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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 0: Wat is leren en hoe kan men leren bestuderen? 

❖ 0.1: WAT IS LEREN? 

- Leren is ontogenetische adaptatie 
➢ Evolutietheorie van Darwin: diersoorten passen zich aan de omgeving aan om hun 

voortplantingskans te vergroten 

• Fylogenetische adaptatie: adaptatie over verschillende generaties heen 
➢ Leerpsychologie: individuele organismes passen zich aan de omgeving aan (om hun 

overlevingskans te vergroten) 

• Ontogenetische adaptatie: aanpassing van individuele organismes aan de omgeving tijdens 
het leven van het organisme 

- Definitie van leren 
➢ Observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald organisme ten gevolge van 

regelmatigheden in de omgeving van dat organisme 

• Observeerbare verandering 

• De verandering moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving 

• Leren is een effect: observatie die wordt toegeschreven aan een element in de omgeving 

• Leren is een hypothetische verklaring van gedrag 
- Problemen met deze definitie 
➢ De verandering in gedrag kan op eender welk moment optreden tijdens het leven van een 

organisme 

• Een regelmatigheid heeft niet persé direct een effect op het gedrag 

• Moeilijk te besluiten dat leren niet heeft opgetreden na de aanbieding van een stimulus 
➢ Wat bedoelen we met ‘gedrag’? 

• Wij gebruiken een brede definitie: elke observeerbare respons 
▪ Autonoom zenuwstelsel: speekselsecretie 
▪ Neuronale processen: elektrische activiteit inde hersenen 
▪ Responsen die enkel observeerbaar zijn door het organisme zelf: een bewust mentaal 

beeld of gedachte 

• Skinner: onderscheid tussen overt en covert gedrag 
▪ Overt gedrag: observeerbaar door derden 
▪ Covert gedrag: enkel observeerbaar door het organisme zelf 

➢ De definitie impliceert een causale attributie 

• Causale relaties kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden: je moet ze afleiden obv 
logische argumenten en empirische evidentie 

• Verandering is afhankelijk van een regelmatigheid in de omgeving 

• Impliceert het maken van assumpties over oorzaken: we moeten een inschatting maken over 
de directe oorzaak 

- Doordenker A: de interactie tussen leren en genen 
➢ Imprinting: een dier leert een bepaald gedrag aan, maar dit kan enkel tijdens een cruciale 

periode in het leven 

• Vb: zangvogel leert enkel een lied indien de vogel het lied hoort van een soortgenoot tijdens 
een zeer specifieke periode 

➢ Er zijn hier genetische factoren (bepalen de kritieke periode) en regelmatigheden in de omgeving 
(zangpatroon) 

➢ Is imprinting een vorm van leren? 
➢ Antwoord: het feit dat leren enkel optreedt onder strikt voorwaarden, doet niets af van het feit 

dat het hier weldegelijk om leren gaat 
- Doordenker B 
➢ Zijn er andere definities van leren die minder problematisch zijn? 
➢ Antwoord: niet echt, elke definitie heeft haar nadelen 

• Negatieve definitie van leren: een definitie die bepaalde verandering in gedrag uitsluit die 
zeker niet tellen als vormen van leren 
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▪ Men moet het eens zijn over alle oorzaken die men moet kunnen uitsluiten alvorens men 
besluit dat leren is opgetreden 

▪ Bovendien is het niet gemakkelijk om oorzaken uit te sluiten, want oorzakelijke verbanden 
kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden 

• Definitie obv de gevolgen van de verandering in gedrag (adaptieve eigenschappen): leren 
definiëren itv veranderingen in gedrag die leiden tot een betere aanpassing aan de omgeving 
▪ Deze defintiie is minstens even moeilijk toepasbaar als de definitie die wij hanteren: 

gevolgen van de verandering van gedrag impliceert ook een causale attributie? Wat met 
maladaptieve veranderingen? Zijn deze onmogelijk? 

• Definitie itv een hypothetisch mentaal proces: verandering in de mentale inhouden 
▪ Mentale inhouden zoals kennis zijn niet rechtstreeks observeerbaar, men kan kennis enkel 

afleiden uit de aanwezigheid van bepaalde gedragingen 
▪ Onderscheid leren (kennisverwerving) en performantie: als leren gewoon mentale 

verandering inhoudt, dan kan leren optreden zonder dat je een verandering in gedrag ziet; 
bijgevolg wordt gedrag een gebrekkige indicator van leren 

▪ Impliceert dat het gedrag of de verandering in gedrag wordt causaal veroorzaakt door de 
mentale inhoud (dit is nog moeilijker aan te tonen dan causale relaties tussen 
observeerbare gedragingen) 

❖ 0.2: WELKE TYPES VAN LEREN KUNNEN WE ONDERSCHEIDEN? 

- Leerpsychologie bestaat uit het begrijpen van de invloed van regelmatigheden in de omgeving op 
gedrag 

➢ Regelmatigheden in de omgeving: patronen in het voorkomen van gebeurtenissen in de 
omgeving 

• Regelmatigheid: alles wat meer is dan 1 gebeurtenis op 1 moment in de tijd 

• Gebeurtenis: iets dat zich afspeelt in de tijd en ruimte en betrekking heeft op prikkels en/of 
gedragingen 

• Patroon in het voorkomen van gebeurtenissen: meer dan één gebeurtenis op één moment 
- Er zijn veel verschillende soorten patronen in het voorkomen van gebeurtenissen 
➢ We kunnen spreken van een patroon als: 

• Één gebeurtenis bij betrokken is die plaats vindt op meer dan één plaats en moment in de tijd 
(patronen over de tijd heen) 

• Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op één plaats en moment in de tijd 
(patronen over gebeurtenissen heen) 

• Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen of momenten in de 
tijd (patronen over zowel de tijd als over gebeurtenissen heen) 

➢ Patronen kunnen verschillen qua aard 

• Soms enkel gedragingen betrokken, soms enkel prikkels betrokken, soms beiden 

• Metaregelmatigheden: regelmatigheden in het voorkomen van regelmatigheden 
- Soorten regelmatigheden 
➢ Regelmatigheden in het voorkomen van 1 prikkel, onafhankelijk van andere gebeurtenissen 

zoals de aanwezigheid van andere prikkels of gedragingen 

• Vb komt een bepaalde prikkel (vb voedsel) voor, en zo ja, op welke manier (hoeveelheid, 
frequentie, …)? 

➢ 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? 

• Verbanden/contingenties tussen prikkels 

• Één gebeurtenis waarin twee prikkels samen voorkomen is voldoende om te spreken van een 
regelmatigheid 
▪ Eenmalig samenkomen van twee prikkels is meer dan één prikkel op één moment -> zeer 

brede definitie van regelmatigheid 
▪ De verandering in gedrag moet zich voordoen nadat de regelmatigheid is opgetreden, 

anders kunnen we niet spreken van een relatie tussen de regelmatigheid en de 
verandering in gedrag 

▪ Om van leren te kunnen spreken moet er ook een verandering optreden in de reactie ten 
opzichte van een prikkel die op dat moment geen deel uitmaakt van de regelmatigheid 
die verantwoordelijk is voor die verandering in gedrag 
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• Vb: vind je bepaald voedsel meer op bepaalde plaatsen? 
➢ 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? 

• Contingenties tussen prikkels en gedrag 

• Vb krijg je bepaald voedsel als je op de knop van een automaat drukt? 
- We maken een onderscheid tussen 3 types leren leren obv het type regelmatigheid (dat 

verantwoordelijk is voor de verandering in gedrag) 
➢ Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding: verandering in gedrag door regelmatigheden 

in het voorkomen van 1 prikkel 

• Vb: herhaaldelijk een luide knal aanbieden: eerste keer reageer je veel heftiger dan tweede, 
derde, vierde keer, … 

• Wordt soms ook habituatie genoemd 

• Er zijn geen verbanden met andere prikkels of gedragingen: niet-contingent 
➢ Klassieke conditionering: verandering in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van 

twee of meerdere prikkels 

• Vb: computerscherm flikkert en daarna hoor je een luide knal; als het computerscherm nog 
eens flikkert zal je wellicht onrustig worden 

• Wordt soms ook Pavloviaanse conditionering genoemd (naar Pavlov) 
➢ Operante conditionering: verandering in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van 

een gedrag en een prikkel 

• Vb: computerscherm flikkert en daarna hoor en een luide knal; de tweede keer dat het 
scherm flikkert duw je op de escape-toets en volgt de luide knal niet; als het scherm voor een 
derde keer flikkert zal je nog eens op de escape-toets duwen 

• Wordt ook soms instrumentele conditionering genoemd 

• Skinner is hier een belangrijke figuur in 
- Deze 3 types zijn de meest bestudeerde vormen in de leerpsychologie, maar ze zijn ook enorm 

simpel 
➢ Simpel omdat: 

• Er is maar één regelmatigheid bij betrokken 

• Die regelmatigheid bestaat uit enkelvoudige prikkels of gedragingen 
➢ Er zijn veel complexere vormen van leren: 

• Gedrag kan veranderen door het gecombineerde effect van meerdere regelmatigheden 

• Gedrag kan veranderen door patronen in het optreden van regelmatigheden 
➢ Gemodereerde leereffecten: effect van één regelmatigheid in de omgeving is afhankelijk van 

(wordt gemodereerd door) andere regelmatigheden in de omgeving  

• Wanneer meerdere regelmatigheden samen het gedrag beïnvloeden 

• Vb sensory pre-conditioning: twee neutrale stimuli worden herhaaldelijk aangeboden (vaak 
een licht en een geluid), daarna wordt het licht herhaaldelijk aangeboden met een prikkel 
(totdat het licht een geconditioneerde stimulus wordt voor de prikkel); op een bepaald punt 
zal het geluid (wat nooit werd aangeboden met de prikkel) ook geconditioneerd zijn en het 
gedrag uitlokken dat het geconditioneerde licht normaal gezien uitlokt 

▪ Voorbeeld van de luide knal en het flikkeren van het computerscherm 
▪ Tijdstip 1: scherm flikkert en USB-stick in de computer licht op, maar geen luide knal want 

luidsprekers staan niet aan (regelmatigheid in het voorkomen van de USB-stick die oplicht 
en het flikkerend scherm) 
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▪ Tijdstip 2: scherm flikkert en er volgt een luide knal want de luidsprekers staan aan, maar 
de USB-stick flikkert niet want hij zit niet in de computer (regelmatigheid in het flikkeren 
van het scherm en de luide knal) 

▪ Tijdstip 3: USB-stick is aangesloten en licht op: dit lokt angst uit 
o Angst wordt uitgelokt omdat: 

1) Oplichtende USB-stick samen voorkomt met het flikkeren van het scherm 
2) Het flikkerend scherm samen voorkomt met de luide knal 

▪ Het effect van één regelmatigheid werd dus gemodereerd door een andere 
regelmatigheid 

➢ Meta-regelmatigheden: minstens één van de elementen betrokken bij de regelmatigheid, is een 
regelmatigheid zelf (ipv een enkelvoudige stimulus of gedrag) 

• Vb: relational matching-to-sample: stimulus presenteren die moet worden onthouden als 
het ‘sample’ (vaak een patroon, soort kleur of licht); achteraf moet het subject uit een aantal 
stimuli dezelfde ‘sample’ identificeren (kan een identieke kopie zijn, een 
relationeel/symbolisch verband, …) 

▪ Op elke proefbeurt ziet de participant 3 paren van stimuli op het scherm 
▪ Elk paar bestaat uit stimuli die identiek of verschillend zijn 
▪ Het paar in het midden is het sample paar 
▪ De proefpersoon moet het een paar uitkiezen links of rechts onderaan het scherm dat 

overeenkomt met het sample paar 
▪ Proefbeurt 1: paar ‘1 1’ komt overeen met sample paar ‘3 3’ 
▪ Proefbeurt 2: paar ‘6 7’ komt overeen met sample paar ‘5 8’ 
▪ Elk paar in de taak is een regelmatigheid 
▪ Er is ook een regelmatigheid in het voorkomen van de stimulus-paren: de relatie tussen 

het sample paar komt altijd overeen met de relatie tussen één van de andere paren 
(meta-regelmatigheid) 

▪ Deze meta-regelmatigheid bepaalt dus welk gedrag beloond wordt 
- Problemen bij het bepalen van het type leren 
➢ Welk type regelmatigheid is verantwoordelijk voor een verandering in gedrag? 

• Belangrijk om de causaliteit van het leren goed te kunnen onderscheiden 

• Vb met flikkerend scherm: de ongemakkelijkheid en reactie kan uitgelokt worden door de 
luide knal (klassieke conditionering), maar kan bijvoorbeeld ook komen door het flikkeren van 
het scherm (niet-contingente prikkelaanbieding) 

➢ Er zijn vaak verschillende types regelmatigheden tegelijkertijd aanwezig 
➢ Pseudoconditionering: productie van een geconditioneerde respons op een neutrale stimulus 

• Vb: het ervaren van die luide knal kan er voor zorgen dat andere prikkels ook een negatieve 
reactie ontlokken (ongeacht of ze systematisch samengingen met de luide knal) 

➢ Men achterhaalt vaak het type leren via labo-onderzoek: veel meer controle 
- Leerprocedure vs leereffect 
➢ Procedure: experimentele context creëren waarin de regelmatigheid aanwezig is en een bepaald 

gedrag geobserveerd wordt 

• Objectief: lijst van objectief observeerbare acties van de onderzoeker 
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• Verschillende soorten procedures: niet-contingente prikkel aanbiedingen, klassieke en 
operante conditioneringsprocedures 

➢ Effect: impliceert een niet-observeerbare causale relatie 

• Men kan nooit besluiten obv de procedure welke vorm van leren is opgetreden 

• Men moet kunnen beargumenteren dat een regelmatigheid de oorzaak is van de 
geobserveerde verandering in gedrag 
➔ De drie vormen van leren verwijzen naar drie soorten regelmatigheden 

❖ 0.3: DE FUNCTIONELE BENADERING 

- Een wetenschap wordt niet gedefinieerd obv wat men bestudeert, maar ook obv wat men te 
weten wil komen (het doel), wat is dus het doel van de leerpsychologie? 

➢ Er zijn twee verschillende (maar gerelateerde doelen) 
1) Functionele benadering: omgevingsfactoren beschrijven die een invloed hebben op leren 
▪ Leren is afhankelijk (en dus een functie) van elementen in de omgeving 

2) Cognitieve benadering: mentale processen te beschrijven waardoor regelmatigheden in de 
omgeving een invloed hebben op gedrag 

- Binnen de functionele leerpsychologie wil men zo goed mogelijk de invloed van de omgeving 
begrijpen 

➢ Dit kan door aspecten van leerprocedures te modereren:  

• Een bepaalde regelmatigheid in de omgeving (stimuli of gedragingen) 

• Een gedrag (dat afhankelijk is van die regelmatigheid?) 

• Een organisme dat het gedrag vertoont 

• Een bredere context waarin de regelmatigheid optreedt en het organisme zich bevindt 
➢ Verschil tussen gemodereerd leren en moderatie van leren: 

• Gemodereerd leren: het effect van een regelmatigheid is afhankelijk van een andere 
regelmatigheid 
▪ Leren wordt gemodereerd door een specifiek type moderator: een andere regelmatigheid 

• Moderatie van leren: wanneer leren afhankelijk is van andere soorten moderatoren (dus niet 
van een andere regelmatigheid) 

- Er zijn 5 types moderatoren 
➢ De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheden tot stand 

te brengen 

• Je kan in principe elk soort stimulus/gedrag kiezen om een regelmatigheid mee te creëren 
(hoe simpel of complex dan ook) 
▪ Niet-contingente prikkelaanbieding: één toon met een bepaalde duur, frequentie en 

intensiteit of een volledig muziekstuk 
▪ Klassieke conditionering: het rinkelen van een bel dat steeds gevolgd wordt door voedsel 

of informatie over het voedsel dat men eet en bepaalde allergische reacties 
▪ Operante conditionering: het drukken op een hendel laten volgen door het krijgen van 

voedsel of het behalen van een diploma dat gevolg wordt door waardering van de ouders 
➢ De aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het mogelijke effect van de 

regelmatigheid vast te stellen 

• Je kan eender welk gedrag observeren om na te gaan of de regelmatigheid in de omgeving 
een effect heeft 
▪ De enige voorwaarde is dat het observeerbaar is: hieronder valt ook covert gedrag zoals 

gevoelens en gedachten 
➢ De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt 

• In principe kan leren optreden in elk levend organisme, de enige voorwaarde is dat het 
organisme gedrag stelt 
▪ Alle levende organismes (eencellige wezens tot mensen) stellen gedrag 

• Procedures verschillen mbt de eigenschappen van het organisme: leeftijd, fysieke toestand, 
genetische eigenschappen, … 

➢ De aard van de bredere context 

• Onderzoek vindt altijd plaats in een bepaalde context, en die context bevat altijd bepaalde 
prikkels 
▪ De context kan ook bepaalde regelmatigheden bevatten 

➢ De aard van de regelmatigheid  
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• Er zijn verschillende soorten regelmatigheden: één prikkel, twee prikkels, gedrag en prikkels 
of meerdere regelmatigheden 

• Regelmatigheden zelf bestaan uit meerdere facetten die gemodereerd kunnen worden 
▪ Niet-contingente prikkelaanbieding: aantal aanbiedingen, duur van de aanbiedingen, 

interval tussen de aanbiedingen, intensiteit van de prikkel 
▪ Klassieke conditionering: aantal keer dat de prikkels (niet) samen voorkomen, moment 

waarop ze worden aangeborden 
▪ Operante conditionering: aantal keer dat het gedrag wel en niet gevolgd wordt door de 

prikkel, de manier waarop het gedrag en de prikkel in het verleden verbonden waren 
- Binnen de functionele leerpsychologie streeft men naar abstractie obv de functie die prikkels en 

gedragingen hebben (hoe zijn ze gerelateerd aan andere elementen in de omgeving?) 
➢ Bij het analyseren van experimenten zijn wetenschappers altijd op zoek naar een algemeen 

onderliggend principe 

• Vb: studie van Pavlov met het eten, de bel en de speekselsecretie (klassieke conditionering): 
kan geabstraheerd worden naar het samen aan bieden van een geconditioneerde stimulus 
(CS) en een ongeconditioneerde stimulus (US) kan leiden tot een geconditioneerde respons 
(CR) 

• Vb: studie van rat die een voedselbrokje krijgt bij het duwen op de handel (operante 
conditionering): kan geabstraheerd worden naar gedrag is afhankelijk van wat (straf of 
beloning) er op volgt 
▪ Bekrachtiging: een respons kan ik frequentie toenemen omwille van wat erop volgt 

➢ De principes uit klassieke en operante conditionering kunnen toegepast worden op allerlei 
stimuli, gedragingen, organismes en contexten 

➢ Stimuli (prikkels of gedrag) worden gedefinieerd itv hun functie, niet door wat ze eigenlijk zijn 

• Klassieke conditionering:  
▪ Geconditioneerde stimulus (CS): stimulus waarvan men onderzoekt of deze een 

geconditioneerde reactie uitlokt 
▪ Ongeconditioneerde stimulus (US): de stimulus die met de geconditioneerde stimulus 

gepaard wordt 
▪ Geconditioneerde respons (CR): de respons die wordt uitgelokt door de geconditioneerde 

stimulus 

• Operante conditionering: 
▪ Reinforcer/bekrachtiger: resultaat van een gedrag dat zorgt voor een stijging in de 

frequentie van het gedrag 
▪ Straf: resultaat van een gedrag dat zorgt voor een daling in de frequentie van het gedrag 

• Het enige wat telt is de functie: wat is de relatie met (veranderingen in) andere elementen in 
de omgeving? 

➢ Men streef naar algemeen toepasbare kennis op basis van individuele empirische studies: 
inductie 

• Echter, geen enkele wetmatigheid is volledig algemeen: ze zijn altijd afhankelijk van 
specifieke omgevingsfactoren 

• Daarom gaat men deze algemene functionele principes proberen contextualiseren 

• Vrijwel alle dieren vertonen klassieke conditionering, maar er zijn belangrijke verschillen in de 
voorwaarden waaronder verschillende diersoorten conditionering vertonen 

- Waarom streven naar abstracte functionele kennis? 
➢ Het laat toe gedrag te voorspellen en beïnvloeden 
➢ We kunnen een functionele verklaring van gedrag geven: verklaring in termen van 

omgevingsfactoren 
➢ Veel vormen van psychotherapie zijn gebaseerd op algemene leerprincipes 

❖ 0.4: DE COGNITIEVE BENADERING 

- Binnen de cognitieve psychologie gaat men op zoek naar de mentale processen die het leren 
kunnen verklaren 

➢ Functionele benadering: beschrijvend 
➢ Cognitieve benadering: verklarend 

• Regelmatigheden in de omgeving leiden tot mentale inhouden/representaties via mentale 
processen, die dan de directe oorzaken zijn van verandering in gedrag 

- Cognitieve 
benadering 

- Mediator  
- Moderator  
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- De mentale processen mediëren het leren: ze zijn een noodzakelijke schakel tussen de 
regelmatigheid in de omgeving en verandering in gedrag 

➢ Cognitieve leerpsychologen gaan op zoek naar mediatoren 

• Een mediator verklaart de relatie tussen A en B (hoe of waarom is er een relatie?) 
➢ Functionele leerpsychologen gaan op zoek naar moderatoren 

• Een moderator heeft invloed op de sterkte van de relatie tussen A en B (wanneer zal een 
relatie standhouden?) 

- Mentale mechanismes zijn aaneenschakelingen van mentale representaties waarbij de informatie 
die in deze representaties zit stap voor stap bewerkt wordt 

➢ Pavlov, hond en bel associatie: een mogelijke mechanistische verklaring is dat het samengaan 
van bel en voedsel leidt tot nieuwe associaties in het geheugen 

- Een sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze (meestal) abstract zijn 
➢ Zeer breed inzetbaar, ook in nieuwe situaties 
➢ Cognitieve leerpsychologie: mentale mechanismes zijn breed toepasbaar 
➢ Functionele leerpsychologie: functionele concepten en principes zijn breed toepasbaar 

- Waarom streven we naar cognitieve kennis? 
➢ Er zijn een aantal redenen 

1) De drang om een fenomeen ten gronde te begrijpen 
▪ HOE leiden regelmatigheden tot een verandering in gedrag? 

2) Kennis van onderliggende mechanismes zal leiden tot het beter kunnen voorspellen en 
beïnvloeden van gedrag 

➢ Er zijn echter een aantal beperkingen aan verklaringen itv mentale mechanismes 

• Ze kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden: je moet de aanwezigheid ervan afleiden 
obv gedrag dat je wel kan observeren 
▪ Om zo een inferentie te kunnen maken, moet je al weten HOE mentale processen en 

inhouden gedrag bepalen 
▪ Je bent eigenlijk nooit zeker van wat de mentale oorzaken van een bepaald gedrag zijn 

❖ 0.5: DE RELATIE TUSSEN DE FUNCTIONELE EN COGNITIEVE BENADERING 

- Problematisch: beide benaderingen hebben hun eigen wetenschappelijke verenigingen, 
congressen, tijdschriften en handboeken 

➢ Beide benaderingen hebben weinig contact met elkaar 

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

• Cognitieve leerpsychologie: impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag verklaren 
itv mentale mechanismes 
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➢ Ze hebben beiden hun eigen explanandum (datgene wat verklaard moet worden) en explanans 
(datgene waarmee verklaard wordt) 

- We moeten beide benaderingen niet tegen elkaar afzetten, maar aanvaarden dat ze beiden 
andere doelstellingen hebben 

➢ De twee benaderingen kunnen elkaar versterken 
➢ Functionele kennis over leren kan inzicht bieden in de mentale mechanismes die leren 

mogelijk maken 

• Een goede mentale proces-theorie moet functionele kennis kunnen verklaren (hoge 
heuristische waarde hebben) 
▪ Hoe meer functionele kennis we hebben, hoe beter we mentale proces-theorieën kunnen 

evalueren en met elkaar vergelijken 

• Cognitieve leerpsychologen kunnen gebruik maken van de experimentele data van 
functionele leerpsychologen 

➢ Cognitieve theorieën over leren kunnen het fundament vormen voor het uitvoeren van 
nieuwe experimenten voor functionele leerpsychologen 

• Een goede cognitieve theorie is in staat voorspellingen te maken over de voorwaarden 
waaronder leren optreedt 
▪ Kan leiden tot een verfijning van abstracte functionele concepten en principes 

- De wisselwerking tussen observatie, functionele kennis en mentale proces-theorieën 
➢ Zowel functionele als cognitieve leerpsychologen voeren 

experimenten uit om omgevingsfactoren te manipuleren en 
gedrag te observeren 

• Uiteindelijk komen tot functionele kennis 
➢ Obv bestaande functionele kennis kunnen cognitieve 

psychologen theorieën ontwerpen over de mentale 
oorzaken van leren 

➢ Deze wisselwerking kan enkel succesvol zijn als alle 
niveaus duidelijk onderscheiden worden 

• Vb mentale processen en functionele kennis: deze twee niveaus worden vermengd als men 
leereffecten definieert itv mentale processen 
▪ Veel onderzoekers denken dat klassieke conditionering gelijk staat aan associaties in het 

geheugen 
▪ Deze definitie van een mentaal proces heeft veel nadelen: het wordt heel moeilijk om 

klassieke conditionering te bestuderen 
▪ Men moet niet enkel het verband tussen de geconditioneerde stimulus en de 

geconditioneerde respons aantonen, maar ook dat het effect van de verbanden te wijten 
is aan associaties in het geheugen  

• Theorieën over mentale oorzaken veranderen vaak 
▪ Het feit dat een theorie over een fenomeen verkeerd is, wil niet zeggen dat het fenomeen 

niet bestaat 

• Er moet een onderscheid worden gemaakt 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) 

- Doordenker C: hoe zijn functionele en mentale proces verklaringen aan elkaar gerelateerd? 
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➢ Welke van de volgende stellingen is juist? 

• Als je een functionele verklaring hebt, heb je per definitie ook een mentale proces verklaring 

• Als je een mentale proces verklaring hebt, heb je per definitie ook een functionele verklaring 
➢ De eerste stelling is fout: het zegt enkel iets over welke aspecten in de omgeving 

verantwoordelijk zijn voor een bepaalde observatie 
➢ De tweede stelling is juist: een mentale proces verklaring is een verklaring van waarom een 

bepaalde regelmatigheid in de omgeving leidt tot een verandering in gedrag, en omvat dus 
steeds een functionele verklaring 

- Doordenker D: wat is de relatie tussen cognitieve en neuronale verklaringen van leren? 
➢ Men kan stellen dat leren het gevolg is van het vormen van nieuwe neuronale verbindingen in 

de hersenen 
➢ Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen een verklaring itv de hersenen en een verklaring 

itv mentale processen? 
➢ Antwoord: het zijn beide mechanistische verklaringen van leren 

• Men gaat op zoek naar het mechanisme waardoor regelmatigheden in de omgeving een 
invloed kunnen hebben op gedrag 

• Het soort mechanisme verschilt: 
▪ Cognitieve leerpsychologie: mentaal mechanisme dat bestaat uit schakels van de 

informatieverwerking 
▪ Neuronaal: neuronaal mechanisme dat bestaat uit schakels van neuronale activiteit 

• Ze hebben hetzelfde explanandum (wat verklaard moet worden: leren), maar een 
verschillend explanans (dat waarmee verklaard wordt: informatieverwerking vs 
hersenactiviteit) 

• Je kan neuronen niet gelijkschakelen aan representaties 

• Je kan neuronale connecties niet gelijkstellen aan associaties 
- Voorbeeldvraag 
➢ In studies rond habituatie wordt nagegaan of het herhaald aanbieden van een prikkel leidt tot 

een verandering in het gedrag ten opzichte van die prikkel, dit is een: 

• Procedurele beschrijving 

• Een definitie in termen van effect 

• Een definitie in termen van mentale processen 

• Alle bovenstaande alternatieven zijn correct 
- Voorbeeldvraag 
➢ “het samen aanbieden van twee prikkels leidt tot een verandering in gedrag omdat klassieke 

conditionering is opgetreden”: deze uitspraak getuigt van 

• Een verwarring van verschillende mentale procesverklaringen 

• Een verwarring van een procedure en een functionele verklaring 

• Een verwarring van procedure en mentale procesverklaring 

• Een verwarring van een functionele verklaring en een mentale procesverklaring 

❖ 0.6: AFSLUITENDE TAAK 

- Wat zou je antwoorden op een onderzoeker die zegt dat ment enkel van klassieke conditionering 
kan spreken indien er verandering optreden die berusten op het onbewust vormen van associaties 
in het geheugen? 

