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�
Inleidend hoofdstuk (elina 
margashvili)
Wat is leren en hoe kan men leren 
bestuderen? 
0.1 Wat is leren?

Geen consensus over definitie van leren, dus we gebruiken een nuttige 
werkdefinitie. Voordeel van onze definitie van leren is dat ze in 
overeenstemming is met 2 benaderingen binnen de leerpsychologie: 

Functionele benadering: het beschrijven van factoren die leren 
modereren (dus factoren die bepalen wanneer leren optreedt) en meer 
bepaald het formuleren van abstracte leerprincipes op basis van 
concrete bevindingen.

Moderator: bepaalt of veranderd de relatie. 

Cognitieve benadering binnen (leer)psychologie: gericht op het 
beschrijven van de mentale mechanismen die leren mediëren (dus hoe 
leren plaatsvindt). 

0.1.1 Leren als ontogenetische adaptatie 

Evolutietheorie Darwin
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Levende organismes zijn niet statisch, onveranderlijk gegeven maar 
evolueren constant. De drijfveer van evolutie is adaptatie (aan 
omgeving). Vergroot de kans dat de kenmerken van het organisme die 
de aanpassing verbeteren, worden doorgegeven aan de volgende 
generatie.

Richt op fylogenetische adaptatie: aanpassing van diersoorten aan hun 
omgeving over verschillende generaties heen. Niet in één keer gebeurt.

Leerpsychologie als ontogenetische adaptatie

Aanpassing van individuele organismes aan de omgeving tijdens het 
leven van het organisme

Leren: observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald 
organisme als het gevolg van regelmatigheden in de omgeving van dat 
organisme. ⇒aanpassing als leren?

2 voorwaarden: 

1 Er moet een observeerbare verandering in gedrag optreden 
tijdens het leven van het organisme. 

2 De verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden
in de omgeving.

Leren is dus effect: observatie (verandering in gedrag) die wordt 
toegeschreven aan een element in de omgeving (regelmatigheid in de
omgeving). ⇒begrijpen van gedrag

De taak van de leerpsychologen bestaat erin om te komen tot een zo 
goed mogelijk begrip van ontogenetische adaptatie.

0.1.2 Implicaties) Moeilijkheden bij het toepassen van de definitie van leren

Definitie van leren verduidelijkt dat verschillende problemen kunnen 
optreden wanneer men wil bepalen of iets kan beschouwd worden als leren

1 Verandering in gedrag kan op eender welk moment optreden tijdens 
het leven van een organisme. Regelmatigheid in de omgeving heeft niet 
altijd een direct effect op gedrag. Daarom is het moeilijk om met 
zekerheid te besluiten dat leren niet is opgetreden aangezien het 
mogelijk is dat een verandering in gedrag pas op een later moment zal 
optreden (zie latent leren). 

BOX 0.2 latent laren: oz van Tolman en Honzik 1930 toond 
onderscheid aan tussen functionele en cognitieve benadering. De rat 
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op Tijdstip 1 kennis had verworven over de opbouw van het doolhof, 
ondanks het feit dat er toen geen verandering optrad in het gedrag 
van de rat en ondanks het feit dat er toen geen bekrachtigers 
aanwezig waren in het doolhof. De kennis die de rat verworven had 
op Tijdstip 1 bleef dus latent (onzichtbaar) tot de rat op Tijdstip 2 
deze kennis kon gebruiken voor het vinden van het voedsel. Er is 
mentale representatie gevormd Tijdens tijdstip 1 die aanwezig blijft 
in het geheugen, zodat deze representatie op Tijdstip 2 de 
onmiddellijke oorzaak kan zijn van de verandering in gedrag. Dit 
biedt bewijs voor cognitieve psychologen voor het bestaan van 
mentale representaties. 

Voor functionele leerpsychologen latent leren is niets speciaals. De 
verandering in gedrag op Tijdstip 2 is een functie van de 
regelmatigheden die de rat ervaren heeft op Tijdstip 1. Het enige 
unieke aan latent leren is dat er een tijdsperiode zit tussen het 
ervaren van de regelmatigheden (ervaring met het ontwerp van 
het doolhof op Tijdstip 1 en het optreden van de verandering in 
gedrag (het snel opnieuw vinden van het voedsel op Tijdstip 2.

Latent leren wordt gebruikt om te beargumenteren dat cognitieve 
benadering van leren superieur is aan functionele benadering: men 
MOET mentale representaties veronderstellen om te verklaren hoe 
regelmatigheden in de omgeving een invloed kunnen hebben op 
gedrag. �FOUT omdat men uit het oog verliest dat cognitieve en 
functionele leerpsychologen andere doelstellingen hebben. 
Functionele leerpsychologen zijn niet op zoek naar onmiddellijke 
oorzaken maar naar functionele oorzaken, meer bepaald 
regelmatigheden in de omgeving die verantwoordelijk zijn voor 
veranderingen in gedrag. 

2 Onenigheid over wat verstaan wordt onder “gedrag” en dus wat telt 
als een verandering in gedrag. Brede definitie die elke observeerbare 
respons omvat, ongeacht of de respons geproduceerd wordt door het 
willekeurig zenuwstelsel (drukken op een knop), het onwillekeurig 
zenuwstelsel (speeksel secretie), of neuronale processen (elektrische 
activiteit in de hersenen). Ook responsen die enkel observeerbaar zijn 
door het organisme zelf (bewust mentaal beeld of gedachte) kan men 
beschouwen als gedrag. 
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Skinner: principes die van toepassing zijn op gedrag in het algemeen, 
ook van toepassing kunnen zijn op gedachten, waarnemingen, en 
gevoelens.

Covert gedrag: observeerbaar door derden

Overt gedrag: enkel observeerbaar door het organisme zelf dat 
het gedrag stelt.

