
Leerpsychologie  

1. Wat is leren en hoe kan men leren bestuderen? 

1.1 Leren als ontogenetische adaptatie  

• Levende organismes zijn niet een statisch, onveranderlijk gegeven maar evolueren 

constant. De drijfveer van evolutie is adaptatie (aanpassing aan de omgeving). 

Naarmate een organisme beter aangepast is aan de omgeving waarin het leeft, 

vergroot de kans dat het organisme zich kan voortplanten. Hierdoor vergroot de kans 

dat de kenmerken van het organisme die de aanpassing verbeteren, worden 

doorgegeven aan de volgende generatie. 

o Fylogenetische adaptatie: aanpassing aan de omgeving over generaties heen 

(evolutietheorie Darwin) bv. lange nek giraffen  

o Ontogenetische adaptatie: aanpassing van individuele organismes tijdens het 

leven van één organisme (leerpsychologie) 

• Definitie leren: observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald 

organisme als het gevolg van regelmatigheden in de omgeving van dat organisme 
o = Onze definitie van het concept ‘leren’ verduidelijkt dat de leerpsychologie essentieel is 

voor het begrijpen van het gedrag van organismes zoals mensen en andere dieren (zoals 

evolutieleer voor biologie) 

• Om te kunnen spreken van leren, moet dus aan twee voorwaarden worden 

voldaan: 

o Er moet een observeerbare verandering in gedrag optreden tijdens het leven van 

het organisme 

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

• Leren wordt dus gezien als een effect, dat is een observatie (namelijk een 

verandering in gedrag) die wordt toegeschreven aan een element in de omgeving 

(namelijk een regelmatigheid in de omgeving). 

1.2 Moeilijkheden bij het toepassen van de definitie van leren 

• Omgeving is oorzaak => is geen observatie maar hypothese over oorzaken van gedrag 

o Het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie. Leren 

wordt gezien als een effect. Het volstaat niet om een verandering in gedrag te 

observeren want een verandering in gedrag kan enkel gezien worden als leren 

indien de verandering wordt toegeschreven aan regelmatigheden in de omgeving. 

Men moet dus veronderstellen dat een bepaalde regelmatigheid in de omgeving 

de oorzaak is van de verandering in gedrag. Causale relaties kunnen echter niet 

rechtstreeks geobserveerd worden. Je moet ze afleiden op basis van logische 

argumenten en empirische evidentie 

▪ Vb. grijpreflex van een pasgeboren kind 

- Hypothese 1: tot enkele maanden na de geboorte zal een kind de hand sluiten indien 

de handpalm herhaald wordt gestimuleerd (regelmatigheid omgeving), dit reflex zal 

niet meer optreden op latere leeftijd.  

Te kennen: Cursustekst (ook doordenkers en voetnoten, niet boxen) 

+ vraag en antwoord (na 2009) + oefenvragen 



- Hypothese 2: Volgens deze verklaring is de verandering in de grijpreflex geen vorm 

van leren maar een vorm van maturatie. Er worden nieuwe neuronale connecties 

gevormd tijdens de eerste levensmaanden, ongeacht de ervaringen die het kind heeft. 

o Welke definitie (leren of maturatie) hier het meest geschikt is moet uitgemaakt worden 

op basis van onderzoek. Het toepassen van de definitie van leren impliceert dus het 

maken van assumpties over oorzaken. 

▪ Vb. verkeersdode 

- verkeersdode verwijst naar de factoren die verantwoordelijk zijn voor het overlijden 

van de persoon in kwestie. Stel dat iemand een hartstilstand krijgt. Nadat hij 

gestorven is, komt de auto plots tot stilstand. Een achterligger botst tegen de auto 

en sterft ook. Enkel de tweede persoon zal beschouwd worden als een verkeersdode. 

2. Types van leren 

2.1 Types regelmatigheden/patronen in de omgeving 

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

• Er zijn verschillende soorten van patronen mogelijk in het voorkomen van gebeurtenissen 

o 1 prikkel: vb. een dier leeft in een bepaalde omgeving en hier kan een bepaalde 

voedselsoort vaak voorkomen  

o 2 prikkels: vb. de voedselsoort kan bijvoorbeeld enkel gevonden worden aan een 

bepaalde boom, komen dus steeds samen voor in tijd en ruimte 

o Gedrag en prikkels: vb. wanneer je schudt valt de voedselsoort uit de boom 

2.2 Types van leren 

• Traditioneel zijn er drie types van regelmatigheden en dus drie types van leren 

o Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding: er treedt een verandering op in 

gedrag als gevolg van een regelmatigheid in het aanbieden van 1 prikkel                            

(vb. herhaalde knal = reductie in reactie) 

o Klassieke conditionering: er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van 

het samen voorkomen van 2 of meerdere prikkels (vb. hond Pavlov verband bel-

voedsel = salivatie bel) 

o Operante conditionering: er treedt een verandering op in gedrag als gevolg van 

het samen voorkomen van een gedrag en een prikkel (vb. rat Skinner verband 

duwen-voedsel = vaker duwen)  

• Complex leren: veranderingen in gedrag die te wijten zijn aan de gezamenlijke 

impact van meerdere regelmatigheden 

• Hierbij maken we een onderscheid tussen twee types van complex leren:  

o Standaard regelmatigheid: enkel individuele stimuli en responsen als elementen 

(vb. toon-schok) 

▪ Gemodereerd leren: gezamenlijke impact van meerdere standaard 

regelmatigheden vb. sensorische pre-conditionering 

- Fase 1: Licht - Toon  

- Fase 2: Toon - Schok 

- Test: Licht => ontlokt angst 



o Meta-regelmatigheid: minstens één regelmatigheid als element 

Vb. Relational matching to sample  

 
 

2.3 Moeilijkheden bij het bepalen van types van leren 

• Onderscheid op basis van wat veronderstelde oorzaak is van verandering in gedrag: 

o vb. hond van Pavlov: 

▪ Gedrag: toename salivatie bij horen bel  

▪ Mogelijke oorzaken: 

- herhaald aanbieden voedsel  

- verband bel-voedsel 
 

=> CONFOUNDS van verschillende regelmatigheden dus experimenteel onderzoek 

met controles is nodig 

• Onderscheid procedure vs. effect 

o Procedure: dat wat een onderzoeker doet, prikkels aanbieden en gedrag 

observeren (objectieve activiteit) vb. klassieke conditioneringsprocedure 

o Effect: impact van regelmatigheid op gedrag (niet rechtstreeks observeerbaar)              

vb. klassieke conditionering als effect 

3. Een functioneel-cognitief kader voor de leerpsychologie  
• Twee benaderingen in de leerpsychologie die verschillen in hun doelstelling: 

o Functionele benadering: omgevingsfactoren te beschrijven die een invloed hebben 

op leren (B = f (Er)) 

o Cognitieve benadering: mentale processen waardoor Er invloed hebben op gedrag 

3.1 Functionele benadering 

3.1.1 Omgeving als moderator van leren 

• Leren: de impact van regelmatigheden in de omgeving (Er) op gedrag (B) kan 

afhankelijk zijn van allerlei factoren in de omgeving 

o Zo zal de relatie tussen het duwen op een hendel en het krijgen van voedsel een 

sterkere invloed hebben op gedrag in situaties waarin het dier al lang niet meer 

heeft gegeten 

• Doel: Moderatoren van leren ontdekken: Welke aspecten van de omgeving bepalen 

de impact van Er op B?  

= functionele kennis (kennis over de “B = f(Er)” functie)  

• Methode: Elementen van de procedure manipuleren 

 

 



• Elke leerprocedure omvat 5 elementen: 

o Stimuli en gedragingen die de regelmatigheid vormen vb. bel-voedsel, licht-

schok, hendel-voedsel, … 

o Een geobserveerd gedrag vb. salivatie, huidgeleiding, frequentie van duwen, .... 

o Een organisme vb. mens, rat, fruitvlieg, plant, ...  

o Bredere context vb. andere taken, lokaal, verleden, … 

o Aard van de regelmatigheid vb., aantal keer aanbieden, duur aanbieding, … 
 

➢ De meeste experimentele studies binnen de leerpsychologie omvatten een 

manipulatie van minstens één potentiële moderator van leren. Ze genereren dus 

functionele kennis (kennis over de omgevingsfactoren die leren beïnvloeden). 
 

3.1.2 Abstracte functionele kennis 

• Abstractie: vereenvoudiging: focus op één aspect en negeer de rest / ‘maak 

abstractie van’ sommige aspecten 

o Vb. abstractie in termen van geometrische vorm of kleur 

• Functionele leerpsychologie: abstractie in termen van rol/functie 

o Vb. hond van Pavlov: bel, voedsel, salivatie 

▪ Salivatie is interessant voor fysioloog 

▪ Maar leerpsycholoog focust (ook) op algemeen principe (klassieke conditionering: 

CS-US => CR) 

- Voorwaardelijke prikkel (CS): bel, toon, hond, … 

- Onvoorwaardelijke prikkel (US): voedsel, schok, bijt, … 

- Geconditioneerde respons (CR): salivatie, huidgeleiding, angst, … 

o Vb. Rat van Skinner: rat duwt op hendel als lichtje aan is omdat dan voedsel volgt 

▪ Interessant voor studie eetgedrag 

▪ Maar leerpsycholoog focust (ook) op het algemeen principe (operante conditionering: 

Sd: R-Sr => R) 

- Sd: lichtje, toon, drankautomaat, … 

- Gedrag (R): hendel duwen, weglopen, betalen, … 

- Stimulus (Sr): voedsel, schok stopt, frisdrank, … 

- = abstractie in termen van rol / functie 

▪ Abstracte concepten laten toe om functionele kennis uit te breiden naar 

nieuwe situaties 

▪ = Analytisch-abstracte functionele benadering (kortweg: functionele 

benadering) 

▪ = zo abstract mogelijk maar zo specifiek als noodzakelijk (ook kennis over 

moderatoren; vb., verschillen tussen diersoorten) 

 

 

 

 

 



3.1.3 Waarom deze benadering? 

• Voorspellen op basis van geobserveerde omgeving 

• Beïnvloeden op basis van ingrepen in omgeving (niet enkel observeren) 

o Vb: Facebook: hoe meer likes hoe meer foto’s posten  

o Vb. Mumbai: hoe meer lawaai, hoe langer ze aan de rode lichten moeten 

wachten 

3.2 Cognitieve benadering binnen de leerpsychologie  

3.2.1 Mentale mechanismes als mediator van leren  

• Daar waar de functionele benadering binnen de leerpsychologie zich toelegt op het 

beschrijven van leren, wil de cognitieve benadering leren verklaren 

• Meer bepaald zullen cognitieve leerpsychologen op zoek gaan naar de mentale 

mechanismes waardoor regelmatigheden in de omgeving een invloed hebben op 

gedrag.  

o Ze veronderstellen dat regelmatigheden in de omgeving via mentale processen 

leiden tot mentale inhouden (mentale representaties) die dan de directe 

oorzaken zijn van verandering in gedrag. 

• De mentale processen mediëren dus leren: ze zijn een noodzakelijke oorzakelijke 

tussenstap tussen de regelmatigheid in de omgeving en de verandering in gedrag  

o Merk ook op dat de meeste cognitieve leerpsychologen dus op zoek gaan naar 

mediatoren van leren terwijl functionele leerpsychologen op zoek gaan naar 

moderatoren van leren 
 

 
 

• Waarom op zoek gaan naar mechanismen? 

o Biedt een ‘echte verklaring’ van leren in plaats van het ‘louter’ beschrijven van 

leren 

o Kennis over het mechanisme kan leiden tot beter voorspellen en beïnvloeden 

▪ Vb. In een auto is er een fysiek mechanisme waardoor het draaien aan de 

startsleutel (input) leidt tot het voortbewegen van de auto (output) 



 

• Maar mentale mechanismen vinden is niet makkelijk!  

o Binnen de cognitieve psychologie gaat het niet om fysieke mechanismes met 

fysieke schakels maar om mentale mechanismes met niet-fysieke schakels. Meer 

bepaald zijn mentale mechanismes aaneenschakelingen van mentale 

representaties waarbij de informatie die vervat zit in deze representaties stap 

voor stap bewerkt wordt 

▪ Mentaal = informatie = niet fysisch 

o Enkel afleiden uit functionele kennis (kennis over impact van omgeving op 

gedrag) 

3.3 Relatie functionele – cognitieve psychologie  

• De functionele leerpsychologie wil gedrag verklaren op basis van abstracte 

functionele principes over de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 

• De cognitieve benadering daarentegen wil de impact van regelmatigheden in de 

omgeving op gedrag verklaren in termen van mentale mechanismes.  

• De twee benaderingen zijn dus gesitueerd op een ander niveau van verklaring met 

elk hun eigen explanandum (datgene dat verklaard moet worden) en explanans 

(datgene waarmee verklaard wordt) 

 

 In plaats van de twee benaderingen tegen elkaar af te zetten kan men dus beter 

gewoon aanvaarden dat de twee benaderingen andere doelstellingen hebben.  Eens 

die stap van aanvaarding gezet is, wordt ook duidelijk dat de twee benaderingen 

elkaar kunnen versterken. 

 



• De cognitieve leerpsychologie kan echter ook bijdragen tot het realiseren van de 

doelstellingen van de functionele psychologie. Er kan dus een perfecte wisselwerking 

zijn tussen observatie, functionele kennis (concrete en abstracte kennis over de 

impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag) en mentale proces theorieën 

(hypotheses over de mentale processen en representaties die verantwoordelijk zijn 

voor de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag), een wisselwerking 

die nuttig kan zijn voor zowel functionele leerpsychologen als voor cognitieve 

leerpsychologen. 

 

 Deze wisselwerking kan echter alleen succesvol zijn indien de niveaus duidelijk 

onderscheiden worden: effect vs. mentaal proces 

 Het is dus essentieel dat er een strikt onderscheid gemaakt wordt tussen 

datgene dat door mentale proces theorieën verklaard wordt (vb. klassieke 

conditionering) en elementen van de mentale proces theorie zelf (vb. het 

vormen van associaties in het geheugen).  

 In het geval van leren, betekent dit dat er een onderscheid dient gemaakt te 

worden tussen de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag (leren 

als effect) en de mentale processen die verantwoordelijk worden geacht voor 

het feit dat die regelmatigheden in de omgeving een invloed hebben op gedrag 

(leren als mentaal proces) 

4. Box 

4.1 Latent leren 

• De Houwer et al., 2013: Het onderscheid tussen de functionele en cognitieve 

benadering in de psychologie kunnen we mooi illustreren aan de hand van onderzoek 

naar latent leren 

o Dag 1: De rat kon het doolhof exploreren en werd na een tijdje terug op de 

startpositie geplaatst. Dit werd een aantal keren herhaald maar er veranderde 

weinig aan het gedrag van de rat.  

o Dag 2: de rat werd opnieuw in het doolhof gezet maar deze keer was er voedsel 

aanwezig op een bepaalde plaats in het doolhof. Nadat de rat het voedsel voor de 

eerste keer vond, werd het teruggezet op de startpositie. Onmiddellijk daarna liep 



de rat via de kortste weg terug naar de plaats waar het voordien het voedsel had 

gevonden.  