➢ Goed antwoord bevat: 

• De definitie van leren en klassieke conditionering als effecten van regelmatigheden in de 
omgeving, met nadruk op het onderscheid tussen procedure, effect en mentale processen 

• Nadelen van definities van leereffecten in termen van mentale processen 

 

❖ LEERDOELEN 

- De definitie van (de drie vormen van) leren kunnen weergeven 
- Het onderscheid tussen leren als procedure, effect, en mentaal proces kunnen weergeven 
- De functionele en cognitieve benadering in de leerpsychologie kunnen weergeven, alsook de 

relatie tussen deze twee benaderingen 

 

Hoofdstuk 1: Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 

❖ 1.1: FUNCTIONELE KENNIS - Habituatie  
- Sensitisatie  
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- We bespreken wat geweten is over de voorwaarden waaronder niet-contingente 
prikkelaanbieding resulteert in bepaalde veranderingen in gedrag 

- De aard van de stimuli: met welk soort stimuli treedt het effect niet-contingente 
prikkelaanbieding op? 

➢ Er zijn enorm veel stimuli waarbij de effecten van niet-contingente prikkelaanbieding werden 
gevonden 

➢ Habituatie: daling in intensiteit van de 
oorspronkelijke reactie als gevolg van herhaaldelijk 
aanbieden van een prikkel (vb luide knal meerdere 
keren aanbieden) 

• Habituatie is een effect, geen mentaal proces: 
zeggen dat de intensiteit van een reactie afneemt 
omdat er habituatie optreedt, is dus zinloos en 
circulair 

• Treedt niet even snel voor alle prikkels op: 
▪ Affectieve beelden: habituatie van 

huidgeleiding is trager voor affectieve (positief/negatief) beelden dan voor neutrale 
beelden 

▪ Biologische relevantie: habituatie van ratten voor angstkreten van soortgenoten verliep 
even snel als de habituatie aan een controle stimulus, maar verdween sneller en was 
meer contextafhankelijk dan de habituatie van de controle stimulus 

➢ Sensitisatie: toename in intensiteit van een reactie als gevolg van het herhaaldelijk aanbieden 
van een (zeer intense) prikkel 

• Vb herhaaldelijk toedienen van drugs aan dieren 
leidt sowieso tot een toename in de drang om de 
drug te gebruiken, zelf indien er geen plezier 
meer wordt beleefd aan de drug, door een 
intensifiëring van bepaalde motorische reacties 
op de drug 

➢ Generalisatie van habituatie: als men een bepaalde 
prikkel A herhaaldelijk aanbiedt, zal hierdoor ook de 
reactie op andere prikkels beïnvloed worden, 
gegeven dat die andere prikkels lijken op prikkel A 

• Het effect is dus niet beperkt tot de aangeboden 
prikkel 

- De aard van het geobserveerde gedrag: niet-contingente prikkelaanbiedingen kunnen een invloed 
hebben op allerlei aspecten van allerlei gedragingen, gaande van zeer eenvoudig tot zeer complex 

➢ Fechner: mere exposure effect (eerste aanzet ertoe) 
➢ Peckham: reactie van spin in haar spinnenweb op luide stemvork vermindert naarmate de 

stemvork meer wordt aangeboden 
➢ Klassieke conditionering vertragen door één van die twee prikkels vooraf alleen aan te bieden 

(alvorens ze samen aan te bieden) 
➢ Meeste onderzoek wordt gevoerd in het labo naar de verandering in de oriëntatie respons (OR) 

die een prikkel ontlokt 

• De OR is een geheel aan verschillende reacties die gericht zijn op het onderzoeken van 
nieuwe en potentieel belangrijke prikkels in de omgeving (investigatory reaction of wat is het 
respons) 

• Hoofd richting naar de prikkel toe, stijging in huidgeleiding, daling in hartslagfrequentie, 
veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen 

• Herhaaldelijke prikkelaanbieding heeft een verschillend effect op verschillende componenten 
van de OR 
▪ Daling in hartslagfrequentie verdwijnt het snelst door habituatie 
▪ Zo goed als geen habituatie voor neuronale responsen 

- Generalisatie van 
habituatie  

- Oriëntatie respons 
- Dynamics of affect 
- Hawk-goose effect 
- Dishabituatie  
- Massed practice 
- Distributed 

practice  
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• Interacties tussen aard van 
de stimulus en de aard van 
het gedrag 
▪ Habituatie van 

huidgeleiding verloopt 
sneller voor neutrale 
beelden dan voor 
affectieve beelden 

▪ Habituatie van 
hartslagfrequentie 
verloopt even snel voor neutrale als voor affectieve beelden 

➔ De verschillende componenten van de OR worden bepaald door verschillende aspecten 
van de omgeving 

➢ Habituatie en sensitisatie kunnen tegelijkertijd optreden 

• Herhaalde aanbiedingen hebben het tegenovergestelde effect op reacties dan op 
tegenreacties 
▪ Dynamics of affect: reacties worden zwakker en tegenreacties worden sterker bij het 

herhaald ervaren van prikkels 
▪ Vb druggebruik: initieel is de roes zeer sterk en de tegenreactie (vb een kater) niet, maar 

na verloop van tijd vervaagt de roes steeds meer en wordt de kater sterker 
▪ Vb joggen: initieel is joggen onaangenaam en is er weinig leuk aan, maar na verloop van 

tijd krijgt men na het joggen een “runner’s high” 
- Eigenschappen van het organisme: effecten van niet-contingente prikkelaanbieding zijn 

aangetoond bij mensen, andere dieren en zelfs eencellige wezens en planten 
➢ Bepaalde eigenschappen van het organisme hebben een invloed op de effecten van niet-

contingente prikkelaanbiedingen 
➢ Hawk-goose effect: vogels tonen geen reactie indien ze een gans boven zich zien vliegen, maar 

vertonen wel een angstreactie indien het een arend is 

• Biologische relevantie van bepaalde stimuli tonen aan dat de leefwereld van het organisme 
van belang is, wat deels ook wordt bepaald door genetische factoren 

➢ Er zijn tussen individuen stabiele verschillen in de snelheid van habituatie: bij mensen lijken 
deze verschillen bovendien samen te hangen met obesitas, migraine en psychiatrische 
stoornissen 

- Invloed van de bredere context: zeer weinig onderzocht 
➢ Aandacht wegrichten helpt habituatie: luide toon presenteren en kijken naar de mate waarin 

dit leidt tot een daling in de huidgeleidingsrespons 

• Manipulatie van de instructies: 1 groep moet extra goed letten op de luide toon, 1 groep 
moet de luide toon zoveel mogelijk negeren 

• Habituatie was meer uitgesproken in de groep die de luide toon moest negeren 
- Kenmerken van niet-contingente aanbieding: welke aspecten van niet-contingente aanbieding 

hebben een invloed op het habituatie-effect? 
➢ De aard van de niet-contingente prikkelaanbieding; frequentie waarmee de prikkel aangeboden 

wordt lijkt vooral van belang 

• Bij elke aanbieding daalt de intensiteit van de reactie 

• Niet enkel de eerste aanbieding is van belang 
➢ Veranderingen in de aard van de niet-contingente prikkelaanbieding: 

• Dishabituatie: habituatie tenietdoen 
▪ Dishabituatie kan geobserveerd worden door een andere prikkel onverwacht aan te 

bieden 
▪ Vb: herhaaldelijk intens licht aanbieden leidt tot habituatie, dan een luide knal aanbieden, 

dan opnieuw het intense licht aanbieden 
o De aanbieding van het intense licht na de luide knal zorgt opnieuw voor een sterke 

reactie (zoals geobserveerd voor het habituatie-effect) 
▪ Toont aan dat de oorspronkelijke daling in de intensiteit van de reactie op de prikkel niet 

te wijten is aan een verandering in het gedragrepertorium (de volledige set van 
gedragingen dat een organisme kan stellen) 
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• Epstein: dishabituatie en eetgedrag: 
▪ Functionele verklaring voor waarom mensen meer eten van gevarieerde maaltijden met 

veel verschillende soorten voedsel 
▪ Bepaald voedsel (vb aardappelen) eten = habituatie bij elke hap 

o Als gevolg van de habituatie neemt het plezier van het eten van dat soort voedsel af 
na een tijdje 

o Als je een hap neemt van een ander soort voedsel (vb witte kool), en daarna terug van 
het voedsel waar je net aan bezig was (aardappelen), dan zal het voedsel terug plezier 
en voldoening ontlokken (dishabituatie) 

▪ Weinig generalisatie van habituatie: het herhaald aanbieden van het eten tijdens het 
hoofdgerecht heeft weinig tot geen effect op het eten van een dessert 

• Habituatie en eetgedrag:  
▪ De snelheid van habituatie aan voedsel in het labo is een voorspeller van de toename in 

lichaamsgewicht in het daaropvolgende jaar 
➢ Temporele aspecten van de niet-contingente prikkelaanbieding: wanneer de prikkel aanbieden? 

• Temporele aspecten beïnvloeden het habituatie-effect sterk! 

• Massed practice: prikkel herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden (kort stimulus-interval) 
▪ Effect: habituatie verloopt sneller maar is minder duurzaam 

• Distributed practice: prikkel herhaaldelijk na elkaar aanbieden met langere intervallen 
▪ Effect: habituatie verloopt trager maar is veel duurzamer 

❖ 1.2: PROCES THEORIEËN 

- Het model van Sokolov betreft de habituatie van de oriëntatierespons (OR): een geheel van 
willekeurige, onwillekeurige en neuronale reactiepatronen, dat zich voordoet zodra een prikkel 
wordt toegediend en na herhaaldelijke aanbieding geleidelijk verdwijnt 

➢ Discrepantie-model: verschil tussen neuronaal model en de omgeving bepaalt de intensiteit van 
de OR 

• Elk organisme maakt constant een neuronaal model van zijn/haar omgeving aan 

• Wanneer een onverwachte stimulus zich voordoet, lokt dat een OR uit en wordt de prikkel 
onmiddellijk opgenomen in het neuronaal model 

• Na herhaaldelijke aanbiedingen van dezelfde prikkel in dezelfde context: geen discrepantie 
meer tussen input en stimulus-representatie 
▪ Het OR-mechanisme wordt geïnhibeerd 

• Wanneer de prikkel wijzigt/verdwijnt, lokt dit opnieuw een OR uit (een OR kan ook optreden 
bij het niet toedienen van een verwachte prikkel) 

+ -  

- Model van Sokolov 
- Model van Bradley 
- Novelty 
- Significance  
- Opponent-proces 

model van 
Solomon 

- A-proces 
- B-proces 
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- Verklaart habituatie en OR bij het 
onverwacht stoppen met aanbieden van 
een stimulus 

- Afwezige stimuli kunnen een OR 
ontlokken? Enkel bij bepaalde reacties 
zoals huidgeleiding 

- Verklaart niet waarom habituatie wordt 
beïnvloed door de aard van de prikkels en 
de aard van het gedrag (vb huidgeleiding 
bij affectieve vs neutrale prikkels) 

• Waarom habitueren verschillende 
prikkels op verschillende manieren? 

- Het model van Bradley betreft ook de habituatie van de OR 
➢ OR wordt uitgelokt door 2 zaken 

• Novelty: mate waarin een prikkel nieuw is 
▪ Prikkels die OR ontlokken enkel obv novelty zullen snel habitueren 

• Significance: mate waarin een prikkel een motivationele betekenis heeft 
▪ Prikkels die OR ontlokken obv novelty en significance zullen traag habitueren 

➢ Elke prikkel die motivationeel relevant is, zal een OR ontlokken 

• Motivationeel relevant: significance 
▪ Nieuwe prikkel wijst op gevaar 
▪ Nieuwe prikkel wijst op een kans 
▪ Nieuwe prikkel is biologisch relevant (overleving en voortplanting) 
▪ Nieuwe prikkel is cognitief relevant (taken die men in een bepaalde context heeft) 

➢ Effect van deze assumpties: 

• Nieuwe neutrale prikkels: ontlokken een zwakkere OR 
▪ De OR wordt enkel ontlokt obv novelty, en niet significance 
▪ Bij herhaaldelijke aanbieding verdwijnt de OR snel 

• Nieuwe affectieve prikkels: ontlokken een sterkere OR 
▪ De OR wordt ontlokt obv novelty en significance 
▪ Bij herhaaldelijke aanbieding verdwijnt de OR traag 

➢ Bradley verklaart de invloed van de aard van de stimulus op de habituatie van de OR 

• Novelty en significance mediëren het habituatie-effect  

• Novelty en significance worden anders beïnvloed door herhaaldelijke aanbieding 
(differentiële habituatie-effecten) 
➔ Novelty en significance zijn kenmerken van de stimulus 

➢ Bradley verklaart de invloed van de aard van het geobserveerde gedrag op de habituatie van 
de OR 

• Verschillende componenten van de OR worden in verschillende mate bepaald door novelty 
en significance 
▪ Novelty: vertraging in de hartslag 
▪ Significance: huidgeleiding 

• Herhaaldelijke aanbieding zal opnieuw veel effect hebben op de vertraging in de hartslag 
(novelty), maar niet op de huidgeleiding (significance) 

• Tragere habituatie voor significance componenten  
➢ Bradley verklaart de interactie tussen de aard van de prikkel en de aard van het gedrag 

• Habituatie van een novelty-bepaalde component van de OR (vb vertraging hartslag): even 
snel voor neutrale als affectieve prikkels 
▪ Enkel novelty telt, en beide soorten prikkels zijn aanvankelijk even nieuw/onverwacht, dus 

er is geen verschil affectieve en  
▪ Geen effect van de aard van de stimulus voor novelty 

• Habituatie van een significance-bepaalde component van de OR (vb huidgeleiding): tragere 
habituatie voor affectieve prikkels dan voor neutrale prikkels 
▪ Significance van affectieve prikkels verdwijnt langzaam 
▪ Wel effect van de aard van de stimulus voor significance 
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➔ Dit model verklaart meer functionele kennis van de het model van Sokolov 

➢ Prikkels die niet affectief zijn, zullen enkel obv novelty een OR ontlokken 
➢ Prikkels die affectief zijn, zullen obv novelty en significance een OR ontlokken 

• Novelty verdwijnt na verloop van tijd, maar de significance blijft behouden 
➢ Gedrag dat enkel bepaald wordt door novelty: hetzelfde voor nieuwe neutrale prikkels en 

nieuwe affectieve prikkels 
➢ Gedrag dat bepaald wordt door novelty en significance: tragere habituatie voor affectieve 

prikkels dan voor neutrale 

+ -  

- Hoge heuristische waarde: verklaart de 
invloed van de aard van de prikkel en de 
invloed van de aard van het gedrag en de 
interactie tussen beiden 

- ? 

 
- Het opponent-proces model van Solomon betreft veranderingen in de dynamics of affect (de 

habituatie van reacties en tegenreacties) 
➢ Hoe komt het dat bij herhaalde prikkelaanbieding de initiële reactie verzwakt en de tegenreactie 

versterkt? 
➢ Labo-experimenten: schokken toedienen aan honden en hartslagfrequentie registreren 

• Schokken toegediend voor de eerste keer bij honden 
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▪ Merk op: zeer hoge hartslag tijdens shock en vertraging van de hartslag nadien 

• Schokken vele malen toegediend bij honden 
▪ Merk op: zeer weinig verhoging in de 

hartslagfrequentie tijdens de shock, maar 
enorm veel meer vertraging na de shock 

➢ Assumpties van het model: er zijn twee 
opponente processen 

• A-proces: onvoorwaardelijke, stabiele reactie 
op de prikkel 
▪ Blijft duren zolang de prikkel duurt 
▪ Hoe intenser de prikkel, hoe intenser het A-

proces 

• B-proces: onvoorwaardelijke tegenreactie op 
het A-proces 
▪ Is oorspronkelijk vrij zwak, maar na herhaalde aanbiedingen komt het sneller op gang 

(kortere latentie), wordt het sterker en duurt het langer na ophouden 

• Wat we zien in gedrag is DE SOM van het A- en B-proces 

• A en B zijn tegengesteld: als de prikkel een positieve valentie heeft, dan zal B negatief zijn en 
omgekeerd 

➢ Het B-proces wordt niet enkel uitgelokt door het A-proces: het B-proces kan ook worden 
uitgelokt door prikkels die herhaaldelijk samen voorkomen met het B-proces 

• Vb druggebruik: drang naar een drug is contextafhankelijk 
▪ Meer drang indien je je in een context bevindt waar je veel drugs hebt gebruikt 
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▪ Prikkels die herhaaldelijk samengaan met druggebruik brengen het B-proces op gang: dit 
veroorzaakt een craving 

▪ B-proces kan op gang gebracht worden door 
externe en interne prikkels (gevoelens 
geassocieerd met het B-proces) 

• Vb contextafhankelijkheid van tolerantie: 
▪ In situaties waar iemand regelmatig drugs 

gebruikt, wordt het B-proces door de 
omgevingsprikkels versterkt 
o Het B-proces compenseert fysiologisch 

gevaarlijke effecten van het A-proces (vb 
door drugs te gebruiken versnelt 
hartslag, B compenseert dit) 

▪ In situaties waar iemand niet regelmatig 
drugs gebruikt, is het B-proces veel zwakker: hierdoor is er minder tolerantie en dit kan 
leiden tot een overdosis 

• Vb behandeling: 
▪ Afkicken door het b-proces te ontkoppelen van de geassocieerde stimuli (exposure 

therapie) + coping-strategieën aanleren 
▪ Enkel ontkoppeling zonder coping-strategie maakt het minder waarschijnlijk dat de 

prikkels een geconditioneerde reactie ontlokken (het B-proces activeren), maar dat de 
effecten van extinctie teniet worden gedaan 

➢ Merk op: het kan zijn dat het dynamics of affect effect niet een voorbeeld is van een effect van 
niet-contingente prikkelaanbieding 

• Is het klassieke conditionering? 
▪ De verandering in de reactie en tegenreactie op de drug worden veroorzaakt door prikkels 

die herhaald samen voorkomen met de drug 
- Voorbeeldvraag: 
➢ Waarom is er een hoger sterfpercentage onder heroïneverslaafden die hun normale dosis drugs 

gebruiken terwijl ze op vakantie zijn? 

• Omdat het a-proces dan intenser is 

• Omdat het b-proces dan intenser is 

• Omdat het a-proces context afhankelijk is 

• Omdat het b-proces context afhankelijk is 
- Voorbeeldvraag: 
➢ Na het aanbieden van een intense elektrische schok stijgt de hartslagfrequentie, men stelt vast 

dat deze stijging groter wordt naarmate men de intense shock meer frequent aanbiedt, welk 
effect is dit? 

• Klassieke conditionering 

• Habituatie: habituatie is een daling in de intensiteit van de reactie 

• Niet-contingente prikkelaanbieding: dit is een procedure, geen effect! 

• Geen van bovenstaande: het juiste antwoord is sensitisatie 

❖ 1.3: AFSLUITENDE TAAK 

- Verdedig de stelling dat niet-contingente prikkelaanbieding belangrijke effecten kan hebben op 
gedrag, effecten die kunnen berusten op complexe processen 

➢ Een goed antwoord omvat: 

• Verwijzing naar het feit dan niet-contingente prikkelaanbieding een invloed kan hebben op 
verschillende reacties (de OR, preferenties, verslaving, operant gedrag en klassieke 
conditionering) 

• Bespreken van de theorieën van Sokolov (evidentie voor het belang van cognitieve processen 
zoals verwachting van de aanwezigheid van prikkels), Bradley en Solomon 

 

❖ LEERDOELEN 

- Functionele kennis over verschillende effecten van niet-contingente prikkelaanbieding kunnen 
weergeven 

- De mentale procestheorieën van Sokolov, Braley en de opponent-procestheorie van Solomon 
kunnen bespreken 
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Hoofdstuk 2: Klassieke conditionering: Het effect van verbanden tussen prikkels 

❖ 2.1: ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES 

- Basistermen 
➢ Geconditioneerde stimulus (CS) of 

voorwaardelijke prikkel (VP): de stimulus die 
geassocieerd wordt met de 
ongeconditioneerde stimulus 

• Vb: de bel (CS) lokt speekselsecretie uit 
(omdat de bel geassocieerd werd met het 
lekker eten) 

• Notatie: als er in een bepaalde situatie meerdere geconditioneerde stimuli zijn, dan worden 
deze aangeduid met verschillende letters uit het alfabet 
▪ Vb: A, B, X, Y 

➢ Ongeconditioneerde stimulus (US) of onvoorwaardelijke prikkel (OP): de stimulus die een 
ongeconditioneerde respons uitlokt 

• Vb: lekker eten (US) lokt speekselsecretie uit 

• Notatie:  
▪ Aanwezigheid van een US: ‘+’ 
▪ Afwezigheid van een US: ‘-‘ 

➢ Geconditioneerde respons (CR) of voorwaardelijke respons (VR): de reactie op de 
geconditioneerde stimulus 

• Vb: speekselsecretie (CR) bij het horen van de bel (omdat de bel geassocieerd werd met het 
lekker eten) 

➢ Ongeconditioneerde respons (UR) of onvoorwaardelijke respons (OR): de reactie op de 
ongeconditioneerde stimulus 

• Vb: speekselsecretie (UR) bij het zien/ruiken van lekker eten 
➢ Voorbeeldnotatie: 

• A+: situatie waarin de geconditioneerde stimulus A en de ongeconditioneerde stimulus 
beiden aanwezig zijn 
▪ Geconditioneerde stimulus A wordt gevolgd door de ongeconditioneerde stimulus 

• A-: geconditioneerde stimulus A wordt niet gevolgd door de ongeconditioneerde stimulus 

• AX-: situatie waarin twee geconditioneerde stimuli A en X aanwezig zijn, en geen 
ongeconditioneerde stimulus 
▪ Geconditioneerde stimuli A en X worden samen aangeboden en niet gevolgd door een 

ongeconditioneerde stimulus 

• A+, AX+: geconditioneerde stimulus A wordt eerst alleen aangeboden en gevolgd door de 
ongeconditioneerde stimulus, daarna worden geconditioneerde stimuli A en X samen 
aangeboden en gevolgd door de ongeconditioneerde stimulus 

- Procedures: 
➢ Pavlov: zelden gebruikt want onpraktisch 

• Voedsel is de ongeconditioneerde stimulus die de ongeconditioneerde respons salivatie 
uitlokt 

• De bel is de geconditioneerde stimulus die wordt geassocieerd met de ongeconditioneerde 
stimulus voedsel 

• De geconditioneerde respons salivatie wordt uitgelokt door de geconditioneerde stimulus (de 
bel) 

➢ Oogknipperreflex: 

• Luchtstoot in oog (US) leidt tot een knipperreflex (UR) 

• Een toon (CS) wordt geassocieerd met de luchtstoot (US) 

• De toon (CS) lokt de knipperreflex (CR) uit  
➢ Vreesconditionering: 

• Aversieve prikkel (US) leidt tot een angstreactie (UR) 

• Neutrale prikkel (CS) wordt geassocieerd met de aversieve prikkel (US) 

• De neutrale prikkel (CS) lokt de angstreactie (CR) uit 

• Er zijn verschillende indices van mate van angst: 

- Geconditioneerde 
stimulus 

- On-
geconditioneerde 
stimulus 

- Geconditioneerde 
respons 

- On-
geconditioneerde 
respons 

- Geconditioneerde 
suppressie 
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▪ Huidgeleiding: hoe vochtiger de handpalm, hoe groter de angstreactie 
▪ Suppressie: hoe meer een organisme stabiel gedrag gaat onderdrukken, hoe groter de 

angstreactie 

▪ Geconditioneerde suppressie: wanneer de aanbieding van de ongeconditioneerde 
stimulus (US) herhaaldelijk wordt voorafgegaan door een geconditioneerde stimulus (CS), 
zal de aanbieding van de geconditioneerde stimulus (CS) na verloop van tijd ook 
resulteren in een onderbreking van het gedrag 

❖ 2.2: FUNCTIONELE KENNIS: DE AARD VAN DE STIMULI 

- We bespreken de belangrijkste voorwaarden waaronder verbanden tussen prikkels een invloed 
hebben op gedrag 

- Klassieke conditionering is een zeer algemeen fenomeen 
➢ Twee stimuli kunnen bijna altijd met elkaar geassocieerd worden, maakt niet uit hoe simpel of 

complex ze zijn 

• Bel – voedsel -> salivatie 

• Informatie over virussen – informatie over ziektes in patiënten -> angst 
➢ Sommigen onderscheiden de definitie van klassieke conditionering van ‘associatief leren’, op 

grond dat klassieke conditionering zich enkel voordoet bij biologisch relevante stimuli 

• Wij gaan dat niet doen 

• Het is trouwens ook onhandig om de definitie van klassieke conditionering zo uit te splitsen: 
wie bepaalt wat biologisch relevante stimuli zijn? 