3 Toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie. 
Verandering in gedrag kan enkel gezien worden als leren indien de 
verandering wordt toegeschreven aan regelmatigheden in de omgeving. 
Causale relaties kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden. Je 
moet ze afleiden obv logische argumenten en empirische evidentie. 

vb grijpreflex: enkele maanden baby sluit hand indien de handpalm 
wordt gestimuleerd. Deze grijpreflex treedt niet meer op op latere 
leeftijd. Dit is verandering in het gedrag dat ontlokt wordt door een 
bepaalde prikkel: Het stimuleren van de hand (prikkel) leidt eerst wel 
tot een grijpreflex maar later niet meer. Dus herhaaldelijk ervaren van 
stimulatie van de handpalm, vermindert de reactie op stimulatie. 
⇒verklaring: toegeschreven aan genetisch bepaalde maturatie ipv 
aan regelmatigheden in de omgeving (vorm van leren). Verandering in
de grijpreflex geen vorm van leren maar een vorm van maturatie.

Toepassen van definitie van leren impliceert maken van assumpties 
over oorzaken. Ook andere concepten worden gedefinieerd in 
oorzakelijke termen vb concept verkeersdode verwijst naar factoren 
de verantwoordelijk zijn voor het overlijden van de persoon in 
kwestie. Stel iemand krijgt hartstilstand terwijl rijden, nadat hij 
gestorven is stopt auto, een achterligger botst tegen de stilstaande 
auto en sterft ook. Dan wordt 2de persoon als verkeersdode gezien, 
maar als 2de ook hartstilstand krijgt wordt het moeilijker om te 
classificeren. Inschatting van de oorzaak van het overlijden. 

Doordenker 0.1: interactie tussen leren en genen

Imprinting is een vorm van leren. Skinner: de capaciteit om te leren is 
genetisch bepaald. Alle leren berust op de voorwaarde dat bepaalde 
genetische codes aanwezig zijn.

Er is een nauwe interactie tussen de impact van genetische factoren 
en de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag
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Doordenker 0.2: zijn andere definities mogelijk?

Doel van leren: om bepaalde veranderignen in gedrag onderscheiden 
van andere veranderingen in gedrag. Criterium om onderscheid maken 
tussen verandering van gedrag die wel of niet vb zijn van leren. 
Criterium is om onderscheid te maken dus de oorzaak van de 
verandering in gedrag �Als deze oorzaak een regelmatigheid is in de 
omgeving, dan besluiten we dat de verandering in gedrag een vb is 
van leren (kwalificeert als een instantie van leren). 

Soms geeft men negatieve definitie van leren: Sluit bepaalde 
veranderingen in gedrag uit die zeker niet tellen als vormen van leren vb 
veranderingen die optreden wnr de fysische toestand van organisme 
verandert vb kind breekt been of fysische uitputting. ⇒deze 
veranderingen zijn geen vormen van leren! Leren: aanwezigheid van één 
bepaalde oorzaak (regelmatigheden in de omgeving) eerder dan enkel 
op basis van de afwezigheid van een reeks van oorzaken 
(veranderingen in de fysieke toestand van het organisme).

Andere criterium te baseren op de adaptieve eigenschappen van de 
verandering in gedrag, dus op gevolgen van de verandering in gedrag. 
Dan is leren veranderingen in gedrag die leiden tot een betere 
aanpassing aan de omgeving �Probleem: 1)moeilijk toepasbaar als onze 
definitie itv de oorzaken van de verandering in gedrag. Een definitie itv 
gevolgen van de verandering van gedrag impliceert een causale 
attributie, dat uitspraak over verandering in gedrag de oorzaak is van 
betere adaptatie. 2Wat moet met doen met veranderingen in gedrag die
wel veroorzaakt zijn door regelmatigheden in de omgeving maar die niet
adaptief zijn voor de aanpassing aan de omgeving. Als men adaptiviteit 
als ultieme criterium geeft, heeft dit implicatie dat maladaptieve vormen 
van leren onmogelijk zijn. ⇒onaanvaardbare beperking!

Leren definieren als hypothetisch mentaal proces dat kennis opdoet. 
Verandering in gedrag staat niet centraal maar een verandering in 
mentale inhouden. Problemen: mentale inhouden (kennis) zijn niet 
observeerbaar. Onderscheid maken tussen leren en performantie vb 
latent leren: leren als mentaal proces dan treedt leren op zonder 
verandering in gedrag. Gedrag/verandering wordt veroorzaakt door 
mentale inhoud, moeilijk aantoonbaar dat geobserveerde 
verantwoordelijk is voor gedrag. 

0.2 Welke types van leren kunnen we onderscheiden?
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0.2.1 Types van regelmatigheden in de omgeving (bedoeling)

Obv definitie van leren als ontogenetische adaptatie besluiten dat doel van 
de leerpsychologie bestaat in begrijpen van de invloed van 
regelmatigheden in de omgeving op gedrag.

Regelmatigheden in omgeving zijn patronen in het voorkomen van 
gebeurtenissen in de omgeving. 

Gebeurtenis: iets dat zich afspeelt in de tijd en ruimte en kan betrekking 
hebben op zowel prikkels (stimuli) als gedragingen. 

Patronen in voorkomen van gebeurtenissen kunnen simpel zijn 
(herhaaldelijk geluid aanbieden) of complex (je krijgt frisdrank als je op 
knop drukt op voorwaarde dat je eerste geld in automaat steekt) maar 
omvatten steeds meer dan één gebeurtenis op één moment. 

Patronen indien (a) 1 gebeurtenis bij betrokken is die plaats vindt op 
meer dan 1 plaats en moment in de tijd (patronen over de tijd heen). (b) 
verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op 1 plaats en moment 
in de tijd (patronen over gebeurtenissen heen). (c) verschillende 
gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen of momenten 
in de tijd (patronen over zowel tijd als gebeurtenissen heen). 
Regelmatigheden verschillen van elkaar naargelang de aard van de 
gebeurtenis, bij sommige gebeurtenissen zijn er prikkels betrokken en 
bij andere gebeurtenissen zijn ook gedragingen betrokken. 

