemaakt. De verbale uitdrukking “hoort bij” is dan voor jou 
een voldoende aanwijzing om je te gedragen alsof bepaalde 
stimuli inderdaad bij mekaar horen. men kan ook allerlei relaties 
gaan veronderstellen. Stel dat ik je vertel dat * meer is dan ù en 
dat ù meer is dan %. Daarna vraag ik of je * aantal geldstukken 
wilt of % aantal geldstukken. Wellicht zal je kiezen voor * aantal 
geldstukken. Als je dit doet, is je gedrag afhankelijk van een 
arbitraire, veronderstelde relatie tussen * en %, namelijk dat * 
meer is dan %. 

Onderzoek doet vermoeden dat enkel mensen in staat zijn om 
zich te gedragen alsof stimuli op een bepaalde manier 
gerelateerd zijn (enkel mensen arbitrarily applicable relational 
responding vertonen). Stimulus equivalentie is nog altijd niet 
vastgesteld bij niet-menselijke organismes, het ligt aan de basis 
van ons gebruik van taal. vb van Törneke: een papagaai en kind 
worden beiden beloond om “Carla” te zeggen als een meisje de 
kamer binnenkomt. Dit lukt hen beiden na training. Er is echter 
een andere vorm van stimulus controle bij de papagaai dan bij 
het kind, als je “Carla” zegt, kind zal naar de deur kijken en 
verwachten dat het meisje binnen komt. De papagaai reageert 
niet zo. Het kind hecht dus betekenis aan de uitspraak. Het kind 
heeft geleerd dat de klank “Carla” hoort bij het meisje. Dit is de 
kern van taal: je hecht betekenis aan klanken en woorden door 
deze te relateren aan andere dingen, ook al hebben de 
kenmerken van die klanken en woorden vaak niets gemeen met 
de kenmerken van de dingen naarwaar ze erwijzen. Papagaai: 
leert de betekenis niet, maar leert het enkel te zeggen. De 
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papagaai doet dus aan nonrelational responding. Het kind stelt 
gedrag dat hoort bij arbitrarily applicable relational responding 
want het is afhankelijk van de veronderstelde arbitraire relatie 
tussen meisje en “Clara”, arbitrarily applicable relational 
responding is essentie van het geven van betekenis, is de nieuwe 
stroming in de klinische psychologie: Acceptance and 
Commitment Therapy ACT en Relational Frame Theory RFT. 
RFT de theorie over arbitrarily applicable relational responding 
waarop ACT gebaseerd is. 

⇒complexe vormen van leren!

III.2 Mentale proces theorieën 

Doordenker 3.2: verschillende procestheorieën van klassieke 
conditionering vertalen naar operante conditionering 

Deel III.2, vooral de stukken over de aard van en evaluatie van SR, 
RSr, en Sd-Sr modellen.

III.2.1 Associatieve modellen 

Modellen van operante conditionering gaan uit van de veronderstelling 
dat het effect van regelmatigheden in het voorkomen van gedrag en 
prikkels gemedieerd wordt door associaties.

III.2.1.1 SR modellen

a) De kern van SR modellen

Volgens een typische SR verklaring, zoals bij Thorndike 1911 en Hull 
1943, komt leren neer op het verwerven van een soort interne 
structuur die bestaat uit een associatie tussen het sensorische centrum 
van de stimulus en het motorische centrum van de respons. dus 
associatie tussen representaties van stimuli en responsen. 

vb rat die op hendel duwt wnr lichtje brandt en als gevolg voedsel 
krijgt. Volgens Thorndike zal aanbieding van voedsel (Sr) zorgen 
voor vorming van associatie tussen lichtje (Sd) en op hendel duwen 
R. Als gevolg van die associatie zal de aanbieding van het lichtje 
automatisch resulteren in het drukken op de hendel. Het voedsel (Sr) 
is dus iets waardoor men “leert” (associaties vormen). 