- Observationele conditionering: klassieke conditionering adhv sociale stimuli 
➢ Voorbeeld: 

• Observator filmpje tonen van angstreactie van soortgenoot (US) bij het zien van de slang (CS) 
(associatie van de twee stimuli) 

• Observator toont angstreactie (CR) bij het zien van een slang (CS)  

• Voor het bekijken van het filmpje vertoont de observator geen angstreactie op het zien van 
de slang, na het filmpje wel 

➢ Sociaal leren: de impact van één specifiek type regelmatigheid op het gedrag van een observatie 

• Regelmatigheden waarbij: 
▪ Het gedrag van een model één element is (daarom spreken we van sociaal leren) 
▪ Het gedrag van de observator géén element is (waardoor we leren over anderen 

uitsluiten, en sociaal leren kunnen beperken tot leren obv wat anderen doen) 

- Observationele 
klassieke 
conditionering 

- Sociaal leren 
- Observationele 

operante 
conditionering 

- Conditionering via 
instructies  

- Aversieleren  
- Appetitieve US 
- Averieve US 
- US-revaluatie 
- Counter-

conditioning 
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- Soorten sociaal leren kunnen onderscheiden worden adhv de regelmatigheid die 
verantwoordelijk is voor de verandering in het gedrag van de observator 

➢ Observationele klassieke conditionering: regelmatigheid in het gedrag van een model 
(angstreactie) en de aanwezigheid van een prikkel (slang) 

• Associatie van slang (CS) met angstreactie van een model (US), zorgt ervoor dat de slang een 
CS wordt voor de observator 

➢ Observationele operante conditionering: regelmatigheid in het gedrag van een model (op 
hendel duwen) en de uitkomst van het gedrag van het model (voedsel) 

• Associatie van de hendel (CS) met de uitkomst van het gedrag van het model (US), zorgt 
ervoor dat de hendel een CS wordt voor de observator 

- Waarom onderscheiden we sociaal leren van andere soorten klassieke conditionering? 
➢ De focus ligt op veranderingen in het gedrag van de observator 
➢ Het gedrag van een model moet deel uitmaken van de regelmatigheid, maar niet het gedrag van 

de observator 
➢ Onderzoek naar sociaal leren kan ons informatie bieden over de sociale factoren die ons gedrag 

beïnvloeden 
- Conditionering via instructies 
➢ Instructies over een CS-US relatie zijn voldoende om een CR tot stand te brengen 

• Vb: ‘de driehoek zal gevolgd worden door een shock’ 
▪ Leidt tot angst voor de driehoek (CR), ook al werd er nooit effectief een shock toegediend 

bij het zien van de driehoek 
➢ Effecten lijken sterk op die van CS-US pairing 

- Net zoals de verschillende types sociaal leren kunnen onderscheiden worden obv het type 
regelmatigheid dat gebruikt wordt, kunnen ook instructies betrekking hebben op verschillende 
types regelmatigheden 

➢ Regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel of in het voorkomen van stimuli en 
responsen 

- Sommige onderzoekers stellen dat zowel observationele conditionering als conditionering via 
instructies simpele effecten zijn van het samen voorkomen van twee prikkels 

➢ We zullen zien in Hoofdstuk 4 waarom dit niet klopt 
- De eigenschappen van de stimuli die geconditioneerd worden hebben een invloed op de sterkte 

van gedragsverandering (die optreedt als gevolg van het verband tussen de CS en de US) 
➢ Saillantie van de stimulus (CS en US): opvallende en intense stimuli hebben sneller (na minder 

paringen van de CS en US) een impact op het gedrag 

• Vb: verband tussen rinkelen en bel zal sneller een impact hebben op het gedrag indien het 
rinkelen van de bel luid is (vs als het rinkelen heel stil is) 

➢ Biologische relevantie (CS en US): stimuli die relevant zijn voor de overleving/voortplanting 
hebben sneller impact op het gedrag 

• Vb: verband tussen rinkelen en voedsel zal sneller een impact hebben op gedrag dan verband 
tussen rinkelen en een lichtje 

➢ Interactie tussen de stimuli die gepaard worden (CS x US): sommige relaties worden sneller 
aangeleerd dan anderen 

- Het belang van de interactie tussen de CS en de US werd voor het eerst aangetoond door Garcia 
en Koelling in een onderzoek naar geconditioneerde voedselaversie 

➢ Aversieleren: iets eten en achteraf moeten overgeven door griepaanval, associatie maken dat 
het overgeven kwam door het voedsel → leidt tot een sterke aversie voor dat voedsel 

➢ Fase 1: ratten krijgen suikerwater (CS B) aangeboden in een kooi, en telkens als ze drinken gaat 
dat gepaard met lichtflitsen en geluid (CS A) 

• Conditie 1: elektrische shock (US) bij het drinken 

• Conditie 2: lithium chloride waarvan ratten moeten overgeven (US) bij het drinken 
➢ Fase 2: de 2 CS’en worden apart aangeboden 

• Conditie A: ratten drinken zuiver water met lichtflitsen en geluid 

• Conditie B: ratten drinken suikerwater zonder lichtflitsen en geluid 
➢ Resultaten: 

• Conditie 2B: de ratten dronken heel weinig van het water met de suikersmaak 
▪ De suikersmaak was aversief geworden: associatie gemaakt met suiker en overgeven 
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• Conditie 1A: de ratten dronken heel weinig van het water zonder suikersmaak met lichtflitsen 
en geluid 
▪ Associatie lichtflitsen/geluid met elektrische shock 

• Conditie 1B: de ratten dronken veel van het water met de suikersmaak 
▪ Associatie lichtflitsen/geluid met elektrische shock 

➢ Dit toont een interactie tussen de aard van de CS (smaak of licht/geluid) en de aard van de US 
(lithium of shock) 

• Lithium (US): de smaak van water heeft meer impact op het drinken dan de aanwezigheid van 
de licht/geluid prikkel 

• Elektrische shock (US): licht/geluid prikkel heeft meer impact op het drinken dan de smaak 
van het water 

- Soms maakt men een onderscheid tussen appetitieve en aversieve ongeconditioneerde stimuli 
➢ Beide types lokken een onvoorwaardelijke emotionele reactie uit 

• Appetitieve US (voedsel): lokt een positieve emotionele reactie uit 
▪ Appetitieve CR: salivatie 

• Aversieve US (elektrische shock): lokt een negatieve emotionele reactie uit 
▪ Aversieve CR: freezing (angstreactie) 

➢ De eigenschappen van de US bepalen dus de eigenschappen van de CR 

➢ De CR kan verschillen van de UR: de ongeconditioneerde respons is niet altijd hetzelfde als de 
geconditioneerde respons 

• Vb: terwijl cocaïne hartslagversnelling veroorzaakt, leiden prikkels die herhaald samen 
voorkomen met cocaïne tot een daling in de hartslag 
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- Klassieke conditionering is ook afhankelijk van veranderingen in de US NA DE CONDITIONERING 
(ipv enkel afhankelijk van de eigenschappen van de US TIJDENS de conditionering) 

➢ US-revaluatie: de US wordt geherevalueerd, en de valentie 
(appetitief of aversief) kan veranderen 

• Vb: toon herhaaldelijk aanbieden met voedsel -> 
appetitieve CR (salivatie bij het horen van toon) 
▪ Nadien voedsel valentie veranderen door het te 

paren met misselijkheid -> geen CR of aversieve CR 
bij het horen van toon 

➔ US/CR veranderen NA conditionering 
➢ Voorbeeld: 

• A: neutraal 

• B: appetitief 

• C: aversief 
➔ A – B koppeling: A wordt appetitief 
➔ B – C koppeling: B wordt aversief 
➔ A: niet langer appetitief  

- Contraconditionering: de aard van de US veranderen tijdens de CS+ aanbiedingen, waardoor de 
verandering in de aard in de US ook leidt tot een verandering in de aard van de CR 

➢ Vb: toon herhaaldelijk laten volgen door aversieve 
elektrische shock -> toon lokt angst CR uit 

• Nadien diezelfde toon herhaaldelijk laten 
volgen door appetitieve prikkel (voedsel) -> 
toon lokt na verloop van tijd geen angstreacties 
meer uit, en soms zelfs appetitieve reacties 
➔ US/CR veranderen TIJDENS conditionering 

➢ Voorbeeld: 

• A: neutraal 

• B: appetitief 

• C: aversief 
➔ A – B koppeling: A wordt appetitief 
➔ A – C koppeling: A is niet langer appetitief 

- Algemeen besluit: 
➢ Klassieke conditionering treedt op met veel prikkels 
➢ Klassieke conditionering kan sneller/sterker worden met bepaalde CS, US en CS-US 

combinaties (eigenschappen van de prikkel + Garcia & Koelling experiment) 
➢ Veranderingen in de aard van de US heeft invloed op de aard van de CR (US-revaluatie en 

contraconditionering) 

❖ 2.3: FUNCTIONELE KENNIS: DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

- Veelvoorkomende misconceptie: verbanden tussen prikkels kunnen enkel een invloed hebben op 
autonome reacties (gedrag gestuurd door het autonome zenuwstelsel) 

➢ Dit is niet waar, willekeurig/vrijwillig gedrag kan ook klassiek geconditioneerd worden 
➢ Autoshaping: er is een wijziging in vrijwillig/willekeurig gedrag, zonder dat dit samenhangt met 

bepaald resultaat (geen operante conditionering: gaat om prikkel-prikkel, niet prikkel-gedrag) 

• Vb experiment: duiven plaatsen in een Skinner-box 
▪ Lampje licht op telkens voordat een graankorrel in het voederbakje komt 
▪ Na enkele aanbiedingen van lampje-voedsel begint de duif te pikken op het lampje 

- Autoshaping  
- Preparatorische 

responsen 
- Contingentie-

oordelen 
- Evaluatieve 

responsen 
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➢ Waarom telt dit voorbeeld met de duif niet als operante conditionering? 

• Het pikken op het lampje heeft geen enkel positief resultaat, het kan zelf leiden tot een 
negatief resultaat (de duif komt te laat bij het voederbakje en de korrel verdwijnt weer) 
▪ Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het gedrag veroorzaakt wordt door de prikkels die 

volgen op dat gedrag (de voorwaarde voor operante conditionering) 
▪ De verklaring is dat er een associatie werd gevormd tussen het lampje en het voedsel 

➢ Het gedrag van de duif is ook verschillend naargelang de US (voedsel of water) 

• In beide gevallen wordt er op het lampje gepikt, maar in het ene geval lijkt het pikken op het 
pikken van eten, en in het andere geval lijkt het pikken op het pikken van water 
➔ De aard van de reactie op het lampje hangt dus af van de aard van de US (die gepaard 

gaat met het lampje) 
- We bespreken drie types van gedrag 
➢ Preparatorische/consumatorische responsen: responsen die het organisme voorbereiden op de 

US 

• Appetitieve en aversieve responsen vallen hieronder 
▪ Appetitief: salivatie bereid het organisme voor op eten 
▪ Aversief: freezing laat het organisme toe om gevaar beter te detecteren 

• Opgelet: deze responsen zijn niet per definitie adaptief 
▪ Vb: de duif die pikt op de lamp toont ook een preparatorische respons, maar deze is niet 

adaptief 
➢ Contingentie-oordelen: obv de aangeboden informatie, moet een proefpersoon een oordeel 

vellen over de sterkte van de relatie tussen de aanwezigheid van een cue en de aanwezigheid 
van een uitkomst 

• Vb voedselallergie: “Mr X. eet aardbeien (CS) en krijgt allergie (US)” 
▪ Oordeel over het verband aardbeien – allergie is dan de CR 

• Het oordeel wordt beïnvloed door het eigenlijke verband tussen de twee prikkels = het 
gedrag wordt beïnvloed door het al dan niet samen aanbieden van prikkels (stemt overeen 
met de definiëring van klassieke conditionering als effect) 

➢ Evaluatieve responsen/evaluatieve conditionering: onder welke condities leidt het aanbieden 
van 2 prikkels tot een verandering in hoe positief/negatief men die prikkels vindt? 

• Vb foto-foto: proefpersoon foto’s laten scoren op een schaal van -100 tot +100 
▪ Negatieve foto’s (-80 of meer), neutrale foto’s (-10 tot +10) en positieve foto’s +80) 
▪ Foto-paren maken: 

o Negatief paar: neutrale foto laten volgen door negatieve foto 
o Neutraal paar: neutrale foto laten volgen door neutrale foto (controle) 
o Positief paar: neutrale foto laten volgen door positieve foto 

▪ Participanten beoordelen foto’s opnieuw: neutrale foto’s in een negatief paar worden 
beoordeeld als negatiever, neutrale foto’s in een positief paar worden beoordeeld als 
positiever 

• CS: neutrale foto 

• US: positieve/negatieve foto 

• CR: verandering in valentie 
- Onbewust leren: de samenhang tussen verschillende geconditioneerde veranderingen 
➢ Cognitief psycholoog: onbewust leren = onbewust kennis verwerven 

• Contingentie-oordeel is een meting van bewustzijn, geen vorm van gedrag! 

• Contingentie-oordelen zijn metingen van kennis, niet van leren 
➢ Functioneel psycholoog: onbewust leren = verandering in 1 gedrag, maar niet in het 

contingentie-oordeel (niet in een ander gedrag) 

• Functionele psychologen zien gedrag veel breder: een contingentie-oordeel is ook een soort 
van gedrag 

• Onbewust leren gaat over de relatie tussen de verschillende CR’s 

• 1 bepaalde CS-US relatie: is er een verandering in huidgeleiding, en is er een verschil in een 
contingentie-oordeel? 

• De ene verandering kan afhankelijk zijn of niet van de andere verandering 

• Voor functionele leerpsychologen draait onbewust leren om de relatie tussen de twee 
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➢ Onderzoek wijst aan dat er meestal een verandering in het bewust oordeel (bewust gedrag) 
moet zijn, voor er verandering in de conditionele responsen komt 

• Moet ik een verandering in contingentie-oordeel vaststellen, opdat ik een verandering in 
huidgeleiding kan vaststellen? 
▪ Er is veel evidentie dat een contingentie-oordeel een speciale status heeft: je moet eerst 

weten dat er een verband is vooraleer er een verandering in huidgeleiding of andere 
gedragingen optreedt 

➔ Zeer beperkte evidentie voor onbewust leren 

• Factoren die verwachting verhinderen (maskeren van de CS), verhinderen veranderingen in 
de huidgeleiding (CR) 

• Vb Dawson: licht (CS) en elektrische shock (US) koppelen → huidgeleiding (CR) 
▪ Wanneer zal de huidgeleiding (CR) veranderen? 
▪ Er kwam pas verandering in de huidgeleiding als de proefpersonen bewust waren van de 

toon-shock relatie 
➢ Evaluatieve conditionering: sterkte van de veranderingen in de valentie is afhankelijk van de 

mate waarin contingentie-oordelen (CS-US relatie oordelen) veranderen als gevolg van de CS-US 
aanbiedingen 

• Veranderingen in de contingentie-oordelen zijn de belangrijkste determinant van de sterke 
van verandering in valentie 
➔ Hoe beter de bewuste kennis over de CS-US verbanden, hoe sterker de evaluatieve 

conditionering 
➔ Dit impliceert dat bewuste kennis héél belangrijk is voor het optreden van 

conditionering 
- Algemeen besluit 
➢ Klassieke conditionering is algemeen: het treedt op bij allerlei soorten gedrag (zowel bij 

willekeurig als onwillekeurig gedrag 

• Er zijn verschillende types gedrag die veranderen (preparatorisch, contingentie-oordelen en 
evaluatieve oordelen) 

• De verandering in gedrag vindt enkel plaats na bewust oordeel 

❖ 2.4: FUNCTIONELE KENNIS: EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

- Klassieke conditionering kan plaatsvinden in heel veel soorten organismes 
➢ Van mensen tot wormen, fruitvliegjes, slakken, bijen, vissen, vogels en ratten 
➢ Het is onwaarschijnlijk dat klassieke conditionering plaatsvindt via hetzelfde mediërende proces 

in al deze organismes 

• Voorzichtig zijn met generaliseren van conditionering 
➢ Convergente evolutie: diersoorten die onafhankelijk van elkaar evolueren maar toch 

gelijkaardige kenmerken vertonen vanwege de gelijkenissen in hun leefwereld 

• Elk dier heeft een grotere kans om te overleven en zich voort te planten als het zich kan 
aanpassen aan regelmatigheden in de omgeving 

• De gelijkenissen bestaan zijn wellicht het gevolg van het feit dat verschillende diersoorten 
geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen in hun leefwereld 

• Vrijwel alle dieren vertonen klassieke conditionering onder voorwaarden die de kans op 
overleven en voortplanting bevorderen  
▪ Dit impliceert niet dat het onderliggend mechanisme hetzelfde is 

- Er zijn duidelijk verschillen tussen diersoorten in de voorwaarden waaronder klassieke 
conditionering optreedt 

➢ Aard van het organisme bepaalt welke verbanden (snel) geleerd worden 

• Vb zoogdieren: verband smaak-misselijkheid wordt snel geleerd 

• Vb vogels: verband kleur-misselijkheid wordt snel geleerd 
➢ Selectie van voedsel verschilt voor beide soorten 

• Zoogdieren selecteren obv smaak, vogels selecteren obv kleur 
- Door de verschillende voorwaarden waaronder conditionering kan plaatsvinden in verschillende 

soorten, bekijken we conditionering als adaptieve adaptatie: evolutionaire visie 
➢ Conditionering staat in functie van overleving en voortplanting: het is een adaptief effect dat 

voorkomt in natuurlijke situaties 
➢ Implicaties: 

- Convergente 
evolutie 
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1) Ecologisch valide stimuli gebruiken: geconditioneerde stimuli die in natuurlijke situaties met 
de ongeconditioneerde stimulus kunnen voorkomen 
▪ Conditioneringsonderzoek met ecologisch valide CSen vertoont andere kenmerken dan 

conditionering met arbitraire CSen 
▪ Vb: aversie leren (smaakaversie) 
▪ Vb met artificiële kwartels: Domjan et al lieten mannelijke kwartels herhaaldelijk een 

nagemaakte vrouwelijke kwartel A) (CS) zien, net voor de mannetjes naar de echte 
vrouwtjes mochten om te paren (US) 
o Als gevolg van het samen aanbieden van de CS met de US, steeg het aantal keer dat 

de mannetjes een poging deden om met het nagemaakte vrouwtje (CS) te paren 
o Deze verandering trad niet op indien de CS niet het hoofd had van een vrouwtjes 

kwartel (als het een arbitraire stimulus was) 
▪ Hier zie je dat er weldegelijk een verschillende uitkomst van de klassieke conditionering 

was door het gebruik van ecologisch vs niet-ecologisch valide stimuli 
➔ Probleem: hoe bepaal je a priori wat een ecologisch valide stimulus is? 

2) Ga op zoek naar adaptieve conditioneringseffecten: 
▪ Nadruk ligt op hoe de conditionering invloed heeft op de UR, niet hoe de conditionering 

invloed heeft op de CR 
▪ Vb met kwartels opnieuw: ditmaal evaluatie van de UR (ipv de CR) 

o Was de voorafgaande aanbieding van het nagemaakte vrouwtje (CS) adaptief voor het 
seksuele contact tussen de echte kwartels? 

o Ja: minder tijd nodig tot initiatie, sperma bevat meer zaadcellen en grotere kans op 
bevruchting van het ei 

❖ 2.5: FUNCTIONELE KENNIS: INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

- Meeste onderzoek rond de bredere context focust op de invloed van secundaire taken op de 
sterkte van de conditionering 

➢ Secundaire taak die aandacht weg richt van het verband CS – US zal de klassieke conditionering 
minder sterk maken 

• Vb toon aanbieden die gevolgd wordt door een elektrische shock + getallen aanbieden 
▪ Proefpersonen moeten de getallen tellen → de toon ontlokt nadien een kleinere 

geconditioneerde respons dan zonder de secundaire taak 
➢ Secundaire taak die aandacht richt op het verband CS – US zal de klassieke conditionering 

sterker maken 

 

❖ 2.6: FUNCTIONELE KENNIS: KENMERKEN VAN DE CS – US RELATIE EN VERANDERINGEN IN DIE 

KENMERKEN: DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND 

- Er zijn heel veel kenmerken van de relatie tussen de CS en de US (aantal keren dat ze samen 
voorkomen, aantal keer dat ze niet samen voorkomen, tijd tussen 2 prikkels, …) 

➢ We bespreken vooral studies rond veranderingen in preparatorische en consumatorische 
responsen 

- Contingentie vs contiguïteit 
➢ Contiguïteit: prikkels zijn op minstens één moment samen aanwezig in tijd en ruimte 

• Associationisme 

- Contingentie 
- Contiguïteit  
- Positieve 

contingentie 
- Negatieve 

contingentie  
- Excitatorische 

conditionering 
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➢ Contingentie: er is een statistisch verband in de aanwezigheid van twee prikkels 

• Over verschillende momenten heen is de kans op 
aanwezigheid van de ene prikkel afhankelijk van de 
aanwezigheid van de andere prikkel 

• Samen voorkomen én niet samen voorkomen = 
covariatie 

• Logisch of statistisch verband 
➢ Positieve contingentie: aanwezigheid van de US is 

waarschijnlijker indien de CS aanwezig is dan indien de 
CS afwezig is 

• De probabiliteit van US gegeven de aanwezigheid 
van CS 
▪ = 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) 

➢ Negatieve contingentie: de aanwezigheid van de US is minder waarschijnlijk bij aanwezigheid 
dan bij afwezigheid van de CS 

• De probabiliteit van US gegeven de afwezigheid van CS 
▪ = 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

➢ Om de contingentie van een verband te berekenen, gebruik je de vierveldentabel: hier duid je 
het aantal keer (de frequenties) op aan dat elke situatie zich voordoet 

• 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) = (
𝑎

𝑎+𝑏
) = de probabiliteit van US gegeven de aanwezigheid van CS 

• 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) = (
𝑐

𝑐+𝑑
) = de probabiliteit van US gegeven de afwezigheid van CS 

 
𝛥𝑃 = 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) − 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

 

𝛥𝑃 = (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) − (

𝑐

𝑐 + 𝑑
) 

 

• Naarmate CS en US meer samen voorkomen 
(a) of niet samen voorkomen (d), zal het 
verband positiever worden 

• Naarmate enkel de CS (b) of enkel de US (c) voorkomen, zal het verband negatiever worden 

• 𝛥𝑃: geeft weer in hoeverre de aan- of afwezigheid van de US samengaat met de aan- of 
afwezigheid van de CS 
▪ Is dus niet afhankelijk van de contiguïteit van 2 gebeurtenissen, maar de contingentie 

➢ Het soort contingentie bepaalt het type van verandering in gedrag 

• Rescorla: verschil tussen excitatorische conditionering en inhibitorische conditionering 
▪ Excitatorische conditionering: excitatie (toename) van een bepaald gedrag 

o Treedt op bij positieve contingentie 
o 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) 

▪ Inhibitorische conditionering: inhibitie (afname) van een bepaald gedrag 
o Treedt op bij negatieve contingentie 
o 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

• Rescorla heeft dus aangetoond dat er een duidelijke relatie is tussen de waarde van 𝜟𝑷 en 
de aard van de verandering in gedrag 
▪ 𝛥𝑃 = 0: geen verandering in gedrag 

o Ook al is cel a groter dan 0, als 𝛥𝑃 = 0, dan verandert het gedrag niet 
o Dit is evidentie dat contiguïteit geen voldoende voorwaarde is voor conditionering 

- Inhibitorische 
conditionering 

- Overshadowing  
- Blokkering  
- Redundantie  
- Backward blocking 
- Conditionele 

contingentie 
- Sensory 

preconditioning 
- Hogere-orde 

conditionering 
 
- Rescorla 
- Kamin  
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➢ Het bepalen van de contingentie is niet altijd even simpel: het is afhankelijk van hoe ruim je de 
tijdsintervallen tussen de aanbieding van de stimuli definieert 

• Wanneer begint een situatie en wanneer eindigt een situatie? 
▪ Het afbakenen van situaties is altijd arbitrair: het is nooit absoluut zeker 

- Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 
➢ Er is evidentie dat zelfs de aanwezigheid van een statistische contingentie tussen twee prikkels 

niet voldoende is om klassieke conditionering te observeren 
➢ Overshadowing: het leren van een relatie wordt overschaduwd door het leren van een andere 

relatie 

• Door de toevoeging van een tweede CS aan het verband, verzwakt de CR op de 
oorspronkelijke eerste CS 

• Vb: 
▪ Conditie 1: X wordt steeds gevolgd door de US (X+) 
▪ Conditie 2: X wordt steeds aangeboden met A, gevolgd door de US (AX+) 
▪ De CR meten tov X in beide condities: CR is sterker in conditie 1 dan 2 

• Het verschil tussen beide condities = overshadowing effect 

• A overschaduwt het aanleren van het X-US verband 
➔ Belangrijk omdat het aantoont dat het aanleren van een verband niet enkel van 

contingentie afhankelijk is: in beide condities is er een perfecte contingentie tussen X 
en US 

• De mate waarin de ene CS (A) de andere CS (X) overschaduwt is afhankelijk van de saillantie 
van de prikkel (hoe saillanter, hoe meer overschaduwen) 
▪ Dit heeft dus waarschijnlijk iets met aandacht te maken → je hebt aandacht nodig om te 

leren 
➢ Blokkering (Kamin): de conditionering van de associatie tussen twee stimuli (een CS en een US) 

wordt verhinderd als, gedurende het conditioneringsproces, de CS wordt aangeboden met een 
tweede CS die al geassocieerd werd met de US 

• Vb: 
▪ Conditie 1: A+ en AX+ worden na elkaar aangeboden  
▪ Conditie 2: enkel AX+ wordt aangeboden 
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▪ De CR tov X is zwakker in conditie 1 dan in conditie 2 
▪ A blokkeert leren over de relatie tussen X (geluid) en de US (elektrische shock) 
➔ Belangrijk omdat het aantoont dat het aanleren van een verband niet enkel van 

contingentie afhankelijk is: er was steeds een perfecte contingentie tussen X en de US 
(altijd X+, nooit X-), en toch was de relatie zwakker 

• Redundantie (overbodig zijn): eigenlijk is X een redundante voorspeller van de US 
▪ Je hebt de CS X niet nodig om de US te voorspellen 
▪ Louter obv van A kan je de US voorspellen 
▪ Blokkering wilt zeggen dat je redundante CSen minder goed gaat kunnen voorspellen 

• Een design om blocking te observeren ziet er als volgt uit 

▪ A+ = prikkel A + elektrische shock 
▪ AX+ = prikkel A en prikkel X + elektrische shock 
▪ B+ = prikkel B + elektrische shock 
▪ Blocking = de CR die door X ontlokt wordt tijdens de testfase is zwakker in de 

experimentele conditie dan in de controle condities 
▪ Volledige blocking = helemaal geen CR ontlokt door X 

• Doordenker A: wat is volgens jou het nut van de tweede controle conditie, dus deze waarin 
in de eerste fase B+ trials worden aangeboden? 
▪ Antwoord: om te besluiten dat blocking heeft plaatsgevonden, moet men zeker zijn dat de 

verzwakte CR tov X te wijten is aan de A – US relatie 
o Eerste controle conditie: enkel AX+ aanbieden om de X – US relatie na te gaan zonder 

de invloed van A+ 
▫ Controleren voor het verschil in het totale aantal prikkels (controle cond 2 heeft 

3 CSen, cond 1 heeft er maar 2) 
o Tweede controle conditie: controleren voor het preexposure effect door evenveel US 

aanbiedingen te hebben als in de experimentele conditie 
▫ Als de CR zwakker is in de experimentele conditie dan in deze conditie, dan is dat 

niet te wijten aan het preexposure effect! 