3 types van Meta-regelmatigheden:

1Regelmatigheden in het voorkomen van 1 bepaalde prikkel: Komt 
een bepaalde prikkel (voedsel) voor en zo ja, op welke manier 
(hoeveel voedsel, hoe vaak komt het voor...? Het gaat dus om 
regelmatigheden in het voorkomen van 1 bepaalde prikkel 
onafhankelijk van andere gebeurtenissen zoals de aanwezigheid van 
andere prikkels of gedragingen.

2 Regelmatigheden in het samen voorkomen van twee prikkels: Is 
er een verband tussen de aanwezigheid van één prikkel en de 
aanwezigheid van een andere prikkel (vind je bepaald voedsel meer 
op bepaalde plaatsen)? Het gaat hier dus om verbanden (vaak ook 
“contingenties” genoemd) tussen prikkels. Merk op: het volstaat om 
één gebeurtenis te hebben waarin twee prikkels samen voorkomen 
om te kunnen spreken van een regelmatigheid. Het eenmalig samen 
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voorkomen van twee prikkels is immers meer dan één prikkel op één 
moment.

Regelmatigheid heeft brede betekenis: Ook twee stimuli die op 
éénzelfde moment in de tijd worden aangeboden kunnen een 
invloed hebben op later gedrag. vb samen aanbieden van toon en 
pijnlijke schok leidt tot angstreactie ten opzichte van de toon wnr 
deze later wordt aangeboden. Ook aanbieding van eenzelfde 
stimulus op 2 momenten in de tijd is regelmatigheid die gedrag 
kan beïnvloeden vb reactie die uitlokt wordt door luide knal is 
sterker als je knal eerste keer hoort dan 2de keer, moeilijk om 
deze verandering beschouwen als leren want lastig om leren te 
onderscheiden van priming. 

Priming experiment: twee stimuli samen aangeboden in ruimte 
en tijd (woord DOKTER en het woord VERPLEEGSTER komen 
voor op dezelfde proefbeurt). Priming procedures omvatten 
regelmatigheid in het voorkomen van prikkels 2 woorden die 
samen voorkomen). Priming effect: verandering in gedrag (het 
feit dat je minder tijd hebt om te beslissen dat VERPLEEGSTER 
een bestaand woord is wanneer het voorafgegaan wordt door 
DOKTER dan wanneer het voorafgegaan wordt door een 
ongerelateerd woord). Bij priming effecten, de verandering in 
gedrag niet te wijten is aan een regelmatigheid (eenmalig 
samen voorkomen van twee woorden) maar aan een 
enkelvoudige stimulus (aanbieding van het woord DOKTER. 
Volgens deze analyse is priming niet een vorm van leren want 
het gaat om een verandering in gedrag die te wijten is aan de 
aanbieding van één prikkel op één moment in de tijd. Het 
wordt nog moeilijker wanneer we kijken naar 
primingprocedures waarbinnen de prime en de target identiek 
zijn (repetition priming).

3 Regelmatigheden in het samen voorkomen van een prikkel en 
een gedrag: Is er een verband tussen de aanwezigheid van een 
prikkel en het stellen van een bepaald gedrag (krijg je bepaald 
voedsel als je op de knop van een automaat drukt). gaat om 
verbanden (contingenties) tussen prikkels en gedrag. 

We kunnen ook spreken van regelmatigheden in het voorkomen 
van één gedrag of in het voorkomen van twee gedragingen vb 
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oefenen van een gedrag kan, los van de aanwezigheid van stimuli 
of andere gedragingen in de omgeving, ook een invloed hebben 
op dat gedrag

0.2.2 Types van leren

Elk type van regelmatigheid kan een effect hebben op gedrag en kan 
dus aan de basis liggen van leren. 

Effecten van drie types van regelmatigheden: simpele vormen van leren, 
slechts één regelmatigheid en deze omvat patronen in het voorkomen 
van enkelvoudige prikkels of gedragingen.

1 Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding: verandering in 
gedrag als gevolg van een regelmatigheid in het aanbieden van 1 
prikkel, dus los van de manier waarop de aanbieding van die prikkel 
eventueel samenhangt met de aanwezigheid van andere 
gebeurtenissen (dus los van verbanden tussen prikkels en gedrag). 
vb als je eerste keer harde knal hoort vertoon je sterke schrikreactie, 
2de keer vertoon je minder schrikreactie, bij 3de keer zal 
schikreactie nog minder zijn = verandering in gedrag (intensiteit van 
de schrikreactie die ontlokt wordt door de knal) die veroorzaakt 
wordt door herhaald aanbieden van prikkel (luide knal). 

Niet-contingentie: het feit dat de prikkel aanbiedingen een effect 
hebben ongeacht de verbanden met andere gebeurtenissen. vb 
verminderde schrikreactie op de luide knal als gevolg van 
herhaald aanbieden van knal is 1 subtype van effecten van niet-
contingente prikkelaanbieding, meer bepaald een subtype = 
habituatie (meer in H1

2 Klassieke conditionering: verandering in het gedrag als gevolg 
van het samen voorkomen van twee of meerdere prikkels. Stel dat je 
computerscherm flikkert en even later hoor je een knal door de 
luidsprekers. Nadien flikkert het scherm voor tweede keer. De eerste 
keer dat je computerscherm flikkert, zal je wellicht niet meer dan 
even vreemd opkijken. Wel als het tweede keer flikkert, je gaat 
anders reageren (onrustig, angstig) nadat scherm tweede keer 
flikkert.

Pavloviaanse conditionering: herhaald aanbieden van een bel en 
voedsel leidt tot een toename in salivatie bij het horen van de bel. 