 Resultaat: Andere ratten die op dag 1 niet de kans hadden gekregen om het 

doolhof te exploreren, deden er veel langer over om terug te gaan naar de 

plaats van het voedsel. Hieruit kunnen we afleiden dat de rat op dag 1 

weldegelijk kennis had verworven over de opbouw van het doolhof, ondanks 

het feit dat er toen geen verandering optrad in het gedrag van de rat en 

ondanks het feit dat er toen geen bekrachtigers aanwezig waren in het 

doolhof. De kennis die de rat verworven had op dag 1 bleef dus latent 

(onzichtbaar) tot de rat op dag 2 deze kennis kon gebruiken voor het vinden 

van het voedsel. 

• Voor functionele psycholoog is het fenomeen van latent leren niet speciaal 

o De verandering in gedrag op dag 2 is immers een functie van de regelmatigheden 

die de rat ervaren heeft op dag 1 

▪ Bdag2 = f (Er-dag1) = functionele oorzaak  

• Voor cognitieve psycholoog is het fenomeen van latent leren cruciaal 

o Cognitieve psychologen zijn op zoek naar het mechanisme waardoor de omgeving 

een invloed kan hebben op gedrag. Het feit dat een ervaring op dag 1 een invloed 

kan hebben op een later dag 2 bewijst voor hen dat er een mechanisme moet zijn 

waardoor de ervaring op dag 1 op een of andere manier bewaard kan blijven in 

het organisme zodat het later op dag 2 kan leiden tot een verandering in gedrag. 

▪ Er moet onmiddellijke oorzaak zijn op Dag 2, enige mogelijkheid is kennis over 

doolhof 

4.2 Behaviorisme en de cognitieve revolutie  

• De relatie tussen de functionele en cognitieve leerpsychologie is op zijn minst gezegd 

problematisch. Beide benaderingen hebben hun eigen wetenschappelijke 

verenigingen, congressen, tijdschriften, en handboeken. Aanhangers van de ene 

benadering hebben weinig tot geen contact met aanhangers van de andere 

benadering. Hoewel er historische redenen zijn waarom de relatie tussen beide 

benaderingen zo problematisch is (zie Box 0.3), zijn ze niet noodzakelijk tegengesteld 

en kunnen ze elkaar zelfs versterken. Cruciaal in onze functioneel cognitieve visie is 

het inzicht dat beide benaderingen andere doelstellingen hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kern van vorige les 
1. Leren = effect van regelmatigheid in omgeving op gedrag 

=> is hypothetische verklaring van gedrag 

=> is een effect, geen mentaal proces 

2. Drie vormen van leren die verwijzen naar drie soorten regelmatigheden  

3. Twee complementaire vragen over leren: 

- Welke aspecten van omgeving modereren leren? 

- Welke mentale processen mediëren leren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doordenkers  
Doordenker 0.1: De interactie tussen leren en genen   

Vaak worden voorbeelden van de interactie tussen genetische en omgevingsfactoren 

gebruikt om te beargumenteren dat het onmogelijk is om te komen tot een sluitende 

definitie van leren. Volgens ons is er echter geen probleem. Fenomenen zoals imprinting zijn 

duidelijk voorbeelden van leren: Er is een invloed van een regelmatigheid in de omgeving 

(het horen van het soortspecifieke zangpatroon) die leidt tot een verandering in gedrag (na 

het horen van het zangpatroon, kan de vogel zelf ook het zangpatroon vertonen). Het feit 

dat leren enkel optreedt onder strikte (en wellicht genetisch bepaalde) voorwaarden doet 

niets af van het feit dat het hier weldegelijk om leren gaat. Leren is altijd onderworpen aan 

bepaalde voorwaarden. Zo zal het gedrag van iemand die blind is niet beïnvloed worden 

door regelmatigheden in de visuele kenmerken van de omgeving (of slechts op een indirecte 

manier, bijvoorbeeld via tast). Met andere woorden, om te leren over de visuele kenmerken 

van objecten in de omgeving, moet je natuurlijk kunnen zien. De capaciteit om te leren is zelf 

wellicht genetisch bepaald. Eenvoudige organismes zoals eencellige wezens kunnen niet of 

slechts in beperkte mate tijdens hun leven hun gedrag aanpassen aan regelmatigheden in de 

omgeving. De mogelijkheid om dit te doen is ontstaan tijdens de evolutie van verschillende 

diersoorten net omdat leren adaptief is. Organismes die hun gedrag kunnen aanpassen aan 

de omgeving tijdens hun leven, hebben een grotere kans om zich voort te planten. Daarom 

zal de capaciteit tot leren op genetische manier overgedragen worden aan de volgende 

generaties. Bepaalde vormen van leren (vb. imprinting) zullen wellicht meer genetisch 

gestuurd zijn dan andere vormen van leren, maar alle leren berust op de voorwaarde dat 

bepaalde genetische codes aanwezig zijn. 

Doordenker 0.2.: Zijn andere definities van leren mogelijk?  

Het lijkt weinig zinvol om leren te definiëren als eender welke verandering in gedrag. Het 

doel van een concept zoals “leren” is net om bepaalde veranderingen in gedrag op een 

zinvolle wijze te onderscheiden van andere veranderingen in gedrag. We moeten dus een 

criterium hebben dat ons toelaat om een onderscheid te maken tussen veranderingen in 

gedrag die wel of niet een voorbeeld zijn van leren. Ons criterium om dit onderscheid te 

maken is de oorzaak van de verandering in gedrag. Als deze oorzaak een regelmatigheid is in 

de omgeving, dan besluiten we dat de verandering in gedrag een voorbeeld is van leren (met 

andere woorden, dat het kwalificeert als een instantie van leren).   

- Soms zal men een negatieve definitie geven van leren, dat is, een definitie die bepaalde 

veranderingen in gedrag uitsluit die zeker niet tellen als vormen van leren.  

- Het lijkt ons dat ook beter om leren te definiëren in termen van de aanwezigheid van één 

bepaalde oorzaak (regelmatigheden in de omgeving) eerder dan enkel op basis van de 

afwezigheid van een reeks van oorzaken (vb., veranderingen in de fysieke toestand van 

het organisme) 

- Een andere mogelijkheid is om het criterium te baseren op de adaptieve eigenschappen 

van de verandering in gedrag, dat is, op de gevolgen van de verandering in gedrag 

- Tenslotte zou men er voor kunnen opteren om leren te definiëren als een hypothetisch 

mentaal proces dat instaat voor het verwerven van kennis.  



- ook met een definitie in termen van mentale inhouden kan men dus enkel spreken van 

leren indien een bepaald gedrag of verandering in gedrag wordt vastgesteld.   

- Vanuit onze functionele definitie van leren als een effect is er geen sprake meer van een 

onderscheid tussen leren en performantie en is het probleem dus geen struikelblok meer 

voor de studie van leren. Vanuit onze definitie kan je enkel zeggen dat leren is 

opgetreden NADAT je een verandering in gedrag hebt vastgesteld. 

- Tenslotte impliceert een mentale definitie van leren dat het gedrag of de verandering in 

gedrag causaal wordt veroorzaakt door de mentale inhoud. Zelfs indien het mogelijk is 

om aan te tonen dat een niet-observeerbare entiteit zoals een mentale inhoud causaal 

verantwoordelijk is voor een bepaald gedrag, zal dit wellicht moeilijker zijn dan aantonen 

dat een observeerbaar iets (zoals een regelmatigheid in de omgeving) verantwoordelijk is 

voor gedrag. We komen daarom tot het besluit dat een definitie van leren in termen van 

de oorzaken van veranderingen in gedrag de best mogelijke definitie is. 

Doordenker 0.3: Hoe zijn functionele en mentale proces verklaringen aan elkaar 

gerelateerd? Welke van de volgende stellingen is juist?: 1) Als je een functionele verklaring 

hebt, heb je per definitie ook een mentale proces verklaring. 2) Als je een mentale proces 

verklaring hebt, heb je per definitie ook een functionele verklaring 

De eerste stelling is fout. Je kan een verandering in gedrag verklaren in termen van een 

regelmatigheid in de omgeving zonder assumpties te maken over de mentale processen die 

verantwoordelijk zijn voor het feit dat die regelmatigheid resulteert in die verandering in 

gedrag. Het zegt enkel iets over welke aspecten in de omgeving verantwoordelijk zijn voor 

een bepaalde observatie. De tweede stelling is wel juist. Een mentale proces verklaring is 

een verklaring van waarom een bepaalde regelmatigheid in de omgeving resulteert in een 

verandering in gedrag. Het gaat dus per definitie uit van de veronderstelling dat de 

verandering in gedrag te wijten is aan die bepaalde regelmatigheid in de omgeving en omvat 

dus steeds ook een functionele verklaring  

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

In beide gevallen gaat het om mechanistische verklaringen van leren: men gaat op zoek naar 

het mechanisme waardoor regelmatigheden in de omgeving een invloed kunnen hebben op 

gedrag. Het soort van mechanisme is echter verschillend. Bij cognitieve verklaringen gaat het 

om een mentaal mechanisme dat bestaat uit schakels van informatieverwerking. Bij 

neuronale verklaringen gaat het om een neuronaal mechanisme dat bestaat uit schakels van 

neuronale activiteit. We kunnen informatie niet rechtstreeks zien in de hersenen maar 

kunnen die enkel afleiden uit functionele kennis over de hersenen. Daarom blijft het 

minstens om praktische redenen beter om cognitieve verklaringen in de leerpsychologie te 

onderscheiden van een neuronale verklaringen. Cognitieve onderzoekers zien bewijs voor de 

cognitieve theorie die stelt dat leren gemedieerd wordt door het vormen van associaties 

tussen mentale representaties. Je kan echter neuronen niet simpelweg gelijkschakelen aan 

representaties en neuronale connecties niet simpelweg gelijkstellen met associaties. 

Neuronen zijn wellicht dragers van informatie, maar het is helemaal niet duidelijk of die 

specifieke neuronen die men observeert drager zijn van de informatie die volgens een 

cognitief model vervat zit in bepaalde mentale representaties. Neuronale connecties spelen 

wellicht een rol in het verwerken van informatie, maar het is best mogelijk dat  de neuronale 



connecties een helemaal andere rol spelen in het verwerken van informatie dan 

veronderstelt wordt in de cognitieve modellen. Daar waar men vroeger dacht dat leren in de 

hersenen vooral werd bewerkstelligd door  het vormen van nieuwe verbindingen tussen 

cellen, toont meer recente evidentie aan dat ook veranderingen in de genetische code 

binnen cellen cruciaal zijn voor het optreden van leren. Dit laatste idee is in 

overeenstemming met de vaststelling dat ook eencellige organismes en planten bepaalde 

vormen van leren vertonen. Men moet dus voorzichtig blijven in het maken van conclusies 

over mentale processen op basis van neuronale activiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 

1. Functionele kennis 
• In dit onderdeel bespreken we wat geweten is over de voorwaarden waaronder 

regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel (dit is, niet-contingente 

prikkelaanbieding) resulteren in veranderingen in gedrag. 

• Hierbij focussen we vooral op één effect van niet-contingente prikkelaanbieding: 

habituatie. 

1.1 Aard van de stimuli  
1. Meestal zal de oorspronkelijke reactie die door een prikkel ontlokt wordt, dalen in 

intensiteit als gevolg van het herhaaldelijk aanbieden van de prikkel. Dit effect 

noemen we habituatie 

o Habituatie: de daling in intensiteit van de oorspronkelijke reactie als gevolg van 

het herhaald aanbieden van een prikkel 

▪ Bv. een luide knal zal de eerste keer dat je die hoort een sterke schrikreactie 

ontlokken. De tweede keer dat je de knal hoort zal de reactie al wat minder 

sterk zijn, de derde keer nog minder, enzovoort.  

▪ Algemeen: geluiden, visuele prikkels, …  

▪ Merk op dat habituatie een effect is en dus geen mentaal proces. Zeggen dat de 

intensiteit van een reactie afneemt omdat er habituatie optreedt, is dus zinloos 

en circulair 

2. Maar toch invloed van aard van stimuli:  

• Snelheid van effect: habituatie trager voor ‘significante’ stimuli 

o Habituatie van huidgeleiding verloopt trager voor affectieve (positieve en 

negatieve) beelden dan voor neutrale beelden 

o Biologische significantie: onderzoekers stelden vast dat ratten even snel 

habitueerden aan een angstkreet van een soortgenoot als aan een controle 

prikkel (niet biologisch relevant). Echter, habituatie aan de angstkreet 

verdween sneller en was meer context afhankelijk dan habituatie aan de 

controle prikkel 
 

 



• Richting van effect: bij sommige zeer belangrijke of intense prikkels treedt er zelfs 

het omgekeerde effect op, namelijk sensitisatie.  

o Sensitisatie: een toename in intensiteit van een reactie als gevolg van het 

herhaaldelijk aanbieden van een prikkel. 

 

3. Effect niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de prikkel die op 

niet-contingente wijze wordt aangeboden  

• Generalisatie: Als men een bepaalde prikkel A herhaaldelijk aanbiedt, zal hierdoor 

ook de reactie op andere prikkels beïnvloed worden, op voorwaarde dat die 

andere prikkels gelijken op de prikkel A die herhaaldelijk aangeboden werd  

o Aanbieding Stimulus A (vb., toon 100 Hz) heeft ook effect op reactie op 

gelijkende stimuli (vb., toon 80 Hz)  

1.2 Aard van het gedrag 
1. Er zijn dus veel types van gedragingen die beïnvloed kunnen worden door niet-

contingente prikkelaanbiedingen 

o Algemeen: veranderingen in intensiteit reactie, liking, reactie spin, vertragen van 

klassieke conditionering, … 

2. In laboratorium onderzoek wordt echter vaak gekeken naar veranderingen in de 

oriëntatie respons (OR): 

o De OR bestaat uit verschillende componenten die wellicht bepaald worden door 

verschillende aspecten in de omgeving: stijging huidgeleiding, daling hartslag 

frequentie, EEG 

o Snelheid habituatie verschilt van component tot component 

▪ vb. hartslag sneller dan huidgeleiding 

o Binnen OR interacties aard stimuli en aard gedrag: 

▪ Geen verschil habituatie hartslag tussen nieuwe neutrale en affectieve beelden 

▪ Wel verschil habituatie huidgeleiding tussen nieuwe neutrale en affectieve 

beelden 

 



 
 

3. Het effect van herhaalde prikkelaanbieding kan omgekeerd zijn voor reacties dan 

voor tegenreacties: daling intensiteit reactie maar stijging intensiteit tegenreactie 

- vb. Activiteit joggen: joggen kan leiden tot initieel ongemak maar daarna tot een 

kick 

- vb. Prikkel drugs: ontlokt niet enkel een reactie zoals een rus, maar ook een 

tegenreactie zoals een kater  

o Deze geobserveerde reactie en tegenreactie noemt men de dynamics of affect 

▪ De initiële reactie zal steeds zwakker worden (habituatie van de reactie) terwijl 

de tegenreactie steeds sterker zal worden als het gevolg van het herhaald 

aanbieden van een prikkel (sensitisatie van de tegenreactie) 

- Vb. Een druggebruiker zal steeds minder effect voelen (“high” worden) van 

een zelfde hoeveelheid drug. Hij of zij zal dus steeds grotere hoeveelheden 

moeten gebruiken om een bepaalde roestoestand te bereiken. De 

tegenreactie (ontwenningsverschijnselen) bij het gebruik van een bepaalde 

hoeveelheid drug wordt echter steeds sterker bij herhaald gebruik. 