• Wanneer blokkering volledig is, kan je besluiten dat het bestaan van een (perfecte) 
positieve contingentie tussen X en de US geen voldoende voorwaarde is voor het optreden 
van conditionering 

• Backward blocking: de CR op X wordt verzwakt door A+ trials aan te bieden NA de AX+ trials 
(dus in het vb hierboven: fase 1 en fase 2 van de experimentele conditie omdraaien) 
▪ De naam blokkering is niet goed gekozen: dit fenomeen demonstreert dat het onmogelijk 

is dat een sterke A – US relatie het leren van de X – US relatie ‘blokkeert’, omdat de A – US 
relatie pas na de AX+ trials versterkt wordt 

➢ Conditionele contingentie: contingentie tussen twee prikkels in situaties waarin aan een 
bepaalde voorwaarde (conditie) voldaan is: de situaties mogen enkel verschillen mbt 1 CS 

• We gebruiken deze definiëring van contingentie om tegemoet te komen aan bevindingen 
zoals blocking en overshadowing 

• Contingentie is niet voldoende om blokkering of overshadowing te verklaren: als je 5x AX+ 
hebt, en geen X-, dan is er een perfect verband tussen X en de US: 𝛥𝑃 = 1 
▪ Probleem: je gaat appelen met peren vergelijken 
▪ Je gaat AX situaties vergelijken met situaties waarin noch A, noch X aanwezig is 
▪ In situatie 1 waar zowel A als X aanwezig is: is het verschil in US tussen de situaties dan te 

wijten aan A of aan X? (2 mogelijke oorzaken) 
▪ In situatie 2 waar noch A, nog X aanwezig is: er zijn geen mogelijke oorzaken voor het 

verschil in US! 
▪ Deze 2 situaties = appelen en peren 
▪ Dit is de reden waarom een normale contingentie berekening niet geschikt is om de 

relatie tussen X en de US na te gaan 
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• Oplossing: contingentie berekenen, maar CONDITIONEEL aan het feit dat er maar 1 verschil is 
▪ Je moet de context (andere CSen) constant houden in de situaties die je vergelijkt 

 
𝛥𝑃𝑐 = 𝑃(𝑈𝑆|𝐴. 𝑋) − 𝑃(𝑈𝑆|𝐴. ~𝑋) 

 
▪ 𝑃(𝑈𝑆|𝐴. 𝑋): de probabiliteit van de US wanneer zowel A als X aanwezig zijn 
▪ 𝑃(𝑈𝑆|𝐴. ~𝑋): de probabiliteit van de US wanneer enkel A aanwezig is 

• Dit kan je opnieuw gaan berekenen mbv de vierveldentabel 

• Je vult de tabel in, maar houdt de tweede CS (A) constant: je telt enkel de frequenties van de 
situaties waarin A aanwezig is 
▪ De aanwezigheid van A wordt constant gehouden 
▪ Wat gebeurt er met de US als X aan- of afwezig is? 
▪ Je kijkt in principe dus naar een subset (focale set) van situaties waarin A aanwezig is 
▪ Merk op: die vierveldentabel is identiek aan degene die we eerder hebben gezien, behalve 

dat A overal aanwezig is 

• Conditionele contingentie is enkel van belang wanneer X steeds samen voorkomt met A 

• Blocking = de impact van conditionele contingentie op gedrag: de CR voor X wordt bepaald 
door de mate van conditionele contingentie (de mate waarin X steeds samen voorkomt met 
andere CSen), NIET de mate van (gewone) contingentie 

• Doordenker B: hoe kan je overshadowing verklaren op basis van de veronderstelling dat 
conditionering bepaald wordt door conditionele contingentie? 
▪ Antwoord: we kunnen conditionele contingentie niet bepalen voor overshadowing 

o In een overshadowing trial zijn er enkel AX+ aanbiedingen of enkel aanbiedingen van 
de US 

o We kunnen dan geen situaties vergelijken die allemaal verschillen mbt X, want ze zijn 
allemaal hetzelfde 

o Verwar het niet met het overshadowing effect, waarbij we de CR door X+ trials 
vergelijken met de CR door AX+ trials: hier kunnen we wel een conditionele 
contingentie berekenen voor X (= positieve contingentie) 

➢ Redundantie in de context van conditionele contingentie: X is redundant als de conditionele 
contingentie 0 is 

• Als 𝛥𝑃𝑐 = 0, dan betekent dat dat X niet toevoegt aan A bij het voorspellen van de US 

• Het juiste antwoord is 1): 𝛥𝑃𝑐 = 0 
▪ Je moet de 5 situaties waarin enkel de US aanwezig is buiten beschouwing laten 

▪ 𝛥𝑃𝑐 = (
5

5+0
) − (

5

5+0
) = 1 − 1 = 0 

- Indirecte verbanden 
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➢ Conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor het optreden van klassieke 
conditionering 

• Zelfs wanneer er geen contingentie of contiguïteit is tussen prikkels, kan conditionering 
optreden 

• Prikkels kunnen onrechtstreeks met elkaar verbonden zijn: vb 
▪ Fase 1: licht – shock  
▪ Fase 2: toon – licht  
➔ Toon (CS) is onrechtstreeks verbonden met shock (US) dmv licht (CS) 
➔ Tweede-orde relatie tussen toon en shock: zowel de toon als de shock zijn gerelateerd 

aan het licht 
➢ Sensory preconditioning: twee neutrale prikkels eerst samen aanbieden, dan de tweede 

neutrale prikkel verbinden met de US 

• Fase 1: toon – licht  

• Fase 2: licht – shock  
➢ Hogere-orde conditionering: neutrale prikkel en de US eerst samen aanbieden, dan de twee 

neutrale prikkels samen aanbieden 
➢ Merk op: deze vormen van conditionering zijn wél afhankelijk van de conditionele 

contingentie van de onderliggende eerste orde relaties 

• Als er geen conditioneel contingente relatie is tussen de twee CSen of de CS en de US, heeft 
de indirecte hogere-orde relatie tussen de tweede CS en de US geen invloed op de reactie 
tov de eerste CS 

- Oefenvragen: 

 
➢ Antwoorden op Minerva: file oefenvragen 

❖ 2.7: FUNCTIONELE KENNIS: KENMERKEN VAN DE CS – US RELATIE EN VERANDERINGEN IN DIE 

KENMERKEN: VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

- CS-preexposure  
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- De verbanden tussen prikkels blijven niet noodzakelijk constant/onveranderlijk: soms is er eerst 
geen verband tussen prikkels, daarna wel (of omgekeerd), en soms kunnen twee verbanden ook 
tegelijkertijd aanwezig zijn in verschillende contexten 

- Geen verband tussen prikkels gevolgd door wel een verband 
➢ Wanneer er aanvankelijk geen verband is tussen een CS en een US (maar achteraf wel), zijn er 

drie mogelijke effecten 
1) De CS is eerst steeds alleen voorgekomen: CS-preexposure 

• Procedures waarin de CS herhaaldelijk wordt aangeboden vóór de aanbieding van het 
verband tussen die CS en een US 

• Vb: 
▪ Fase 1: CS alleen 
▪ Fase 2: CS – US  

• Gevolg: verband tussen CS en US wordt veel moeilijker aangeleerd: klassieke conditionering 
is trager dan wanneer fase 1 wordt weggelaten 

• = CS-preexposure effect 
▪ Wordt soms ook latente inhibitie 

genoemd, maar deze term kan verwijzen 
naar een mogelijke verklaring van het 
effect (die niet noodzakelijk correct is) 

▪ Wij willen ook effecten strikt scheiden van 
verklaringen, daarom gebruiken we een 
term die enkel verwijst naar het effect 

• Functionele analyse: waarom is het effect van 
klassieke conditionering minder bij CS-
preexposure? 
▪ Niet proberen verklaren itv mediëring, 

maar itv gekende moderatoren 
▪ Kan ik het CS-preexposure effect beschrijven itv de impact van moderatoren op 

klassieke conditionering? 
a) Saillantie van de CS: een CS die vaak wordt aangeboden kan als minder 

intens/belangrijk worden ervaren (habituatie) 
b) Statistische contingentie tussen de CS en de US: de contingentie tussen de CS en de 

US wordt verkleind omdat fase 1 bestaat uit aanbiedingen van enkel de CS 

• Toepassingen van CS-preexposure effect: 
▪ Angst voor de tandarts bij kinderen reduceren door de kinderen vóór de eerste 

behandeling kennis te laten maken met de tandarts en de omgeving 
o CS = tandarts 
o US = behandeling 
o CR = schrik voor de tandarts 

▪ Geconditioneerde misselijkheid bij chemo-patiënten 
➢ Doordenker C: wat is volgens jou de link tussen het effect van CS-preexposure en habituatie? 

• Antwoord: beiden zijn effecten van niet-contingente prikkel aanbiedingen 
▪ Habituatie: reductie in de intensiteit van de oorspronkelijke reactie die een prikkel uitlokt 
▪ CS-preexposure: vertraging van klassieke conditionering (effect van de interactie tussen 

niet contingente prikkel aanbieding en het verband tussen twee prikkels) 
o Het is een indirect effect van habituatie (daling van de opvallendheid zorgt voor een 

kleinere OR, en zorgt dus voor een zwakkere conditionering) 
2) De US is eerst steeds alleen voorgekomen: US-preexposure 

• Fase 1: US alleen (elektrische shocken toedienen) 

• Fase 2: CS – US (een toon aanbieden voor het toedienen van de elektrische shock) 

• US-preexposure effect: vertraging en verzwakking van het effect van het CS-US verband (de 
toon ontlokt minder angst als de shock voordien alleen werd aangeboden dan wanneer de 
shock niet werd aangeboden) 

• Functionele analyse: welke gekende moderatoren kunnen het US-preexposure effect 
verklaren? 
▪ Saillantie van de US: habituatie aan de US zorgt ervoor dat de CR zwakker is 

- CS-preexposure 
effect 

- Latente inhibitie 
- US-preexposure 
- US-preexposure 

effect 
- CS-postexposure 
- Extinctie  
- Renewal  
- US-postexposure 
- Contingency 

reversal 
- Primacy effect 
- Recency effect 
- Occasion setting 
- Occasion setter 
- Compound  
 
- Holland & Rescorla 
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▪ Statistische contingentie tussen de CS en de US: de contingentie tussen de CS en de US 
wordt verkleind omdat fase 1 bestaat uit aanbiedingen van enkel de US 

3) Effect van de afwezigheid van een verband 

• Een periode waarin er een statistische contingentie is tussen de CS en de US wordt 
voorafgegaan door een periode waarin er geen contingentie is 
▪ Fase 1: 𝛥𝑃 = 0 

o De kans op de US met de CS = de kans op de US zonder de CS 
o 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) = 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 
o Vb toon en shock toedienen 

▪ Fase 2: 𝛥𝑃 > 0 
o De kans op de US met de CS is kleiner of groter dan de kans op de US zonder de CS 
o 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) > 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 
o 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) < 𝑃(𝑈𝑆|~𝐶𝑆) 

• Indien deze situatie zich voordoet, zal het verband minder invloed hebben op de CR 

• Niet enkel de aanwezigheid van een verband heeft invloed op het gedrag, ook de afwezigheid 
▪ Organismes kunnen niet enkel leren dat er een verband is tussen twee prikkels, maar 

ook dat er géén verband is tussen twee prikkels (waardoor ze nadien trager leren dat er 
wel een verband is) 

- Een verband gevolgd door geen verband 
➢ Wanneer er aanvankelijk een verband is tussen de CS en een US, gevolgd door geen verband, 

zijn er 3 mogelijke effecten 
1) Het aanbieden van de CS na de aanbieding van een contingent verband tussen die CS en een 

US: CS-postexposure 

• Hoe kan geconditioneerd gedrag 
weer verdwijnen? 

• Extinctie: de verzwakking van een CR 
als gevolg van het aanbieden van de 
CS op zichzelf 

• Uitzonderingen op extinctie door CS-
postexposure: 
▪ Spontaan herstel: de extinctie 

van de CR via CS-postexposure 
heeft niet gewerkt 

▪ Renewal: de extinctie van de CR 
via CS-postexposure werkt niet 
indien de extinctie plaatsvindt in 
een andere context dan de context 
waarin het CS – US verband werd 
aangeleerd 

▪ Biologisch relevante CSen: de daling 
in de CR tov biologisch relevante 
CSen is minder sterk tov niet-
biologisch relevante CSen 

▪ Aard van het geobserveerde 
gedrag: geconditioneerde 
veranderingen in valentie 
(evaluatieve conditionering) zijn 
veel minder gevoelig aan de effecten 
van CS-postexposure (vb: wanneer een foto X negatief is geworden omdat deze 
samenging met een negatieve foto, zal X die negatieve valentie grotendeels behouden, 
zelfs indien X nooit meer gevolgd wordt door een negatieve foto) 

2) Het aanbieden van de US na de aanbieding van een contingent verband tussen een CS en die 
US: US-postexposure 

• Deze effecten treden niet vaak op 
▪ Fase 1: toon + shock 
▪ Fase 2: enkel shock 
▪ Effect: soms zal de CR tov de toon verzwakken 
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• Functionele analyse: 
▪ US-revaluatie: de shock wordt minder negatief door habituatie? 
▪ Contingentie daalt? 

3) Omkering verbanden: contingency reversal 

• We kennen geen studies waarin de aanbieding van een contingentie tussen een CS en US 
gevolgd wordt door een fase waarin de CS en US op een niet-contingente manier worden 
aangeboden 

• We kennen wel contingency reversal 
▪ Fase 1: A+, B- 
▪ Fase 2: A-, B+ 

• Contingency reversal kan leiden tot 2 effecten 
▪ Primacy effect: het eerste verband weegt meer door (dus tussen A en de US) 
▪ Recency effect: het laatste verband weegt meer door (dus tussen B en de US) 

o Bij het leren van contingentie oordelen: recency effecten worden sterker naarmate 
men tijdens de twee leerfases vaker om een oordeel vraagt 

- De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 
➢ Onderzoek Holland en Rescorla:  

• Situatie 1: 15s achtergrondgeluid, de laatste 5s licht een druksleutel op + toediening voedsel 

• Situatie 2 ondertussen aanbieden: verlichte druksel aanbieden zonder 15s achtergrondgeluid 
en zonder toediening voedsel 

• Effect: duif pikt uitsluitend op de verlichte druksleutel als er geluid aan voorafgaat 

• Functionele analyse van het effect? 
▪ Occasion setting: de CR op het verband tussen de CS en de US is afhankelijk van een 

andere CS 
o Het achtergrondgeluid = een CS die fungeert als occasion setter 
o Het oplichten van de druksleutel = CS 
o Pikken op de druksleutel = CR 
o Occasion setter: een signaal dat aangeeft wanneer een relatie tussen een CS en een 

US opgaat 
▫ Positieve occasion setter: geeft dat de CS – US relatie geldig is 
▫ Negatieve occasion setter: geeft aan dat de CS – US relatie niet geldig is 

o Volgens deze redenering is er één CS – US verband: verband tussen het oplichten 
van de druksleutel en het krijgen van voedsel 

o Simpel voorbeeld: licht geeft aan wanneer toon-shock relatie geldt 
▪ Compound: het achtergrondgeluid en het oplichten van de druksleutel wordt gezien als 

samengestelde prikkel A, en de enkel het oplichten van de druksleutel wordt gezien als 
een prikkel B 
o Volgens deze redenering zijn er 2 CS – US verbanden:  

▫ CSA – US: de compound prikkel A (achtergrondgeluid + oplichten druksleutel) 
wordt gevolgd door de US 

▫ CSB – US: de prikkel B (enkel oplichten druksleutel) wordt niet gevolgd door de US 
o Waarom ontlokt CS A wel een CR en CS B niet? 

▫ CS A heeft wel een verband met de US, CS B niet 
▪ Het is moeilijk/onmogelijk te zeggen welke verklaring zinvoller is: de verklaringen 

verwijzen naar dezelfde aspecten van de procedure maar verklaren deze op een andere 
manier 
o Er echter veel interesse in occasion setting omdat het parallel is aan de 

contextgevoeligheid van uitdoving 
➢ Doordenker D: wat is volgens jou het verband tussen het fenomeen van renewal in uitdoving en 

het fenomeen van occasion setting? Probeer ook spontaan herstel in verband te brengen met 
occasion setting 

• Renewal studies: context die aanwezig is tijdens uitdoving is een negatieve occasion setter 
▪ Signaal dat de CS – US relatie niet meer geldig is 

• Spontaan herstel: tijd is een context 

❖ 2.8: FUNCTIONELE KENNIS: KENMERKEN VAN DE CS – US RELATIE EN VERANDERINGEN IN DIE 

KENMERKEN: DE MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD 

- Forward 
conditioning 
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- Eenzelfde (veranderlijk) verband tussen bepaalde prikkels kan op verschillende wijzen worden 
aangeboden 

➢ Moment van aanbieding van de CS tov de US variëren 

• Forward conditioning: CS aanbieden vóór de start van de aanbieding van de US 

• Simultaneous conditioning: CS aanbieden met de start van de aanbieding van de US 

• Backward conditioning: CS aanbieden ná de start van de aanbieding van de US 
➢ Meestal leidt backward conditioning tot kleinere effecten van de andere twee vormen 
➢ Hoe groter het tijdsinterval tussen de aanbieding van de CS en de US, hoe kleiner het effect 

• Uitzonderingen bestaan: afhankelijk van de intrinsieke relatie tussen de CS en de US 
▪ Vb: smaakaversie ontstaat ondanks dat er meestal een halve dag zit tussen het voedsel 

(CS) en het overgeven (US) 

- Simultaneous 
conditioning 

- Backward 
conditioning 

❖ 2.9: MENTALE PROCES THEORIEËN: ASSOCIATIEVE MODELLEN: S-R modellen 

- We gaan de verschillende mentale proces theorieën overlopen in functie van hun heuristische en 
predictieve waarde 

➢ Heuristisch: in welke mate zijn ze in staat functionele kennis te verklaren? 
➢ Predictief: in welke mate zijn ze in staat functionele kennis te voorspellen? 

- Associatieve vs propositionele modellen 
➢ Associatieve modellen: het effect van verbanden in de omgeving op gedrag (klassieke 

conditionering) wordt gemedieerd door het vormen van associaties tussen representaties in het 
geheugen 

• Onder bepaalde voorwaarden leidt het samen aanbieden van twee prikkels tot de vorming en 
aanpassing van associaties in het geheugen 

• De verschillende modellen verschillen mbt: 
▪ Onder welke voorwaarden associaties gevormd worden 
▪ De elementen die betrokken zijn in de associatie (S-S of S-R?) 
▪ De voorwaarden waaronder associaties gedrag beïnvloeden 

• S-S modellen: leren is gebaseerd op het vormen van associaties tussen de representaties van 
stimuli 

• S-R modellen: leren is gebaseerd op het vormen van associaties tussen stimuli en responsen 

- Volgens S-R modellen wordt er een associatie gevormd tussen de sensorische representatie van 
de CS en de motorische representatie van de UR 

➢ Zo ontlokt de CS ook de UR, en wordt de UR een CR 
➢ Vb Pavlov: aanvankelijk saliveert de hond enkel bij het krijgen van voedsel (UR) 

• Door het paren van de bel en het voedsel, zal ook 
de bel salivatie ontlokken (UR wordt een CR) 

➢ S-R modellen nemen aan dat contiguïteit tussen CS 
en UR voldoende en noodzakelijk is voor het 
vormen van S-R associaties 

• Eens de associatie gevormd is, kan de CS via deze 
associatie de UR activeren, wat leidt tot de CR 

• De US is enkel belangrijk om de UR te ontlokken 

• Er wordt dus niet geleerd OVER de US, maar 
DOOR de US 

- Associatieve 
modellen 

- S-S modellen 
- S-R modellen 
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➔ Er is dus een soort ‘spreading of activation’ 

- Algemene evaluatie van S-R modellen: problemen 
➢ Conditionele contingentie bepaalt of er klassieke conditionering zal optreden, niet contiguïteit 

• S-R modellen gaan er van uit dat associaties gevormd worden door contiguïteit: het aantal 
keer dat de CS en UR samen voorkomen 

• Onderzoek toont duidelijk aan dat contiguïteit geen voldoende voorwaarde is voor 
conditionering 

➢ Sensoriële preconditionering 

• De invloed van indirecte verbanden op gedrag kan niet verklaard worden vanuit S-R modellen 
▪ Hoe kan de CS een CR uitlokken, ondanks het feit dat de CS en UR nooit samen zijn 

voorgekomen? (contiguïteit is géén noodzakelijke voorwaarde!) 
▪ Fase 1: AB- (licht + toon zonder US) 
▪ Fase 2: A+ (licht + shock) 
▪ Fase 3: B lokt CR uit (toon lokt angst uit) 

• S-R modellen kunnen wél 2de orde conditionering verklaren 
▪ Fase 1: A+ (licht + shock -> ontlokt UR) 
▪ Fase 2: AB- (licht + toon zonder US -> A ontlokt UR omwille van fase 1) 
▪ Fase 3: B lokt CR uit (toon lokt angst uit omwille van de associatie van B met A) 

➢ US-revaluatie: veranderingen in de US na conditionering hebben een invloed op gedrag 

• Fase 1: bel + voedsel (bel ontlokt salivatie) 

• Fase 2: voedsel + misselijkheid 

• Fase 3: bel ontlokt geen salivatie meer 

• Volgens S-R modellen wordt er tijdens de bel-voedsel trials een associatie geleerd tussen de 
bel (CS) en salivatie (UR), er wordt niets geleerd over de US 
▪ De US dient enkel om de UR tot stand te brengen, zodat door het samen voorkomen van 

de CS en de UR een associatie kan groeien tussen de CS en de UR representatie 
▪ Het veranderen van de US na het vormen van de CS – UR associatie zou geen invloed 

mogen hebben 

• Kan niet volgens S-R modellen want de CS en de nieuwe UR komen niet samen voor 
➢ De CR kan verschillen van de UR 

• S-R modellen kunnen dit niet verklaren: assumptie dat conditionering het resultaat is van een 
associatie tussen de CS en de UR 
▪ De CR moet gelijk zijn aan de UR 

• Enige verschil tussen UR en CR (volgens S-R modellen): men spreekt van UR indien de reactie 
ontlokt wordt door een US, en van CR indien diezelfde reactie ontlokt werd door de CS 

• Vaak lijkt de CR eerder een reactie te zijn die het organisme voorbereid op de komst van de 
US 

- Toch kunnen we niet uitsluiten dat S-R associaties onder bepaalde voorwaarden wel voorkomen 
in conditionering: Rescorla experimenten 

➢ 2e orde conditionering: 

• Fase 1: A+ 

• Fase 2: AB- 

• Fase 3: B ontlokt CR 
➢ Indien men dan een US-revaluatie procedure toepast (vb US is voedsel → paren met 

misselijkheid), heeft dit geen invloed op de mate waarin B een CR uitlokt 

• B ontlokt nog steeds de CR (salivatie), ondanks dat achteraf A gekoppeld werd aan 
misselijkheid 

• Dit duidt op een S-R associatie 
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➔ Geen US-revaluatie bij 2e orde conditionering = S-R associatie tussen 2e orde CS en UR 

❖ 2.10: MENTALE PROCES THEORIEËN: ASSOCIATIEVE MODELLEN: S-S MODELLEN 

- Volgens S-S modellen leidt het samengaan van de CS en de US in een associatie tussen de 
representatie van de CS en de representatie van de US in het 
geheugen 

➢ Aanbieding CS → activatie CS representatie → US representatie 
→ activatie UR 

• CR = activatie representatie CS resulteert in denken aan US, 
wat resulteert in activatie UR 

➢ Cruciaal verschil met S-R modellen: volgens S-S modellen is 
conditionering wél afhankelijk van kennis over de US 

➢ Nog een cruciaal verschil is dat meeste S-S modellen veronderstellen dat het samengaan van de 
CS en US géén noodzakelijke of voldoende voorwaarde is voor het optreden van 
conditionering 

- Algemene evaluatie S-S modellen: 
➢ US-revaluatie 

• Volgens S-S modellen moet de US representatie geactiveerd worden opdat een CR kan 
optreden 
▪ Veranderingen in de US representatie kunnen dus leiden tot veranderingen in de CR 

• Vb Pavlov: voedsel + bel = salivatie omdat de bel doet denken aan lekker voedsel 
▪ Denken aan voedsel ontlokt salivatie 
▪ Voedsel paren met misselijkheid (US-revaluatie) 
▪ Na US-revaluatie zal de hond nog steeds aan voedsel denken, 

maar het voedsel is niet meer lekker, dus zal denken aan voedsel 
geen salivatie ontlokken 

➢ Impact van secundaire taken op conditionering 

• Meeste S-S modellen gaan er van uit dat de S-S associaties enkel gevormd worden indien 
aandacht wordt besteed aan de CS en de US 
▪ Komt overeen met de vaststelling dat secundaire taken een nefaste invloed hebben op 

klassieke conditionering, want deze secundaire taken leiden de aandacht af van de CS en 
de US 

➔ Contiguïteit is geen voldoende voorwaarde 
➢ Sensoriële preconditionering 

• Kan verklaard worden obv S-S modellen: 
▪ Fase 1: AB- (associatie tussen 2 neutrale prikkels) 
▪ Fase 2: A+ (associatie tussen neutrale prikkel en US) 
▪ Fase 3: B ontlokt CR (associatie met A activeert associatie met US) 

- Rescorla-Wagner 
model 

- Verwachtings-
discrepantie 

- Superconditioning  
- SOP model van 

Wagner 
- Model van Bouton 
- Excitatorische S-S 

associatie 
- Inhibitorische S-S 

associatie 
- Comparator model 

van Miller 
 
- Rescorla-Wagner 
- Wagner 
- Bouton 
- Miller 
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➔ Contiguïteit is geen noodzakelijke voorwaarde 

- Ondanks alle zaken die het S-S model wel verklaart, zijn er nog een aantal problemen 
➢ Waarom is de CR anders dan de UR? 

• Indien CR het gevolg is van activatie die zich verspreidt via een CS – US associatie in het 
geheugen, dan impliceert dit dat de CR identiek moet zijn aan de UR (want de CS activeert de 
UR componenten verbonden aan de US) 

• Indien men veronderstelt dat de activatie van de CS alleen maar leidt tot de activatie van de 
US representatie (ipv de UR zelf), dan is de CS enkel een signaal voor de komst van de US 
▪ De verwachting van de US kan dan aanleiding geven tot preparatorische responsen 
▪ Dit verklaart dan waarom de CR kan verschillen van de UR 
▪ Maar: hoe geeft de activatie van een US aanleiding tot een verwachting van de US?? 

o Denken aan de US is niet hetzelfde als de US verwachten 
➢ Waarom is bewustzijn in een CS – US relatie nodig? 

• S-S associatie moet eerst leiden tot een bewuste verwachting van de US vooraleer een CR kan 
optreden 
▪ De bewuste verwachting van de US is dus een noodzakelijke tussenstap 
▪ Dit verklaart niet waarom bewustzijn van de CS – US relatie in vele situaties 

noodzakelijk lijkt voor het optreden van conditionering 
▪ Een bewuste verwachting van de US is niet hetzelfde als bewuste kennis van de CS – US 

relatie 
- Het Rescorla-Wagner model als prototypisch S-S model 
➢ Verwachtingsdiscrepantie: de sterkte van de associatie tussen een CS en een US wordt bepaald 

door de mate waarin de aan- of afwezigheid van een US verwacht of onverwacht is 

• Hoe meer onverwacht de aan- of afwezigheid van de US is, hoe sterker de associatie zal zijn 
 

𝛥𝑉𝐴 = 𝛼𝐴𝛽(𝜆 − 𝑉𝐴) 
 

▪ 𝛥𝑉𝐴: de verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS (A) 
o Associatieve sterkte wordt vaak gezien als de mate waarin men vanuit de CS 

verwacht dat de US zal optreden (maar kunnen associaties zomaar leiden tot 
verwachtingen??) 