Inleidend hoofdstuk (elina margashvili) 9

Sommige onderzoekers gebruiken deze term enkel als 1 van de 2 
prikkels biologische relevante heeft (vb voedsel, pijnlijke prikkels)

3 Operante conditionering: verandering in het gedrag als gevolg 
van samen voorkomen van gedrag en prikkel. Operante =operatie: 
gaat niet om regelmatigheden in het voorkomen van prikkels en 1 
specifiek gedrag (met de linker wijsvinger drukken op een knop) 
maar tussen prikkels en een klasse van gedragingen die allen 
dezelfde operatie inhouden (drukken op de knop, ongeacht of dit nu 
met een linker wijsvinger of op een andere manier gebeurt.) vb luide 
knal die komt nadat je computerscherm flikkert. De tweede keer dat 
het scherm flikkert, duw je na wat twijfelen op de escape toets en 
volgt de luide knal niet. De kans is groot dat wanneer het scherm 
voor de derde keer flikkert, je onmiddellijk op de escape toets drukt. 
De kans dat en snelheid waarmee je op de escape toets drukt, 
verandert omdat het drukken op de escape toets de kans verkleint 
dat de luide knal wordt aangeboden. ⇒verandering in gedrag is dus 
te wijten aan het verband tussen het gedrag (het al dan niet het 
drukken op de escape toets) en een gebeurtenis (het al dan niet 
horen van de luide knal)

Ook wel instrumentele conditionering genoemd: operatie is een 
instrument van het verkrijgen van een bepaald resultaat. Dit type 
leren gerelateerd aan Skinner: een rat op een hendel vaker zal 
duwen indien het duwen op hendel gevolgd wordt door 
aanbieding van voedsel.

2 types van complex leren: Veranderingen in gedrag die te wijten zijn 
aan de gezamenlijke impact (effect) van meerdere regelmatigheden

1 Gemodereerd leren = standaard-regelmatigheden hebben enkel 
individuele stimuli (toon, een shock) OF individuele responsen 
(drukken op een hendel) als elementen. Gemodificeerde leereffecten: 
Als meerdere regelmatigheden samen het gedrag beïnvloeden. Het 
effect van één standaard-regelmatigheid in de omgeving hangt af 
van (wordt gemodereerd door) andere standaard-regelmatigheden in 
de omgeving vb van sensory pre-conditioning (sensoriële pre-
conditionering) waarbij er twee standaard-regelmatigheden optreden 
die elk twee prikkels omvatten
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Effect van één standaard-regelmatigheid afhankelijk kan zijn van 
(gemodereerd wordt door) een andere standaard-regelmatigheid. 

vb luide knal op computer en flikkeren van scherm is eerder 
opgetreden. 

Tijdstip 1 niet gevolgd door luide knal (luidsprekers waren niet 
ingeschakeld) maar werd voorafgegaan door oplichten van 
USB stick = regelmatigheid in samen voorkomen van 
oplichtende USB stick en flikkerende scherm. 

Tijdstip 2 luidspreker staat aan maar USB stick niet 
aangesloten. Flikkeren van scherm wordt WEL gevolgd door 
luide knal maar wordt niet voorafgegaan door oplichten van de
USB stick = er treedt 2de regelmatigheid op.

Tijdstip 3 USB stick opnieuw aangesloten en licht deze plots 
op. ⇒ testfase

Oplichten van USB stick lokt angst op. = angst is effect van 
2 regelmatigheden 1 samen voorkomen van de 
oplichtende USB stick en het flikkeren van het scherm 2 
samen voorkomen van het flikkeren van het scherm en de 
luide knal door de luidsprekers. Beide zijn standaard-
regelmatigheden omdat ze enkel individuele stimuli als 
elementen omvatten. 

2Effecten van meta-regelmatigheden hebben minstens 1 
regelmatigheid als element. Wanneer meerdere regelmatigheden 
gelijktijdig aanwezig zijn in een bepaalde situatie. 

Minstens één van de elementen die betrokken zijn in de 
regelmatigheid geen enkelvoudige stimulus of gedrag is, maar een 
regelmatigheid. vb Relational matching-to-sample: is de meta-
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regelmatigheid dus een gebeurtenis die aangeeft wat het resultaat
zal zijn van een gedrag.

Elk paar kan je beschouwen als een regelmatigheid. Er is echter 
ook een regelmatigheid in het voorkomen van de stimulus paren: 
de relatie tussen het sample paar komt steeds overeen met de 
relatie tussen één van de andere paren. Op elke proefbeurt komen 
dus twee stimulus paren voor waarvan de stimuli op dezelfde 
manier zijn gerelateerd. Het is deze meta-regelmatigheid die 
bepaalt wat het juiste gedrag is op een bepaalde proefbeurt (dus 
welk gedrag beloond zal worden).

0.2.3 Moeilijkheden bij het bepalen van types van leren

Net zoals het niet eenvoudig is om te bepalen of verandering in gedrag 
veroorzaakt wordt door regelmatigheid in de omgeving (en dus vb van 
leren), is ook niet eenvoudig om te bepalen welk type van 
regelmatigheid verantwoordelijk is voor een verandering in gedrag 
(en dus te bepalen welk type van leren is opgetreden). In dagelijks 
leven zijn verschillende regelmatigheden vaak gelijktijdig aanwezig en 
daarom onduidelijk welke regelmatigheden verantwoordelijk zijn. 

Opnieuw vb van flakkerend scherm: we observeren dus verandering 
in de reactie (=in gedrag) op het flikkeren van het computerscherm: 
de eerste keer is de reactie vrij neutraal, de tweede keer is de reactie 
negatiever, de derde keer nog negatiever, enzovoort. deze 
geobserveerde verandering in gedrag te wijten is aan het verband 
tussen het flikkeren van het scherm en het horen van de luide knal. 
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Andere verklaring: negatiever worden van reactie van flikkeren gaat 
ook samen met herhaaldelijk ervaren van flikkeren van scherm, dus 
het is mogelijk dat herhaald ervaren van licht irriterende prikkel zoals 
flikkeren op scherm (=los van het verband met andere prikkels) kan 
leiden tot toename in de irritatie die prikkel ontlokt. ⇒dit kan vb zijn 
van eerste type van leren (effect van de herhaalde aanbieding van 
een prikkel) of tweede type van leren (effect van het samen 
voorkomen van twee prikkel), kan ook zijn dat het herhaaldelijk 
ervaren van een luide knal zorgt dat andere prikkels een meer 
negatieve reactie ontlokken (ongeacht of die andere prikkels 
systematisch samengingen met de luide knal = 
pseudoconditionering).