- Vb. Initieel heeft men tijdens het joggen sterk negatieve ervaringen en 

achteraf zijn er weinig positieve ervaringen. Naarmate men vaker jogt, 

worden echter de negatieve reacties tijdens lopen zwakker en worden de 

positieve reacties na lopen sterker 

o => Aard van geobserveerd gedrag heeft invloed op effecten van niet-contingente 

prikkelaanbieding 

1.3 De eigenschappen van het organisme 

• Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding zijn aangetoond bij mensen, andere 

dieren en zelfs eencellige wezens en planten. Het gaat dan ook om een zeer 

algemene vorm van leren 

• Maar moduleert wellicht effect aard van stimuli en aard van gedrag (vb. biologische 

relevantie) 

• Voorbeeld habituatie planten: 

o Ook bij planten werd habituatie vastgesteld, meer bepaald bij een plant die zijn 

bladeren sluit wanneer deze gestimuleerd worden. In een studie van Gagliano, 

Renton, Depczynski, en Mancuso (2014) werd deze reactie herhaaldelijk ontlokt door 



de plant vanaf een bepaalde hoogte te laten vallen. Na verloop van tijd verdween de 

respons: de plant sloot zijn bladeren niet meer nadat het gevallen was. 

o Het feit dat habituatie gevonden kan worden bij eencellige wezens en planten 

toont aan dat leren niet altijd gerealiseerd wordt door een centraal zenuwstelsel. 

Mede op basis van deze bevindingen is men gaan inzien dat leren ook 

bewerkstelligd kan worden door chemische processen binnen één cel, inclusief 

veranderingen in genetische code  

o Deze voorbeelden van habituatie bij eencellige wezens en planten laten ons toe 

om de definitie van leren in het algemeen en habituatie in het bijzonder verder te 

verduidelijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het verdwijnen van de sluitrespons 

bij de plant een gevolg is van uitputting. Met andere woorden, het is best mogelijk 

dat de plant maar over voldoende energie beschikt om twee of drie keer zijn 

bladeren te sluiten. In dat geval lijkt het zinloos om te zeggen dat de plant iets 

geleerd heeft wanneer we vaststellen dat het zijn bladeren niet meer sluit bij de 

vierde aanbieding van een prikkel. De plant is simpelweg niet meer in staat om het 

gedrag te stellen: het sluiten van de bladeren behoort op dat moment niet meer 

tot het gedrag repertorium van de plant, dit is, tot de verzameling van alle 

gedragingen die de plant kan stellen. 

• Voorbeeld habituatie bij slijmschimmels: 

o In recente studies over habituatie bij slijmschimmels heeft men gebruik gemaakt 

van de vaststelling dat de schimmel zich niet graag voortbeweegt over quinine, 

een bittere maar ongevaarlijke stof. In onderstaande Figuur 1.2 zie je aan de 

rechterkant (EXP) dat de schimmel zich aanvankelijk niet over de quinine 

verplaatst, maar dat het zich na herhaalde blootstelling aan de quinine 

(afbeeldingen met de letter Q) uiteindelijk wel beweegt over de quinine.  

o Dit is een voorbeeld van habituatie: Een oorspronkelijke vermijdingsreactie ten 

opzichte van quinine (aarzeling om zich over deze substantie te verplaatsen) 

verdwijnt na herhaalde blootstelling aan die substantie 

 



1.4 Bredere context 

• Er is heel weinig onderzoek over de invloed van de bredere context op de effecten 

van niet-contingente prikkelaanbieding 

• Voorbeeld onderzoek: presenteerden herhaaldelijk een luide toon en onderzochten 

de mate waarin dit leidde tot een daling in de huidgeleidingsrespons die door de 

toon werd uitgelokt. Groep 1 kreeg de opdracht om de tonen zo goed mogelijk te 

negeren. Aan groep 2 werd gevraagd om de tonen te tellen en na te gaan of elke 

toon hetzelfde was 

o Habituatie was meer uitgesproken in de eerste groep. De aandacht weg richten 

van prikkels lijkt dus habituatie te versnellen.   

1.5 Kenmerken van niet-contingente aanbieding  

• Wanneer men een prikkel herhaaldelijk aanbiedt, kan men verschillende aspecten 

van die aanbieding variëren. In dit onderdeel van de tekst bespreken we de impact 

van verschillende aspecten van herhaalde stimulus aanbieding op de intensiteit van 

de reactie die deze prikkel ontlokt. 

1.5.1 De aard van de niet-contingente prikkelaanbieding (cruciale statistische kenmerken): 

• Wat vooral van belang lijkt te zijn, is de frequentie waarmee de prikkel aangeboden 

wordt. Bij elke aanbieding van de prikkel daalt de intensiteit van de reactie = Niet 

enkel de eerste aanbieding heeft een effect. 

1.5.2 Veranderingen in de aard van de niet-contingente prikkelaanbieding  

• Dishabituatie: Habituatie effect wordt deels teniet gedaan door aanbieding andere 

prikkel (dus door regelmatigheid te doorbreken) 

o Vb. Stel dat men eerst herhaaldelijk een intens licht aanbiedt. De reactie hierop 

zal minder intens worden door het herhaald aanbieden van het licht (dus 

habituatie als effect). Indien men daarna echter een luide knal onverwacht 

aanbiedt, dan zal een nieuwe aanbieding van het licht opnieuw een sterke reactie 

uitlokken 

• vb. Epstein (2009): dishabituatie en eetgedrag 

o Je kan het eten van een bepaald voedsel (vb., aardappelen) zien als herhaalde 

aanbiedingen van dat voedsel waarbij elke hap een nieuwe aanbieding is. Als 

gevolg van die herhaalde aanbiedingen, neemt het plezier dat door het voedsel 

ontlokt wordt af (habituatie) en stop je na een tijdje met eten. Wanneer je echter 

een hap neemt van een ander voedsel (vb., witte kool) en daarna terug een hap 

van het eerste voedsel (aardappelen) dan zal dat voedsel opnieuw meer plezier en 

voldoening ontlokken (dishabituatie) 

o Het verklaart ook waarom er altijd nog plaats is voor een dessert: het dessert is 

een gans ander soort voedsel dan het voorgerecht en het hoofdgerecht. Er zal dus 

maar weinig generalisatie zijn van de habituatie: het herhaald aanbieden van het 

voedsel dat je tijdens het voor- of hoofdgerecht gegeten hebt, zal weinig of geen 

effect hebben op het plezier dat het eten van het dessert ontlokt 

 



1.5.3 Temporale aspect van de niet-contingente prikkelaanbieding 

• Temporele aspecten van de prikkelaanbieding lijken het verloop van de habituatie 

sterk te beïnvloeden.  

• Men kan de prikkel herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden (massed practice) 

of herhaalde malen met langere intervallen (distributed practice): 

o Massed practice: de habituatie verloopt sneller maar is deze minder duurzaam 

o Distributed practice: de habituatie verloopt relatief trager maar wel veel 

duurzamer 

2. Proces theorieën 

2.1  Habituatie Oriëntatie Relfex (OR): Sokolov en Bradley 

2.1.1 Het model van Sokolov (1975) 

1. Assumpties 

o De input (1) activeert het OR-mechanisme (waardoor een OR wordt ontlokt) en 

wordt geleidelijk aan mee opgenomen in het neuronale model van de omgeving. 

o Naarmate het verschil tussen de omgeving en het neuronale model kleiner 

wordt, komt de inhiberende activiteit via (2) op gang, die de impact van de 

stimulus op het OR-mechanisme blokkeert. 

o Als na habituatie de stimulus niet meer wordt aangeboden, dan wordt door het 

verschil tussen de feitelijke omgeving en het neuronaal model van de omgeving 

het OR-mechanisme geactiveerd (3) waardoor de afwezigheid van de prikkel een 

OR zal ontlokken. 

▪ Zodra er enige wijziging in de prikkel optreedt, wordt de OR opnieuw uitgelokt. 

Zodra er iets verandert, wordt dit onmiddellijk geregistreerd. Vanuit deze visie 

wordt het ook begrijpelijk dat een OR ook kan optreden bij het niet toedienen 

van een verwachte prikkel. Een alledaags voorbeeld is het tikken van een klok. 

Hoewel men na verloop van tijd het tikken van de klok niet langer bewust 

hoort, wordt men meestal wel alert zodra het tikken ophoudt 

 
 

 



2. Verklaring functionele kennis? 

o Verklaring habituatie + OR bij onverwacht niet meer aanbieden van stimulus 

o Geen verklaring voor effect aard stimuli, aard gedrag, en interactie tussen de 

twee 

2.1.2 Model van Bradley (2009) 

1. Assumpties 

o Ze gaat uit van de veronderstelling dat elke prikkel die motivationeel relevant is, 

een OR zal ontlokken. Prikkels kunnen dus een OR ontlokken ofwel op basis van 

de mate waarin ze nieuw zijn (novelty) maar ook op basis van hun motivationele 

betekenis (significance). 

o Herhaalde aanbieding sneller effect op novelty dan op significance 

o Sommige OR-componenten meer novelty, andere meer significance 

 

 

2. Verklaring functionele kennis 

o Aard stimuli: minder effect van aanbieding op significance, dus tragere habituatie 

voor significante stimuli 

o Aard geobserveerd gedrag: minder effect van aanbieding op significance, dus 

tragere habituatie voor significance componenten (vb. huidgeleiding) 

o Interactie:  

▪ OR componenten die enkel novelty: geen effect aard stimuli 

▪ OR-componenten die wel significance: wel effect aard stimuli 

 

Het model van Bradley: de stimulus (S) 

activeert een oriëntatie response (OR) 

op basis van zijn novelty en 

significance. Eerdere aanbiedingen 

van de stimulus hebben een sterk 

effect op novelty (dikke pijl) en een 

zwak effect op significance (dunne 

gebogen pijl). Sommige OR 

componenten worden enkel bepaald 

door novelty, andere enkel door 

significance 

 



 

2.2 Het opponent-proces model van Solomon 
= specifiek gericht is op de habituatie van reacties en tegenreacties, dus op veranderingen 

in de dynamics of affect 

1. Functionele kennis dat het model wil verklaren: 

Herhaalde prikkelaanbieding doet reactie verzwakken en tegenreactie versterken 

(vb., roken, joggen)  

o Studies in labo met honden:  

▪ Hartslagfrequentie tijdens (links) en na (rechts) de schok bij honden die nog 

nooit voordien een schok ervaren hadden. “ma.” staat voor milliampère waarbij 

8 ma meer intens is dan 4 ma.

 

▪ Hartslagfrequentie tijdens (links) en na (rechts) de schok bij honden die reeds 

vele malen hieraan blootgesteld werden 

 



2. Assumpties 

o A-proces 

▪ Dit a-proces is constant zolang de prikkel duurt. Het a-proces verandert ook 

niet als gevolg van het herhaald ervaren van de prikkel. Het wordt enkel 

bepaald door de aanwezigheid en intensiteit van de prikkel (deste intenser de 

prikkel, deste sterker het a-proces) 

- Onvoorwaardelijke « reactie » 

- Blijft stabiel 

o B-proces 

▪ Het organisme reageert op het a-proces met een tegenovergesteld proces, het 

b-proces. Dit b-proces is oorspronkelijk vrij zwak en duurt iets langer dan de 

aanbieding van de prikkel. Na herhaalde aanbiedingen krijgt het b-proces een 

kortere latentie tijd (het wordt dus vlugger uitgelokt), groeit in sterkte en duurt 

langer na het ophouden van de prikkel. 

- Onvoorwaardelijke TEGEN- « reactie » 

- Wordt sterker + vlugger op gang + langer 

o Observeerbaar gedrag is som van het a- en b proces 

▪ Merk op dat a en b tegengesteld zijn. Als de prikkel een positieve valentie heeft, 

dan zal b negatief zijn en omgekeerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verklaring verandering in dynamics of affect 

4. Bijkomende assumptie: Conditionering van b-proces 

o Een ander belangrijk idee dat toegevoegd werd aan het opponent-proces model is 

dat het b-proces niet enkel uitgelokt kan worden door het a-proces maar ook door 

prikkels die herhaaldelijk samen voorkomen met het b-proces (en dus craving) 

=> Verklaring nieuwe functionele kennis 

a) Context-afhankelijkheid van herval en craving 

▪ Externe stimuli: bv. thuis/werk 

- Men heeft vastgesteld dat de drang naar een drug en de kans op herval 

contextafhankelijk is. Meer bepaald is de drang naar een drug en de kans 

Links wordt weergegeven wat 

er gebeurt bij de eerste 

aanbiedingen van de prikkel; 

rechts wat er gebeurt na 

herhaalde aanbiedingen. 

Bovenaan wordt het verloop 

van de manifeste affectieve 

reactie uitgebeeld die 

beschouwd wordt als de 

resultante van de 

onderliggende opponente 

processen a en b 



op herval groter wanneer er prikkels aanwezig zijn die voordien vaak 

samengingen met het druggebruik. Iemand die succesvol afkickt van 

heroïne in een kliniek, zal vaak hervallen als hij of zij in situaties komt die 

gelijken op deze waarin het vroeger druggebruik plaats vond 

- Veronderstel dat iemand veel rookt tijdens de werkuren maar weinig 

thuis. Deze persoon zal, als hij of zij stopt met roken, meer de drang 

hebben (craving) om te roken op het werk dan om thuis te roken 

▪ Interne stimuli: bv. als gespannen.  

-   Iemand die drugs gebruikt wanneer hij/zij zich depressief of angstig voelt, 

zal na de ontwenning meer zin hebben om de drug opnieuw te gebruiken 

wanneer de depressieve of angstige gevoelens terug komen 

b) Context-afhankelijkheid van tolerantie 

▪ In situaties waarin iemand regelmatig drugs gebruikt, wordt het b-proces 

door de omgevingsprikkels versterkt. Dit compenseert de rechtstreekse 

effecten van de drug, waaronder ook fysiologisch gevaarlijke effecten (vb., 

bloeddrukverhoging als deel van het a-proces). Indien dezelfde persoon 

dezelfde hoeveelheid gebruikt in een andere situatie, zal het b-proces 

minder sterk zijn (minder tolerantie) en kan dit leiden tot een overdosis.    

c) Behandeling 

▪ Cold turkey 

- Zo zal ontwenning in een kliniek misschien wel resulteren in een 

vermindering van het b-proces (“cold turkey”), het zal op zich niets 

veranderen aan de associaties tussen externe prikkels en het b-proces. 