▪ 𝛼𝐴: saillantie van de CS 
▪ 𝛽: saillantie van de US 
▪ 𝜆: de asymptoot van conditionering 

o De maximale associatieve sterkte die mogelijk is voor een bepaalde US met een 
bepaalde intensiteit 

o Als dit een waarde heeft, wilt dit gewoon zeggen dat een US aanwezig is 
▪ 𝑉𝐴: bestaande associatieve sterkte van de prikkel A 

o Verwachting van A 
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• Je kan uit de formule afleiden dat de conditionering des te sterker zal zijn naarmate er een 
grotere discrepantie is tussen de maximale associatie sterkte van de US (𝝀) en de 
bestaande associatieve sterkte van de prikkel (𝑽𝑨) 
▪ Verwachting = associatie sterkte = 𝑉𝐴 
▪ Verwachtingsdiscrepantie = 𝜆 − 𝑉𝐴 

• Voorbeeldberekening acquisitie: 

▪ Na 4 aanbiedingen is de associatieve sterkte 9.375: dit nadert al de maximale waarde van 
10 

▪ De associatieve sterkte neemt het meeste toe bij de eerste trials, daarna steeds minder: 
dit is omdat de aanwezigheid van de US meer verrassend is (𝜆 − 𝑉𝐴 is groter) 

• Extinctie wordt minder goed verklaard door dit model: A- trials aanbieden 

▪ De US is afwezig (lambda = 0) 
▪ Negatieve verwachtingsdiscrepantie 

• Dit is hoe de acquisitie en extinctie curves er uitzien 

• Het probleem met de verklaring is dat Rescorla-Wagner zegt dat extinctie = vergeten (het 
uitwissen van een associatie) 
▪ De A- trials zouden de eerdere A+ trials afleren 
▪ We weten dat dit niet klopt, want er is spontaan herstel (dit spontaan herstel zou zich niet 

mogen voordoen indien extinctie = vergeten) 
➢ De vertaling van associaties naar het gedrag toe is eenvoudig 

• De CR tov van de CS is een weergave van de sterkte van de associatie tussen de representatie 
van de CS en de US 

➢ De verwachting van de US wordt bepaald door alle CSen die op dat moment aanwezig zijn 
(deze assumptie is van toepassing als er méér dan 1 CS is op een trial) 

 
𝛥𝑉𝐴 = 𝛼𝐴𝛽(𝜆 − 𝑉𝐴𝑋) 

 
𝛥𝑉𝑋 = 𝛼𝑋𝛽(𝜆 − 𝑉𝐴𝑋) 

 

• 𝑉𝐴𝑋: de som van de bestaande associatieve sterkte van A én X (dus 𝑉𝐴𝑋 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑋) 
▪ De verandering in associatieve sterkte voor X in een AX+ trial is afhankelijk van de 

verwachting van X en de verwachting van A 
▪ = de verwachting op basis van alle aanwezige cues 
▪ Door deze assumptie kan blocking verklaard worden (het feit dat de CR voor X na AX+ 

trials zwakker is wanneer deze werden voorafgegaan door A+ trials) 
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• Verklaring voor blokkering vanuit het model:  
▪ Fase 1: A+ (A – US associatie wordt gevormd) 
▪ Fase 2: AX+ (door de A – US associatie, is er al verwachting dat de US zal komen deze 

trial, waardoor de verwachtingsdiscrepantie veel kleiner is) 
▪ Fase 3: X ontlokt een kleinere of geen CR 

• Formele verklaring voor blokkering: 
▪ 𝑉𝐴 heeft een hoge waarde door A+ trials 
▪ 𝑉𝐴𝑋 zal hierdoor ook een hogere waarde hebben 
▪ 𝜆 − 𝑉𝐴𝑋 zal hierdoor klein zijn 
▪ 𝑉𝑋 verandert weinig (is klein) 

• Voorbeeld blokkering: 

▪ Fase 1: door de aanbieding van A+, zal de verwachting van de US op basis van A (𝑉𝐴) bijna 
gelijk zijn aan 𝜆 (je hebt een maximale verwachting van de US op basis van A) 

▪ Fase 2: er is al een maximale verwachting van de US, en X is een nieuwe prikkel die nog 
geen associatieve sterkte heeft, dus de verwachting obv zowel A als X = 𝜆 

▪ De verwachting van de associatieve sterkte van X zal 0 zijn, omdat AX = 𝜆, en 𝜆 − 𝜆 = 0 
➔ Volgens Rescorla & Wagner is blokkering = het falen van leren: de associatie tussen de 

geblokkeerde stimulus X en de US wordt niet gevormd 
- Het Rescorla-Wagner model heeft geleid tot de ontdekking van een aantal fenomenen 
➢ Superconditioning: het aanbieden van een CS samen met een CS die een negatieve associatieve 

relatie heeft met de US, leidt tot extra sterkte conditionering 

• Voorbeeld: 
▪ Fase 1: Y+ 
▪ Fase 2: YA- (A ontwikkelt een negatieve associatieve sterkte) 
▪ Fase 3: AX+ trials aanbieden (de associatieve sterkte van X is groter dan wanneer je enkel 

AX+ trials aanbiedt) 
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➢ Doordenker E: maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model 
superconditioning verklaart 

➢ Doordenker F: maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model het 
effect van contingentie verklaart, dus het feit dat conditionering niet afhankelijk is van het 
samen voorkomen van CS en US, maar ook van het niet samen voorkomen van de CS en US 
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- Invloed van het Rescorla-Wagner model buiten de leerpsychologie: 
➢ Ontwikkeling van connectionistische modellen 
➢ Onderzoek naar reinforcement learning in computerwetenschappen 
➢ Predictive coding 

- Samenvattend Rescorla-Wagner 
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➢ Verwachtingsdiscrepantie verklaart 

• Acquisitie  

• Extinctie (slecht: spontaan herstel) 
➢ Verwachting van de som van de alle CS’en: verklaart blokkering 

➔ Essentie: leren volgens dit model hangt af van de mate waarin de US verwacht wordt op 
basis van alle aanwezige CSen 

➔ Enkel leren over betrouwbare, niet-redundante voorspellers 
- Oefenvragen 

- Het SOP model van Wagner (sometimes opponent processes) en het model van Bouton 
➢  We weten al dat het Rescorla-Wagner model het fenomeen van extinctie niet goed kan 

verklaren 

• Extinctie =/= vergeten 
▪ Fenomenen zoals spontaan herstel en renewal zouden niet kunnen optreden indien 

extinctie kon gelijkgeschakeld worden aan vergeten 
➢ Het SOP model biedt een elegante verklaring: er bestaan twee soorten S-S associaties 

• Excitatorische S-S associaties: deze associaties nemen in sterkte toe wanneer een CS wordt 
gevolgd door de onverwachte aanwezigheid van een US 
▪ De sterkte van een excitatorische relatie = mate waarin de CS de aanwezigheid van de US 

voorspelt 
▪ Aanbieding van CS leidt tot verhoging van de activatie van de US representatie 

• Inhibitorische S-S associaties: deze associaties nemen in sterkte toe wanneer een CS wordt 
gevolg door de onverwachte afwezigheid van een US 
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▪ De sterkte van een inhibitorische relatie = mate waarin de CS de afwezigheid van de US 
voorspelt 

▪ Aanbieding van CS leidt tot verlaging van de activatie van de US representatie 

• Eenzelfde US en CS kunnen 
verbonden zijn door zowel een 
excitatorische als een 
inhibitorische associatie 
▪ De sterkte van de inhibitorische en excitatorische associaties bepalen het effect dat de 

CS zal hebben op de activatie van de US representatie, en dus op de sterkte van de CR 
➢ SOP model maakt ook voorspellingen over de wisselwerking tussen habituatie en conditionering 

(conditionering van opponente processen) 
➢ De betekenis van een CS kan ambigu zijn omdat zowel excitatorische als inhibitorische 

associaties gelijktijdig kunnen bestaan: CS kan signaal zijn voor zowel de aanwezigheid als de 
afwezigheid van een US 

• Bouton: deze ambiguïteit kan opgelost worden door de context mee in rekening te brengen 
▪ Fase 1: A+ in een blauwe kamer (excitatorische associatie vormen, los van de context) 
▪ Fase 2: A- in een groene kamer (contextafhankelijke inhibitorische associatie vormen) 
▪ Het organisme heeft geleerd dat A een voorspeller is van de US, maar dat A SOMS niet 

gevolgd wordt door de US (namelijk in de groene kamer) 

• Omdat de inhibitorische associatie contextafhankelijk is, zal ze enkel een rol spelen in de 
context waarin ze gevormd is (extinctie gebeurde in de groene kamer) 
➔ Obv dit model kan men het fenomeen van renewal verklaren: extinctie is 

contextafhankelijk! 
➢ De essentie van het model van Bouton is dat extinctie niet draait om het ‘afleren’ van een 

associatie, maar van het ‘bijleren’ van een nieuwe associatie 

• Het organisme leert de inhibitorische associatie over de CS – US relatie 
➢ Spontaan herstel wordt ook verklaard door het model van Bouton, indien je tijd beschouwt als 

een soort context 

• Tijdens extinctie leert het organisme dat de CS op dat moment in de tijd niet meer gevolgd 
wordt door de US 
▪ Indien er dan tijd verstrijkt, bevindt het dier zich in een andere tijdscontext en kan het dus 

niet langer zeker zijn dat de CS nog steeds niet gevolgd zal worden door de US 
- Het comparator model van Miller 
➢ Het model van Rescorla & Wagner verklaart blocking als een ‘failure to learn’: omwille van A+ 

proefbeurten is de aanwezigheid van de US op de AX+ proefbeurten verwacht en wordt de X – 
US associatie niet gevormd 

• Achterwaartse blokkering kan echter niet verklaard worden door het model 
▪ Fase 1: AX+ 
▪ Fase 2: A+ 
▪ Fase 3: de associatie van de US met X wordt geblokkeerd: kleine of geen reactie 

• Rescorla & Wagner kunnen dit niet verklaren want X heeft al een associatie met de US door 
fase 1 (AX+), en dit kan niet veranderen op de A+ trials (want daar is X niet aanwezig) 

• Er kan enkel geleerd worden over een prikkel op het moment dat die wordt aangeboden? 
▪ Fout: in het echte leven kan informatie achteraf (retrospectief) gerevalueerd worden 
▪ Achter gaat men de AX+ trials opnieuw evalueren in het licht van de A+ trials 
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• Het comparator model kan backwards blocking wel verklaren 
➢ Assumpties van het comparator model 

• Enkel contiguïteit (gelijktijdig voorkomen van 
prikkels in tijd en ruimte) telt voor het vormen 
van associaties 
▪ AX+: de associatie tussen X – US en A – US 

wordt altijd geleerd, onafhankelijk van welke 
trials eraan voorafgaan of erop volgen 

▪ Verwachtingsdiscrepantie speelt geen rol 
▪ Alles wat samen voorkomt wordt gelinkt aan 

elkaar 

• De CRs zijn afhankelijk van een vergelijking van 
de sterkte van verschillende associaties 
(comparing – comparator…) 
▪ CRs zijn geen directe weergave van de 

sterkte van de CS – US associatie 
▪ Fase 1: AX+ (A – US associatie, X – US 

associatie én A – X assocatie) 
o Alles wat samen voorkomt wordt 

gelinkt aan elkaar 
▪ Fase 2: A+ (A – US associatie wordt 

versterkt, X – US associatie blijft 
dezelfde sterkte) 

▪ A zal de US sterker activeren dan X, 
daardoor ontlokt X minder reactie  

➔ De CR tov X is afhankelijk van de 
associatiesterkte van X – US in verhouding met de A – US associatie 

➔ Er treedt zowel voorwaartse als achterwaartse blocking op 
➔ Blocking is niet een ‘failure to learn’, maar een ‘failure to perform’ 
➔ Het feit dat een CR niet optreedt, wilt niet noodzakelijk zeggen dat er geen associatie 

gevormd is 

❖ 2.11: MENTALE PROCES THEORIEËN: PROPOSITIONELE MODELLEN 

- Propositionele modellen: klassieke conditionering wordt gemedieerd door de evaluatie van 
proposities over verbanden in de omgeving 

➢ Proposities: stellingen, uitspraken, beweringen (to propose) 

• Proposities hebben twee unieke kenmerken 
▪ Een waarheidsgehalte: een bewering over wat in de omgeving aanwezig is, kan juist of 

fout is 
▪ Aard van het verband: A veroorzaakt B of B veroorzaakt A 

➢ Waarom zijn associaties geen proposities? 

• Een associatie is geen bewering over een verband in de omgeving: het is een toestand in het 
geheugen 
▪ Het is zinloos om te zeggen of een associatie juist/fout is 

• Een associatie is enkel het gevolg van de aan- of afwezigheid van een verband 
- Leren is het gevolg van het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van proposities 

over verbanden in de omgeving 
➢ Mensen/dieren vormen hypotheses over verbanden in de omgeving en proberen na te gaan 

welke hypothese juist is mbv alle kennis die ze hebben 
➢ We doen dat op een niet-automatische manier: men is zich bewust van de proposities die ze 

vormen en evalueren 

- Propositionele 
modellen 

- Ceiling effect 
- Dual-process 

modellen 
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• Het effect van een verband in de omgeving wordt bepaald door wat de persoon bewust 
denkt over dat verband (is het verband waar?) 

- Hoe bieden propositionele modellen een verklaring voor klassieke conditionering? 
➢ Voorbeeld met de hond van Pavlov: het aanbieden van een belangrijke prikkel zoals voedsel, zet 

de hond aan om doelgericht te zoeken naar voorspellers/oorzaken van de aanbieding van het 
voedsel 

• De hond evalueert het verband tussen de bel en het voedsel omdat de bel opvallend is 

• De bel wordt steeds gevolgd door het voedsel, dus dat ondersteunt de hypothese 

• Eenmaal de hond de hypothese over het verband tussen de bel en het voedsel ziet als waar, 
wordt het gedrag van de hond beïnvloed door het verband 

- Algemene evaluatie van propositionele modellen 
➢ Invloed van stimulus kenmerken en intrinsieke relaties 

• Hoe snel een relatie ontdekt wordt is afhankelijk van de eigenschappen van de CS, US en de 
intrinsieke relatie tussen de CS en US 
▪ Men is meer gemotiveerd om verbanden met belangrijke USen te ontdekken (motivatie) 
▪ Men zal sneller verbanden detecteren met opvallende CSen  (aandacht) 
▪ Sommige verbanden worden ook sneller ontdekt (misselijkheid + voedsel: kennis CS – US 

relatie) 

• Organismes gebruiken dus alle kennis die ze al verworven hebben om nieuwe verbanden in 
de omgeving te ontdekken 

➢ Klassieke conditionering kan ook onwillekeurig gedrag beïnvloeden 

• Proposities beïnvloeden vele soorten gedrag, ook irrationeel gedrag 
▪ Propositionele modellen zeggen niets over waarom bepaalde proposities bepaalde 

effecten hebben op het gedrag 
➢ Contingentie-bewustzijn is belangrijk 

• Propositionele modellen kunnen wél verklaren waarom leren meestal pas optreedt nadat 
mensen zich bewust zijn van het verband (itt associatieve modellen) 
▪ Het vormen en evalueren van proposities gebeurt op een bewuste manier 

• Conditionering zonder bewustzijn van de CS – US relaties is moeilijk te verklaren vanuit 
propositionele modellen 

➢ Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt in verschillende organismes 

• Lijkt op het eerste zicht in tegenspraak met propositionele modellen: kunnen alle dieren 
bewust proposities vormen en evalueren? 

• Niet alle dieren hebben proposities 

• Sommige dieren hebben wel proposities: ze gebruiken beschikbare cognitieve vaardigheden 
➢ Secundaire taken hebben een belangrijke impact op klassieke conditionering 

• Propositionele modellen kunnen dit fenomeen goed verklaren 
▪ Het kost moeite om hypotheses te formuleren en toetsen 
▪ Als je energie moet investeren in het uitvoeren van secundaire taken, blijft er minder 

energie over voor het vormen en evalueren van proposities 

• Als de aandacht wordt gericht op het verband tussen de CS en de US, dan zal men sneller 
hypotheses over dat verband vormen en evalueren 
➔ Propositionele modellen hebben een hoge heuristische waarde: ze verklaren veel 

bestaande functionele kennis over klassieke conditionering 
- Predictieve waarde van propositionele modellen: wanneer treedt blocking op? 
➢ Volgens propostionele modellen is blocking het gevolg van causaal redeneren 

• Bij aanbieding van enkel A+ of AX+: de US blijft identiek 
▪ A heeft hetzelfde effect als AX: dit doet vermoeden dat X geen oorzakelijke invloed heeft 

op de US 
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▪ Indien X wel een oorzakelijke factor was, dan zou het effect van AX sterker moeten zijn 
dan X alleen 

➔ Blocking treedt enkel op als de CSen mogelijke oorzaken zijn van de US 
➢ Waldmann & Holyoak: blokkering treedt enkel op als A en X mogelijke oorzaken zijn van de US 

• Blokkering treedt niet op wanneer de US een mogelijke oorzaak is van A en X 
➢ Blokkering mag enkel optreden indien men veronderstelt dat de effecten van twee oorzaken 

additief zijn 

• De Houwer, Beckers & Glautier: ppen informatie geven over de maximale intensiteit van de 
US 
▪ Submaximale conditie: US = 10/20, ongeacht het een A+ of AX+ trial is 

o Blokkering: X kan geen oorzaak zijn van de US, want de US is even intens op de A+ 
trials als op de AX+ trials 

▪ Maximale conditie: US = 10/10, zowel in de A+ als AX+ trials 
o Geen blokkering: X kan nog steeds een oorzaak zijn van de US; A heeft al het 

maximale effect op de US, dus het is niet mogelijk om een additief effect van X vast te 
stellen 

o Het feit dat de US hetzelfde is op de A+ trials als op de AX+ trials zegt dus niet over het 
effect van X op de US 

o = ceiling effect 

• Beckers et al.: ook bij ratten, blokkering is afhankelijk van hoe waarschijnlijk het is dat de 
effecten van verschillende oorzaken additief zijn 

- Kritieken op propositionele modellen 
➢ Dual-process modellen: zowel proposities als associaties leiden tot conditionering 

• Als er meer dan één leersysteem is, hoe verhouden die verschillende leerprocessen zich dan 
tov elkaar? 

➢ Gebrek aan precisie: moeilijk te falsifiëren 

• Associatieve modellen hebben zeer precieze mathematische formules, propositionele 
modellen bestaan uit een hoop ideeën 

- Oefenvragen 
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❖ AFSLUITENDE TAAK 

- Verdedig de stelling dat klassieke conditionering een complex fenomeen is 
➢ Een goed antwoord omvat: 

• Door te verwijzen naar de vele moderator van klassieke conditionering kan je 
beargumenteren dat het samengaan van twee prikkels (contiguïteit) geen noodzakelijke of 
voldoende voorwaarde is voor het optreden van klassieke conditionering 

• Door te verwijzen naar S-S modellen en (vooral) propositionele modellen van klassieke 
conditionering kan je beargumenteren dat klassieke conditionering afhankelijk is van 
cognitieve processen zoals aandacht (S-S) en zelfs probleemoplossing (propositioneel) 

 

❖ LEERDOELEN 

- Kunnen aangeven onder welke voorwaarden klassieke conditionering (als effect) zal optreden 
- Een overzicht kunnen geven van de kernassumpties van de belangrijkste mentale proces 

theorieën van klassieke conditionering 

 

Hoofdstuk 3: Operante conditionering: Het effect van verbanden tussen gedrag en omgeving 

❖ 3.1: ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES 

- Operante en klassieke conditionering verschillen mbt de aard van de gebeurtenissen die samen 
voorkomen 

➢ Operante conditionering: effect van verbanden tussen gedrag en prikkels in de omgeving 
- Er zijn drie elementen die een cruciale rol spelen: drie-termen-contingentie 
➢ Sd: R – Sr 

• Sd: de discriminatieve stimulus (licht) 
▪ Descriptief: een gebeurtenis die aangeeft of een R gevolgd zal worden door een bepaalde 

Sr 
o Een prikkel die discrimineert tussen situaties waarin de R – Sr relatie opgaat, en 

situaties waarin die relatie niet opgaat 
o Hoeft niet persé 1 prikkel te zijn, kan ook een gebeurtenis zijn met meerdere prikkels 

(vb een muziekstuk of een sequentie van lichtjes) 
o Kan ook verwijzen naar een stimulus klasse (vb alle rode stimuli) 

▪ Functioneel: een prikkel die een bepaalde invloed heeft op gedrag omwille van zijn rol in 
de procedure 
o Geeft aan wanneer de R – Sr relatie opgaat 

➔ Het is dus mogelijk dat een 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 het branden van het lichtje 
heeft geen invloed op het hendel duwen) 

• R: het gedrag (hendel duwen) 
▪ Descriptief: gedrag dat een bepaalde impact heeft (opereert) op de omgeving 

o Ook niet persé enkelvoudig: opeenvolging van individuele gedragingen (code intikken 
om een deur te openen) of een klasse van gedragingen (respons klasse: neerwaartse 
verplaatsing van de hendel) 

o Respons klasse: een bepaalde verzameling van gedragingen 
▪ Functioneel: gedrag dat beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst van het gedrag 

o Operante klasse: verzameling van gedragingen die gesteld worden omwille van een 
bepaald uitkomst 

➔ Twee gedragingen zullen nooit identiek zijn (vb 2x duwen op een hendel: kracht 
verschilt), dus het is goed om altijd te denken aan gedrag itv respons/operante klasses, 
ipv individuele gedragingen 

• Sr: het resultaat van het gedrag (voedsel) 
▪ Descriptief: elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag 

o Is niet persé 1 prikkel, kan meerdere prikkels omvatten (10 voedselbrokjes), de 
afwezigheid van een prikkel (geen toediening van een shock) en een klasse van 
prikkels (rode voedselbrokjes) 

- Operante 
conditionering 

- Discriminatieve 
stimulus 

- Respons klasse 
- Operante klasse 
- Bekrachtiging 
- Straf 
- Vermijdingsleren 
- Ontsnappings-

leren 
- Afzonderlijke trials 

methoden 
- Vrije operant 

methoden 
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▪ Functioneel: een prikkel die een invloed heeft op het gedrag omwille van de R – Sr 
relatie 

➔ Ook hier is het mogelijk dat een prikkel descriptief gezien een Sr is, maar niet 
functioneert als een Sr 

➢ Wordt ook A-B-C contingentie genoemd: 

• A: antecedent (Sd: datgene wat voorafgaat aan het gedrag) 

• B: behaviour (R: het gedrag) 

• C: consequent (Sr: het gevolg van het gedrag) 
- We onderscheiden soorten operante conditionering obv de richting van het effect van de R – Sr 

relatie op gedrag 
➢ Bekrachtiging: R – Sr relatie resulteert in een toename in de frequentie van het gedrag 

• Vermijdingsleren: er is een negatieve contingentie tussen R – Sr (het stellen van het gedrag 
vermindert de kans op de aanbieding van de Sr) 
▪ Resulteert in de toename in frequentie van gedrag 
▪ Het stellen van R gaat samen met het uitblijven van de Sr: de Sr is dus niet aanwezig 

voordat R gesteld wordt (je vermijdt Sr) 

• Ontsnappingsleren: er is een negatieve contingentie tussen R – Sr 
▪ Resulteert in de toename in frequentie van gedrag 
▪ Het stellen van R gaat samen met het stoppen/verdwijnen van de Sr: de Sr is dus 

aanwezig voordat R gesteld wordt (je ontsnapt aan Sr) 
➢ Straf: R – Sr relatie resulteert in een afname in de frequentie van het gedrag 

- Gedragsveranderingen classificeren als een voorbeeld van een bepaald type (operant) leren 
impliceert een hypothese over de oorzaken van die verandering in gedrag 

➢ Je moet kunnen beargumenteren dat een bepaalde regelmatigheid verantwoordelijk is voor de 
verandering in gedrag 

➢ Vb: kind stopt met stout gedrag na uitbrander 

• Straf: R – Sr relatie is de oorzaak van verandering in gedrag 

• Alternatieve verklaring: reactie op uitbrander (opvallende gebeurtenis zorgt ervoor dat kind 
stopt met wat het doet en een ander gedrag stelt -> 1 prikkel op 1 moment dus geen leren) 

- Procedures om operante conditionering te 
bestuderen 

➢ Afzonderlijke trials methoden: elke trial is 
duidelijk te onderscheiden van de volgende 

• Vb Thorndike puzzle box: katten worden in 
een doos geplaatst waar ze aan een lus 
kunnen trekken om beloond te worden met 
vis 

• Vb doolhof: ratten plaatsen in het begin van 
het doolhof, waar ze hun weg moeten banen 
naar het einde om aan het voedsel te komen 
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• Kenmerkend is dat elke trial steeds opnieuw gestart moet worden 

• Voordeel: men kan de tijd tussen twee 
trials exact manipuleren 

• Nadeel: proefleider moet constant 
aanwezig zijn en elke trial zelf opnieuw 
opstarten (tijdrovend) 

• Nadeel: het enige wat je kan meten is de 
snelheid waarmee een gedrag gesteld 
wordt (hoe lang doet de rat erover om 
naar het voedsel te lopen?) 

➢ Vrije operant methoden: vrijheid om te 
bepalen wanneer een organisme een operant 
gedrag stelt 

• Skinner-box: Skinner ontwikkelde een 
kamertje waarin een rat geplaatst kan 
worden en vrij is om operant gedrag te 
stellen 

- Oefenvragen: 

➢ B is het juiste antwoord: telkens als de rat het platform heeft gevonden, moet de proefleider 
ingrijpen om de rat van het platform te halen 

➢ A is het juiste antwoord: het discrimineert tussen situaties waarin de klant op straat kan lopen 
om ijs te kopen, en situaties waarin de klant geen ijs op straat kan kopen 

➢ Sr is de uitkomst van een gedrag 
➢ CS en occasion setter kunnen het niet zijn omdat er gevraagd wordt naar termen van operante 

conditionering 

• Occasion setter geeft aan wanneer twee stimuli samen voorkomen 

• Sd geeft aan wanneer een gedrag en een stimulus samen voorkomen 

❖ 3.2: FUNCTIONELE KENNIS: DE AARD VAN DE STIMULI 

- Operante conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt met allerlei stimuli 
➢ Aard van de Sd: simpele discrete stimulus (lichtje) of complexe context (leslokaal) 
➢ Aard van de Sr: simpele biologisch relevante prikkels (voedsel) of complexe sociale prikkels 

(waardering van de ouders) 

- Sensory 
reinforcement 

- Wet van effect 
- Hull: drive theorie 
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➢ Het is beter om de Sd en Sr te beschouwen als een gebeurtenis ipv een welomschreven 
individuele prikkel 

➢ Vb sensory reinforcement (zintuigelijke bekrachtiging): de loutere aanbieding van sensoriële 
prikkels op zich kan bekrachtigend werken 

• Sr = gebeurtenis dat de prikkel wordt aangeboden (niet de prikkel zelf) 

• Ratten in een donker lokaal zullen leren om op een hendel te duwen om licht te krijgen 

• Het feit dat er zintuiglijke prikkels aanwezig zijn, kan functioneren als Sr 
- De invloed van de eigenschappen van de Sd en Sr op de MATE van operante conditionering 
➢ Intensiteit van de Sd en Sr: 

• Sd en Sr hebben een grotere impact op gedrag naarmate ze meer opvallend, intens of 
biologisch relevant zijn 

• Veranderingen in de intensiteit van de prikkels zijn belangrijk: 
▪ Ratten experiment: eerst straf mild aanbieden en daarna opdrijven steeds als het 

ongewenste gedrag gesteld wordt, doet het gedrag niet afnemen (het organisme went 
gewoon aan de straf) 
o Indien het ongewenste gedrag van de eerste keer bestraft wordt met een zeer 

intense aversieve prikkel, resulteert dit in een vrijwel permanente onderdrukking 
van het operante gedrag 

➢ Intrinsieke relaties: interactie tussen de aard van Sd en Sr en de aard van het gedrag (operante 
conditionering wordt gemodereerd door de intrinsieke relatie tussen stimuli en gedrag) 

• R – Sr: intrinsieke relatie tussen de aard van de respons en de aard van de Sr: 
▪ Experiment van Sevenster: mannelijke stekelbaarzen twee responsen aanleren: 

▫ R1: zwemmen door een ring in het aquarium 
▫ R2: bijten op een staafje in het aquarium 

o Anderzijds twee soorten stimuli als outcome van een gedrag aanbieden 
▫ Sr1: mannelijke rivaal verschijnt 
▫ Sr2: vrouwelijke stekelbaars verschijnt 

o Zwemmen door een ring (R1) wordt gemakkelijker aangeleerd als het gevolgd wordt 
door een vrouwelijke stekelbaars (Sr2) 

o Bijten op een staaf (R2) wordt gemakkelijker aangeleerd als het gevolgd wordt door 
een mannelijke rivaal (Sr1) 

o Het lijkt vooral belangrijk of het gedrag (R) behoort tot de klasse van gedragingen die 
spontaan door de Sr worden uitgelokt 

o Bijten op een staafje → agressie 
➔ Operante conditionering verloopt sneller wanneer het gedrag (R) behoort tot die 

gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt 
▪ Vermijdingsleren: ratten leren vermijdingsleren niet even snel voor alle stimuli 

o Vluchten voor elektrische shock naar de andere kant van de box: wordt heel snel 
geleerd 

o Drukken op de hendel om de elektrische shock te vermijden: wordt heel 
traag/moeilijk geleerd 

• Sd – R: intrinsieke relatie tussen de aard van de Sd en de aard van de respons 
▪ Thermosfles: mensen leren sneller dat rood = drukken, dan blauw = niet drukken 

- De impact van de AARD van de Sr op de aard van verandering in R 
➢ Sr beïnvloed niet enkel de sterkte van de operante conditionering, maar ook hoe een respons zal 

veranderen omwille van het verband met de Sr 
➢ Operante conditionering heeft meestal een effect op de frequentie waarmee een R gesteld 

wordt (bekrachtiging = toename, straf = afname) 
1) Welke Sr prikkels functioneren als bekrachtigers? 