Er zijn ook SR modellen waarin Sr niet bel is voor leren. Guthrie 
1946 vormen van SR associaties louter het gevolg is van het 
samen voorkomen van de stimulus en de respons
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b) Het twee-factoren model van Mowrer

SR model van Mowrer bood antwoord op probleem van SR model van 
Thorndike 1911 Als de aanwezigheid van de Sr een noodzakelijk 
voorwaarde is om te leren, hoe kan je dan vermijdingsleren verklaren? 
Vermijdingsgedrag resulteert immers in afwezigheid van een negatieve 
prikkel. Hoe kunnen SR modellen verklaren dat ook de afwezigheid van 
een prikkel kan leiden tot operante conditionering? 

vb gedrag van ratten in shuttle- box: ingedeeld in 2 kamers die van 
elkaar gescheiden zijn 

Proefdier in 1 kamer geplaatst. Na een tijd wordt een lichtje 
aangeboden dat na bvb 10 sec gevolgd wordt door schok. Schok 
blijft duren tot proefdier door opening naar andere afdeling gaat. 
Na tijd opnieuw lichtje aangeboden en gevolgd door schok 
waaraan proefdier opnieuw kan ontsnappen naar eerste kamer. Na
tijd gaat ontsnappingsgedrag over in vermijdingsgedrag: als 
lichtje aangaat, loopt het proefdier naar de andere kamer nog 
voor de schok wordt toegediend, om schok te vermijden. 

Het leren van een ontsnappingsgedrag R wordt gevolgd door 
stoppen van een negatieve Sr) stelt voor de SR theorie weinig 
problemen: Het stoppen van een negatieve prikkel is een 
positieve uitkomst die kan leiden tot het versterken van de 
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associatie tussen het lichtje S en het weglopen naar de andere 
kamer R. Zodra het ontsnappingsgedrag overgaat in 
vermijdingsgedrag is er echter geen fysische stimulus meer die 
zou kunnen functioneren als ekrachtiger en zou de SR associatie 
tussen het lichtje en het gedrag moeten verzwakken waardoor het 
vermijdingsgedrag zou moeten dalen in frequentie. Als 
vermijdingsgedrag niet meer gesteld wordt, zal de schok opnieuw 
toegediend worden en kan de cyclus ontsnapping-vermijden 
weerom starten. Vermijdingsgedrag is vaak heel stabiel (dooft 
niet uit), dit spreekt voorspelling van SR theorie tegen.

Mowrer: twee-factoren theorie als oplossing voor dit probleem. Twee 
SR relaties die geleerd worden (vandaar: twee- factoren theorie). 
1Pavloviaanse SR associatie gevormd die gebaseerd is op 
continuïteit tussen de Sd en de Sr. Hierdoor zal de Sd reacties (vb 
vrees) ontlokken die enkel door de Sr werd ontlokt. 2Operante SR 
associatie wordt gevormd die resultaat is van stellen van R in context
van de Sd leidt tot positieve resultaten. In ontsnappingsfase is 
resultaat van R stoppen van Sr (schok). In Pavloviaanse SR reactie is 
er ander positief resultaat: stelen van R in context van Sd leidt tot 
verdwijnen van Sd en tot stoppen van geconditioneerde angst die Sd 
ontlokt. 

Unieke aspect van het twee-factoren model: assumptie dat 
ontsnappen aan geconditioneerde vrees kan functioneren als 
bekrachtiger voor vermijdingsgedrag, is niet zonder problemen. 
Allereerst zou de angst die de Sd ontlokt, na verloop van tijd ook 
moeten uitdoven. Hierdoor vervalt ook de tweede bron van 
bekrachtiging van R en zou dus ook R moeten uitdoven. De 
assumptie van een tweede bron van bekrachtiging stelt het probleem 
dus enkel uit en biedt geen fundamentele verklaring voor de 
vaststelling dat vermijdingsgedrag niet uitdooft. Ten tweede gaat het 
model uit van een SR verklaring van klassieke conditionering. Het 
valt dus ten prooi aan alle kritieken die gelden voor SR verklaringen 
van klassieke conditionering H2. Problematisch om de vrees die Sd 
ontlokt als deel van de UR te zien. Vrees is geen toestand die volgt 
op toedienen van aversieve stimulus, maar op het gaan toedienen 
ervan. Vrees ontstaat pas als men pijn verwacht. 

c) Algemene evaluatie van SR modellen
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Modellen schieten tekort, niet enkel als verklaring van vermijdingsleren, 
maar ook als verklaring van operante conditionering in het algemeen. 

(zie deel III.1Colwill en Rescorla 1985 tonen aan dat redenering dat 
er niet geleerd wordt over Sr maar door Sr Sr heeft geen impact) 
niet klopt: pdieren gedrag (duwen op hendel) dat leidt tot positieve 
prikkel (voedsel)niet stellen nadat positieve prikkel negatief 
geworden is (omdat het voedsel gepaard werd met misselijkheid). Dit
toont aan dat operante onditionering (verandering in gedrag als 
gevolg van het samen aanbieden van twee prikkels) gebaseerd is op 
kennis over de Sr. Volgens SR modellen speelt kennis over de Sr 
echter geen enkele rol in operante conditionering. 