Eens terug in situaties die geassocieerd zijn met druggebruik, blijft de kans 

op herval dus groot 

▪ Cold turkey + exposure 

- Een betere benadering is om tijdens de ontwenning de patiënt bloot te 

stellen aan prikkels die vroegen samengingen met druggebruik. We zullen 

in het volgende hoofdstuk echter zien dat een dergelijke extinctie 

procedure het wel minder waarschijnlijk maakt dat de prikkels een 

geconditioneerde reactie ontlokken (in dit geval, het b-proces activeren), 

maar dat de effecten van extinctie kunnen worden teniet gedaan. Daarom 

is herval nog steeds mogelijk 

▪ Cold turkey + exposure + coping 

- Het beste is wellicht om de patiënt ook aan te leren hoe hij of zij met 

“craving” kan omgaan zonder terug te moeten hervallen in druggebruik. 

 

  

 

 

 



Klassieke conditionering: het effect van 
verbanden tussen prikkels  

1. Enkele basistermen en procedures 

1.1 Basistermen  

 

• Klassieke conditionering = de effecten van regelmatigheden in het voorkomen van 

meerdere prikkels (vb. hond Pavlov) 

o Conditional stimulus (CS) of voorwaardelijke prikkel (VP): de bel 

o Unconditional stimulus (US) of onvoorwaardelijke prikkel (OP): voedsel 

o Conditional response (CR) of voorwaardelijke respons (VR): toegenomen salivatie  

o Unconditional response (UR) of onvoorwaardelijke respons (OR): de salivatie die 

ontlokt wordt door het voedsel  

• Onderzoek naar klassieke conditionering heeft dus als doel om te begrijpen wanneer 

(functionele benadering) en op welke manier (cognitieve benadering) het samen 

aanbieden van een CS en een US leidt tot een CR ten opzichte van de CS 

• Als er in een bepaalde situatie verschillende CSn zijn, worden die vaak aangeduid met 

verschillende letters uit het alfabet (vb. A, B, X, Y) 

• De aanwezigheid van een US wordt vaak uitgedrukt door het teken ‘+’ en de 

afwezigheid van de US door het teken ‘-‘: 

o A+: Een CS A wordt gevolgd door de US (vb. Toon – voedsel) = CS - US 

o A-: Een CS A wordt niet gevolgd door de US (vb. Toon- geen voedsel) = CS-only 

o AB+: Een CS A en een CS B worden samen aangeboden en gevolgd door de US            

(vb. Toon + licht – voedsel) = compound cue 

o AB-: Een CS A en een CS B worden samen aangeboden en niet gevolgd door de US 

o A+, AB+: Een CS A wordt eerst alleen aangeboden en gevolgd door US, daarna CS A 

samen met CS B en gevolgd door de US 



1.2 Procedures 
1. Pavlov 

o Experiment: 

▪ Het voedsel is de US => de salivatie is de UR 

▪ Men liet de aanbieding van het voedsel (US) voorafgaan door een CS, namelijk 

een buzzer   

▪ Als gevolg van het samen aanbieden van de CS en US zal de CS na verloop van 

tijd ook de salivatie ontlokken (CR) 

o Wordt nog zelden gebruikt (onpraktisch) 

o Volgende types van procedures zijn praktischer  

2. Oogknipper reflex 

o Experiment 

▪ De luchtstoot is dus de US => de knipperreflex is de UR 

▪ Men kan dan de aanbieding van elke luchtstoot (US) laten voorafgaan door een 

CS zoals een toon of een lichtje.  

▪ Als gevolg van het samen aanbieden van de CS en US zal de CS na verloop van 

tijd ook een knipperreflex ontlokken 

o Handiger want geautomatiseerde procedure 

3. Vreesconditionering  

o Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende indices van index angst 

▪ Huidgeleiding: zoals schokken als US en neutrale prikkels als figuren 

▪ Suppressie: onderdrukken, onderbreken gedrag (geconditioneerde suppressie) 

o Experiment 

▪ Aversieve prikkels: Neutrale prikkel (bv. figuur driehoek) als CS – schok als US 

▪ Toedienen van een schok is de US => wat pijn veroorzaakt 

▪ => CS onlokt angst (CR) < > UR 

2. Functionele kennis  

2.1 De aard van de stimuli 
➢ Klassieke Conditionering is algemeen: onwillekeurig én willekeurig gedrag, 

verschillende types gedrag, maar enkel pas na bewust oordeel 

2.1.1 Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen  

• Bel – voedsel => salivatie 

• Ook niet biologisch relevante stimuli 

1. Bij observationele conditionering wordt er gebruik gemaakt van sociale stimuli 

o Experiment Minenka (1987): een jong aapje wordt een video getoond waarin een 

oudere soortgenoot een angstige reactie vertoont ten opzichte van een slang  

▪ CS = slang 

▪ US = angst reactie soort genoot tov slang 

▪ CR = angst reactie tov slang 

 

 



o Experiment Askew et al. (2014): mama vertoont angstreactie = kind is bang 

▪ Emotionele reacties bij mensen vinden vaak hun grond in observationele 

conditionering (voorbeeld van sociaal leren) 

▪ Sociaal leren = effect van regelmatigheid waarvan: 

- Gedrag van andere (socius) 1 element is 

- Gedrag observator geen element is 

- = leren door anderen (niet over anderen!) 

2. Bij conditionering via instructies wordt er gebruik gemaakt van verbale stimuli                     

vb. ‘driehoek zal gevolgd worden door een schok’ 

o Deze instructie zal zorgen voor angst voor de driehoek 

o => kenmerken van conditionering via instructies lijken heel sterk op de 

kenmerken van conditionering waarbij de CS en US samen worden aangeboden              

= wellicht meer dan samen voorkomen van woorden 

o In Hoofdstuk 4 zullen we echter beargumenteren dat de effecten van 

geobserveerde regelmatigheden en van instructies over regelmatigheden niet 

louter het resultaat zijn van regelmatigheden op zich maar dat ze voorbeelden 

zijn van complex leren waarbij veel verschillende regelmatigheden zijn betrokken 

2.1.2 De invloed van de eigenschappen van de CS, US en de relatie tussen de CS en US op 

de mate van klassieke conditionering  

• De eigenschappen van de CS en US toch een invloed op de sterkte van de 

gedragsverandering die optreedt als gevolg van het verband tussen de CS en US: 

o Saillantie (intensiteit en relevantie) CS en US 

▪ Intensiteit prikkel: prikkel duidelijk hoorbaar meer impact 

▪ Relevantie prikkel: prikkel biologisch belangrijk meer impact 

o Intrinsieke relaties (interactie CS x US) 

▪ = combinatie van of match tussen de twee prikkels. Het gaat dus niet om een 

invloed van kenmerken van één van de twee prikkels op zich, maar om een 

interactie tussen de kenmerken van de CS en de kenmerken van de US 

▪ Leren is dus selectief in de zin dat bepaalde relaties sneller geleerd worden 

dan andere relaties 

▪ Anekdote Seligman ivm aversie leren: Na het eten van ‘filet mignon en 

bearnaise saus’ werd Seligman ziek. Achteraf bleek deze misselijkheid de 

voorbode geweest te zijn van een griepaanval. Maar Seligman had het reeds 

toegeschreven aan de bearnaise saus en sindsdien kan hij zelfs het zicht, laat 

staan de smaak, van deze saus niet luchten. Deze anekdote roept verschillende 

vragen op. Eén van die vragen houdt verband met de selectiviteit in leren. 

Waarom veranderde de reactie ten opzichte van de saus? Waarom niet de 

reactie ten opzichte van de filet, het dessert, …?  Toont selectiviteit in welke 

relaties geleerd worden 

- Ook aversie leren in chemotherapie: last van misselijkheid, neveneffect 

hiervan is dat de patiënt aversie ervaart t.o.v. artsen, ziekenhuizen, … 

 



▪ Garcia & Koeling (1966): Ze plaatsten ratten tijdens een leerfase in een kooi 

waar ze uit een drinkbuisje konden drinken van water met wat suiker erin. Bij 

elke aanraking van de opening van het drinkbuisje werd automatisch ook een 

licht en een geluid (noise) aangeboden.  

- Leer:  
✓ Er waren dus twee CSn: de zoete smaak van het water en de licht-geluid 

prikkel 
✓ Groep 1: lithum-chloride werd in het water gedaan (misselijkheid) 
✓ Groep 2: er werd een elektrische schok toegediend 

- Test: drinken met suikersmaak toegediend of licht + geluid toegediend 

(geen suikerwater) 

- Resultaat: 

✓ wanneer de US lithium is (een vergif dat leidt tot misselijkheid) heeft de 

smaak van het water meer impact op het drinken dan de aanwezigheid 

van de licht + geluid prikkel; wanneer de US een elektrische schok is 

(wat leidt tot pijn) heeft de licht + geluid prikkel meer invloed op het 

drinken dan de smaak van het water 

 Er is dus een INTERACTIE tussen de aard van de CS (smaak of licht + 

geluid) en de aard van US (lithium of schok) 

 Deze verschillen niet optraden tijdens een pre-test die plaats vond voor 

de leerfase. Het is dus weldegelijk de leerfase die verantwoordelijk is 

voor de geobserveerde interactie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 De impact van de aard van de US op de aard van de CR 

• Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen appetitieve en aversieve US. Beide 

types van USn zijn stimuli die een (onvoorwaardelijke) emotionele reactie 

ontlokken:  

o Appetitieve US: deze emotionele reactie is vaak positief en gericht op het 

vervullen van een bepaalde biologische behoefte (bv. voedsel)                                                    

= veroorzaakt appetitieve respons (CR) hier bv. de salivatie  

o Aversieve US: ontlokken negatieve emotionele reacties zoals angst of walging 

(bv. schok) = veroorzaakt defensieve respons (CR) hier bv. freezing  

▪ Maar CR kan verschillen van UR bv. terwijl morfine resulteert in een reductie 

van pijn, zullen prikkel die samen gaan met het toedienen van morfine de 

gevoeligheid voor pijnlijke prikkels verhogen. Soms zal de CR dus zelfs 

tegenovergesteld zijn aan de UR 

▪ De traditionele voorstelling van klassieke conditionering is dus ver verwijderd 

van de waarheid (zie figuur): 1) De US ontlokt aanvankelijk een UR. Door het 

paren van de CS en US 2) zal de CS ook de UR ontlokken 3). De UR wordt 

daardoor een CR 

 
• Verandering in US 

o Valentie US: US-revaluatie 

▪ Bv. men biedt eerst een toon herhaaldelijk samen aan met voedsel. Men stelt 

vast dat de toon een appetitieve CR (vb., salivatie) uitlokt. Nadien verandert 

men de emotionele waarde van het voedsel (vb., door het voedsel te paren 

met misselijkheid). De US wordt dus ge-her-evalueert en wordt negatief in 

plaats van positief. Als men nadien de toon aanbiedt, ziet men dat deze geen 

appetitieve responsen meer uitlokt en soms zelfs aversieve response 

o Soort US: Contraconditionering  

▪ Men kan een toon eerst herhaaldelijk laten volgen door een aversieve 

elektrische schok (= angst). Nadien kan men diezelfde toon laten volgen door 

een appetitieve prikkel zoals voedsel (= goed). Men stelt vast dat deze 

verandering in de aard van de US ook leidt tot een verandering in de aard van 

de CR. Meer bepaald zullen de angstreacties ten opzichte van de toon 

geleidelijk verzwakken als en vervangen worden door appetitieve reacties 

• Besluit ivm rol van aard prikkels  

o Klassieke conditionering treedt op met veel prikkels 

o Toch sneller / sterker met bepaalde CS, US, en CS-US combinaties 

o (veranderingen in) aard US heeft invloed op aard van CR 



2.2 De aard van het geobserveerde gedrag 

2.2.1 Invloeden op onwillekeurig en willekeurig gedrag 

• Autoshaping 

o Experiment Brown en Jenkins (1968): ze lieten een metalen plaatje even 

oplichten vlak voordat de graankorrel in het voederbakje kwam. Na enkele 

aanbiedingen van deze prikkels (lampje-voedsel) merkt men dat de duif op het 

plaatje begint te pikken. Er is dus een wijziging in willekeurig gedrag (namelijk, 

de duif begint te pikken op het plaatje) als gevolg van een verband tussen twee 

prikkels (lampje-voedsel). Dit gedrag wordt op een blijkbaar ‘automatische’ wijze 

gevormd, dat is, zonder dat het gedrag samenhangt met een bepaald resultaat 

(vandaar de naam autoshaping). 

o Merk op: gedrag van de duif is verschillend, naargelang voedsel of water als US 

gebruikt wordt. In beide gevallen zal er op het oplichtende plaatje gedrukt 

worden, maar in het ene geval vertoont dit drukgedrag de topografie van 

eetgedrag in het andere geval van drinkgedrag (klassieke conditionering) 

• Dysfunctioneel/niet instrumenteel  

o Experiment: aan de ene kant van de kooi is er een lampje dat steeds oplicht 

vooraleer er voedsel toegediend wordt in het voederbakje. Na verloop van tijd 

liep de duif spontaan naar het lampje dat samenging met voedsel, pikte erop en 

haastte zich dan naar het voederbakje. Gezien de afstand kwam ze vaak te laat 

en was het voedsel al verdwenen. En toch leken de duiven te volharden in dit 

volstrekt nutteloze gedrag. Omdat het pikken op de sleutel blijkbaar geen enkel 

positief resultaat heeft en omdat het zelfs kan leiden tot een negatief resultaat 

(te laat komen om het voedsel te eten), lijkt het onwaarschijnlijk dat het gedrag 

veroorzaakt wordt door de prikkels die volgen op dat gedrag. Een meer 

waarschijnlijke oorzaak is het verband tussen het lichtje en het voedsel. 

2.2.2 Drie types van gedrag  

• Preparatorische responsen en consumatorische responsen 

o Preparatorische responsen 

▪ Het gaat hier over responsen waarvan vermoed kan worden dat ze het 

organisme op een bepaalde wijze voorbereiden (to prepare) op de komst van 

een bepaalde prikkel 

▪ Zowel appetitieve als aversieve responsen kunnen gezien worden als 

preparatorische responsen. Een appetitieve respons zoals salivatie bereidt het 

organisme voor op de komst van voedsel en het in staat stelt om het voedsel 

beter te consumeren. Een aversieve respons zoals freezing kan de detectie 

van aversieve prikkels makkelijker maken en daardoor de impact van de 

aversieve prikkel verminderen 

▪ Preparatorische en consumatorische responsen zijn niet altijd nuttig vb. hond 

van Pavlov, fobieën  

- Vb. fobie lift: CS = lift, US = hyperventilatie, R = angst voor de lift 

 



• Contingentie oordelen 

o Het al dan niet samen aanbieden van prikkels en het nagaan van een verandering 

in het contingentie oordeel stemt dus overeen met de definitie van klassieke 

conditionering als procedure. 

o Voedsel-allergie paradigma: Uit de resultaten blijkt dat oordelen over het 

(causale) verband tussen het voedsel en de allergische reactie beïnvloed worden 

door de informatie over het samen voorkomen van voedsel en allergie. 