Om deze problemen te omzeilen doen leerpsychologen niet enkel aan 
observatie van gedrag in de buitenwereld maar ook in labo waar ze 
meer controle hebben over regelmatigheden die iemand ervaart. Er is 
experimentele controle nodig om te bepalen of er leren opgetreden is. 

Leereffecten: niet-observeerbare causale relatie (vb veronderstelling 
dat een bepaalde regelmatigheid verantwoordelijk was voor gedrag). 
te kunnen spreken van leren als effect moet men ook kunnen 
beargumenteren dat een regelmatigheid de oorzaak is van de 
geobserveerde verandering in gedrag.

Leerprocedures (zijn objectief): datgene dat de onderzoeker doet: 
het creëren van een experimentele context waarin een bepaalde 
regelmatigheid aanwezig is en een bepaald gedrag geobserveerd 
wordt. ⇒naargelang regelmatigheid dat men bestudeert, procedures 
met niet-contingente prikkel aanbiedingen, klassieke 
conditioneringsprocedures, en operante conditioneringsprocedures. 

0.3 Een functiooneel-cognitief kader voor de leerpsychologie 

2 verschillende DOELEN van de leerpsychologie 

Functionele benadering binnen de leerpsychologie: 
omgevingsfactoren te beschrijven die een invloed hebben op leren. 
Leren is afhankelijk van (en dus een functie van) elementen in de 
omgeving. 

Cognitieve benadering binnen de leerpsychologie: mentale 
processen beschrijven waardoor regelmatigheden in de omgeving 
een invloed hebben op gedrag.  
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0.3.1 De functionele benadering binnen de leerpsychologie 

0.3.1.1 Omgeving als moderator van leren

De impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag (leren) kan 
afhankelijk zijn van allerlei factoren in de omgeving. vb relatie tussen 
duwen op hendel en krijgen van voedsel een sterkere invloed hebben op 
gedrag in situaties waarin dier al lang niet meer heeft gegeten. �Men wil
dus zo goed mogelijk beschrijving van de invloed die dergelijke 
omgevingsfactoren hebben op leren. Om dit doel te bereiken zullen ze 
experimenten uitvoeren waarin ze rechtstreeks kunnen ingrijpen in de 
omgeving van organismes. Dus allerlei aspecten van leerprocedures 
manipuleren.

Elke leerprocedure omvat een bepaalde regelmatigheid in de omgeving 
die tot stand gebracht wordt met behulp van stimuli of gedragingen, een
gedrag waarvan onderzocht wordt of het afhankelijk is van die 
regelmatigheid, een organisme dat het gedrag vertoont, en een bredere 
context waarin de regelmatigheid optreedt en het organisme zich 
bevindt. Elk van deze factoren kan leren modereren: ze kunnen bepalen 
of en in welke mate een regelmatigheid in de omgeving een impact 
heeft op gedrag. 

5 types van potentiële moderatoren van leren: 

1 De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om 
de regelmatigheid tot stand te brengen. Om effecten van een 
regelmatigheid bestuderen kiezen voor simpele prikkels (toon met 
duur, frequentie, en intensiteit) tot heel complex (volledig 
muziekstuk) of gedragingen (drukken op hendel om voedsel te 
krijgen of behalen van diploma door waardering van ouders) 
waarmee je die regelmatigheid creëert.

2 De aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het 
mogelijke effect van de regelmatigheid vast te stellen. 
regelmatigheden in de omgeving kunnen een invloed hebben op alle 
mogelijke gedragingen die men kan indenken (willekeurig, 
onwillekeurig, neuronaal, ...). enige voorwaarde bij de selectie van het 
te observeren gedrag is dat het observeerbaar is. Reacties die enkel 
observeerbaar zijn voor het organisme dat deze reacties vertoont 
(covert gedrag zoals gevoelens en gedachten).
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3 De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag 
geobserveerd wordt. leren kan optreden in elk levend organisme. 
Enige voorwaarde is dat het organisme (alle wezens tot mensen en 
mss robots) gedrag stelt. ⇒levenloos object stelt geen gedrag en 
kan niet leren! Het gaat hier niet enkel om de diersoort, maar ook om 
andere eigenschappen zoals leeftijd, fysieke toestand (schade aan de
hersenen of effecten van drugs), en genetisch bepaalde 
eigenschappen (mogelijkheid om kleuren waar te nemen)⇒box 0.1: 
regelmatigheden in de omgeving leiden tot veranderingen in het 
gedrag van genetisch materiaal en dus dat (bepaalde) epigenetische 
aanpassingen vb zijn van genetisch leren.

4 De aard van de bredere context: Indien je het effect van een 
bepaalde regelmatigheid onderzoekt, dan gebeurt dit steeds in een 
bepaalde context, deze omvat prikkels maar kan ook andere 
regelmatigheden omvatten die op dat moment in de context 
aanwezig zijn. b lokaal, tijdstip, andere taken in de context

5 De aard van de regelmatigheid: verschillende types van 
regelmatigheden onderscheiden (regelmatigheden in de 
aanwezigheid van één prikkel, van twee prikkels, van gedrag en 
prikkels, of van meerdere regelmatigheden). zelfs binnen één type 
van regelmatigheid kunnen er verschillen optreden. Elke 
regelmatigheid heeft verschillende facetten, en elk facet kan apart 
gemanipuleerd worden.

De meeste experimentele studies omvatten een manipulatie van 
minstens één potentiële moderator van leren: functionele kennis. Kijken 
of de manipulatie de impact op gedrag gaat veranderen.