• Obv valentie: Thorndike: wet van effect 
▪ Gedrag dat leidt tot positieve uitkomsten, zal in frequentie toenemen 
▪ Gedrag dat leidt tot negatieve uitkomsten, zal in frequentie dalen 
➔ De wet van effect biedt geen sluitend antwoord op welke prikkels zullen fungeren als 

bekrachtigers of als straf, omdat het moeilijk vooraf te bepalen is welke prikkels positief 
of negatief zijn (masochisme -> SM club opzoeken en zweepslagen krijgen -> positieve 
uitkomst???) 

- Principe van 
Premack 

- Respons 
deprivatie model 

 
- Sevenster 
- Thorndike 
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• Obv functie: ook zinloos om de voorkeur van een prikkel te bepalen obv zijn functie (prikkel is 
positief omdat deze functioneert als een bekrachtiger) -> cirkelredenering 

• Obv motivatie/behoeftes: Hull: drive theorie 
▪ Prikkels die een behoefte bevredigen zijn positief -> bekrachtigers 
➔ Wordt ook niet opgelost door Hull omdat dit te veel een mentale proces theorie dan een 

functionele beschrijving is 

• Obv neuronale processen: veronderstelt dat het vrijkomen van dopamine een perfecte 
indicator (proxy) biedt van hoe positief een stimulus is 
▪ Indicator zijn zelden perfect, ze worden altijd beïnvloed door meerdere mentale 

processen 
▪ Wat als een stimulus die dopamine ontlokt functioneert als straf? 
▪ Neurowetenschappen kunnen psychologie nooit vervangen 

• Obv natuurlijke frequenties van gedrag: 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 gedrag A toenemen 
▪ De mogelijkheid om een hoogfrequent gedrag te stellen (eten) werkt als een bekrachtiger 

voor een gedrag met een lagere natuurlijke frequentie (op een hendel duwen) 
▪ Sr bekijken als een respons, niet een stimulus 

o Het eten van voedsel is het bekrachtigende element, niet het voedsel zelf (de 
bekrachtiger is dus een respons 

o Bekrachtiging treedt op als de natuurlijke frequentie van de Sr vaker voorkomt dan 
de natuurlijke frequentie van de R!!! 

o Je stelt een gedrag om een ander gedrag te kunnen stellen 
o Sommige gedragingen komen vaker voor dan andere gedragingen 
o Gemiddeld genomen spendeert een organisme meer tijd door te eten dan door op 

een hendel te duwen 

• Respons deprivatie model (obv principe van Premack) : de natuurlijke én situationele 
frequentie van de Sr zijn van belang 
▪ Situationele frequentie = frequentie van gedrag in een specifieke situatie 
▪ Vb: rat drukt op hendel en krijgt voedsel voor een hele week 

o Volgens het principe van Premack is het voedsel eten een hoogfrequent gedrag en zal 
dit dus een sterke bekrachtiger zijn van het duwen op de hendel 

o Volgens het respons deprivatie model verliest het voedsel in die situatie zijn 
bekrachtigende waarde, want de frequentie waarmee het gedrag ‘eten’ in die 
situatie kan gesteld worden is gelijk aan de natuurlijke frequentie van dit gedrag 

▪ Een gedrag functioneert als Sr als de situationele frequentie van dat gedrag verschilt van 
de natuurlijke frequentie 
o Sr is een bekrachtiger als de situationele frequentie van het gedrag kleiner is dan de 

natuurlijke frequentie van het gedrag (= minder kunnen doen dan je het wilt doen) 
(situationele freq < natuurlijke freq) 

o Sr is een straf als de situationele frequentie van de Sr groter is dan de natuurlijke 
frequentie van het gedrag (vb dwangarbeid: verplicht gedrag uitvoeren) (situationele 
freq > natuurlijke freq) 

• Kritiek op principe van Premack en respons deprivatie model: hoe stel je de natuurlijke en 
situationele frequentie vast? 
➔ Conclusie: je kan niet 100% zeker zijn of een prikkel zal FUNCTIONEREN als 

bekrachtiger of straf op basis van fysieke kenmerken 
➔ Je kan het effect van een Sr niet voorspellen zonder rekening te houden met het 

gedrag waarmee het gekoppeld wordt (Sr functioneert als bekrachtiger of straf 
afhankelijk van de natuurlijke frequentie van R) 

➔ Het effect van Sr is ook sterk afhankelijk van de situatie (situationele frequentie) 
➔ Beste voorspeller is het effect in het verleden, bestudeer de impact van moderatoren 

2) Veranderingen in de kenmerken van de Sr 

• Sr achteraf aversief maken: experiment Colwill en Rescorla 
▪ Fase 1:  

o Ketting trekken = suikerwater 
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o Hendel drukken = voedsel 
▪ Fase 2: 

o Conditie 1: lithium toedienen na het drinken van suikerwater 
o Conditie 2: lithium toedienen na het eten  

▪ Test: 
o Ratten uit cond 1 trekken minder aan ketting, ratten uit cond 2 drukken minder op de 

hendel 
- Doordenker A: 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? 

➢ Antwoord: US-revaluatie in klassieke conditionering 

• De representatie van de Sr is betrokken bij operante conditionering 

❖ 3.3: FUNCTIONELE KENNIS: DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

- Vaak wordt gedacht dat men enkel willekeurig (vrijwillig) gedrag kan beïnvloeden met operante 
conditionering 

➢ Dit klopt niet, ook autonome reacties kunnen afhankelijk zijn van verbanden tussen dat gedrag 
en de prikkels in de omgeving 

• Onrechtstreeks autonome reacties operant conditioneren: via vrijwillig/willekeurig gedrag 
controle uitoefenen op autonome reacties 
▪ Vb: elektrische activiteit in de hersenen (autonoom) beïnvloed door de ogen te sluiten 

(willekeurig) 
▪ Vb: telkens als de hartslagfrequentie verhoogt (autonoom) door trappen op en af te lopen 

(willekeurig), iemand geld geven -> conditionering 

• Rechtstreeks autonome reacties operant conditioneren: veel minder voor de hand liggend 
▪ Miller: ratten inspuiten met curare (zorgt voor totale spierverlamming) 

o Tijdens verlamming genotscentrum in hersenen stimuleren → verband met 
hartslagfrequentie 

▪ Onderzoek van Miller is moeilijk te repliceren 
▪ Heeft geleid tot biofeedback: mensen beïnvloeden eigen biologische (autonome) functies 

dmv informatie over die functies 
o Telt dit nog? 

- De aard van de verandering in het gedrag 
➢ Het belang van de eenheid van gedrag 

• De eenheid van gedrag is cruciaal (unit of behaviour): de eenheid van gedrag waarmee je een 
bepaalde klasse van gedragingen (response class) aflijnt van andere gedragingen 
▪ Je kan in principe elk soort kenmerk van gedrag gebruiken als een eenheid van gedrag 

o Vb: mate waarin hendel naar beneden wordt gedrukt 
o Vb: kracht waarmee de hendel naar beneden wordt gedrukt 
o Vb: frequentie waarmee de hendel naar beneden wordt gedrukt 
o Vb: creativiteit waarmee de hendel naar beneden wordt gedrukt 
o Vb: snelheid waarmee de hendel naar beneden wordt gedrukt 
o … 

• Waarom is de eenheid van gedrag cruciaal? 
▪ Om operante conditionering te snappen, moet je weten WAT bekrachtigd wordt (= unit 

of behaviour) 
o Vb: operante conditionering waarbij rat enkel voedsel krijgt indien hij de hendel naar 

omlaag drukt op een manier dat hij dat nog niet voordien heeft gedaan (creativiteit 
conditioneren) 

o Als je kijkt naar elk apart gedrag zou je besluiten dat de relatie tussen het gedrag en 
het krijgen van voedsel leidt tot een afname in de frequentie van het gedrag (fout) 

o Als je kijkt naar de respons klasse “nieuw gedrag”, dan zou je besluiten dat nieuw 
gedrag steeds frequenter wordt indien elk nieuw gedrag gevolgd wordt door voedsel 

• Operant gedrag is nooit individueel gedrag, maar altijd een klasse van gedragingen 
➢ Shaping: het creëren van nieuw gedrag 

• De unit of behaviour kan ook wijzigen over de tijd heen 

- Biofeedback  
- Shaping  
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• Bij shaping gaat men stapsgewijs de unit of behaviour aanpassen (dus hetgene wat 
bekrachtigd wordt) om tot een gewenst gedrag (of sequentie van gedragingen) te komen 
▪ Vb: een rat in een skinnerbox zal nooit uit zichzelf duwen op de hendel 

o Bekrachtiging telkens als de rat dicht bij de hendel komt 
o Vervolgens steeds bekrachtigen als de rat aan de hendel ruikt 
o Vervolgens steeds bekrachtigen als de rat aan de hendel kom 
o Ten laatste bekrachtigen als de rat op de hendel duwt (shaping complete) 

• Shaping in het dagelijkse leven 
▪ Vb: leren rijden met een fiets (trappen, sturen en evenwicht houden) 

• Shaping als ontogenetische evolutie van gedrag 
▪ Shaping is afhankelijk van variabiliteit in gedrag 
▪ Bepaalde variaties zijn zaken die we willen bekrachtigen om zo de eerste stap te zetten in 

het shaping proces (vb het dicht komen bij de hendel is een variatie) 
➢ Operante conditionering treedt pas op nadat er een verandering optreedt in het oordeel over 

het verband tussen het gedrag en de prikkel (zoals bij klassieke conditionering) 

• Proefpersonen moeten zich bewust zijn van het verband tussen het gedrag en de Sr, opdat dit 
verband gedrag kan beïnvloeden 

• Experiment: taalgebruik van ppen beïnvloeden met verbale bekrachtiging (interesse tonen in 
wat de ppen zeggen) 
▪ Telkens als de pp een meervoud gebruikt, verbale bekrachtiging 
▪ Dit zorgt ervoor dat ppen vaker meervoud gebruiken, en bovendien zijn ze niet bewust 

van het verband 
▪ Is dit onbewuste operante conditionering?? 

• Nee: het conditioneringseffect is te wijten aan het feit dat de ppen een andere, 
gecorreleerd verband geleerd hadden (bewust) 
▪ Ppen dachten dat praten over juwelen (robijnen, diamanten, …) leidt tot interesse bij de 

proefleider, daarom bleven ze erover praten en gebruikten ze veel meervouden 
▪ Het toepassen van deze regel leidt tot gemeenschappelijke resultaten als de regel ‘geef 

positieve reactie wanneer de proefpersoon een meervoud gebruikt’ 

• Dit is een algemeen probleem bij studies rond onbewust leren: bewustzijnstest moet ALLE 
mogelijke relevante kennis onderzoeken (niet enkel de bedoelde regel) 
▪ Om zeker te zijn dat de regel van de proefleider onbewust geleerd werd, moet men zeker 

zijn dat de proefpersoon zich onbewust is van die regel, maar ook dat de proefpersoon 
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geen enkele andere regel heeft gevonden die gecorreleerd is met de regel van de 
proefleider 

❖ 3.4: FUNCTIONELE KENNIS: DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

- Operante conditionering is algemeen 
➢ Je kan het vinden in ratten, mensen, fruitvliegjes, … 

• Fruitvliegjes spenderen meer tijd in een kamer waar ze vaak eten kunnen vinden 

• Alle organismes vertonen operante conditionering 
➢ Intrinsieke relaties: genen blijven belangrijk 

• Organismes verschillen in de voorwaarden waaronder ze operante conditionering vertonen 

 

❖ 3.5: FUNCTIONELE KENNIS: DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

- De impact van een Sd: R – Sr verband op gedrag wordt gemodereerd door gebeurtenissen in de 
bredere context, waarbij andere prikkels en gedragingen betrokken zijn, zonder dat deze 
gebeurtenissen een invloed hebben op de aard van de Sd: R – Sr relatie 

➢ Een bepaalde Sd: R – Sr relatie zal altijd afhankelijk zijn van de aanwezigheid van andere Sd: R – 
Sr relaties in de omgeving 

• Elk gedrag is een keuze: als men gedrag A stelt, kan men niet gelijktijdig gedrag B stellen 
▪ Stel dat drukken op de hendel leidt tot voedsel: mate waarin dit invloed heeft op gedrag 

hangt af van of er andere manieren zijn om aan voedsel te geraken (binnen de context) 
▪ Uitkomsten van ander gedrag zijn belangrijk 

• Differential reinforcement of other behaviour (DRO): bekrachtiging van gedrag dat 
incompatibel is met het ongewenst gedrag 
▪ Van toepassing als je met een gehandicapt kind zit dat zichzelf verwondt, je kan het niet 

zomaar bestraffen of negeren want dat is onethisch, dus je zorgt ervoor dat het kind het 
slechte gedrag niet langer kan uitvoeren 

• Differential outcomes effect (DOE): unieke uitkomsten hebben meer impact 
▪ Indien je een rat wilt leren om bij een groen licht links te drukken, en bij een rood licht 

rechts, dan zal de rat sneller leren wanneer je een soort beloning voor links hebt, en een 
soort beloning voor rechts (ipv gewoon dezelfde beloning ongeacht welke kant gedrukt 
werd) 

▪ Manier om leren te verbeteren: belangrijke pedagogische implicaties 
➢ Establishing operations: Sr-vormende ingrepen 

• Een R – Sr relatie kan hevig beïnvloed worden door de context 
▪ Vb: skinnerbox met voedselgedepriveerde rat vs skinnerbox met rat die net gegeten heeft 
▪ De gedepriveerde rat zal veel sneller leren 

• Sommige ingrepen zijn al Sr-vormend vanaf de geboorte, zoals voedseldeprivatie 

• Sommige Sr-vormende effecten zijn aangeleerd 
▪ Vb: geur van koffie zorgt ervoor dat mensen meer moeite zullen doen om koffie te 

consumeren 

• Retrospectief effect: Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van oude R – Sr relaties 
▪ Vb: je kent al een winkel waar je goede koffie kan kopen (impact oude R – Sr relaties) 
▪ De geur van koffie verstrekt het effect van die oude R – Sr relatie: grotere kans dat je naar 

die winkel loopt om koffie te kopen 

• Prospectief effect: Sr-vormende gebeurtenis bepaalt de mate waarin nieuwe R – Sr 
ervaringen een invloed hebben op gedrag (impact nieuwe R – Sr relaties) 
▪ Vb: je stapt een winkel die je nog niet kent binnen en vindt daar lekkere koffie 
▪ Door de geur van koffie als Sr-vormende gebeurtenis, zal het effect van deze nieuwe 

ervaring op het later gedrag sterker worden 
➢ Onderscheid tussen Sd en Sr-vormende prikkels: 

• Prikkels met een Sd functie: geven aan WANNEER de R – Sr relatie opgaat 
▪ Vb indicatorlichtje van een zaklamp 

• Prikkels met een Sr-vormende functie: geven de IMPACT van de R – Sr relatie aan 
▪ Vb donkere kamer 

• Illustratie: zaklamp met indicatorlichtje dat aangeeft of er batterijen inzitten 
▪ De indicator laat weten wanneer de R – Sr relatie opgaat 
▪ De donkere kamer vergroot de waarschijnlijkheid dat je de zaklamp zal inschakelen 

- Differential 
reinforcement of 
other behaviour 

- Differential 
outcomes effect 

- Establishing 
operations 

- Retrospectief 
effect 

- Prospectief effect 
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▪ Het schijnen van de zaklamp heeft een grotere bekrachtigende waarde wanneer je in het 
donker zit dan wanneer het licht in de kamer brandt 

▪ De verlichting in de kamer heeft echter geen enkele invloed op de kans dat het drukken 
op de aan-knop (R) gevolgd zal worden door het schijnen van de zaklamp (Sr) 

• Sd prikkels kunnen toch ook een Sr-vormende functie hebben 
▪ Een lichtje dat aangeeft dat hendel duwen = voedsel, komt herhaaldelijk voor met het 

voedsel 
▪ Hierdoor kan het lichtje de bekrachtigende waarde van het voedsel vergroten, net zoals 

eender welke prikkel die vaak voorkomt met voedsel dit kan 
➔ Steeds een onderscheid maken tussen procedure (de Sd die de R – Sr relatie aangeeft) 

en effect (Sd die functioneert als Sd of als Sr-vormende prikkel) 

❖ 3.6: FUNCTIONELE KENNIS: DE AARD VAN HET VERBAND 

- Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 
➢ Vb met klassieke conditionering: 𝑃(𝑈𝑆|𝐶𝑆) − 𝑃(𝑈𝑆|~𝑈𝑆) 
➢ Vb met operante conditionering: 𝑃(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) 

• Contingentie tussen R en een Sr wordt bepaald door het verschil tussen de probabiliteit van 
de Sr gegeven dat de R gesteld werd en de probabiliteit van de Sr gegeven dat de R niet 
gesteld werd 

➢ Experiment Hammond: dieren zijn heel gevoelig voor de mate van contingentie tussen een R en 
een Sr 

• Fase 1 (positieve contingentie): ratten drukken op een hendel om voedsel te krijgen: 
▪ 1/20 keer drukken krijgen ze beloning, maar nooit belonen indien niet op de hendel 

gedrukt: 𝑃(𝑆𝑟|𝑅) − 𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) = 0.05 

• Fase 2 (geen contingentie): ratten krijgen 1/20 keer voedsel 
▪ 1/20 keer krijgen ze een beloning, onafhankelijk van het hendel drukken: (𝑆𝑟|𝑅) −

𝑃(𝑆𝑟|~𝑅) = 0.00 

• Fase 1: frequentie van R neemt toe 

• Fase 2: frequentie van R neemt af 
▪ De ratten begrepen dat ongeacht wat ze deden, er even vaak voedsel toegediend werd 

- Soorten contingentie 
➢ We onderscheiden tussen positieve en negatieve contingentie 

• Positieve contingentie: de gebeurtenis (Sr) volgt op het gedrag (R) 
▪ Zorgt voor een toename in frequentie van het gedrag 
▪ Toediening van een prikkel/gebeurtenis 

• Negatieve contingentie: de gebeurtenis (Sr) volgt niet op het gedrag (R)  
▪ Zorgt voor een afname in frequentie van het gedrag 
▪ Afname/afwezigheid van een prikkel/gebeurtenis 

➢ We onderscheiden ook tussen appetitieve (positieve) en aversieve (negatieve) prikkels 
➢ Met deze twee dimensies kunnen we een onderscheid maken tussen de soorten uitkomsten van 

een gedrag 
1) Gedrag leidt tot de toename in de kans op een positieve prikkel 

- Continue 
bekrachtiging 

- Partiële 
bekrachtiging 

- Vaste ratio (fixed 
ratio) 

- Variabele ratio 
(variable ratio) 

- Vaste interval 
(fixed interval) 

- Variabele interval 
(variable interval) 

- Matching law 
- Concurrent-chain 

procedure 
- Primaire 

bekrachtiger 
- Secundaire 

bekrachtiger 
- Token reinforcers 
- R-preexposure 
- Sr-preexposure 
- Aangeleerde 

hulpeloosheid  
- Extinction burst 
- Partial 

reinforcement 
extinction effect 

- Differentiële 
bekrachtiging 

- Non-relational 
responding 

- Non-arbitrarily 
applicable 
relational 
responding 

- Arbitrarily 
applicable 
responding 

- Stimulus-
equivalentie 

 
- Tolman 
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2) Gedrag leidt tot een toename in de kans op een negatieve prikkel 
3) Gedrag leidt tot een afname in de kans op een positieve prikkel 
4) Gedrag leidt tot een afname in de kans op een negatieve prikkel 

➢ 1) en 4) zijn positieve uitkomsten en zullen leiden tot een toename in frequentie van gedrag 
➢ 2) en 3) zijn negatieve uitkomsten en zullen leiden tot een afname in frequentie van gedrag 
➢ Positieve contingentie (de gebeurtenis volgt op het gedrag) kan twee uitkomsten hebben: 

• Gebeurtenis = toediening van een positieve prikkel: bekrachtiging 

• Gebeurtenis = toediening van een negatieve prikkel: straf 
➢ Negatieve contingentie (de gebeurtenis volgt niet op het gedrag) kan twee uitkomsten hebben: 

• Gebeurtenis = afname van een positieve prikkel: straf 

• Gebeurtenis = afname van een negatieve prikkel: bekrachtiging 
▪ Vermijdingsgedrag en ontsnappingsgedrag 

➢ Het punt van dit schema is: als we het soort contingentie en het soort stimulus kennen, dan 
kunnen we voorspellen wat mensen gaan doen 

➢ Bij negatieve contingentie zijn er twee speciale gevallen: 

• Ontsnappingsgedrag: Sr is aanwezig en R leidt tot het stoppen/verdwijnen van de Sr 
▪ Het gedrag leidt ertoe dat een negatieve prikkel ophoudt 

• Vermijdingsgedrag: R verkleint de kans op de Sr 
- Conditionele contingentie is belangrijker 

dan contingentie 
➢ St Claire-Smith onderzoek: ratten 

hebben geleerd op een hendel te 
drukken voor voedsel 

• Conditie 1: drukken op hendel wordt 
gevolgd door milde shock 
▪ Daling in frequentie van R 

• Conditie 2: drukken op hendel wordt 
gevolgd door een lampje dat een 
shock aankondigt 
▪ Daling in frequentie van R, maar veel minder 

uitgesproken dan in conditie 1 
▪ Contingentie tussen het licht en de shock 

interfereert met het leren van de R-shock 
relatie 
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• Het drukken op de hendel heeft geen invloed op de probabiliteit van de shock in situaties 
waarin er een lichtje is 

•  = blokkering in klassieke conditionering: 
▪ Fase 1: A+ 
▪ Fase 2: AX+ 
▪ X+ relatie niet geleerd 

- Bekrachtigingsschema’s 
➢ We onderscheiden twee types bekrachtiging 

• Continue bekrachtiging: R wordt altijd gevolgd door een Sr 

• Partiële bekrachtiging: R wordt soms gevolgd door een Sr 
➢ Wanneer bekrachtiging partieel is, moet men beslissen wanneer een R wel gevolgd wordt door 

de Sr en wanneer niet 

• Twee dimensies: vast/variabel en ratio (aantal gedragingen)/interval (tijdsinterval) 
➢ FR (fixed ratio): Sr wordt aangeboden telkens dat een bepaald aantal gedragingen worden 

gesteld 

• FR-20 = een Sr wordt aangeboden telkens een organisme een bepaald gedrag 20x stelt 

• Work-based 
➢ VR (variable ratio): Sr wordt aangeboden na een bepaald aantal gedragingen die gemiddeld 

genomen gesteld worden 

• VR-20 = een Sr wordt gemiddelde genomen om de 20 gedragingen aangeboden (maar kan 
dus variëren tussen  17, 25, 16, 21…) 

• Vb gokapparaten 

• Work-based 

➢ FI (fixed interval): eerste gedrag na een bepaald vast interval wordt bekrachtigd 

• FI-30 = subject krijgt voedsel na 30s de eerste keer dat het op de hendel duwt 

• Vb salaris ophalen aan een loket 

• Time-based 
➢ VI (variable interval): eerste gedrag na een variabel interval wordt bekrachtigd 

• VI-30: soms eerste gedrag bekrachtigingen na 40s, soms na 20s, maar gemiddeld om de 30s 

• Vb iemand bellen waarvan de lijn bezet is, soms neemt die op en soms niet 

• Time-based 
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- Voorbeeldvragen 
➢ Een kind wordt eenmaal per week (op zaterdag) beloond als de kamer wordt opgeruimd, welk 

bekrachtigingsschema is dit? 

• FI: het interval is altijd hetzelfde, het hangt af van wanneer ze werken 
➢ Elke keer dat u geld in de automaat steekt, ontvangt u snoep, welk bekrachtigingsschema is dit? 

• FR: dit is ook een voorbeeld van continue bekrachtiging 
➢ Fred heeft een baas die periodiek zijn werk controleert (meestal ongeveer elke 2u). omdat Fred 

niet precies weet wanneer de volgende checkup zou kunnen komen, werkt hij altijd hard om 
klaar te zijn, welk bekrachtigingsschema is dit? 

• VI: interval omdat het niet uitmaakt hoe hard hij werkt, gewoon wanneer hij werkt 
➢ Je moet je vriend Jietske ongeveer 3 keer e-mailen voordat zij je terugmailt. Na je derde email 

blijft zij echter meestal reageren 

• VR: ratio omdat het afhangt van het gedrag, niet de tijd die verstrijkt  
➢ Operante contingentie: 

• Sd: aanwezigheid van je vriendin/vriendje 

• R: plaag hem/haar 

• Sr: hij/zijt stopt met tegen je te praten 

• Als een resultaat van de Sr stop je met plagen 

• Welke soort impact heeft de uitkomst Sr op jouw gedrag? 
▪ Verhoging van de kans dat ik me zo zal gedragen in de toekomst 
▪ Bekrachtigt de kans dat ik hem/haar niet meer zal plagen 
▪ Verlaging van de kans dat ik me zo zal gedragen in de toekomst 
▪ Ik weet het niet 

• Is er een positieve of negatieve contingentie tussen plagen (R) en de boze reactie van houw 
partner (Sr)? 
▪ Negatieve contingentie 

• Is de boze reactie een positieve of een negatieve prikkel? 
▪ Negatieve contingentie: dus dit gedrag leidt tot het verwijderen van de prikkel 
▪ Het ziet eruit als een negatieve stimulus, maar het is eigenlijk een positieve, omdat het 

leidt tot de verlaging van de kans dat ik me zo zal gedragen in de toekomst 
▪ Negatieve contingentie + positieve stimulus = lagere kans op dit gedrag in de toekomst 

(zie schema) 
▪ Je moet kijken naar de FUNCTIE van de stimulus, niet hoe die er op de oppervlakte uitziet 

• Vanuit het perspectief van je partner, leidt stoppen met praten (R) tot het verwijderen van 
een negatieve prikkel (Sr); dit is een voorbeeld van… 
▪ Negatieve contingentie + bekrachtiging: dit is een voorbeeld van ontsnappingsgedrag 
▪ Het gedrag dat je partner heeft gesteld heeft de kans op het voordoen van de Sr verkleint 

- Deze schema’s van bekrachtiging hebben typisch invloeden op gedrag 

➢ Variabele schema’s resulteren in meer stabiel gedrag (rechte lijn) dan fixed schema’s 
➢ Ratio schema’s resulteren in meer frequent gedrag dan interval schema’s 
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• Ratio > interval 

• Variabel > fixed 
➢ VR leidt tot de snelste stijging in frequentie van gedrag 
➢ Ongeacht welk schema gekozen wordt, partiële bekrachtiging leidt altijd tot meer frequent 

gedrag dan continue bekrachtiging 

• Nagaan welke unit of behaviour de bekrachtiger volgt! 