▪ “Mr X. eet aardbeien (CS) en krijgt allergie (US)” => oordeel over verband 

aardbeien-allergie (CR) 

• Evaluatieve responsen 

o Evaluatieve conditionering: verwijzen naar veranderingen in evaluatieve 

responsen die het resultaat zijn van regelmatigheden in het voorkomen van 

prikkels vb. foto-foto, smaak-smaak 

▪ Vb. merk Nespresso 

- CS: merk 

- US: acteur George Clooney 

- CS + US: CS = je zal het merk ervaren als sexy 

2.2.3 Onbewust leren: de samenhang tussen verschillende geconditioneerde 

veranderingen  

• Vanuit een functioneel perspectief gaat onderzoek rond onbewust leren louter over 

het feit dat verschillende types van gedrag (vb. oordelen over verbanden vs. 

veranderingen in huidgeleiding) op een verschillende wijze kunnen beïnvloed worden 

door regelmatigheden in de omgeving (vb.  indien het samengaan van prikkels geen 

impact heeft op oordelen maar wel op veranderingen in huidgeleiding) 

o Functionele benadering: niet over onbewust mentaal proces maar impact op 

oordeel vs. ander gedrag 

o => Eerst verandering in oordeel, pas dan andere CRs 

o vb. Dawson: toon-shock => pas verandering in huidgeleiding als bewust van 

toon-shock relatie 

• Dus: geen onbewust leren? => Discussie over “onbewust” leren blijft bestaan 

2.3 De eigenschappen van het organisme  

• Convergente evolutie: diersoorten die onafhankelijk van mekaar evolueren maar 

toch gelijkaardige kenmerken vertonen omwille van gelijkenissen in hun leefwereld 

• Aard organisme bepaalt welke verbanden snel geleerd worden: onderzoek naar de 

invloed van intrinsieke relaties toont reeds aan dat de ene diersoort sterker 

beïnvloed wordt door bepaalde regelmatigheden dan de andere diersoort  

o Zoogdieren: sneller verbanden leren tussen de smaak van voedsel en misselijkheid 

o Vogels: lijken een relatie tussen kleur en misselijkheid sneller te leren 

▪ Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de selectie van voedsel bij 

zoogdieren vooral bepaald wordt door de smaak van het voedsel terwijl dit bij 

vogels vooral bepaald wordt door de visuele kenmerken van voedsel 

 



• Conditionering als adaptieve adaptatie: evolutionaire visie 

➢ Adaptatie: beïnvloeding omgeving, aanpassen aan omgeving zegt niet hoe 

o Visie: conditionering staat in functie van overleving en voorplanting                                                           

=> Conditionering (als effect) wordt dus gezien als een adaptief fenomeen dat 

voorkomt in natuurlijke situaties 

o Gevolg visie:  

a) Werk met ecologische CSn = die in natuurlijke situaties met US kunnen voorkomen 

▪ vb: Aversie leren, seksuele conditionering bij kwartels 

▪ Conditionering met ecologische CSn lijkt aparte kenmerken te hebben (zie 

ook aversieleren; poging tot paren enkel met ecologische CS) 

▪ Maar resultaten nog onduidelijk + hoe op a priori basis bepalen of CS 

ecologisch valide is?  

b) Ga op zoek naar adaptieve effecten 

▪ Adaptief: hoe heeft conditionering invloed op de reactie ten opzichte van de 

US? bv. zodat je je beter kan voorplanten  

▪ Adaptieve effecten: beter omgaan met belangrijke stimuli/events                                       

=> dus veranderingen in UR (zie pg 91) 

- vb: seksuele conditionering leidt tot meer efficiënte copulatie na zien van 

CS (tijd, aantal zaadcellen, kans op bevruchting) 

- vb: geconditioneerde drugtolerantie 

▪ => conditionering om plasticiteit van allerlei biologisch relevante functies te 

begrijpen (vb., diëten) 

2.4 De invloed van de bredere context 

• Bredere context = andere verbanden in omgeving  

• Secundaire taak: verzwakt klassieke conditionering  

• Aandacht richten naar CS-US verband: versterkt klassieke conditionering 

• Interim besluit: klassieke conditionering heel algemeen maar wordt gemoduleerd 

door aard stimuli, aard gedrag, aard organisme, en bredere context 

2.5 Kenmerken van de CS-US relatie en veranderingen in die kenmerken 
➢ Klassieke conditionering = een bepaald CS-US verband op bepaalde wijze aanbieden  

➢ Spatio-temporele verband: hoe precies komen de prikkels samen in tijd en ruimte 

2.5.1 De aard van het spatio-temporele verband  

2.5.1.1 Contingentie is belangrijker dan contiguïteit  

• Contiguïteit 

o = wanneer prikkels op minstens één moment samen aanwezig zijn in tijd en ruimte 

o Associationisme / Pavlov (fysiologisch) 

• Contingentie  

o = over verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van de ene 

prikkel afhankelijk is van de aanwezigheid van een andere prikkel (co-variatie) 

▪ Samen voorkomen en niet samen voorkomen  

o Logisch of statistisch verband 



o P(US/CS): de probabiliteit van de US     

en de aanwezigheid van de CS  

o P(US/~CS): de probabiliteit van de US            

en de afwezigheid van de CS 

o P(US/CS) = aan frequentie van cel a 

gedeeld door de gezamenlijke 

frequentie van cellen a en b 

o P(US/~CS) = aan de frequentie van cel c 

gedeeld door de gezamenlijke 

frequentie van cellen c en d 

 

• Vierveldentabel  

 
 
o Positief verband/positieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US 

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

o Negatief verband/negatieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US 

minder waarschijnlijk is bij aanwezigheid dan bij afwezigheid van de CS 

o Beide probabiliteiten zijn afhankelijk van de frequentie van vier mogelijke 

gebeurtenissen: 

A. De CS en de US zijn aanwezig 

B. De CS is aanwezig maar de US is afwezig 

C. De CS is afwezig maar de US is aanwezig 

D. Zowel de CS als de US zijn afwezig 

o Dus: Naarmate de CS en de US meer samen voorkomen (cel a) of niet samen 

voorkomen (cel d) zal het verband positiever worden (dus meer positief of minder 

negatief). Naarmate enkel de CS (cel b) of enkel de US (cel c) voorkomen, zal het 

verband negatiever worden (dus meer negatief of minder positief). P geeft dus 

weer in hoeverre de aan- of afwezigheid van de US samengaat met de aan- of 

afwezigheid van de CS. 

▪ Merk op dat P dus niet enkel afhankelijk is van de contiguïteit tussen twee 

gebeurtenissen (d.i., de frequentie van cel a) maar wel degelijk de contingentie 

tussen twee gebeurtenissen weergeeft. 

• Evidentie voor rol contingentie: contingentie bepaalt type van verandering in 

gedrag 

o Excitatorische conditionering treedt op zodra er een positieve contingentie is, met 

andere woorden wanneer p(US/CS) > p(US/~CS) 

▪ = De term exitatorisch verwijst naar de vaststelling dat er een toename van een 

bepaald gedrag optreedt (vb. toename van angst) 

o Inhibitorische conditionering treedt op zodra er een negatieve contingentie is 

▪ = In dit geval zal het aanbieden van de CS leiden tot een inhibitie (afname, 

verzwakking) van een bepaald gedrag (vb. afname van angst) 



 

• Hoe contingentie bepalen? (situaties afbakenen) 

o Indien men de tijdsintervallen ruim definieert zoals in Figuur A, zal men besluiten 

dat er een perfecte contingentie is tussen de CS en de US (in elk tijdsinterval 

komen ze samen voor of zijn ze samen afwezig). Als men met korte tijdsintervallen 

werkt zoals in Figuur B moet men echter besluiten dat het verband niet perfect is 

aangezien er 6 tijdsintervallen zijn waarin enkel de CS of de US voorkomt 

 
 

o Het afbakenen van situaties is altijd arbitrair waardoor het nooit absoluut zeker is 

hoe men de situaties moet afbakenen. Verschillende tijdsindelingen leiden tot een 

verschillende invulling van de viervelden tabel en dus tot verschillende uitspraken 

over contingentie. 

▪ => Arbitraire tijdseenheid => contingentie = arbitrair 

2.5.1.2 Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie  

• Evidentie dat niet enkel contingentie telt: cue competition (competitie tussen CSn): 

o Overshadowing 

▪ In de ene conditie is X steeds de enige CS op een trial en wordt X steeds 

gevolgd door de US (X+). In de andere conditie wordt X steeds aangeboden 

met een andere CS, namelijk CS A. Beide worden gevolgd door de US (AX+). 

Als nadien de CR ten opzichte van X wordt gemeten, stelt men vast die CR 

sterker is in de eerste conditie (X+) dan in de tweede conditie (AX+). Het lijkt 

Op de X-as staat de 

conditionele probabiliteit 

dat de US samen voorkomt 

met de CS. Op de Y-as de 

probabiliteit dat de US 

voorkomt zonder CS. Op de 

diagonaal waar beide 

probabiliteiten gelijk zijn, is 

er geen contingentie tussen 

beide prikkels 



alsof de aanwezigheid van A het effect van de (perfect contingente) X-US 

relatie ‘overschaduwt’. 

o Blokkering 

▪ A+ en AX+ vs. enkel AX+ 

▪ A « blokkeert leren » over X-US 

▪ => contingentie is niet voldoende: redundantie telt 

▪ Vb. rebranding: Hoewel de naam veranderde, bleef de verpakking 

grotendeels dezelfde. Men hoopt dat bij rebranding zo snel mogelijk de 

relatie geleerd wordt tussen het oude product en de nieuwe naam. 

Onderzoek naar blocking toont echter aan dat het leren van die nieuwe 

naam-product relatie bemoeilijkt kan worden indien de verpakking 

ongewijzigd blijft. Voorafgaand aan de rebranding was er immers reeds een 

verband tussen de gouden verpakking en het product. Als we de verpakking 

beschouwen als een CS A, de oude naam as CS B, en het product zelf als de 

US, dan kunnen we het consumeren van het product in de oorspronkelijke 

verpakking beschouwen als AB+ proefbeurten. Na de rebranding blijft de 

gouden kleur van de verpakking constant maar verandert de naam. Als we 

de letter X gebruiken om te verwijzen naar de nieuwe naam, dan kunnen we 

de nieuwe situatie dus beschrijven als AX+. De gouden verpakking (A) kan het 

leren van de relatie tussen de nieuwe naam en het product (X – US) vertragen 

omdat de verpakking vooraf samen werd aangeboden met het product. Het 

feit dat mensen inderdaad veel tijd nodig hadden om de nieuwe naam van 

het product te leren kan dus gezien worden als een voorbeeld van blocking. 

• Conditionele contingentie als meer valide index van de CS-US verband => hou 

rekening met context/andere CSn (zie pg 99!) 

o Bij meerdere CSn is contingentie geen valide indicator van CS-US relatie:  

vb. overshadowing: 5 x AX+ 

ΔP = p(US/X) - p(US/~X) = 5/5 – 0 = 1 – 0 = 1 

= Vergelijking  X (en A) vs. geen X (en geen A) 

=> verschil te wijten aan A of aan X? 

o Oplossing: conditionele contingentie: contingentie X-US conditioneel op aanw. A 

=> hou context (=andere CSn) hetzelfde in  de situaties die je vergelijkt 

ΔP = p(US/A.X) - p(US/A.~X) 

 

 
o Conditionele contingentie = contingentie X-US in die situaties waarin A 

aanwezig is 

ΔP = p(US/X) - p(US/~X) als A aanwezig 



o Redundantie:  

X is redundant als conditionele contingentie = 0 

Vb. blocking: A+, AX+ 

=> X helpt niet; voegt niets toe aan A bij het voorspellen van de US 

=> Cruciale vraag: “leren” we over redundante stimuli / verbanden rekening 

houdend met andere verbanden? 

2.5.1.3 Indirecte verbanden 

• Hogere-orde conditionering 

o Fase 1: licht – schok 

o Fase 2: toon – licht 

o = hogere (tweede) orde verband 

• Sensoriële (of sensorische) preconditionering (omgekeerde volgorde) 

o Fase 1: toon – licht 

o Fase 2: licht – schok 

o = hogere (tweede) orde verband 

• Indien er geen (conditioneel) contingente relatie is tussen de toon en het licht of 

tussen het licht en de elektrische schok, heeft de indirecte relatie tussen de toon 

en de schok geen invloed op de reactie ten opzichte van de toon. 

2.5.2 Veranderingen in de aard van het verband  

2.5.2.1 Geen verband – wel verband  

• CS-pre-exposure effect 

o CS-pre-exposure verwijst naar procedures waarin de CS herhaaldelijk wordt 

aangeboden voor de aanbieding van het verband tussen die CS en een US 

o Effect = klassieke conditionering trager als eerst CS only 

- Fase 1: CS alleen (vb. toon) 

- Fase 2: CS-US 

▪ Vb. In een eerste fase van een experiment laat men aan een proefdier 

herhaalde malen een toon horen (CS-pre-exposure fase). In een tweede fase 

laat men de toon als signaal voorafgaan aan een elektrische schok (CS-US 

conditioneringsfase). Nu blijkt dat het proefdier het verband tussen toon en 

schok veel moeilijker leert dan een proefdier uit de controle-conditie waarin 

de eerste fase achterwege is gebleven. Dit effect van de CS-pre-exposure 

aanbiedingen noemt men het CS-pre-exposure effect. 

o Ook (soms) bij mensen: vb. tandarts, chemo 

▪ Vb. kinderen zijn bang van de tandarts: fase 1 kind meenemen naar praktijk 

zonder behandeling zodanig dat hij al eens blootgesteld wordt aan de 

tandarts, praktijk, … (CS only). Fase 2 kind wordt behandeld (CS – US) = kans 

is kleiner dat kind angst ontwikkeld  

▪ Vb. chemo: aversie leren verzwakken door patiënt al een kennis te laten 

maken met de praktijk (fase 1) vooraleer chemo toe te dienen (fase 2) 

o Functionele analyse: beschrijven in termen van gekende moderatoren van KC 



▪ Saillantie CS (habituatie): het is mogelijk dat een CS die vaak wordt 

aangeboden als minder intens of belangrijk wordt ervaren. Daardoor zal het 

effect van de CS-US relatie verkleinen gewoonweg omdat de CS minder 

opvallend is 

▪ Contingentie (CS only, CS-US): ze zullen dus de contingentie tussen de CS en 

US verkleinen. Met andere woorden, het CS-pre-exposure effect kan niet 

meer zijn dan een voorbeeld zijn van het effect van CS opvallendheid of van 

het effect van CS-US contingentie 

 

 
 

• US-pre-exposure effect 

o = de US wordt herhaaldelijk op zich aangeboden voordat de CS met die US 

wordt gepaard. Ook US-pre-exposure leidt tot een vertraging en verzwakking 

van het effect van het CS-US verband 

▪ Vb.: In een eerste fase krijgt een proefdier herhaalde malen een elektrische 

schok toegediend (US). In de tweede fase gaat aan de schok een toon (CS) 

vooraf. De vraag is of de conditionering op de toon nu anders verloopt dan 

bij een proefdier dat vooraf niet werd blootgesteld aan de US. De resultaten 

tonen dat dit inderdaad het geval is: De toon ontlokt minder angst indien de 

schok voordien alleen werd aangeboden dan wanneer de schok niet werd 

aangeboden. 

o Functionele analyse: 

▪ Saillantie US (habituatie): het is mogelijk dat de US aanbiedingen de 

intensiteit van de US vermindert (habituatie) waardoor het effect van het 

CS-US verband zal verzwakken (want de CR is zwakker als de US zwakker is). 