0.3.1.2 Abstracte functionele kennis

Wetenschappers willen meer bereiken dan het louter genereren van 
kennis over individuele moderatoren. Ook tot meer vereenvoudigde 
abstracte kennis die breed toepasbaar is, ook in nieuwe situaties 
⇒bepaalde individuele kenmerken buiten beschouwing laten en 
focussen op 1 of beperkt aantal kenmerken die breed toepasbaar zijn. 

vb studie Pavlov: herhaaldelijk regelmatigheid in de aanwezigheid 
van twee prikkels: de bel en het voedselpoeder. Mat ook mate waarin 
honden stelselmatig saliveren bij horen van bel. Voor de 
leerpsychologie is dit pas interessant als je abstractie maakt van de 
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topografische (oppervlakkige) kenmerken van de specifieke stimuli 
(bel, voedsel) en reacties (salivatie) ⇒ dus we spreken niet meer over
voedsel, salivatie, hond maar over CS, US en CR

Bel: CS voorwaardelijke prikkel 

Voedsel: US onvoorwaardelijke stomulus

Salivatie: CR geconditioneerde resmons

⇒studie vb van abstract functioneel principe: samen aanbieden 
van een CS en US kan leiden tot een CR. Toepasbaar op allerlei 
stimuli, gedragingen, en organismes in allerlei contexten. vb 
iemand gebeten US door hond CS en daarna krijgt angst CR 
voor de hond 

Deze abstractie zien we ook bij operante conditionering: vb. rat 
krijgt voedsel als die op hendel duwt (effect). De rat duwt vaker op 
de hendel naarmate het duwen op de hendel vaker gevolgd werd 
door voedsel. Abstractie: gedrag is afhankelijk van wat er volgt. Er 
gaat 
hier om 1 vorm van operante conditionering dus bekrachtiging 
"reinforcer" (voedsel=reinforcer): respons kan in frequentie 
toenemen omwille van wat er op volgt, dit kan toegepast worden op 
allerlei stimuli, gedragingen, organismes, en contexten. 

Sd: lichtje, toon, drankautomaat, 
R hendel duwen, weglopen, betalen, 
Sr: voedsel, angstreductie, frisdrank,

Analytisch-abstracte functionele benadering: zoeken naar 
algemene functionele principes. Men streeft naar algemeen 
toepasbare kennis obv individuele empirische studies. ook 
psychologie streeft naar algemene kennis en individuele erkennen, 
want geen elk pincipe of wetmatigheid is volledig algemeen. 
Algemene functionele principes zijn afhankelijk van specifieke 
omgevingfactoren, daarom zijn resultaten van individuele 
leerpsychologische experimenten niet enkel nuttig voor het 
formuleren van algemene principes (wanneer we vaststellen dat 
bepaalde moderatoren geen invloed hebben op resultaten) maar ook 
voor het contextualiseren van deze principes (wanneer moderatoren 
wel een invloed hebben op resultaten). Dus elke systematische 
voorspelling en beïnvloeding vereist kennis die veralgemeend kan 
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worden naar nieuwe toekomstige situaties. Binnen de functionele 
benadering erkent men het grote belang van het individuele, maar 
blijft men streven naar algemene kennis via abstractie op basis van 
functie.

0.3.1.3 Waarom streven naar abstracte functionele kennis?

Reden waarom onderzoekers kiezen voor een functionele benadering 
in de leerpsychologie: laat toe om gedrag te voorspellen en te 
beïnvloeden. Dit is voordeel omdat het info biedt over 1 belangrijke 
oorzaak van gedrag: regelmatigheden in de omgeving. Dus beschrijven 
van leren (wat zijn de omgevingsfactoren die de impact van 
regelmatigheden op gedrag bepalen? biedt dus info over de oorzaken 
van gedrag en laat ons dus toe om gedrag te verklaren. Beschrijven van 
leren biedt een functionele verklaring van gedrag, verklaring itv 
omgevingsfactoren. Hoe meer de oorzaken van gedrag gekend zijn, hoe 
beter gedrag voorspellen (nagaan welke regelmatigheden aanwezig zijn 
in de omgeving) en te beïnvloeden (regelmatigheden veranderen in 
omgeving)

 vb rat die voedselbrokje krijgt telkens het op hendel duwt: obv 
kennis over operante conditionering kunnen we voorspellen dat de 
rat vaker op de hendel zal gaan drukken als het wordt gevolgd door 
positieve uitkomsten. We kunnen het gedrag van de rat ook 
beïnvloeden door de relatie tussen het hendel- duwen en het voedsel 
te manipuleren. 

vb het posten van berichten op Facebook dat gevolgd kan worden 
door het krijgen van “likes”. gebruikers posten vaker berichten indien 
dat tot positieve uitkomsten leidt zoals “likes”. Ze maken gebruik van 
kennis uit leerpsychologie om gedrag van gebruikers te voorspellen 
en beïnvloeden. 

Algemene principes uit de leerpsychologie worden ook voor meer 
lovenswaardige doeleinden ingezet. Veel vormen van psychotherapie 
gebaseerd op het idee dat psychologisch lijden (vb., ondragelijke 
angsten) zijn oorsprong vindt in regelmatigheden in de omgeving. 
Pathologische angst voor honden kan het gevolg zijn van vroegere 
ervaringen (gebeten zijn door een hond). Pathologisch handen wassen 
kan in stand gehouden worden door het gevoel van opluchting dat volgt 
op het handen wassen. Psychotherapie is er dan ook vaak op gericht om
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mensen in contact te brengen met nieuwe regelmatigheden 
(blootstelling aan honden zonder dat er negatieve gevolgen zijn).