• Ipv te denken dat het gedrag ‘hendel duwen’ maar 1/5 keer wordt gevolgd door voedsel, kan 
je ook stellen dat het gedrag ‘5x op de hendel duwen’ steeds gevolgd wordt door voedsel 

- Bekrachtigingsschema’s beïnvloeden niet alleen de frequentie van gedrag, maar ook de keuze van 
gedrag 

➢ Vb Tolman: proefdier in een T-doolhof: enkel keuze tussen links en rechts 

• Alle gedrag van mens en dier berust op een keuze tussen alternatieven 
➢ Vb concurrerende schema’s voor een duif in een Skinnerbox 

• Er zijn 2 druksleutels aanwezig 

• Elke druksleutel is verbonden aan een ander bekrachtingsschema 
▪ Sleutel A: VI-30 
▪ Sleutel B: VI-10 

• De twee sleutels zijn gelijktijdig aanwezig 
▪ Eerst pikt de duif op sleutel A en ontwikkelt stabiel hoogfrequent gedrag 
▪ Na een tijd pikt de duif ook op sleutel B en verliest uiteindelijk interesse in sleutel A  

• Het stellen van bepaald gedrag wordt niet ENKEL beïnvloed door de 
bekrachtigingsgeschiedenis die eraan verbonden is, anders zou de duif nooit naar sleutel B 
overgeschakeld zijn 
▪ Gedrag wordt ook beïnvloed door de aard van de gelijktijdig aanwezige 

gedragsalternatieven die betrokken zijn in een ander schema 
▪ Concurrerende schema’s 

➢ Matching law: wanneer twee gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden volgens een variabel 
intervalschema, dan bestaat er een 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 

• We kunnen adhv deze wet voorspellen welke keuzes mensen zullen maken 
 

𝑅𝐴

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵
=

𝑟𝐴
𝑟𝐴 + 𝑟𝐵

 

 

• 
𝑅𝐴

𝑅𝐴+𝑅𝐵
 = relatieve frequentie waarmee gedragsalternatief A gesteld wordt 

▪ Relatief: frequentie van gedrag A in verhouding tot de frequentie van beide gedragingen 
▪ Indien er geen voorkeur voor gedrag is, dan is de ratio 0.50 

• 
𝑟𝐴

𝑟𝐴+𝑟𝐵
= relatieve bekrachtigingswaarde van elk responsalternatief 

▪ Mate waarin de verschillende gedragingen bekrachtigd worden 
➔ De wetmatigheid wijst op het feit dat er meestal een perfecte matching is tussen beide 

ratio’s 
➔ Vertaald in woorden: de ratio waarmee een organisme een bepaald gedrag stelt = de 

ratio waarmee dat gedrag bekrachtigd wordt 
➔ We kunnen de keuzes van organismes voorspellen indien we de bekrachtigingsschema’s 

kennen 

• Vb: je hebt keuze om te kijken naar het nieuwe game of thrones seizoen of een voetbalmatch 
▪ In Game of Thrones zijn er een aantal bekrachtigers (spannende momenten) 
▪ In een voetbalmatch zijn er ook een aantal bekrachtigers (goals) 
▪ Als we het aantal bekrachtigers kenden in elk van de gevallen, dan zouden we kunnen 

voorspellen welk van de twee opties iemand zou kiezen 
➢ Concreet voorbeeld van de matching law:  

• Game of Thrones (A): VI-10 
▪ Om de 10 minuten gebeurt iets spannend: per uur 6 Sr (bekrachtigers) 

• Voetbalmatch (B): VI-30 
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▪ Om de 30 minuten wordt een goal gescoord: per uur 2 Sr (bekrachtigers) 

• We kennen nu de bekrachtigingsschema’s  
 

6

6 + 2
=
6

8
=
3

4
= 0.75 

 
➔ Organismen zullen ¾ van hun tijd spenderen met het kijken naar Game of Thrones, 

relatief tov de voetbalmatch 
➔ In ¾ van de gevallen kies je GoT, in ¼ van de gevallen kies je de voetbalmatch 

➢ De matching law geldt ENKEL voor variabele interval schema’s (VI) 

• Als twee gedragingen bekrachtigd worden volgens een fixed ratio schema, dan zal het 
organisme enkel het gedrag stellen dat het meest bekrachtigd wordt 

➢ De matching law heeft aanleiding gegeven tot gedragseconomie (behavioural economics): 
Kahneman en Thaler 

• Uitbreiding van de variabelen:  
▪ Omvang van de bekrachtigers (veel/weinig) 
▪ Belang van de bekrachtigers 
▪ Tijd tussen het gedrag en de bekrachtiging 

- Voorbeeld van een belangrijke bijkomende factor: onmiddellijkheid van beloning 

➢ Concurrent-chain (Rachlin & Green): paradigma om zelfcontrole te bestuderen 
➢ Als je proefdieren laat kiezen tussen onmiddellijk een kleine beloning of een uitgestelde grote 

beloning, dan kiezen ze meestal voor de snelle kleine beloning 
➢ Druksleutels:  

• Sleutel A: kleine wachtperiode voor een kleine beloning 

• Sleutel B: grote wachtperiode voor een grote beloning 
➢ Door het inbouwen van wachtperiodes voor de kleinere beloning, was er nu voorkeur voor de 

grote beloning 
➢ Relevant voor ons begrip van zelfcontrole en verslavingen: rokers kiezen vaak een onmiddellijke 

kleine beloning (sigaret roken) ipv de uitgestelde grote beloning (langer en gezonder leven) 
- Indirecte verbanden 
➢ Indirecte verbanden tussen R en Sr prikkels: gedrag kan ook beïnvloed worden door indirecte 

verbanden tussen het gedrag en prikkels in de omgeving 

• Drive theorie van Hull: de bekrachtigende waarde van een Sr wordt bepaald door de mate 
waarin de prikkel voldoet aan een behoefte of drive 
▪ Primaire bekrachtiger: Sr-prikkels die voldoen aan een biologische, aangeboren behoefte; 

we werken voor deze bekrachtigers 
▪ Secundaire bekrachtiger: we hebben geen biologische nood aan deze bekrachtigers, maar 

ze controleren toch ons gedrag 
o Prikkels die samen voorkomen met primaire bekrachtigers 
o Prikkels die gebruikt kunnen worden om andere (primaire) bekrachtigers te 

bekomen 

• Vb van een secundaire bekrachtiger die voorkomt met een primaire bekrachtiger: 
▪ Proefdier conditioneren om een bepaalde toon met een bekrachtiger (voedsel) te 

associëren: positieve contingentie 
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▪ Proefdier leert op een hendel te duwen om de toon te horen 
▪ Het aanbieden van de toon bekrachtigt het hendel duwen! 
▪ De functie van één prikkel (voedsel) kan transfereren naar een 

andere prikkel 
▪  = soort van klassieke conditionering 

• Vb van een secundaire bekrachtiger die gebruikt kan worden om 
andere bekrachtigers te bekomen 
▪ = token reinforcers 
▪ Typisch voorbeeld van een token is geld 
▪ Geld voldoet aan geen enkele biologische behoefte, maar het is effectief omdat het 

verbonden is met het bekomen van andere bekrachtigers 
▪ Token bekrachtigers komen net als andere geconditioneerde bekrachtigers samen voor 

met andere (primaire) bekrachtigers 
o Maar, voor token bekrachtigers moet men een bepaald bijkomend gedrag stellen 

(tokens/geld inruilen) opdat de primaire bekrachtigers bekomen kunnen worden 
o Bij andere geconditioneerde bekrachtigers is de relatie tussen de geconditioneerde en 

primaire bekrachtigers onafhankelijk van een bijkomend gedrag van het organisme 

• Token bekrachtigers zijn enorm efficiënt om gedrag te sturen 
▪ Experiment: apen leren dat voedsel kan bekomen worden met casino-muntjes in een 

apparaat te deponeren 
o Nadien apen leren dat ze die casino-muntjes konden krijgen door een bepaald aantal 

keer op een hendel te duwen 
o De frequentie van hendel duwen kon in dezelfde mate beïnvloed worden door tokens 

als door voedsel! 
➢ Indirecte verbanden tussen Sd prikkels en R:  

• Experiment Colwill & Rescorla: 

• Fase 1: 
▪ Cond1: drukken op knop terwijl lichtje brand leidt tot voedsel 
▪ Cond2: drukken op knop terwijl toon speelt leidt tot suikerwater 

• Fase 2: 
▪ Cond1: duwen op hendel leidt tot voedsel 
▪ Cond2: trekken aan ketting leidt tot suikerwater 

• Testfase: 
▪ Ratten moeten kiezen tussen duwen op hendel of trekken aan ketting (knop was 

verwijderd) 
▪ Aanbieden van lichtje → ratten kiezen voor duwen op de hendel 
▪ Aanbieden van toon → ratten kiezen voor trekken aan de ketting 

• Het licht werd geassocieerd met het eten, en de hendel werd ook geassocieerd met het eten 

• De toon werd geassocieerd met drinken, en de ketting werd ook geassocieerd met drinken 

• De Sd beïnvloedde dus de keuze van R, ondanks dat de twee nooit samen zijn 
voorgekomen! Ze waren enkel indirect gelinkt via een bepaalde Sr 

- Veranderingen in de aard van het verband: geen verband gevolgd door wel een verband 
➢ R-preexposure, Sr-preexposure en de afwezigheid van contingentie 
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➢ Het alleen voorkomen van de R of de Sr kan de impact van een later verband tussen die R en Sr 
verzwakken (net zoals bij klassieke conditionering met het alleen aanbieden van een CS of US) 

➢ Aangeleerde hulpeloosheid: 
afwezigheid van een R – Sr verband 
wordt gevolgd door de aanwezigheid 
van een R – Sr verband, het leren 
van een contingentie tussen 
response en Sr wordt bemoeilijkt 
door de ervaring dat gedrag geen 
impact heeft op belangrijke prikkels 
in de omgeving 

• Experiment: yoked-design 
▪ Cond1: een groep honden krijgt elektrische shocks totdat ze een vooraf bepaald 

ontsnappingsgedrag stellen (contingente relatie tussen R en Sr) 
▪ Cond2: een groep honden krijgt elektrische shocks, maar ze kunnen er niets aan doen om 

deze te doen ophouden (geen contingente relatie tussen R en Sr) 
▪ Wanneer beide groepen tijdens een tweede fase vermijdingsgedrag moeten aanleren, 

wordt dit wel door honden uit cond1 geleerd, maar niet door honden uit cond2 
➔ Deze bevinding heeft geleid tot nieuwe inzichten in depressie, nieuwe farmacologische 

behandelingen voor depressie en invloed op de cognitieve neuropsychologie 
- Veranderingen in de aard van het verband: eerst een R – Sr verband gevolgd door geen verband 
➢ Wat zijn de effecten van het verdwijnen van een contingentie? 
➢ Acquisitie: toename in frequentie van gedrag als gevolg van het R – Sr verband 
➢ Uitdoving: daling in frequentie van gedrag als gevolg van de verdwijning van het R – Sr verband 
➢ Extinction burst: direct na de start van de uitdovingsprocedure, is er voor een korte periode een 

stijging in de frequentie van R 

• Toegenomen variabiliteit in het gedrag, agressief gedrag en exploratief gedrag 
▪ Vindt altijd plaats, los van of de Sr nog steeds wordt aangeboden 
▪ Dit beperkt de praktische toepasbaarheid 
▪ Wel voordeling bij shaping: meer variabiliteit biedt meer mogelijkheden om nieuw gedrag 

tot stand te brengen 
➢ Partial reinforcement extinction effect: gedrag dat partieel bekrachtigd werd, dooft minder snel 

uit dan gedrag dat continu bekrachtigd werd 

• Unit of behaviour: anders bij partiële dan bij continue bekrachtiging 
▪ Dit verschil is er ook tijdens extinctie, waardoor één utidovingsproefbeurt anders 

gedefinieerd moet worden voor partiële bekrachtiging 
▪ Hierdoor duurt het langer vooraleer eenzelfde aantal units of behaviour voorkomt tijdens 

de uitdovingsprocedure, en zal uitdoving ook langer duren bij partiële bekrachtiging 
➢ Vraag: het functionele fenomeen van uitdoving toont aan dat: 

• Geconditioneerde veranderingen in gedrag verdwijnen wanneer een R niet werd gevolgd 
door een Sr 

• De sterkte van de R-Sr contingentie afneemt wanneer een R werd gevolgd door een Sr 

• De sterkte van R-Sr associaties in het geheugen afneemt wanneer een R werd gevolgd door 
een Sr 

• Het effect van een R-Sr verband spontaan kunnen uitdoven 
- Veranderingen in de aard van het verband: de aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk 

van de context 
➢ De Sd discrimineert tussen situaties waarin de R – Sr relatie opgaat 

• Heeft verschillende functies: 
▪ Geeft aan wanneer de R gevolgd wordt door de Sr (wanneer wel en wanneer niet) 
▪ Geeft aan volgens welk schema de R al da niet gevolgd wordt door de Sr 

➢ Stimulus controle van operant gedrag: voorwaarden waaronder Sds controle hebben over 
gedrag 

• Onderscheid tussen Sds die aangeven dat een gedrag wordt gevolgd door een Sr en Sds die 
aangeven dat een gedrag niet gevolgd wordt door een Sr (net zoals occasion setters in 
klassieke conditionering) 
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➢ Differentiële bekrachtiging: een procedure waarbij een respons (R) onder bepaalde 
voorwaarden gevolgd wordt door een bekrachtiger (Sr), en onder andere voorwaarden niet 

• Het gebruik van discriminatieve prikkels is een vorm van differentiële bekrachtiging 

• Andere vorm van differentiële bekrachtiging: onderscheid wordt aangegeven door 
kenmerken van de respons zelf (ipv de prikkel) 
▪ Vb links drukken geeft beloning, rechts niet 
➔ De unit of behaviour kan niet enkel gedefinieerd worden itv gedrag (is het links of 

rechts.?), maar ook itv discriminatieve prikkel (wordt het vooraf gegaan door een 
lichtje of niet?) 

• Differentiële bekrachtiging kan dus leiden tot discriminatie: R wordt frequenter wanneer de R 
– Sr relatie opgaat 

• Soms leidt differentiële bekrachtiging tot generalisatie (ipv discriminatie): de R – Sr relatie 
heeft ook invloed wanneer er niet aan de voorwaarden is voldaan 

• Een organisme moet een goede balans hebben tussen discriminatie en generalisatie 
▪ Te veel discriminatie: gebeurtenissen in één situatie hebben geen invloed op gedrag in 

zeer gelijkende situaties 
▪ Te veel generalisatie: een gebeurtenis in één situatie heeft een invloed op een totaal 

verschillende situatie 
▪ Veel psychopathologie kan begrepen worden vanuit te veel generalisatie/discriminatie 

o PTSD: te veel generalisatie naar veilige situaties 
- Moderatoren van stimuluscontrole: 
➢ Stimuluscontrole door een enkelvoudige stimulus: non-relational responding (NRR) 

• Vb: procedure: als lichtje aangaat (Sd), dan zal drukken op de knop (R) leiden tot geld (Sr) 
▪ Effect: frequentie van knop drukken neemt toe als het lichtje brandt (gedrag onder 

controle van lichtje) 
▪ Één prikkel controleert dus het gedrag als gevolg van het vooraf ervaren van de Sd: R – Sr 

contingentie 
➢ Stimuluscontrole door een relatie tussen twee prikkels: non-arbitrarily applicable relational 

responding (NAARR) 

• Het gedrag wordt bepaald door de relatie tussen twee prikkels 

• Ppen moeten links of rechts drukken om een beloning te krijgen 
▪ De sample geeft aan welke respons gepast is (links of rechts): indien correct krijgt een 

proefpersoon een beloning 

• Dit draait om de relatie tussen twee prikkels, en NIET non-relational responding, omdat 
tijdens de testfase andere stimuli worden gebruikt dan tijdens de trainingsfase 
▪ Tijdens de trainingsfase werden enkel * en % gebruikt: * = links, % = rechts 
▪ Toch reageren de participanten correct tijdens de testfase: het gedrag hangt niet af van de 

sample (de bovenste stimulus), maar van de relatie tussen de bovenste en de onderste 
stimuli 

• Het is non-arbitrary omdat het draait om fysieke kenmerken van twee stimuli  
▪ De relatie tussen de fysieke kenmerken is niet-arbitrair of zomaar aanwezig 

➢ Stimuluscontrole door de relatie tussen twee prikkels: arbitrarily applicable relational 
responding (AARR) 
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• De relatie tussen twee stimuli is 
hier wél arbitrair omdat ze 
losstaat van de fysieke 
kenmerken van prikkels 
▪ Men gedraagt zich ALSOF 

twee prikkels op een 
bepaalde manier gerelateerd 
zijn 

• Stimulus equivalentie: stimuli 
worden random gekozen en zijn 
niet systematische gelijkend qua 
fysieke of andere eigenschappen 

• Trainingsfase: als er * staat, 
kiezen mensen voor ù 
▪ Als er ù staat, kiezen mensen 

voor % 
▪ Deelnemers gedragen zich 

dus alsof *, ù en % allemaal 
bij elkaar horen 

▪ Het gedrag wordt niet gesteld 
vanuit een relatie van fysieke 
kenmerken, maar vanuit welke stimuli ‘bij elkaar horen’ 

• Hoe komt men tot deze veronderstelde relatie tussen stimuli? 
▪ Tijdens de trainingsfase functioneert het belonen van een keuze als een contextuele 

aanwijzing die aangeeft op welke manier prikkels aan elkaar gerelateerd zijn 
▪ Men kan allerlei relaties gaan veronderstellen 
▪ Verbale cues (vb ‘hoort bij’, ‘is groter dan’…) zijn genoeg om dit soort relatie tot stand te 

brengen in mensen 

• Volgens onderzoek zijn enkel mensen instaat om zich te gedragen alsof bepaalde stimuli 
gerelateerd zijn 
▪ Wordt niet bij niet-menselijke dieren vastgesteld 
▪ Biedt steun voor de veronderstelling dat taalgebruik bij mensen een complexe vorm van 

arbitrarily applicable relational responding is 

• Experiment Törneke: ik beloon een kind en een papagaai om ‘Carla’ te zeggen telkens als een 
bepaald meisje de kamer binnenkomt 
▪ Men kan aantonen dat dit identiek gedrag gebaseerd is op een andere vorm van 

stimuluscontrole bij de papegaai dan bij het kind 
▪ Als iemand luidop ‘Carla’ zegt, zal het kind opkijken omdat het heeft geleerd ‘Carla hoort 

bij het meisje’ = AARR want het is afhankelijk van de veronderstelde arbitraire relatie 
tussen het meisje en de klank ‘Carla’ 

▪ De papegaai heeft enkel geleerd om ‘Carla’ te zeggen als het meisje binnenkomt = 
nonrelational responding 

❖ 3.7: MENTALE PROCES THEORIEËN: ASSOCIATIEVE MODELLEN 

- Doordenker B: in het vorige hoofdstuk hebben we verschillende procestheorieën van klassieke 
conditionering besproken, probeer eerst zelf deze theorieën te vertalen naar operante 
conditionering 

➢ Antwoord: vergelijk je eigen overwegingen met de stukken over de aard van en evaluatie van S – 
R, R – Sr en Sd – Sr modellen 

- Alle associatieve modellen gaan ervanuit dat het effect van verbanden tussen gedrag en prikkels 
gemedieerd wordt door associaties 

- S-R modellen: leren komt 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 

➢ Cognitief: associatie tussen representaties van stimuli en 
responsen 

• Vb: lichtje -> hendel duwen -> voedsel 

- S-R modellen 
- Tweefactoren 

model van 
Mowrer 

- Habit  
- Backward 

activation 
- Ideomotortheorie 
- Feature positive 
- Feature negative 
- Dickinson model 
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▪ De rat vormt een associatie tussen het lichtje en de hendel 
▪ Het voedsel is iets WAARDOOR men leert, niet iets waarover men leert (typisch 

behavioristisch) 
➢ Het tweefactoren model van Mowrer: S-R model dat werd geformuleerd in de context van 

vermijdingsleren 

• S-R model van Thorndike kon vermijdingsleren 
niet verklaren: hoe kan je vermijdingsgedrag 
verklaren als het resulteert in de afwezigheid van 
een prikkel? 
▪ Hoe kunnen S-R modellen verklaren dat ook 

de afwezigheid van een prikkel kan leiden tot 
operante conditionering? 

▪ Is de aanwezigheid van de Sr noodzakelijk?? 
▪ Vb: rat in een shuttle-box: kooi die is 

ingedeeld in twee kamers die worden 
gescheiden door een wand met onderaan een 
doorgang 
o Rat wordt in één van beide kamers geplaatst 
o Licht aanbieden -> 10s daarna elektrische shock in de kamer waar de rat zit die niet 

stopt tot de rat naar de andere kamer loopt via de doorgang = ontsnappingsgedrag 
aanleren 

o Dit blijven herhalen tot de rat al begint weg te lopen van zodra het lichtje brandt = 
vermijdingsgedrag  

o Maar van zodra het vermijdingsgedrag is geworden, is er geen fysische stimulus 
meer die kan functioneren als bekrachtiger, en dus zou de S-R associatie tussen het 
lichtje en het gedrag moeten verzwakken?? 

▪ Volgens S-R theorie verwacht men dus dat vermijdingsgedrag weinig stabiel is en 
telkens opnieuw zal overgaan in ontsnappingsgedrag 

▪ We zien echter dat vermijdingsgedrag heel vaak stabiel is (het dooft niet uit) 

• Mowrer heeft hier een oplossing voor: er worden twee S-R relaties geleerd 
▪ Pavloviaanse S-R relatie obv contiguïteit 

tussen de Sd en de Sr: Sd ontlokt reacties 
die aanvankelijk alleen door de Sr werden 
ontlokt (lichtje wekt angst op) 

▪ Operante S-R relatie obv negatieve 
bekrachtiging: 
o Ontsnappingsfase: de Sr stopt door R 

te stellen (geen shock meer door naar 
de andere kamer te lopen = negatieve 
bekrachtiging) 

o Vermijdingsfase: de negatieve 
bekrachtiging van de aversieve 
stimulus te stoppen is niet langer aanwezig, MAAR er is nog steeds een positief 
resultaat door de Pavloviaanse S-R relatie 
▫ Het lichtje lokt nog steeds geconditioneerde angst uit, en door weg te lopen van 

het lichtje, stopt de rat de geconditioneerde angst 
▫ Klassieke conditionering zorgt dus voor het bekrachtigend element (Sr) tijdens 

vermijding! 

• Ontsnappen aan geconditioneerde vrees kan functioneren als bekrachtiger voor 
vermijdingsgedrag! 
▪ Problemen: 

o De angst die de Sd uitlokt zou na verloop van tijd moeten uitdoven, waardoor de 
tweede bron van bekrachtiging van R wegvalt 

o Het model gaat uit van een S-R verklaring van klassieke conditionering, en is dus ook 
onderhevig aan alle kritieken die gelden voor S-R modellen 

o Vrees is geen toestand die volgt op het toedienen van een aversieve stimulus, vrees 
ontstaat pas als men pijn verwacht 
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- Algemene evaluatie van S-R modellen: er zijn verschillende aspecten van procedurele kennis die 
niet verklaard kunnen worden 

➢ Volgens S-R modellen speelt kennis over de Sr geen rol in operante conditionering 

• Colwill & Rescorla hebben het omgekeerde 
aangetoond: gedrag dat leidt tot een positieve 
prikkel zal niet langer gesteld worden indien de 
positieve prikkel negatief is geworden 
▪ Dit toont aan dat operante conditionering 

gebaseerd is op kennis over de Sr 
▪ Sr-revaluatie heeft effect 
▪ Sr representatie medieert operante 

conditionering 

• Volgens S-R modellen: er wordt niet geleerd 
OVER Sr, maar DOOR Sr 
▪ Eenmaal de aanbieding van de Sr gezorgd heeft voor de versteking van de S-R relatie, is de 

rol van de Sr uitgespeeld en kunnen veranderingen in de Sr geen impact meer hebben 

• McFarlane experiment: toont aan dat er wél geleerd kan worden over de Sr 
▪ Ratjes in een zwembad laten zwemmen naar een specifieke plaats waar het bekrachtigd 

wordt 
▪ Bad ledigen en ratjes in het lege zwembad plaatsen: ratjes lopen naar de plek waar het 

bekrachtigd wordt 
▪ De rat leerde dus niet een specifiek motorisch gedrag (zwemmen naar een locatie), maar 

leerde over de locatie waar het een bekrachtiger kon krijgen! 
➔ Merk op: zeer beperkte visie op unit of behaviour  
➔ Beperkte unit of behaviour: zwemmen naar ergens = bekrachtiger 
➔ Grote unit of behaviour: gedragingen die het dier dichter brengen bij de locatie van de 

bekrachtiger = bekrachtiger 
➔ Dit gedrag kan echter enkel geleerd worden als het dier kennis heeft over de locatie van 

de bekrachtiger, dus het is een mentaal proces 
➢ Toch vinden we ook evidentie voor S-R modellen 

• We vinden vaak dat veranderingen in de Sr geen invloed hebben op geconditioneerd gedrag 

• Habits: gedrag dat niet beïnvloed wordt door veranderingen in zijn uitkomsten 
▪ Habits zijn moeilijk te bestuderen omdat het vaststellen ervan gebaseerd is op het NIET 

vinden van een impact van veranderingen in een Sr 
▪ Het is mogelijk dat de Sr geen effect heeft omdat de verandering te zwak was, of omdat 

het gedrag niet gestuurd wordt door die Sr 
- R-Sr modellen: operante conditionering wordt gemedieerd door de sterkte van de associatie 

tussen de representatie van het gedrag en de representatie van de uitkomsten van het gedrag 
(leren over de Sr) 

➢ Associatie tussen R en positieve Sr: frequentie van het gedrag stijgt 
➢ Associatie tussen R en negatieve Sr: frequentie van het gedrag daalt 
➢ Onduidelijk hoe Sr de R activeert 

• Ideomotor theorie? 