Een studie van MacFarlane 1930, in Bouton, 2016  er wordt over Sr 
geleerd en dat leren dus meer is dan het vormen van nieuwe SR 
associaties. vb rat in bad water leerde zwemmen naar plaats waar 
bekrachtiger kreeg. Rat leerde dus enkel de locatie waar het een 
bekrachtiger kon krijgen! Deze analyse gaat uit van beperkte visie op 
gedrag als motorishce activiteit. Als we gedrag zien als klasse van 
responsen die afgelijnd worden obv unit, dan nunnen we bevindingen 
van MacFarlane op funcitonele niveau begrijpen als leren van gedrag. 
Duidelijk dat op mentale niveau dit gedrag kan geleerd worden indien
dier kennis verwerft over locatie van de bekrachtiger.

Veranderingen in de Sr geen invloed hebben op geconditioneerd gedrag. 
Habits (gewoontes): Gedrag dat niet beïnvloed wordt door 
veranderingen in zijn uitkomsten. Lastig habits vaststellen omdat habits 
gebaseerd is op niet vinden van impact van veranderingen in Sr. ook 
mogelijk dat verandering van Sr geen effect heeft omdat verandering te 
zwak was of gedrag niet gesturud door Sr maar door andere uitkomsten 
van gedrag.

III.2.1.2 RSr en Sd-Sr modellen 

Volgens RSr modellen wordt operante conditionering gemedieerd 
door de sterkte van de associatie tussen de representatie van het 
gedrag en de representatie van de uitkomsten van het gedrag. Als R 
geassocieerd is met een positieve Sr, dan zal de frequentie van het 
gedrag stijgen en omgekeerd bij negatieve Sr. Onduidelijk hoe de 
associatie een invloed heeft. Mogelijkheid dat activatie van de 
representatie van een positieve Sr kan leiden tot activatie van de 
representatie van R. Dit kan de kans verhogen dat R wordt gesteld. 
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Er zijn weinig modellen over de processen die verantwoordelijk zijn 
voor de vorming van RSr associaties. Reden: cognitieve psychologen 
richten hun aandacht op het verklaren van klassieke conditionering. 2 
redenen: 1eenvoudiger om klassieke conditionering te bestuderen dan 
om operante conditionering want de onderzoeker heeft veel meer 
controle over de situatie in klassieke conditioneringsprocedures dan in 
operante conditioneringsprocedures. 2overtuiging dat het vormen van 
RSr associaties gebaseerd is op dezelfde mentale processen als het 
vormen van SS associaties. Beide vormen van leren onder dezelfde 
voorwaarden lijken op te treden. Beide vormen van leren afhankelijk zijn 
van (conditionele) contingentie �RSr en SS associaties gevormd door 
dezelfde mentale processen  ⇒beter bestuderen door klassieke 
conditionering en meer controle over verbanden.

Als men veronderstelt dat operante conditionering gebaseerd is op RSr 
associaties die op dezelfde manier gevormd worden als SS associaties 
(beschreven door Rescorla & Wagner), dan kan men verschillende 
bevindingen verklaren die niet door SR modellen verklaard worden. Als 
men vb veronderstelt dat Rescorla-Wagner model ook opgaat voor 
vormen van RSr associaties, kan men verklaren dat operante 
conditionering niet bepaald wordt door enkel contiguïteit maar door 
(conditionele) contingentie. Ook effecten van Sr-revaluatie Colwill en 
Rescorla) kan men verklaren vanuit RSr modellen omdat er over de Sr 
geleerd wordt en dus veranderingen in de Sr kunnen leiden tot 
veranderingen in gedrag. 

RSr modellen zijn niet voldoende om alle functionele kennis over 
operante conditionering te verklaren, omdat ze niets zeggen over rol die 
Sds spelen in operante conditionering. Invleod van Sds in rekening 
brengen door representaties van Sds betrekken in RSr modellen. 2 
manieren waarop Sd invloed heeft binnen RSr modellen via associatie
tussen Sd en Sr:

1Oplossing: veronderstellen dat de invloed van RSr associaties op 
het gedrag gemoduleerd wordt door Sd representaties. Zo'n model 
lijkt op model van Bouton over klassieke conditionering. vb drukken 
op hendel gevolgd door voedsel wnr lichtje brandt, maar niet als 
lichtje niet brandt, dan leidt dit tot associatieve structuur in 
geheugen:
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Er is exitatorische associatie tussen R en Sr (volle lijn) waardoor 
activatie van de Sr kan leiden tot activatie van R. Associatie R is 
enkel actief wnr Sd aanwezig is.