▪ Contingentie: het effect van de US aanbiedingen kan louter te wijten zijn aan 

de daling in de statistische contingentie tussen de CS en de US 

• Verandering contingentie: leren geen verband? 

o Organismes kunnen ook leren dat er geen verband bestaat tussen prikkels 

(waardoor ze nadien trager leren dat er wel een verband is) 

▪ Fase 1: ΔP = 0    

▪ Fase 2: ΔP > 0    



2.5.2.2 Wel verband – geen verband 

• CS post-exposure effect = uitdoving (extinctie)  

o CS-postexposure: het aanbieden van de CS op zich na de aanbieding van een 

(contingent) verband tussen die CS en een US.  

▪ We willen niet enkel weten hoe gedrag verandert als het gevolg van 

verbanden in de omgeving, maar ook hoe ze geconditioneerd gedrag weer 

kunnen laten verdwijnen 

o Op het eerste zicht is het heel eenvoudig om geconditioneerd gedrag te 

verwijderen: Het volstaat om de CS herhaaldelijk op zich aan te bieden. Stel 

dat we eerst een toon herhaaldelijk samen aanbieden met een elektrische 

schok. Als gevolg van deze contingente relatie zal de toon een 

geconditioneerde angstreactie ontlokken (CR). Wanneer men echter nadien 

de toon herhaaldelijk aanbiedt zonder de schok, zal de angstreactie ten 

opzichte van de toon zwakker worden iedere keer dat men de toon alleen 

aanbiedt. Dit effect (de verzwakking van een CR als gevolg van het aanbieden 

van de CS op zich) noemt men extinctie of uitdoving. 

o Extinctie is niet permanent en treedt soms zelfs niet op.  

o Spontaan herstel (spontaneous recovery) van de CR: de uitgedoofde CR wordt 

na verloop van tijd soms spontaan weer gesteld  

 
Een schematische voorstelling van spontaan herstel (boven) en renewal (beneden). 

 

o Voorbeeld CS postexposure die niet leiden tot uitdoving wanneer ze plaats 

vinden in ee andere context dan waarin het CS-US verband werd geleerd  

▪ bijvoorbeeld een dier wordt blootgesteld aan een CS (vb. toon) - US (vb. 

shock) relatie (CS+ trials) in een blauwe kamer. Men stelt vast dat de CR 

tijdens deze fase gradueel sterker wordt. Daarna wordt het dier 

overgebracht naar een andere, bijvoorbeeld groene kamer, waar de 

aanbieding van de CS niet wordt gevolgd door de aanbieding van de US 

(CS- trials). Dit leidt tot het verdwijnen van de CR. Indien men het dier 

echter terugplaatst in de oorspronkelijke leercontext (d.i. de blauwe 

kamer) of in een nieuwe context (vb. een gele kamer) zal de aanbieding 

van de CS onmiddellijk weer een CR uitlokken, net alsof de uitdoving in de 

groene kamer nooit heeft plaatsgevonden. Dit fenomeen staat bekend als 

‘renewal’. 

 

Renewal  



• Conditionering in lab als model voor angststoornis (De Houwer, 2020) 

• Effecten US postexposure 

o Verzwakt KC omwille van contingentie of habituatie aan US (US revaluatie)? 

▪ Als men na het paren van een toon en een schok, de schok alleen aanbiedt, 

zal de CR ten opzichte van de toon soms verzwakken. Net als bij andere 

effecten van CS of US (pre- of post)exposure kan men zich de vraag stellen 

of de effecten van US-postexposure te wijten zijn aan veranderingen in de 

eigenschappen van de US op zich (vb., de schok wordt minder negatief; zie 

US-revaluatie) of aan veranderingen in het verband tussen de CS en de US 

(de contingentie tussen beide daalt 

• Effecten van de afwezigheid van een verband  

o We kennen geen studies waarin de aanbieding van een contingentie tussen een 

CS en US gevolgd wordt door een fase waarin zowel de CS als de US worden 

aangeboden maar op een niet-contingente manier (contingentie = 0). Wel zijn 

er studies uitgevoerd rond het omkeren van verbanden (contingency reversal) 

o Omkering verbanden: A+, B- gevolgd door A-, B+ 

▪ Tijdens een eerste fase een bepaalde CS A gevolgd door de US terwijl een 

andere CS B niet gevolgd wordt door de US. Tijdens de tweede fase wordt 

A niet meer gevolgd door de US terwijl B wel wordt gevolgd door de US. 

Nadien gaat men na of de CR ten opzichte van A en B vooral bepaald wordt 

door het verband in de eerste fase of door het verband in de tweede fase 

(primacy of recency effect) 

▪ Primacy: indien het eerste verband meer doorweegt (dus wanneer de CR 

op A sterker is dan de CR op B) 

▪ Recency: wanneer het tweede (meest recente) verband meer invloed heeft 

(dus wanneer de CR op B sterker is dan de CR op A) 

 

 

 

 

 



2.5.2.3 Aan- of afwezigheid verband afhankelijk van de context 

• Voorbeeld: licht: toon - shock (schakelaar: radio-geluid);                                                 

geen licht: toon alleen (radio-geen geluid) 

• Twee functionele analyses: 

o Occasion setting (licht geeft aan wanneer toon-schok relatie geldt) 

▪ Ten eerste kan je zeggen dat er één CS-US verband is, namelijk het verband 

tussen het oplichten van de druksleutel en het krijgen van voedsel. Dit 

verband is echter slechts geldig in één bepaalde situatie, namelijk nadat het 

achtergrondgeluid is aangeboden. Het achtergrondgeluid is dan een 

occasion setter (= het is een signaal dat aangeeft wanneer een relatie tussen 

een CS en een US opgaat). Het feit dat de CS (het oplichten van de 

druksleutel) enkel een CR ontlokt als de occasion setter (achtergrondgeluid) 

aanwezig is, kan men zien als een gevolg van het feit dat het verband tussen 

de CS en de US enkel opgaat wanneer de occasion setter aanwezig is. 

- In dit geval is het geluid een positieve occasion setter omdat de 

aanwezigheid van het geluid aangeeft dat de CS-US relatie geldig is. 

- Negatieve occasion setters zijn prikkels die aangeven dat de CS-US relatie 

niet geldig is in de aanwezigheid van die prikkel.  

o Compound (licht + toon = schok; toon = geen schok) 

▪ Men kan namelijk stellen dat er twee verschillende verbanden zijn met elk 

een unieke CS. Het achtergrondgeluid en het oplichten van de druksleutel 

kunnen immers gezien worden als één samengestelde CS of compound CS. 

Die compound is meer dan de som van de twee elementen. In dat geval zijn 

er dus twee verschillende relaties met twee verschillende CSn:  

- CS A (de compound prikkel) wordt wel gevolgd door de US terwijl CS B 

(enkel het oplichten van de sleutel) niet gevolgd wordt door de US. 

- Het feit dat CS A wel een CR ontlokt kan verklaard worden door de 

aanwezigheid van een verband tussen de CS A en de US.  

- Het feit dat de CS B geen CR ontlokt kan verklaard worden door de 

afwezigheid van een verband tussen CS B en de US 

2.5.3 Manier waarop het verband wordt gerealiseerd  

• Allereerst kan men het moment van aanbieding van de CS en US variëren: 

o Voorwaartse conditioneringsprocedures: aanbieding van de CS kan plaatsvinden 

voor de start van de aanbieding van de US 

o Simultane conditioneringsprocedures: aanbieding van de CS kan plaatsvinden 

simultaan met de aanbieding van de US 

o Achterwaartse conditioneringsprocedures: aanbieding van de CS kan 

plaatsvinden na de start van de aanbieding van de US 

• Meestal stelt men vast dat achterwaartse procedures resulteren in kleinere 

effecten dan de andere twee types  

• De effecten worden kleiner naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het einde van de 

aanbieding van de CS en het begin van de aanbieding van de US 

o Tijd tussen einde CS en start US (ISI) => (meestal) afname KC als ISI stijgt 



3. Mentale proces theorieën  
• Leren = Impact regelmatigheden in omgeving op gedrag 

• Functionele benadering = leren beschrijven (wanneer treedt het op: moderatie) 

o => biedt verklaringen voor gedrag in termen van omgeving  

• Cognitieve benadering = leren verklaren in termen van mentale processen (mediatie) 

o => moet verklaren waarom leren soms optreedt en soms niet 

o => evaluatie op basis van heuristische en predictieve functie 

• Twee types van proces verklaringen van klassieke conditionering 

o Associatieve modellen: S-R en S-S 

o Propositionele modellen  

3.1 Associatieve modellen 
a) Gemeenschappelijk: associatie medieert effect van relatie tussen prikkels en gedrag 

o Alle associatieve modellen gaan uit van de veronderstelling dat klassieke 

conditionering gemedieerd wordt door het vormen van associaties in het 

geheugen maar ze verschillen met betrekking tot assumpties over: 

1. de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden 

2. de elementen die betrokken zijn in de associaties 

3. de voorwaarden waaronder associaties in het geheugen een invloed hebben 

op gedrag 

 
b) Verschilpunten: 

o Welke elementen in associatie: S-R (stimulus-respons) of S-S (stimulus-stimulus) 

o Voorwaarden waaronder associaties gevorm worden en gedrag beïnvloeden (zie 2 pijlen) 

3.1.1 S-R modellen 

= modellen die uitgaan van de veronderstelling dat leren gebaseerd is op het vormen 

van associaties tussen stimuli en responsen 

a) De kern van S-R modellen 

• Associatie S (representatie CS) en R (representatie UR) door samen voorkomen 

CS-UR 

• S-R model gaat dus uit van de assumptie dat contiguïteit tussen CS en UR een 

voldoende en noodzakelijke voorwaarde is voor het vormen van S-R associaties 

• Verklaring CR = activatie CS resulteert in activatie UR via ‘spreading of activation’ 

• Vb. Pavlov: aanvankelijk saliveert de hond enkel bij het krijgen van voedsel (UR). 

Door het paren van de bel en het voedsel (en dus ook het samen voorkomen van 

de bel en de salivatie die ontlokt wordt door het voedsel) zal ook de bel salivatie 

ontlokken (de UR wordt een CR) 



 
b) Algemene evaluatie S-R modellen (pg. 111-113) 

• S-R model in tegenspraak met verschillende bevindingen (problemen): 

o (Conditionele) contingentie is cruciaal  

▪ <> assumptie dat samen voorkomen (contiguïteit) van CS-UR voldoende is 

o Impact indirecte verbanden 

▪ <> assumptie dat samen voorkomen CS-UR noodzakelijk is 

=> niet sensorische pre-conditionering (A-B, B-US, A=>CR) 

=> wel 2de orde conditionering (B-US, A-B, A =>CR) 

o US-revaluatie (vb. voedsel-misselijkheid) 

▪ kan geen effect hebben volgens S-R want CS en nieuwe UR komen niet 

samen voor <> assumptie dat samen voorkomen CS-UR noodzakelijk is 

o CR (vb. angst) kan verschillen van UR 

▪ <> assumptie dat CR = UR 

• => S-R modellen falen in het verklaren van belangrijke procedurele kennis en 

hebben dus een beperkte heuristische waarde (maar zijn toch nog populair) 

• => MAAR: onder bepaalde voorwaarden is KC wel conform voorspellingen S-R 

o vb. geen US-revaluatie bij 2de orde conditionering (B-US, A-B, US-revaluatie) 

3.1.2 S-S modellen 

= modellen die uitgaan van de veronderstelling dat leren gebaseerd is op het vormen 
van associaties tussen de representaties van stimuli 

a) De kern van S-S modellen 

• CS-US relatie leidt tot associatie S (representatie CS) en S (representatie US) 
onder de juiste cognitieve voorwaarden 

• Verklaring CR = activatie CS resulteert in activatie (denken aan) US en daarna UR 

• vb. Pavlov: de hond saliveert bij het horen van de bel omdat de bel hem doet 
denken aan voedsel, en denken aan voedsel leidt tot salivatie. 

 
 



b) Algemeen evaluatie van S-S modellen 

• US-revaluatie 
o 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. Neem opnieuw het voorbeeld van de hond van 
Pavlov. Het herhaald samengaan van de bel en het voedsel leidt volgens S-S 
modellen tot salivatie omdat de bel doet denken aan het lekkere voedsel. Het 
denken aan het voedsel ontlokt salivatie. Na US-revaluatie (vb. voedsel wordt 
gepaard met misselijkheid) zal de hond nog steeds aan voedsel denken, maar 
het voedsel is niet meer lekker, dus zal denken aan voedsel geen salivatie 
ontlokken 

• Impact bredere context (secundaire taken): aandacht 
o Binnen S-S modellen is contiguïteit geen voldoende voorwaarde. Zo gaan de 

meeste S-S modellen uit van de veronderstelling dat S-S associaties enkel 
gevormd worden indien aandacht wordt besteed aan de CS en de US 

• Indirecte relaties: sensoriële pre-conditionering 

 
• Maar nog problemen: 
o Waarom CR anders dan UR? Verwachting? 
▪ In plaats van te veronderstellen dat de activatie van de CS uiteindelijk leidt 

tot de activatie van de UR, zou men ook kunnen veronderstellen dat de 
activatie van de CS alleen maar leidt tot de activatie van de US 
representatie. Dit zou op zijn beurt leiden tot de verwachting dat de US zal 
optreden. De verwachting van de US kan dan aanleiding geven tot 
(willekeurige en onwillekeurige) preparatorische responsen.  

o Waarom is bewustzijn CS-US relatie nodig? 
▪ Ook het belang van bewuste  kennis over de CS-US relatie in klassieke 

conditionering kan niet zomaar verklaard worden vanuit S-S modellen. 
Volgens sommige S-S modellen moet de S-S associatie eerst aanleiding 
geven tot een bewuste verwachting van de US vooraleer er een CR kan 
optreden. 

 

 

 



c) Rescorla-Wagner model 
= Het model verschilt van andere associatieve S-S modellen met betrekking tot de 

assumpties over de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden en 
gedrag beïnvloeden. 