• Actie-effect theorie? 
➢ Er zijn weinig uitgewerkt R-Sr modellen 

• Cognitieve psychologen hebben hun aandacht voornamelijk gericht op het verklaren van 
klassieke conditionering 
▪ Klassieke conditionering is veel eenvoudiger om te bestuderen (meer controle) 
▪ Overtuiging dat R-Sr associaties = S-S associaties 

➢ S-S associaties en R-Sr associaties lijken onderhevig te zijn aan dezelfde voorwaarden 

• Beide vormen van leren zijn afhankelijk van conditionele contingentie 

• Als de processen in klassieke en operante conditionering dan toch hetzelfde zijn, kunnen ze 
beter bestudeerd worden adhv klassieke conditionering aangezien dat gemakkelijker gaat 

• Men kan zo veel functionele kennis verklaren die niet door S-R modellen verklaard wordt 
▪ Stel dat het Rescorla-Wagner model ook opgaat voor het vormen van S-Rs associaties 

o Zowel contiguïteit als conditionele contingentie zijn van belang 
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o Verklaring voor het belang van conditionele contingentie 
o Verklaring voor Sr-revaluatie: er wordt over de Sr geleerd 

➢ R – Sr modellen kunnen niet alle functionele kennis over operante conditionering verklaren, 
want ze zeggen niets over de Sd 

• Enige mogelijke verklaring zonder Sd: ideomotor theorie 

▪ Black box = mentale processen 
▪ In het verleden komt een reactie (R) herhaaldelijk samen met een gevolg (Sr): er wordt 

een associatie gevormd in het geheugen tussen de representatie van de reactie en de 
representatie van de respons 

▪ In de omgeving zijn er voedselbrokjes → representatie van de Sr wordt geactiveerd (= het 
zien van voedsel doet denken aan voedsel) 
o De representatie van de Sr activeert de representatie van de R 
o Backward activation: het denken aan voedsel doet het gedrag manifesteren (van het 

resultaat naar het gedrag)  
▪ Ideomotortheorie: denken aan gedrag, leidt tot gedrag 

o Ons gedrag wordt bepaald door te denken aan de gevolgen van gedrag 
o Probleem: je moet veronderstellen dat activatie zich ook achterwaarts kan 

verspreiden, maar meestal veronderstelt men dat activatie zich enkel voorwaarts 
verspreid 

➢ Hoe kan de Sd invloed hebben in een R – Sr model? 

• Sd representaties moduleren de R – Sr relatie: contextafhankelijke R – 
Sr associaties (lijkt op het associatieve model van Bouton) 
▪ Feature positive: excitatorische relatie tussen R – Sr, maar enkel 

indien Sd aanwezig is 
o Vb hendel drukken → voedsel, maar enkel als het lichtje brandt 
o Geeft aan dat er een relatie is 

▪ Feature negative: excitatorische relatie tussen R – Sr die steeds 
actief is, inhibtorische associatie tussen R – Sr die enkel actief is 
wanneer Sd aanwezig is 
o Geeft aan dat de relatie er niet is 
o Vb hendel drukken → voedsel, maar enkel als het lichtje niet 

brandt 
▪ Lijkt op occasion setting 

• Associatie tussen Sd en Sr: ideomotor theorie 

▪ Sd → Sr → R (backwards activation) 
▪ Vb prikkel in omgeving (Sd) → denken aan andere prikkel (Sr) → gedrag stellen dat 

resulteert in die prikkel (R) 
▪ Fase 1: toon: knop duwen → voedsel 
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▪ Fase 2: hendel duwen → voedsel (dezelfde uitkomst wordt gekoppeld aan een ander 
gedrag) 

▪ Test: toon doet op hendel duwen 
o Toon is indirect geassocieerd met hendel duwen 
o Toon komt samen voor met voedsel, en het voedsel komt samen voor met de hendel 
o Het voedsel is het gemeenschappelijk derde element 
o Evidentie dat Sd – Sr relaties kunnen bestaan, de toon moet hier geassocieerd zijn met 

het voedsel 
▪ Indirecte Sd – R relatie 

• Dickinson: combinatie van S – R model en R – Sr model 
▪ Sd → R → Sr → R 
▪ Vb  

o S – R: het lichtje doet denken aan hendel duwen (omdat ze vaak samen voorkwamen) 
o R – Sr: duwen op hendel leidt tot voedsel 
o Sr – R: denken aan voedsel leidt tot respons 

▪ Soort van feedbackloop 
o Respons activeert voedselrepresentatie 
o Voedselrepresentatie activeert respons 

▪ Verklaart: 
o Habitueel gedrag: indien Sd – R associatie héél sterk is, kan een gedrag ontlokt 

worden puur obv de Sd (zelfs als het niet meer leidt tot een waardevolle Sr) 
o Sr-revaluatie: Sd – R associatie kan versterkt worden indien R – Sr koppeling positief is 

❖ 3.8: MENTALE PROCES THEORIEËN: PROPOSITIONELE MODELLEN 

- De kern van propositionele modellen 
➢ Organismes proberen te achterhalen wanneer hun gedrag een invloed heeft op de omgeving 

• Hypotheses formuleren en evalueren welke proposities/hypotheses waar zijn 

• Gedrag is gebaseerd op welke proposities volgens dat organisme waar zijn 
▪ Proposities over R – Sr relaties 

➢ Model van Lovibond: vermijdingsleren 

• In ruimte A (Sd) komt schok (Sr) 

• Schok (Sr) komt niet als ik loop naar ruimte B (R) 
➔ Lopen naar ruimte B 
➔ Propositie over relaties tussen stimuli 
➔ Propositie over de relatie tussen gedrag en stimuli 

• Organismes vormen proposities over de gevolgen van hun gedrag: operante conditionering is 
dus een vorm van causaal leren 

- Algemene evaluatie van propositionele modellen 
➢ Operante conditionering is een gevolg van causaal leren (proposities over gevolgen van 

gedrag) 

• Studie Watson: baby’s begrijpen welke prikkels in de omgeving veroorzaakt worden door hun 
eigen gedrag → causaal verband 
▪ Contingentieconditie: baby draait met hoofd → voorwerp boven wieg beweegt 

o Draaibeweging van hoofd stijgt in frequentie 
o Baby’s vinden beweging van het voorwerp steeds leuker 

▪ Niet contingentieconditie: voorwerp boven wieg beweegt onafhankelijk van het gedrag 
van de baby 
o Gedrag van baby stijgt niet in frequentie 
o Baby’s vinden beweging van het voorwerp aanvankelijk leuk, maar dit stopt snel 

➢ Voordeel: propositionele modellen kunnen weergeven HOE 2 elementen gerelateerd zijn, wat 
de AARD van de relatie is  

• Ze vatten meer dan enkel de relatie tussen 2 prikkels of tussen een gedrag en een prikkel 

• Zie Arbitrarily Applicable Relational Responding (AARR) 
➢ Kan een propositioneel model enkel rationeel gedrag verklaren? → nee, er zijn manieren om 

tot irrationeel gedrag te komen: 

• Foutieve proposities: foute premissen leiden tot foute conclusies 
▪ Door niet-representatieve ervaringen of foutieve informatie van anderen 

- Model van 
Lovibond 
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• Foutieve conclusies: mensen maken fouten 

• Automatische effecten van oude proposities: als men heel vaak tot een bepaalde conclusie is 
gekomen, kan die conclusie zich automatisch aan je opdringen, zelfs in situaties waar die 
conclusies niet meer correct is 

❖ AFSLUITENDE TAAK 

- Denk aan een gedrag (van iemand anders of jezelf) dat je stoort en dat je wilt veranderen 
➢ Probeer een aanpak op te stellen om dat gedrag te veranderen 
➢ Baseer je hierbij op de functionele kennis en proces theorieën die we in dit hoofdstuk hebben 

beschreven 

 

❖ LEERDOELEN 

- Kunnen aangeven onder welke voorwaarden operante conditionering (als effect) zal optreden 
- Een overzicht kunnen geven van de kernassumpties van de belangrijkste proces theorieën van 

operante conditionering 

 

Hoofdstuk 4: Complexe vormen van leren 

❖ 4.1: BASISTERMEN EN EEN OVERZICHT 

- Leren = gedrag is een functie van regelmatigheden in de omgeving 
➢ B = f(Er) 

• Er = environmental regularities 
➢ Complex leren:  

• B = f(Er1 x Er2 x …) Gedrag is een functie van meerdere regelmatigheden 
- Er zijn 2 types van complex leren 
➢ Gemodereerd leren: gezamenlijke effecten van verschillende standaardregelmatigheden 

• Standaardregelmatigheid: enkelvoudige prikkels, gedragingen of klassen, of klassen van 
prikkels of gedragingen 
▪ Vb licht : hendel duwen → voedsel 

➢ Effecten van meta-regelmatigheden: regelmatigheden waarvan minstens één element zelf een 
regelmatigheid in de omgeving is 

• Vb relational matching to sample: je keuze wordt aangegeven door het feit dat 2 paren op 
dezelfde manier gerelateerd zijn 

▪ Telkens 2 regelmatigheden die op dezelfde manier voorkomen (11 → 33 ; 58 → 67) 
▪ Metaregelmatigheid: de relatie tussen 2 paren is identiek 
▪ Sd: de relatie boven is gelijk aan de relatie beneden 
▪ R: druk op een knop 
▪ Sr: keuze is correct 

- Kunnen alle vormen van leren beschouwd worden als voorbeelden van complex leren? 
➢ Zijn veranderingen in gedrag die op eerste zicht resultaat zijn van 1 regelmatigheid eigenlijk 

gewoon voorbeelden van arbitrarily applicable relational responding (AARR)? 

- Standaard-
regelmatigheid 

❖ 4.2: FUNCTIONELE KENNIS 

- Gemodereerd leren: leren wordt gemodereerd door regelmatigheden in de omgeving (het effect 
van de ene regelmatigheid is afhankelijk van de andere regelmatigheid) 

➢ Voorbeelden 

• Regelmatigheden in het voorkomen van 1 prikkel en regelmatigheden in het voorkomen 
van 2 prikkels 
▪ CS-preexposure 
▪ US-preexposure 
▪ CS-postexposure 

• Interacties tussen verschillende regelmatigheden in het voorkomen van 2 prikkels 

- Pavlovian-to-
Instrumental 
Transfer (PIT) 

- Intersecting 
regularities 

- Contextuele 
relationele cue 
(Crel) 
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▪ Sensoriële preconditionering 
▪ Hogere-orde conditionering 
▪ Blocking 
▪ US-revaluatie via aversieleren 

• Interacties tussen regelmatigheden in het voorkomen van 2 prikkels en regelmatigheden in 
het voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving 
▪ Geconditioneerde bekrachtiging 
▪ Effecten van indirecte verbanden tussen Sd en R 

• Interacties tussen verschillende regelmatigheden in het voorkomen van gedrag en prikkels 
in de omgeving 
▪ Differential outcomes effect 
▪ Differential reinforcement of other behaviour 
▪ Keuzegedrag  

➢ Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT): een klassiek geconditioneerde S lokt een 
instrumentele reactie uit 

• Fase 1: regelmatigheid in het voorkomen van 2 prikkels 
▪ Licht + voedsel 

• Fase 2: regelmatigheid in het voorkomen van een gedrag en een prikkel 
▪ Drukken op linker toets → voedsel 

• Test: licht → linker toets 
➢ Intersecting regularities: regelmatigheden die interageren hebben vaak 1 of meerdere 

elementen gemeenschappelijk 

• Procedureel: regelmatigheden bevatten gemeenschappelijke elementen 

• Functioneel: verschillende standaardregelmatigheden beïnvloeden het gedrag samen, de 
interactie is het gevolg van het feit dat de regelmatigheden gemeenschappelijke elementen 
hebben 

• Vb sensoriële preconditionering: 
▪ Fase 1: licht + toon 
▪ Fase 2: toon + schok 
▪ Test: licht → angst 
▪ Beide regelmatigheden hebben de toon gemeenschappelijk 

• Vb PIT 
▪ Fase 1: licht + voedsel 
▪ Fase 2: hendel duwen + voedsel 
▪ Test: licht = Sd → hendel duwen 
▪ Beide regelmatigheden hebben het voedsel gemeenschappelijk 

• Vierde type regelmatigheid en een vierde type van leereffecten 
➢ Onderzoek: Hughes et al 

• 4 regelmatigheden creëren: participanten moeten reageren door op een toets te drukken 
(R1-4) wanneer ze een beeld zien krijgen (positief/negatief of een neutraal product), waarna 
ze 1 van 2 Chinese letters te zien krijgen 
1) Afbeelding van stuk taart → drukken op toets 1 → Chinese letter 1 
2) Ailbe → drukken op toets 2 → Chinese letter 1 
3) Afbeelding van rottend vlees → drukken op toets 3 → Chinese letter 2 
4) Sile → drukken op toets 4 → Chinese letter 2 
▪ Proefbeurten worden random aangeboden 
▪ Test: participanten verkiezen Ailbe boven Sile 

Intersecting regularities 
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o Valentie van het beeld transfereert naar de productnaam die deel uitmaakt van een 
andere regelmatigheid via de intersecting regularity 

➢ Gemodereerd leren verloopt niet énkel via intersecting regularities 

• Vb Differential Reinforcement of Other behaviour (DRO): de frequentie van een gedrag doen 
afnemen door een ander gedrag te bekrachtigen met een andere bekrachtiger 
▪ Regelmatigheid 1: druk links → water 
▪ Regelmatigheid 2: druk rechts → voedsel 
➔ Het effect van de relatie tussen links drukken en water is afhankelijk van de relatie 

tussen rechts drukken en voedsel, maar hier zijn er geen gemeenschappelijke elementen 

• DRO kan niet worden toegeschreven aan intersecting regularities, maar wel aan 
veranderingen in het gedragsrepertorium (verzameling van alle mogelijke gedragingen van 
het organisme op dat moment) 
▪ Op het moment dat het organisme het tweede gedrag uitvoert, behoort het eerste gedrag 

niet langer tot het gedragsrepertorium 
▪ Het is onmogelijk om te drukken op de linker en rechtertoets terzelfdertijd 

➢ Besluit: er zijn minstens 2 types gemodereerd leren 

• Leren via intersecting regularities: de interacties tussen regelmatigheden kunnen 
toegeschreven worden aan het feit dat ze elementen gemeenschappelijk hebben 

• Veranderingen in het gedragsrepertorium 
➢ Heuristische waarde: nieuwe manier om naar gekende effecten te kijken 
➢ Predictieve waarde: allerlei intersecting regularities hebben een effect op gedrag 

- Meta-regelmatigheden: laat de studie van relationele kenmerken toe (relatie tussen stimuli) 
➢ Gedrag wordt beïnvloed door de manier waarop stimuli zich verhouden tot elkaar 
➢ Vb relational matching to sample en (non-)arbitrarily relational responding: hier is de positieve 

bekrachtiging niet afhankelijk van de identiteit van de prikkels, maar van de relatie tussen 
prikkels 

• Ongeacht welke cijfers/symbolen er gebruikt worden, de juiste keuze hangt af van de relatie 
tussen de cijfers/symbolen 

➢ De regelmatigheden binnen de meta-regelmatigheid kunnen verschillende functies hebben 

• Klassieke conditionering: 1 prikkel kan CS, US of occasion setter zijn 

• Operante conditionering: klassen van prikkels kunnen Sd, Sr, of Sr-vormende ingreep zijn 
➔ Al deze functies kunnen overgenomen worden door een regelmatigheid of een 

combinatie van regelmatigheden 

• Vb NAARR: Sd = de relatie tussen 2 prikkels 
▪ De juiste keuze wordt aangeduid door het feit dat 1 prikkel identiek is aan een andere 

prikkel 
▪ Sd (relatie tussen 2 prikkels) → R (drukken op linker- of rechterknop) → Sr (correct zijn) 

• Vb relational-matching-to-sample: Sd = meta-regelmatigheid 

AARR: doen alsof 

prikkels gerelateerd zijn 

NAARR 

Relational matching 

to sample 
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▪ De juiste keuze wordt aangeduid door het feit dat de relatie tussen het eerste paar 
prikkels identiek is aan de relatie tussen het tweede paar prikkels 

▪ Sd (relatie tussen de relaties) → R (drukken op linker- of rechterknop → Sr (correct zijn) 
➢ Heuristische waarde: toont gelijkenissen en verschillen tussen verschillende types relationeel 

relen (vb NAARR vs relational-matching-to-sample) 
➢ Predictieve waarde: 

• Kunnen regelmatigheden functioneren als CS? 
▪ Fase 1: 2 identieke S → schok 
▪ Fase 2: 2 verschillende S → geen schok 
▪ Test: 2 andere identieke S → angstreactie? 

• Kunnen regelmatigheden functioneren als US? 
▪ Fase 1: 2 verschillende stimuli aanbieden → 2 identieke stimuli aanbieden 
▪ Test: worden 2 verschillende stimuli gezien als meer gelijkend? 

• Kunnen regelmatigheden functioneren als occasion setter? 
▪ Fase 1: 2 identieke stimuli → licht → schok 
▪ Fase 2: licht → geen schok 
▪ Test: 2 identieke stimuli → angstreactie? 

• Kunnen regelmatigheden functioneren als Sr? 
▪ Fase 1: 2 identieke prikkels → voedsel 
▪ Test: 2 identieke prikkels → geconditioneerde bekrachtiger? 

• Kunnen regelmatigheden functioneren als Sr-vormende ingreep? 
▪ Fase 1: 2 identieke prikkels → voedsel 
▪ Test: R → voedsel + 2 identieke prikkels → meer bekrachtiging? 

➢ Contextuele relationele cue (Crel): duiden aan HOE men relationeel moet reageren (zowel 
prikkels als regelmatigheden) 

• Vb kiezen voor 1 prikkel in aanwezigheid van een andere 
prikkel (Crel) kan volstaan als aanwijzing dat men moet doen 
of de 2 prikkels samen horen (hendel drukken wordt enkel 
bekrachtigd indien het lichtje brandt) 

• Vb prikkel als Crel: NAARR 
▪ Cirkel + Sd = relatie tussen vorm van prikkels (selecteer de 

prikkel met dezelfde vorm als de bovenste prikkel, 
ongeacht de kleur) 

▪ Vierkant + Sd = relatie tussen kleur van prikkels (selecteer 
de prikkel met dezelfde kleur als de bovenste prikkel, 
ongeacht de vorm) 

▪ Contextuele cues: cirkel of vierkant 

• Vb regelmatigheid als Crel: evaluatief leren via analogie 
▪ 2 woordparen verschijnen steeds op het computerscherm 
▪ Conditie 1: 

o VEKTE + BLOEMEN 
o GELUKKIG + HEERLIJK 

▪ Conditie 2: 
o VEKTE + BLOEMEN 
o GELUKKIG + AFSCHUWELIJK 

▪ Resultaat: participanten uit conditie 1 beoordelen ‘VEKTE’ (een neutraal woord) als 
positiever 
o Het tweede paar woorden (GELUKKIG + HEERLIJK) functioneert als een contextuele 

relationele cue die aangeeft hoe de elementen van het eerste paar gerelateerd zijn 
▫ Conditie 1: GELUKKIG + HEERLIJK doet denken dat VEKTE dezelfde valentie zal 

hebben als het positieve BLOEMEN 
▫ Conditie 2: GELUKKIG + AFSCHUWELIJK doet denken dat VEKTE een tegengestelde 

valentie zal hebben aan het positieve BLOEMEN 
o Het is een analogie omdat men op basis van een eerste relatie (GELUKKIG + 

HEERLIJK/AFSCHUWELIJK) veronderstellingen maakt over de tweede relatie (VEKTE 
+ BLOEMEN) 
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o GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK is een Crel die aangeeft hoe de CS en US 
gerelateerd zijn 

▪ Functioneel perspectief: leren via analogie is een complexe vorm van leren waarbij een 
regelmatigheid functioneert als een contextuele relationele cue 

❖ 4.3: LEARNING 2.0 

- Zou het kunnen dat regelmatigheden functioneren als een contextuele relationele cue in situaties 
waarvan men vroeger dacht dat ze simpelweg een functionele oorzakelijke factor waren? 

➢ We gingen er in de vorige hoofdstukken steeds van uit dat regelmatigheden functioneerden als 
oorzaak van de verandering in gedrag 

• Regelmatigheden kunnen toch ook andere functies hebben? (zie hierboven) 
➢ Vb twee regelmatigheden: evaluatief leren via analogie 

• VEKTE + BLOEMEN // GELUKKIG + AFSCHUWELIJK/HEERLIJK 

• Evaluatieve conditionering: regelmatigheid in het voorkomen van 2 prikkels die aanleiding 
geeft tot een verandering in de valentie van 1 van die 2 prikkels (VEKTE) 

• Maar, leren via analogie: de evaluatieve conditionering van dit woordpaar hangt af van (de 
valentie van) het tweede woordpaar (GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK) 
▪ VEKTE + BLOEMEN is dan niet de oorzaak van de verandering in gedrag 
▪ VEKTE + BLOEMEN is een contextuele relationele cue (Crel)! 
▪ GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK is een hogere-orde contextuele relationele cue! 
▪ De verandering in valentie is geen voorbeeld van evaluatieve conditionering, maar van 

AARR: de valentie van VEKTE verandert omdat GELUKKIG + HEERLIJK/AFSCHUWELIJK 
een aanwijzing geeft van hoe VEKTE gerelateerd is aan BLOEMEN 

▪ Feit dat de valentie van VEKTE verandert, maakt deel uit van het doen alsof VEKTE en 
BLOEMEN gelijkend of tegengesteld zijn 

• Evaluatief leren via analogie = AARR 
➢ Vb één regelmatigheid met 2 prikkels: evaluatieve conditionering 

• VEKTE + BLOEMEN 

• Contextuele relationele cue: meestal als prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte, hebben 
ze ook andere kenmerken gemeenschappelijk 
▪ Default betekenis van 2 prikkels die samenvoorkomen: twee prikkels zijn gelijkend 
▪ Als er geen andere andere Crel’s zijn, dan nemen we aan dat die prikkels op elkaar lijken 

• Evaluatieve conditionering = AARR 
➢ Vb één regelmatigheid met 1 prikkel: mere exposure effect (habituatie) 

• VEKTE meerdere keren aanbieden 
▪ Het feit dat de nieuwe prikkel vaak voorkomt, geeft aan dat deze prikkel gelijkt op andere 

frequente prikkels 
▪ Frequente prikkels zijn vaak positief 
➔ De nieuwe prikkel is positief 

• = AARR 
➢ Vb operante conditionering 

• Een keuze bekrachtigen kan fungeren als een cue die aangeeft dat 2 prikkels gelijkend zijn = 
AARR 

➢ Vb conditionering via instructies 

• Iemand vertellen dat een toon gevolgd zal worden door een schok → ontlokt angst 
▪ Contextuele relationele cue: de instructies geven aan wat de relatie is tussen stimuli 

• = AARR 

• Taal is ook AARR! 
➢ Vb klassieke conditionering 

• CS – US aanbiedingen 
▪ = AARR (niet uitgelegd?), vertoont heel veel gelijkenissen met conditionering via 

instructies 
➢ Vb conditionering via observatie 

• Observeren hoe een ander reageert op een voordien ongekend dier → angst 
▪ Contextuele relationele cue: het dier lijkt op andere prikkels waarop mensen angstig 

reageren 
▪ Het is een gebeurtenis die de relatie tussen prikkels aangeeft 
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• = AARR 
- Wat zijn de factoren die AARR beïnvloeden? 
➢ AARR is zeer gevoelig aan de aanwezigheid van contextuele relationele cues 

• Vb evluatief conditioneren kan afhankelijk zijn van Crel’s (de relationele kenmerken van 
andere regelmatigheden inde omgeving) 

➢ AARR komt enkel voor bij mensen met een bepaalde leergeschiedenis 

• Zijn eenvoudige vormen van leren bij mensen ook afhankelijk van die leergeschiedenis? 
▪ Dit impliceert dat er verschillen kunnen zijn in leren tussen mensen die deze 

leergeschiedenis al dan niet hebben doorlopen 
- Tot nu toe ging de leerpsychologie ervanuit dat mensen op dezelfde manier leren als dieren 
➢ Daarom dat zoveel leerpsychologen onderzoek uitvoerden op dieren 
➢ Learning 2.0 stelt deze assumptie in vraag 
➢ Het feit dat conditionering bij mensen vaak afhankelijk is van bewuste regels (rule-governed 

behaviour) ipv objectieve contingenties (contingency-shaped behaviour) steunt deze denkwijze 
- Nieuwe onderzoeksvragen 
➢ Hoe wordt de functie van een contextuele relationele cue geleerd? 
➢ Hoe kan de functie van een contextuele relationele cue veranderd worden? 
➢ Hoe interageren verschillende contextuele relationele cues? 

❖ 4.4: MENTALE PROCES THEORIEËN 

- Associatieve modellen zijn te beperkt om complexe vormen van leren te verklaren 
➢ Verklaring itv associatief S-S model: elke stimulus-stimulus relatie leidt tot een associatie in het 

geheugen 

• Zo wordt er een keten van associaties gevormd die activatie verspreidt over verschillende 
representaties heen 

• Maar, intersecting regularities: als je complex leren wilt verklaren als een keten van 
associaties, dan moet je veronderstellen dat spreading of activation kan gaan in beide 
richtingen (forwards en backwards) 
▪ We vinden hier heel weinig evidentie voor! 
▪ Vb onderzoek Hughes et al 

o Aanbieding van neutraal product 1 moet niet enkel leiden tot de activatie van 
Neutrale Chinese letter 1, maar OOK het positief beeld (indien deze verklaring zou 
kloppen) 

- Propositionele modellen lijken beter gepast te zijn 
➢ Proposities kunnen gecombineerd worden om tot nieuwe proposities te komen → inferenties! 

• Elke regelmatigheid kan leiden tot een aparte propositie 
➢ Complex leren = proposities resulteren samen in nieuwe proposities die op hun beurt het gedrag 

te beïnvloeden 
➢ Vb sensoriële preconditionering 

• Fase 1: lichtje → toon 

• Fase 2: toon → schok 

• Besluiten dat het lichtje gevolgd wordt door de schok? 
▪ Fase 1 en fase 2 vormen beiden aparte proposities, die je dan combineert tot 1 propositie 

die leidt tot een conclusie die impact heeft op het gedrag 
➢ Niet elke inferentie is logisch correct 
➢ Als inferenties aan de basis liggen van complex leren, dan kan met complex leren beïnvloeden 

door de inferenties te beïnvloeden 

• Vb door informatie te geven over de kans op een schok 
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• Vb sensoriële preconditionering obv een propositie over fase 1 en fase 2 (zie boven), dan kan 
je het effect tenietdoen door proefpersonen te laten twijfelen aan het feit dat de toon altijd 
gevolgd wordt door een schok 

➢ Propositionele modellen passen goed bij NAARR en AARR 

• Past ook goed indien je veronderstelt dat klassieke en operante conditionering voorbeelden 
kunnen zijn van AARR 

- Propositionele modellen zijn echter niet onfeilbaar 
➢ NAARR doet zich voor bij zowel mensen als niet-menselijke dieren 
➢ AARR doet zich enkel voor bij mensen (die talig zijn) 
➢ Maar berusten NAARR en AARR niet beiden op propositionele kennis?? 

• Hebben mensen dan een ander soort proposities dan dieren? 

❖ LEERDOELEN 

- Verschillende voorbeelden kunnen geven van vormen van leren waarbij meerdere 
regelmatigheden samen het gedrag beïnvloeden 

- Kunnen aangeven welke types van complex leren men kan onderscheiden 
- Kunnen aangeven hoe Learnin 2.0 verschilt van de traditionele benadering van leren zoals 

uiteengezet in Hoofdstukken 1 tot en met 3 

 

 