Gelijkaardig model: situaties creëren waarin de Sd aangeeft dat de R
Sr relatie niet opgaat. vb drukken op hendel gevolgd door voedsel 
behalve wnr lichtje brandt, dan ontstaat associatieve structuur die 
gelijk is aan Bouton: verantwoordelijk is voor uitdoving van klassieke 
conditionering: 

Er is exitatorische associatie tussen Sr en R (volle lijn) die steeds 
actief is. Dit effect wordt tegengewerkt door inhibitorische 
associatie (gestreepte lijn) die enkel actief is wanneer de Sd 
aanwezig is. 

2manier waarop een Sd invloed kan uitoefenen binnen RSr 
modellen is via een associatie tussen de Sd en de Sr ⇒deze 
associatie kan operant gedrag op # manieren beïnvloeden. 

Allereerst kan de aanbieding van de Sd via de Sd-Sr associatie 
leiden tot de activatie van de Sr representatie. Deze activatie leidt 
tot activatie van de representatie van R. 

verklaring voor studie Colwill en Rescorla: Sd kan de selectie 
van R beïnvloeden, zelfs wanneer Sd en R slechts indirect 
gerelateerd zijn met elkaar. vb. Horen toon van Sd geeft aan 
dat voedsel kan bekomen worden door op knop te drukken. 
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Hierna wordt geleerd dat er ook voedsel bekomen kan worden 
door op hendel te drukken. Aanbieden toon, kans vergroot dat 
men op hendel drukt. Dit wordt verklaard doordat Sd-Sr 
associaties worden gevormd en dat Sd via de activatie van Sr 
representatie ook de representaties kan activeren van 
gedragingen die gerelateerd zijn aan de Sr. Denken aan kan zo 
leiden tot actie. vb Ideo-motor theory.

Dickinson 2012 tweede manier waarop Sds betrokken kunnen 
worden in RSr modellen, via SR leren: combinatie van een SR 
model en een RSr model. 

Samengaan van Sd en R resultaat van vormen SR associaties. 
vb zien van hendel (Sd) gaat samen met feitelijke duwen op 
hendel R = geleerde associatie doet denken aan duwen op 
hendel. Als er ook RSr associaties gevormd zijn, kan 
activatie van R representatie tot activatie van Sr 
representatie leiden. vb zien van hendel doet denken aan 
duwen v hendel wat doet denken aan voedsel dat in verleden 
werd aangeboden na duwen op hendel. (als gedachte aan 
voedsel ontstaan, zal nagegaan w of voedsel waardevol is, als 
ja dan kans verhoogd op hendel drukken)

Model biedt verklaring voor functionele kennis. vb als Sd-R 
associatie heel sterk is, gedrag wordt ontlokt puur obv de 
aanbieding van de Sd, dus zelfs als het gedrag niet (meer) leidt
tot een waardevolle Sr. Zo verklaart habitueel gedrag. In 
situaties waarin de Sd-R associatie niet sterk genoeg is om te 
leiden tot gedrag, kan leiden tot een gedragstendens die 
versterkt kan worden wanneer het gekoppeld is aan Sr die 
waardevol is voor het organisme. In die ssituaties zal gedrag 
dus doelgericht zijn: zal enkel optreden indien de Sr op dat 
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moment waardevol is. Model verklaart effecten van Sr-
revaluatie. 

Doordenker 3.3: p 211 Bolles: Sd sunctioneert als een signaal voor 
de aanbieding van een aversieve Sr (schok). De Sd zal daarom angst 
ontlokken. Maar zodra het dier erin slaagt om de Sr altijd te 
vermijden, zal de Sd nooit meer gevolgd worden de Sr en zou de 
angst dus moeten verdwijnen (uitdoving). Toch toont oz aan dat de 
Sd, zelfs na langdurige periodes van succesvolle vermijding, nog 
altijd angst zal ontlokken in situaties waarin het vermijdingsgedrag 
niet kan gesteld worden. Hoe kan je dit verklaren wanneer we 
uitgaan van de veronderstelling dat het vormen van Sd-Sr associaties
gebeurt in lijn met de veronderstellingen van het Rescorla-Wagner 
model?