• Basisidee Rescorla-Wagner model:  
1. De kernassumptie binnen het Rescorla-Wagner model is dat de mate waarin 

CS-US associaties gewijzigd worden (zie Stap 1 in Figuur 2.14) afhankelijk is 
van de mate waarin de aan- of afwezigheid van een US verwacht of 
onverwacht werd.  
o Indien de aan- of afwezigheid van de US verwacht werd, zullen geen 

nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande 
associaties niet veranderen 

o Indien de aan- of afwezigheid van de US onverwacht is, zullen wel nieuwe 
associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande associaties 
sterk veranderen.  

o Men kan dan ook zeggen dat volgens het model, leren (d.i. het vormen en 
wijzigen van associaties) afhankelijk is van verwachtingsdiscrepantie / 
prediction error. 

2. Directe vertaling associaties sterkte naar gedrag: de tweede cruciale 
assumptie is dat de CR ten opzichte van de CS een min of meer directe 
weergave is van de sterkte van de associatie tussen de representatie van de 
CS en de US (zie Stap 3 in Figuur 2.12) 

 

• Formalisatie met 1 CS: ΔVA = αA β (λ - VA) 
o VA = verwachting = associatie sterkte  
o (λ - VA) = verwachtingsdiscrepantie  
▪ vb 1. acquisitie A+  

 
▪ vb 2. Acquisitie A-  

 
 



• Formalisatie met 2 CSn 
o Formule (vb. op AX+ trials) 

▪ ΔVA = αA β (λ - VAX) 

▪ ΔVx = αx β (λ - VAX) 

▪ VAX= som associatie sterkte alle aanwezige cues (A en X), dus VAX = VA + VX 

▪ = verwachting op basis van alle aanwezige cues  

o Laat het R-W model toe om fenomenen zoals blokkering te verklaren: 
▪ A+: VA ~ λ 
▪ AX+: VAX = VA +VX = λ + 0 = λ 
▪ => ΔVx = αx β (λ - VAX) = 0 

 

 
• Het Rescorla-Wagner model heeft niet enkel een hoge heuristische waarde maar ook 

een predictieve waarde. Zo heeft het geleid tot de ontdekking van een aantal 
fenomenen zoals superconditioning (Y+ / AY- dan AX+): je kan conditionering extra 
sterk maken door een CS samen aan te bieden met een CS die een negatieve 
associatieve relatie heeft met de US. Stel je voor dat je eerst Y+ en YA- trials aanbiedt, 

dit zal leiden tot inhibitorisch leren = A zal een negatieve associatieve sterkte 
ontwikkelen. Als je nadien AX+ trials aanbiedt, zal de associatieve sterkte van X groter 
zijn dan wanneer je enkel AX+ trials aanbiedt (dus geen Y+ en YA- trials) 
o ΔVY = αYβ (λ - VY)  
o ΔVA = αA β (λ - VAY) 
o ΔVx = αx β (λ - VAX) 

• Het model heeft grote heuristische waarde, maar kan niet alles verklaren vb. 
spontaan herstel 
 

3. SOP model van Wagner en model Bouton: uitdoving niet hetzelfde als afleren / 
vergeten 

• Wanneer na de acquisitiefase (het aanbieden van CS-US trials) een 
uitdovingsprocedure wordt gegeven (herhaaldelijk de CS aanbieden zonder de 
US), dan zal de CR tijdens de uitdovingsprocedure stelselmatig in intensiteit 
verminderen = extinctie of uitdoving 

• Men kan dan ook stellen dat uitdoving (als effect) volgens het Rescorla-Wagner 
model te wijten is aan het ‘afleren’ of vergeten van een CS-US associatie. We 
hebben echter evidentie besproken die aantoont dat uitdoving niet te wijten is 
aan afleren of vergeten. Zo hebben CS-postexposure trials (CS alleen aanbieden 
na acquisitie) geen invloed indien ze in een aparte context worden aangeboden 



(renewal). Uitgedoofde CRs kunnen ook na verloop van tijd spontaan weer 
optreden (spontaan herstel). Dit is onmogelijk indien CS-postexposure trials 
leiden tot het verdwijnen van een associatie. 

• SOP (sometimes opponent processes) model Wagner: 
o = vormde eerste stap in het verklaren van fenomenen zoals renewal 

o Er kunnen twee soorten van S-S associaties gevormd worden: 
▪ Excitatorische associaties: zullen in sterkte toenemen wanneer een CS 

gevolgd wordt door de onverwachte aanwezigheid van een US 
▪ Inhibitorische associaties: zullen in sterkte toenemen wanneer een CS 

gevolgd wordt door de onverwachte afwezigheid van de US 

o Je zou dus kunnen zeggen dat de sterkte van een exitatorische relatie een 
reflectie is van de mate waarin de CS helpt om de aanwezigheid van de US te 
voorspellen terwijl de sterkte van een inhibitorische relatie een reflectie is van 
de mate waarin de CS helpt om de afwezigheid van de US te voorspellen. 

o Eenzelfde CS en US kunnen verbonden zijn door zowel een excitatorische als 
een inhibitorische associatie. De sterkte van beide bepaalt het effect dat de 
aanbieding van de CS zal hebben op de activatie van de US representatie en 
dus op de sterkte van de CR. 

o Het SOP model van Wagner is stevig verankerd in de cognitieve benadering 

• Model van Bouton: 
o Omdat exitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan, 

kan de betekenis van een CS dus ambigue zijn: een CS kan tezelfdertijd een 
signaal zijn voor de aanwezigheid van de US én een signaal voor de 

afwezigheid van de US = Bouton merkte op dat deze ambiguïteit kan worden 
opgelost door de context mee in rekening te brengen 

o => niet vergeten maar bijleren dat CS soms (in bepaalde context) niet gevolgd 
wordt door de US 

o In Renewal wordt de CS gevolgd door de US in een bepaalde context (vb. een 
blauwe kamer). Volgens Bouton leidt dit tot het vormen van een exitatorische 
associatie tussen de CS en de US (Figuur 2.13, volle lijn). Deze associatie zou 
context-onafhankelijk zijn omdat op dit moment de betekenis van de CS nog 
niet ambigue is. Nadien wordt de CS alleen aangeboden in een andere context 
(vb. een groene kamer). Dit leidt tot het vormen van een inhibitorische 
associatie (Figuur 2.13, gestreepte lijn) die wel context-afhankelijk is (Figuur 
2.13, streep-en-punt lijn). Met andere woorden, het organisme leert eerst dat 
de CS een voorspeller is van de US (hetgeen wordt gevat door de sterkte van 
de exitatorische associatie) en leert daarna een uitzondering op die regel, 
namelijk dat SOMS (vb. enkel in de groene kamer) de CS gevolgd wordt door 
de afwezigheid van de US. Omdat de inhibitorische associatie context 
afhankelijk is, zal ze enkel een rol spelen in de context waarin deze gevormd is 
(dus in de context waarin uitdoving plaats  vond (vb. de groene kamer). 



 

 
o Ook spontaan herstel kan op deze manier verklaard worden indien men tijd 

beschouwt als een soort context. Tijdens uitdoving leert het dier 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 
meer zeker zijn dat de CS nog steeds niet gevolgd zal worden door de US. Het 
weet nog steeds dat op een bepaald moment in het verleden de CS niet 
gevolgd werd door de US, maar het is mogelijk dat die periode voorbij is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Comparator model van Miller  

• = Blocking is niet te wijten aan het falen om te ‘leren’ 

• Achterwaartse blokkering (BB) 

o Normaal (voorwaarts): A+, dan AX+ 
▪ Volgens Rescorla-Wagner model is blocking te wijten aan een ‘failure to learn’ 

(blokkeren): omwille van de A+ proefbeurten is de aanwezigheid van de US op 
de AX+ proefbeurten verwacht en wordt de X-US associatie niet gevormd 

o Achterwaarts: AX+, dan A+ 
▪ We merkten ook al op dat achterwaartse blokkering niet verklaard kan 

worden door het Rescorla Wagner model, want X heeft al associatie sterkte 
en dit kan niet veranderen op A+ trials want X is daar niet aanwezig 



▪ Fout: in echte leven kan info achteraf (retrospectief) gerevalueerd worden 

▪ Achterwaartse blocking is wel in overeenstemming met een ander 
associatief model, namelijk het comparator model 

• Het comparator model (zie pg 130) 

o Het enige wat een invloed heeft op de sterkte van de associatie tussen de CS 
en US is het aantal keer dat twee prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte. 
Met andere woorden, contiguïteit is de drijvende kracht achter associatie                       
=> AX+: X-US relatie altijd geleerd 

o Performantie hangt af van vergelijking (comparison) sterkte X-US en sterkte A-
US  
=> reactie op X minder als voor of na AX+ ook A+ 

 
 

3.2 Propositionele modellen  

3.2.1 De kern 

 

• Propositie = uitspraak over de werkelijkheid (heeft 2 unieke kenmerken)                                

<> associaties in het geheugen zijn geen proposities (pg. 131) 

1. Waarheidsgehalte (belief): Een bewering over wat in de omgeving aanwezig is, 

kan juist of fout zijn  

2. De aard van het verband: Stel dat je vaststelt dat personen met een bepaalde ziekte 

steeds een bepaalde chemische stof in hun bloed hebben en dat die stof niet 

aanwezig is bij personen die de ziekte niet hebben. Eén mogelijke propositie over dit 

verband is “de chemische stof in het bloed veroorzaakt de ziekte”. Een andere 

mogelijke propositie is “de ziekte veroorzaakt de chemische stof in het bloed”. 

Volgens beide proposities is er een relatie tussen de chemische stof en de ziekte. De 

proposities verschillen echter met betrekking tot de aard van de relatie tussen de 

twee (vb. stof in bloed=oorzaak of gevolg van ziekte) 

• Vorming propositie is niet-automatisch (vb. bewustzijn en aandacht nodig) 

o Problem solving: mensen vormen hypotheses over verbanden in de omgeving en 

proberen na te gaan welke hypothese juist is. Hiervoor gebruiken ze alle 

informatie die nuttig kan zijn om een verband te ontdekken en te evalueren  

o = constructief proces (net als perceptie, geheugen…) 



o Vb. Hond van Pavlov: volgens propositionele modellen zal het aanbieden van een 

belangrijke prikkel zoals voedsel, de hond aanzetten om actief (doelgericht) op 

zoek te gaan naar voorspellers of oorzaken van de aanbieding van het voedsel. 

De hond zal al snel het verband tussen de bel en het voedsel evalueren omdat de 

bel een heel opvallende stimulus is. Het feit dat de bel inderdaad steeds gevolgd 

wordt door voedsel, biedt steun voor de hypothese dat de komst van het voedsel 

voorspeld kan worden op basis van de bel. Eenmaal de propositie over de relatie 

tussen de bel en het voedsel aanzien wordt als zijnde waar, zal het gedrag van de 

hond beïnvloed worden door het verband. Meer bepaald zal de propositie “de 

bel wordt gevolgd door voedsel” leiden tot de verwachting dat voedsel zal 

komen na het horen van de bel. Die verwachting resulteert in salivatie bij het 

horen van de bel. 

3.2.2 Algemene evaluatie 

a) Hoge heuristische waarde 

• Invloed eigenschappen CS, US, intrinsieke relatie 

o Impact via: aandacht, motivatie, hypotheses (kennis CS-US relatie) 

• Ook onwillekeurig, irrationeel gedrag 

o In principe vele soorten gedrag, ook irrationeel gedrag 

o Model zegt niet welk gedrag (idem voor associatieve modellen) 

• Eerst bewust oordeel CS-US relatie 

o In tegenstelling tot associatieve modellen, kunnen propositionele modellen 

wel verklaren waarom leren meestal pas optreedt nadat mensen zich bewust 

zijn van het verband. Het vormen en evalueren van proposities gebeurt 

immers op een niet-automatische en dus bewuste manier 

• Verschillende organismes 

o Niet alle dieren hebben proposities (niet in staat om op een bewuste, niet-

automatische manie proposities te vormen en te evalueren) 

o Maar sommige dieren wel (vb. ratten): ze gebruiken beschikbare cognitieve 

vaardigheden 

• Impact secundaire taken 

o Deze vaststelling past heel goed bij het idee dat leren bepaald wordt door 

propositionele processen. Het kost immers moeite om hypotheses te 

formuleren en te toetsen. Als je energie moet investeren in het uitvoeren van 

secundaire taken, blijft er minder energie over voor het vormen en evalueren 

van proposities => want aandacht is nodig voor problem solving 

 

 

 

 

 

 

 



b) Predictieve waarde: wanneer blokkering? 

 
 

 
 

 
 

c) Kritieken 

• Empirisch: Perruchet effect (pg 134) =  

o Er was een duidelijke dissociatie tussen het effect van opeenvolgende CS-US 

geconditioneerde reactie (neemt toe als # CS-US toeneemt) en het effect op 

de bewuste verwachting (neemt af als # CS-US toeneemt). 

• Dual process (pg. 136)? Vb. McLaren et al. (2018) 

• => niet precies genoeg geformuleerd en dus niet falsifieerbaar 

 

 

 

Ontlokt tomaat een allergische 

reactie?  

Antwoord: C 

 

Sla (CS A+), reactie (US) 

Tomaat (CS X+) 
 

Allergisch voor tomaat? 

Antwoord: B 

 



4. BOX 

4.1 Waarom krijgt klassieke conditionering minder aandacht van functionele 

psychologen (pg. 82) 

• Functionele psychologen: spreken over respondente conditionering 

o Respondent gedrag = ENKEL functie van antecedenten 

o Operant gedrag = functie van consequenten 

o Respondente conditionering = impact van S-S relatie op respondent gedrag 

=> operant gedrag is dus uitgesloten  

=> heel weinig gedrag is puur respondent 

DUS respondente conditionering niet belangrijk 

• Cognitieve psychologen: Klassieke conditionering is het leren kennen van relaties en 

dus voorspellen omgeving 

o = cruciaal mentaal proces 

o = makkelijker te bestuderen dan operante conditionering 

o => Klassieke conditionering is heel belangrijk  

• Functioneel-Cognitief kader: Klassieke conditionering is impact S-S relatie ongeacht 

type van gedrag: regelmatigheid staat centraal en dus niet beperkt tot puur 

respondent gedrag => vb. Contingentie oordelen = is operant maar inhoud kan 

bepaald zijn door S-S relatie 

4.2 Artikel: artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing 

metabolic derangements  

• This paper discusses these findings and considers the hypothesis that consuming 

sweet-tasting but noncaloric or reduces calorie food and beverages interferes with 

learned responses that normally contribute to glucose and energy homeostasis  

• CS (smaak) – US (calorieën) = als gevolg samengaan smaak en calorieën, lichaam 

processen op gang brengen. Als iets een zoete smaak heeft verwacht het calorieën. 