0.3.2 De cognitieve benadering binnen de leerpsychologie 

0.3.2.1 Mentale mechanismes als mediator van leren

Daar waar de functionele benadering binnen de leerpsychologie zich 
toelegt op het beschrijven van leren, wil de cognitieve benadering leren 
verklaren. Cognitieve leerpsychologen gaan dus op zoek naar de 
mentale mechanismes (mediatoren) waardoor regelmatigheden in de 
omgeving een invloed hebben op gedrag. Regelmatigheden in de 
omgeving via mentale processen leiden tot mentale inhouden (mentale 
representaties) die dan de directe oorzaken zijn van verandering in 
gedrag. De mentale processen mediëren dus leren: ze zijn een 
noodzakelijke oorzakelijke schakel tussen de regelmatigheid in de 
omgeving en de verandering in gedrag. Cognitie dus mentaal zijn 
eenheden van informatie (mentale representaties) en de verwerking van 
informatie (mentale processen). 

Mentale mechanismes kan je vergelijken met fysische mechanismes. Bij 
beide gevallen gaat het om aaneenschakeling van (stappen) 
toestanden waardoor een bepaalde input leidt tot een bepaalde output. 

vb In een auto is er een fysiek mechanisme waardoor het draaien aan 
de startsleutel (input) leidt tot het voortbewegen van de auto 
(output): het draaien aan de startsleutel leidt tot de ontsteking van 
benzine in een motor waardoor cilinders in beweging worden 
gebracht die op hun beurt de wielen doen bewegen. Het mechanisme 
hier is aaneenschakeling van stappen waarbij elke schakel inwerkt op 
de volgende schakel, een beetje zoals het ene radarwiel kan 
inwerken op het volgende radarwiel.

Maar het om mentale mechanismes met niet-fysieke schakels! vb 
Pavlov: samengaan van bel en voedsel leidt tot toename van salivatie na 
horen van bel = input mechanisme is de regelmatigheid in de omgeving. 
De verandering in gedrag = output van mechanisme. Mechanistische 
verklaring: samengaan van bel en voedsel tot nieuwe associaties in het 
geheugen (telkens de representatie van de bel en het voedsel samen 
actief zijn, wordt de associatie tussen beide versterkt), en nadien bel 
aanbieden, leidt via nieuw gevormde associatie tot salivatie (bel 
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activeert via de associatie de representatie van voedsel, wat op zijn 
beurt leidt tot salivatie). 

Een sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze abstract zijn. 
Mechanismes: vormen en activeren van associaties zijn actief in allerlei 
situaties, ongeacht soort prikkels of reacties waarmee men te maken 
heeft. Dit is voordeel voor cognitieve kennis omdat breed toepasbaar is, 
ook in nieuwe situaties. Abstractie wordt op andere manier bereikt 
binnen cognitieve leerpsychologie (mentale mechanismes breed 
toepasbaar) dan binnen functionele leerpsychologie (functionele 
concepten CS, US, Sr) en principes (bekrachtiging) breed toepasbaar 
zijn). 

0.3.2.2 Waarom streven we naar cognitieve kennis?

Leerpsychologen die visie (fenomeen pas “echt” begrijpt indien men het 
onderliggende mechanisme kent) delen zullen nooit tevreden zijn met 
functionele kennis omdat dit vanuit hun perspectief enkel een 
beschrijving geeft van relatie tussen regelmatigheden in de omgeving en 
veranderingen in gedrag. 

1Een cognitieve leerpsycholoog heeft drang om fenomeen te  
begrijpen, hoe regelmatigheden leiden tot veranderingen in gedrag. 

2Anderzijds is er ook overtuiging dat kennis van onderliggende 
mechanismes zal leiden tot beter kunnen voorspellen en beïnvloeden 
van gedrag. Als we mechanisme kennen kunnen we input observeren 
(om te voorspellen) en veranderen (op te beïnvloeden) maar ook elk 
verschillende stappen in het mechanisme. Opnieuw vb van auto. Ook 
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Skinner (aanhanger van functionele benadering) erkent dat kennis over 
mechanismes biedt meerwaarde bij voorspellen en beïnvloeden van 
gedrag. 

Toch zijn er beperkingen aan verklaringen itv mentale mechanismes: ze 
zijn niet rechtstreeks observeerbaar itt fysieke mechanismes (die van 
auto). Je moet het afleiden van (willekeurig, onwillekeurig of neuraal) 
gedrag dat wel observeerbaar is. Als je niet 100% zeker bent wat de 
mentale oorzaken van een bepaald gedrag zijn, dan kan je ook niet 
zeker zijn wat dat gedrag zegt over de aanwezigheid van bepaalde 
mentale processen en inhouden⇒probleem! Maar om te weten te komen 
wat de mentale oorzaken zijn van een gedrag, moet je gedrag 
observeren waarvan je zeker bent wat de mentale oorzaken zijn van dat 
gedrag. De vraag of de zoektocht naar mentale mechanismes een 
goede manier is om te komen tot een betere voorspelling en 
beïnvloeding van gedrag. Daarom belangrijk om op regelmatige basis na 
te gaan of cognitieve theorieën deze belofte invullen. 

Box 0.2 latent (onzichtbaar) leren: Andere ratten die op Tijdstip 1 niet 
de kans hadden gekregen om het doolhof te exploreren, deden er veel 
langer over om terug te gaan naar de plaats van het voedsel. De rat had 
dus kennis verworven over de opbouw van het doolhof, ondanks het feit 
dat er toen geen verandering optrad in het gedrag van de rat en 
ondanks het feit dat er toen geen bekrachtigers aanwezig waren in het 
doolhof. Kennis die de rat verworven had op Tijdstip 1 bleef dus latent 
(onzichtbaar) tot de rat op Tijdstip 2 deze kennis kon gebruiken voor 
het vinden van voedsel.

0.3.3 De ralatie tussen de functionele en cognitieve benadering binnen de 
leerpsychologie is problematisch 

Beide benaderingen hebben andere doelstellingen. 

Functionele leerpsychologie wilt gedrag verklaren obv abstracte 
functionele principes over de impact van regelmatigheden in de 
omgeving op gedrag. 

Cognitieve benadering wil de impact van regelmatigheden in de 
omgeving op gedrag verklaren in termen van mentale mechanismes. 