Sd-Sr associaties bepaald door associatief proces Rescorla en 
Wagner 1972 Fase1 ontsnappingsfase onstaat sterke Sd-Sr 
associatie. Sd aanbieden dan leidt tot sterke verwachting van Sr. 
Als vermijdingsgedrag gesteld wordtn dan treedt geen Sr op. Er is 
dus grote verwachtingsdiscrepantie. Je kan ook doen alsof R een 
CS is⇒onderscheid tussen wat een gedrag is en wat een prikkel is 
moeilijk om exact te bepalen, dus laat ons uitgaan van het idee 
dat we de R behandelen als een CS. De ontsnappingstrials kan je 
dan coderen als A trials waarbij A staat voor de Sd en + voor de 
aanwezigheid van de negatieve Sr. De vermijdingstrials coderen 
als AX trials waarbij A staat voor Sd, X staat voor het 
vermijdingsgedrag, en “-”staat voor de afwezigheid van de 
negatieve Sr. AX trials, de sterkte van de Sd-Sr (of AUS 
associatie zal afnemen maar nooit volledig verdwijnen omdat een 
stuk van de verwachtingsdiscrepantie op de AX trials wordt 
omgezet in een inhibitorische RSr (of XUS relatie. 

Uit studies Solomon, Star en Mineka blijkt idd op trials met Sd 
weinig of geen angst vastgesteld op voorwaarde dat R gesteld 
kan worden. Zodra pdier vermijdingsgedrag R niet meer stelt 
(opening naar veilige ruimte afgesloten), leidt de aanbieding van 
Sd opnieuw tot angst.

III.2.2 Propositionele modellen

III.2.2.1 De kern van propositionele modellen
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Propositionele modellen zijn, net als associatieve modellen, vooral 
ontwikkeld obv oz rond klassieke conditionering. Toch toepasbaar op 
operante conditionering. Idee: mensen en dieren proberen achterhalen 
onder welke voorwaarden hun gedrag een invloed heeft op de omgeving. 
Welke hyptheses (proposities) zijn waar? Hun gedrag is dan gebaseerd op 
de proposities die volgens hen waar zijn. Obv deze proposities, leiden ze af 
welk gedrag de meest gunstige gevolgen heeft. Dit gedrag wordt dan 
gesteld. 

Model van Lovibond: over vermijdingsleren is enige propositionele 
modellen die gericht is op verklaren van operante conditionering. vb rat 
krijgt schok in ruimte A tenzij naar andere ruimte B loopt. Rat leert hier 
dus 2 proposities over relatie tussen stimuli en propositie over relatie 
tussen gedrag en stimuli: 1 “In ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr)”. 2 
“Ik kan de schok (Sr) vermijden door naar een andere ruimte te lopen 
R”.  Rat zal naar ruitme B lopen omdat dit naar betere uitkomst leidt 
(geen schok).

III.2.2.2 Algemene evaluatie van propotisionele modellen

Propositionele modellen: organisme vormt proposities over gevolgen van 
hun gedrag. �Operante conditionering: zou vorm van causaal leren zijn 
(volgens deze modllen). 

Evidentie: zelfs baby’s zijn in staat om begrijpen welke prikkels in de 
omgeving veroorzaakt worden door hun eigen gedrag. Watson 1967, 
1971 baby in wieg. Contingentie-conditie werd draaibeweging van het 
hoofd gevolgd door de beweging van een voorwerp dat zich boven het 
wiegje bevindt. Niet-contingente conditie: dit onderwerp werd 
bewogen maar onafhankelijk van wat baby deed. Daar waar in de eerste 
groep de draaibeweging van het hoofd in frequentie steeg, was dit niet 
het geval in de tweede groep. in de eerste groep vonden de baby’s de 
beweging van het voorwerp prettiger terwijl in de tweede groep 
aanvankelijk wel met een glimlach gereageerd werd op de beweging 
maar deze glimlach verdween vlug.

Voordelen van propositionele modellen: proposities kunnen niet 
enkel vatten dat er een relatie is tussen twee prikkels of tussen een 
gedrag en een prikkel, maar ook kunnen weergeven hoe de twee 
elementen gerelateerd zijn. proposities informatie kunnen bevatten 
over de aard van de relatie tussen twee prikkels⇒past bij arbitrarily 
applicable relational responding (zie III.1.2.2c). Men kan goed stimui 
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op # manieren met elkaar relateren (* hoort bij ù; * is meer dan ù;). 
Typische associatie moddellen verklaren niet dat men hiertoe in 
staat is omdat ze enkel kunnen representeren dat twee stimuli met 
mekaar gelinkt zijn (vb. * - associatie - ù) maar niet hoe de twee 
stimuli gerelateerd zijn. 

Er zijn vrschillende redenen wrm organismes toch kiezen voor niet 
optimale gedrag. 

Foutieve proposities: foute propositites over relaties in de omgeving. 
oorzaak: niet representatieve ervaringen ( door pech ervaart men 
enkel negatieve en geen positieve uitkomsten van een gedrag) en 
foutieve info. ⇒gevolg foute conclusies

Foutieve conclusies: fouten maken in redeneringen kan leiden tot 
irrationeel gedrag. (dieren en mensen)

Automatische effecten van oude proposities: Eenmaal men tot een 
bepaalde propositie is gekomen, moet men de waarheid van die 
propositie niet telkens opnieuw evalueren. men komt vaak tot een 
bepaalde conclusie, die conclusie kan zich automatisch aan je 
opdringen, zelfs in situaties waar die conclusie misschien niet meer 
correct is.

Besluit: verklaren vele aspecten van operante conditionering, maar weinig 
impact gehad op oz over operante conditionering. De echte heuristische en 
predictieve waarde van deze modellen blijft onduidelijk.

Vraag en antwoord

- Straf en bekrachtiging zijn toch twee verschillende procedures met ieder 
een 
verschillend effect? 

Het is een beetje complexer dan dat. Het verschil tussen straf en bekrachtiging
als effect is heel duidelijk: Als een RSr relatie resulteert in een daling in de 
frequentie van het gedrag, 
dan spreken we van straf of bestraffing als effect; als de RSr relatie resulteert 
in een 
toenamen in de frequentie van het gedrag, dan spreken we van bekrachtiging 
als effect. Zowel 
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straf als bekrachtiging zijn dus veranderingen in gedrag als gevolg van een 
operante 
conditioneringsprocedure. Het is echter moeilijk vooraf te voorspellen of een 
operante 
conditioneringsprocedure zal leiden tot straf en wanneer in bekrachtiging. 
Daarom is het ook 
moeilijk om, los van het effect van de procedure, vooraf al te zeggen of een 
bepaalde 
procedure een straf procedure is (dus een procedure die zal leiden tot straf als
effect) of een 
bekrachtigingsprocedure (dus een procedure die zal leiden tot bekrachtiging 
als effect). Vaak 
wordt uitgegaan van de stelregel dat in strafprocedures, een gedrag 
gekoppeld wordt aan een 
negatieve prikkel terwijl in bekrachtigingsprocedures een gedrag gekoppeld 
wordt aan een 
positieve prikkel. Maar dat is geen perfecte oplossing want het is moeilijk om 
zeker te zijn 
wat een positieve en negatieve prikkel is voor iemand.

-Onderscheid geconditioneerde bekrachtiger en token bekrachtiger: Bij de 
associatie 
primaire bekrachtigers en tokens is het afhankelijk van het gedrag of 
primaire 
bekrachtiger verkregen wordt of niet, maar bij operante conditionering toch 
ook, je 
moet toch ook op hendel duwen om voedsel te bekomen?

Het gaat om het onderscheid token bekrachtiger en geconditioneerde 
bekrachtiger. Beide bekrachtigers worden inderdaad gekoppeld aan een 
bepaald gedrag (vb., op een hendel duwen). Beide zijn ook secundaire 
bekrachtigers omdat ze hun bekrachtigende waarde verkrijgen omdat ze 
gerelateerd zijn aan primaire bekrachtigers. Het verschil is echter dat de relatie
tussen een geconditioneerde bekrachtiger en de primaire bekrachtiger los 
staat van het gedrag van het dier. Met andere woorden, een geconditioneerde 
bekrachtiger heeft die waarde gekregen via klassieke conditionering (relatie 
tussen prikkels, onafhankelijk van gedrag). De associatie tussen een token 
bekrachtiger en de primaire bekrachtiger is echter wel afhankelijk van het 
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gedrag. Het dier moet een BIJKOMEND gedrag stellen om de token in te 
wisselen voor de primaire bekrachtiger (vb., voedsel). 