Beide zijn gesitueerd op een ander niveau van verklaring met elk 
hun eigen explanandum (datgene dat verklaard moet worden) en 
explanans (datgene waarmee verklaard wordt).
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Beide benaderingen kunnen ook elkaar versterken

Kennis van de ene benadering kan helpen om de doelstellingen van 
de andere benadering te realiseren. Functionele kennis over leren kan 
inzichten verschaffen in de mentale mechanismes die leren mogelijk 
maken. Je kan dus verschillende theorieën over mentale 
mechanismes gaan vergelijken met betrekking tot de mate waarin ze 
in staat zijn om bestaande functionele kennis te verklaren. Want een 
goede mentale proces theorie kan verklaren waarom een bepaalde 
regelmatigheid in de omgeving enkel onder bepaalde voorwaarden 
een impact heeft op gedrag, heeft hoge heuristische waarde: hoe 
meer functionele kennis, hoe beter we in staat zijn mentale proces 
theorieën te evalueren en met elkaar te vergelijken. 

Functionele leerpsychologen obv concrete experimenten tot 
abstracte functionele concepten en principes om gedrag voorspellen 
en beïnvloeden. hebben meer te bieden dan louter data, abstracte 
concepten en principes zijn nuttig voor cognitieve psychologen ↔ 
cognitieve psychologen gebruiken experimenten voor testen van 
cognitieve theorieën over mentale processen. Benadering wordt 
bepaald door doelen van onderzoeker en niet wat onderzoeker 
feitelijk doet. Ze maken ook gebruik van experimentele data die door 
functionele psychologen werden verzameld, dit enkel mogelijk als 
beide benaderingen met elkaar in contact treden. 

De cognitieve leerpsychologie kan ook bijdragen tot het realiseren van 
de doelstellingen van de functionele psychologie: het voorspellen en 
beïnvloeden van gedrag.
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Goede mentale proces theorie heeft hoge heuristische waarde en 
hoge predictieve waarde: theorie moet in staat zijn om nieuwe 
voorspellignen (predicites) maken over voorwaarden wnr leren 
optreedt. Dit kan bijdragen tot verfijnen van abstracte functionele 
concepten en principes.

Er kan dus een perfecte wisselwerking zijn tussen observatie, 
functionele kennis (concrete en abstracte kennis over de impact van 
regelmatigheden in de omgeving op gedrag) en mentale proces 
theorieën (hypotheses over de mentale processen en representaties die 
verantwoordelijk zijn voor de impact van regelmatigheden in de 
omgeving op gedrag), een wisselwerking die nuttig kan zijn voor zowel 
functionele leerpsychologen als voor cognitieve leerpsychologen.

Deze wisselwerking kan echter alleen succesvol zijn indien de 
niveaus duidelijk onderscheiden worden.

Wisselwerking tussen functionele kenns en mentale proces 
theorieën. Scheiden van deze twee niveaus houdt in dat 
elementen van functionele kennis niet worden vereenzelvigd met 
elementen van mentale proces theorieën. Vermenging van 
functionele en mentale treedt op wanneer men leereffecten gaat 
definiëren itv mentale processen. Dit zorgt voor misverstand dat 
klassieke conditionering overeenkomt met vormen van associaties
in het geheugen. Deze mentale proces definitie heeft nadelen: 
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wordt moeilijk om klassieke conditionering te bestuderen, volstaat
niet om vast te stellen dat verbanden in de omgeving leiden tot 
verandering in gedrag. Men moet aantonen dat effecten van de 
verbanden in de omgeving gemedieerd wordt (te wijten is aan) 
het vormen van associaties in het geheugen. 

Klassieke conditionering als effect (dit is, het effect van 
regelmatigheden in het voorkomen van prikkels) bestaat ongeacht
of de associatieve verklaring van klassieke conditionering (in 
termen van het vormen van associaties) correct is. Essentieel dat 
er een strikt onderscheid gemaakt wordt tussen datgene dat 
door mentale proces theorieën verklaard wordt (vb., klassieke 
conditionering) en elementen van de mentale proces theorie zelf 
(vb., het vormen van associaties in het geheugen). Betekent dat 
leren: onderscheid dient gemaakt te worden tussen de impact 
van regelmatigheden in de omgeving op gedrag (leren als effect) 
en de mentale processen die verantwoordelijk worden geacht 
voor het feit dat die regelmatigheden in de omgeving een invloed 
hebben op gedrag (leren als mentaal proces).

Besuilt: leren (zowel in het algemeen als de verschillende types 
van leren) definiëren als een effect en dus niet als een 
procedure of een mentaal proces. Dit laat ons toe om een 
wisselwerking tot stand te brengen tussen de functionele en de 
cognitieve benadering van leren.

Doordenker 0.3 Hoe zijn functionele en mentale proces verklaringen 
aan elkaar 
gerelateerd? 

Als je een mentale proces verklaring hebt, heb je per definitie ook 
een functionele verklaring. Veronderstelling dat verandering in 
gedrag te wijten is aan bepaalde regelmatigheid in de omgeving en 
omvat dus steeds ook een functionele verklaring. 

Doordenker 0.4 Wat is de relatie tussen cognitieve en neuronale 
verklaringen van leren?

De cognitieve benadering biedt een verklaring voor leren itv mentale 
processen en inhouden. Men kan leren ook verklaren obv andere 
processen vb neurale structuren en processen. Leren is gevolg van 
vormen van nieuwe connecties tussen neuronen. 
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Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen verklaring van leren itv 
de hersenen en verklaring van leren itv mentale processen? 

Beide zijn verklaringen van leren. Op zoek gaan naar mechanisme 
dat invloed kan hebben in de omgeving op gedrag. Beide hebben 
hetzelfde explanandum (wat verklaard meot worden) maar 
vershcillende explanans (waarmee verklaard wordt): bij cognitieve 
verklaringen gaat om mentaal mechanisme dat uit schakels 
bestaat van informatieverwerking ↔bij neurale verklaringen gaat 
het om neuraal mechanisme dat uit schakels van neuronale 
activiteit bestaat. 