Lichaam zal dus stappen ondernemen om deze cal te verbranden/…  

• Cola drinken zonder suiker? Lichaam zal in de war zijn en toch bepaalde reacties 

vertonen waarin het zich voorbereidt op cal, wat op neveneffecten kan leiden  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Doordenkers 
Doordenker 1: Controle condities voor het vaststellen van blocking                                                 

Om te besluiten dat blocking heeft plaats gevonden, moet men zeker zijn dat de verzwakte 

CR ten opzichte van X te wijten is aan de A-US relatie. Daarom wordt de CR voor X in de 

experimentele conditie (A+, AX+) vergeleken met de CR voor X in de eerste controle conditie 

(enkel AX+): beide condities verschillen immers met betrekking tot de A-US relatie. De eerste 

controle conditie is echter niet perfect want die verschilt met de experimentele conditie ook 

met betrekking tot het totale aantal USn dat wordt aangeboden (er zijn in totaal minder USn 

in de eerste controle conditie). Dit kan op zich al verklaren waarom de CR voor X zwak is in 

de experimentele conditie want we weten uit ander onderzoek dat het louter vooraf 

aanbieden van USn een nefaste invloed heeft op conditionering. De tweede controle 

conditie is wel gelijkgesteld met de experimentele conditie met betrekking tot het aantal US 

aanbiedingen. Als de CR voor X zwakker is in de experimentele conditie dan in de tweede 

controle conditie, dan kan dit niet te wijten zijn aan het aantal US aanbiedingen. Toch is ook 

de tweede controle conditie niet perfect omdat deze verschilt van de experimentele conditie 

niet enkel met betrekking tot de A-US relatie maar ook met betrekking tot het totaal aantal 

prikkels (enkel A en X in de experimentele condities versus A, B, en X in de tweede controle 

conditie). Hoewel het niet helemaal duidelijk is waarom dit verschil in procedure kan leiden 

tot een verschil in CR voor X, is het toch veilig om daarom de eerste controle conditie mee 

op te nemen in het design omdat deze wel controleert voor dat verschil. Men kan ook de CR 

ten opzichte van X vergelijken met de CR ten opzichte van K wanneer men de volgende trials 

aanbiedt: A+ gevolgd door AX+ en KL+. Dit is een within-subjects controle. K is identiek aan X 

(want beide worden steeds aangeboden samen met een andere CS en beide worden 

evenveel keer gevolgd door de US) behalve dat enkel X samen wordt aangeboden met een 

prikkel die voordien reeds op zich werd gevolgd door de US (namelijk A die op de A+ trials 

wel alleen wordt aangeboden en gevolgd wordt door de US; dit is niet het geval voor L). 

Doordenker 2.: Overshadowing en conditionele contingentie                                                                              

In een overshadowing situatie zijn er enkel trials waarin zowel A als X aanwezig zijn en trials 

waarin er geen CS aanwezig is. Het is dan ook onmogelijk om situaties te vergelijken die 

enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van X. De conditionele contingentie 

kan dan ook niet bepaald worden. In de controle conditie waarin er wel X+ trials zijn, kunnen 

wel situaties vergeleken worden die enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid 

van X (namelijk X+ trials en situaties waarin geen CS aanwezig is). In de X+ conditie is de 

contingentie dus positief.   

Doordenker 3.: Het CS-preexposure effect en habituatie                                                                                            

Je kan beide zien als effecten van niet-contingente prikkel aanbiedingen. Bij habituatie is het 

effect een reductie in de intensiteit van de oorspronkelijke reactie die een prikkel ontlokt. Bij 

CS-preexposure is het effect een vertraging in klassieke conditionering. Het CS-preexposure 

effect kan dus gezien worden als een voorbeeld van een interactie tussen de effecten van 

nietcontingente prikkelaanbiedingen (namelijk het herhaald aanbieden van de CS) en de 

effecten regelmatigheden in het voorkomen van twee prikkels (namelijk het samen 

aanbieden van de CS en US). Merk op dat een functionele verklaring van CS-preexposure 

effecten in termen van een daling in de opvallendheid van de CS impliceert dat het CS-



preexposure effect een indirect gevolg is van habituatie. De opvallendheid van de CS kan je 

immers zien als de mate waarin de CS een oriëntatierespons ontlokt. Door het herhaald 

aanbieden van de CS daalt de mate waarin de CS een oriëntatierespons ontlokt (dit is een 

habituatie effect) wat op zijn beurt resulteert in een zwakker conditioneringseffect. 

Doordenker 4.: De relatie tussen renewal en occasion setting                                                                                

In renewal studies kan de context die aanwezig is tijdens uitdoving, beschouwd worden als 

een negatieve occasion setter. Het is een signaal dat de CS-US relatie niet meer geldig is. Bij 

spontaan herstel kan men tijd zien als een context. Tijdens een eerste periode wordt de CS 

gevolgd door de US. Tijdens een tweede tijdsperiode wordt de CS niet gevolgd door de US. 

De aanwezigheid van de tweede tijdsperiode is dus een signaal dat aangeeft dat de CS niet 

gevolgd wordt door de US. Wanneer die tijdsperiode verstreken is, zal de CS opnieuw een CR 

ontlokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operante conditionering: het effect van 
verbanden tussen gedrag en omgeving 

1. Basistermen  
• Operante en klassieke conditionering verschillen met betrekking tot de aard van de 

gebeurtenissen die samen voorkomen: 

o Klassieke conditionering = een regelmatigheid in het voorkomen van prikkels 

o Operante conditionering = effect van verbanden tussen gedrag en prikkels in de 

omgeving 

1.1 De drie termen contingentie  

• In een operante conditioneringsprocedure spelen drie elementen een cruciale rol = 

drie-termen-contingentie: de discriminatieve stimulus (Sd), het gedrag (R) en het 

resultaat van het gedrag (Sr)  Sd: R – Sr 

▪ vb: Licht: hendel duwen – voedsel (maar niet beperkt tot Skinnerbox) 

• Wordt ook de A-B-C contingentie genoemd: 

o A staat voor antecedent (Sd: datgene dat voorafgaat aan het gedrag) 

o B staat voor behavior (R: gedrag) 

o C staat voor consequent (Sr: het gevolg van het gedrag) 

• Elk van de drie termen uit de drie-termen-contingentie (Sd, R, Sr) kan gebruikt 

worden op het descriptieve (beschrijvende) niveau van de procedure (de objectieve 

situatie zoals die door een onderzoeker wordt gecreëerd) en op het functionele 

niveau van het effect (de causale impact van omgeving op gedrag en van gedrag op 

de omgeving) 

1.1.1 Sd: discriminatieve prikkel  

• Op het descriptieve niveau is een Sd 

o = een gebeurtenis die aangeeft of een R gevolgd zal worden door een bepaalde 

Sr ( discrimineert tussen R –Sr en R – geen Sr situaties) 

▪ Vb. zo kan het drukken op de hendel gevolgd worden door voedsel wanneer 

het lichtje brandt maar niet wanneer het lichtje uit is. Het lichtje is dus een 

prikkel die discrimineert (het onderscheid maakt) tussen situaties waarin de R-

Sr relatie opgaat en situaties waarin die relatie niet opgaat  

o Merk op dat Sds niet beperkt zijn tot individuele prikkels (lichtjes/geluiden) of 

meerdere prikkels (muziekstuk/bepaalde sequentie in uit en aangaan lichtje) 

maar ook kan verwijzen naar een stimulus klasse (= een verzameling van stimuli) 

▪ Stel dat het duwen op de hendel gevolgd wordt door voedsel enkel wanneer 

een voorwerp met een rode kleur op een scherm verschijnt. In dat geval komt 

de Sd overeen met de klasse van alle rode voorwerpen. Het kenmerk ‘rood’ is 

dan de eenheid (unit) die gebruikt wordt om de Sd klasse te onderscheiden van 

andere (klassen van) stimuli 

 



• Op het functionele niveau is een Sd 

o = deze prikkel effectief een bepaalde invloed heeft op het gedrag omwille van 

zijn rol in de procedure ( Sd heeft impact op gedrag omwille van het feit dat 

het de R-Sr relatie aangeeft) 

▪ Bv. wanneer een rat vaker op de hendel duwt als het lichtje brandt dan 

wanneer het lichtje uit is, dan functioneert het lichtje als Sd: het heeft effectief 

een invloed op het gedrag omdat het aangeeft wanneer de R-Sr relatie opgaat 

▪ Merk op: het is dus mogelijk dat een stimulus descriptief gezien een Sd is maar 

dat het niet functioneert als een Sd (vb., als de relatie tussen hendel duwen en 

voedsel objectief gezien afhankelijk is van het branden van een lichtje maar als 

het branden van het lichtje geen invloed heeft op het hendel duwen) 

▪  R frequenter na Sd dan zonder Sd 

▪  Sd FUNCTIE (rol die het heeft) 

o Functionele stimulus klasse: klasse van stimuli die functioneert als Sd (vb. rode 

objecten) 

1.1.2 Sr: resultaat/reinforcer  

• Op het descriptieve niveau is een Sr 

o = uitkomst van het gedrag 

▪  kan verwijzen één prikkel (voedselbrokje) maar ook naar reeks van prikkels 

(10 brokjes, 1 per minuut) of klasse stimuli (vb. rode brokjes)  

• Op het functionele niveau is een Sr  

o = Sr heeft impact op gedrag omwille van de  R-Sr relatie  

o = Sr FUNCTIE (rol die het heeft) 

1.1.3 R: operant gedrag 

• Op het descriptieve niveau is een R 

o = gedrag dat impact heeft op omgeving ( operatie) 

▪  kan verwijzen één gedrag (hendel duwen) maar ook naar reeks van 

gedragingen (code intikken) 

▪  meestal gaat het om een klasse van gedragingen (response class) vb. hendel 

duwen. De eenheid (unit) waarmee een respons klasse afgelijnd wordt, kan 

héél abstract zijn. 

▪  afgelijnd door unit of behavior (= criterium) vb. hendel afstand omlaag, 

kracht van drukken, imitatie soortgenoot, nieuw gedrag => kan complex! 

• Op het functionele niveau is een R 

o =  het gedrag effectief beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst van het 

gedrag ( gedrag dat afhankelijk is van R-Sr relatie) 

o = operante klasse (vb. imitatiegedrag) 

 

 



1.2 Twee types van operante conditionering (pg. 148-150) 

• Straf: R – Sr relatie resulteert in een afname in de frequentie van het gedrag 

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

o 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) 

o 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)  

 

• Claim dat verandering in gedrag = type van leren is HYPOTHESE die ondersteund 

moet worden 

• Vb. Kind stopt met stout gedrag na uitbrander: 

=> straf: R-Sr relatie is oorzaak verandering gedrag 

=> alternatieve verklaring: reactie op uitbrander   

(= 1 prikkel op 1 moment dus geen leren) 

2 Procedures 

2.1 Afzonderlijke trials methode 

• Thorndike puzzle box  

o Kat in box – aan lus trekken – vis: een hongerige kat werd in een houten kist 

geplaatst. Door aan een lus te trekken (R) kon de kat het deurtje van de kist 

openen en zo een lekkere vis (Sr) opeten  

o Men noemt dit de afzonderlijke trial methode omdat elke keer dat de kat het 

juiste gedrag stelt, ze uit de kooi kan en moet ze weer in de kooi geplaatst worden 

voor de volgende trial kan beginnen  elke keer opnieuw  

• Doolhof methoden 

o Startpositie – zoeken – voedsel: de rat wordt op de startpositie geplaatst en kan 

dan op zoek gaan naar het voedsel. Wanneer het dier het voedsel gevonden heeft, 

moet de proefleider de rat opnieuw op de startpositie plaatsen vooraleer de 

volgende trial kan beginnen  elke keer opnieuw starten 

o Nadeel afzonderlijke trials methode: tijdrovend + enkel snelheid als AV 



2.2 Vrije operante methode  

• Skinner doolhof: doolhof met dier automatisch terug brengen naar start = efficiënt + 

frequentie als AV 

• Skinner box: dier is vrij om te bepalen wanner het een operant gedrag te stelt 

3 Functionele kennis  

3.1 Aard van de stimuli  

3.1.1 Operante conditionering is een algemeen fenomeen 

• Verschillende (klassen van) stimuli / gebeurtenissen: 

o Sd (licht, lokaal, …) 

o [R (hendel duwen, stilte, …)] 

o Sr (voedsel, waardering, …) 

• Illustratie: Sensory reinforcement 

o = de vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële prikkels op zich 

bekrachtigend kan werken. De Sr is hier dus niet een specifieke prikkel maar de 

gebeurtenis dat een prikkel wordt aangeboden, ongeacht wat die prikkel is 

▪ Vb. ratten die in een donker lokaal behuisd worden, zullen leren om op een 

hendel te duwen om licht te krijgen 

▪ Vb. R (vb. hendel duwen) om stimulatie te krijgen (vb. treintje dat rond rijdt, 

repetitief gedrag autisme) 

3.1.2 De invloed van de eigenschappen van de Sd en Sr op de MATE van operante conditionering 

a) (Verandering in) intensiteit Sd, Sr 

• Naarmate ze meer intens of relevant zijn zal Sd en Sr een grotere impact hebben 

op gedrag  

• Ook veranderingen in de intensiteit van prikkels is belangrijk: straf heeft meer 

effect bij direct intense Sr (vb. ratten – shock, meteen grote verkeersboete)  

o Indien de intensiteit van de schok geleidelijk toeneemt, leren de proefdieren 

zich eraan aanpassen en blijven ze op de hendel drukken. Als echter van meet 

af aan een intense schok wordt toegediend, resulteert dit in een vrijwel 

permanente onderdrukking van het operante gedrag  => wat is moreel? 

b) Intrinsieke R-Sr relaties (= interactie) 

• Proef Sevenster: stekelbaarzen 

o Het zwemmen door een ring (R1) gemakkelijk aangeleerd wordt indien het 

gevolgd wordt door Sr2 maar moeilijk als het gevolgd wordt door Sr1. Het 

omgekeerde geldt voor R2 

 
 

o Merk op dat we dus een interactie hebben tussen de impact van de aard van 

de Sr en de aard van de R. Het is dus de relatie tussen de twee die operante 

conditionering beïnvloedt => vlugger leren als R compatibel met Sr 



o Merk op operante conditionering heeft meer kans om op te treden of 

verloopt sneller wanneer R behoort tot die gedragingen die spontaan door de 

Sr worden uitgelokt. De Sr bepaalt dus grotendeels wat al dan niet als R kan 

aangeleerd worden.   

• Een ander voorbeeld van selectiviteit in het leren van R-Sr relaties zien we in 

vermijdingsleren = een vorm van operante conditionering waarbij een gedrag in 

frequentie zal toenemen omdat het de kans op het voorkomen van een 

negatieve prikkel vermindert (vorm van bekrachtiging) 

o Vb. vermijdingsgedrag via one-way box: wanneer het dier voor de eerste keer 

geplaatst wordt in de eerste kamer en het krijgt daar een elektrische schok, 

dan zal het naar de andere kamer lopen. Wanneer het in de tweede kamer is, 

houdt de schok op. Het vluchten van de eerste kamer naar de tweede kamer 

tijdens de aanbieding van de schok noemen we ontsnappingsgedrag. Na een 

aantal keer ontsnapt te zijn aan de schok door van de eerste naar de tweede 

kamer te lopen, zal het dier op een bepaald moment naar de tweede kamer 

lopen onmiddellijk nadat het in de eerste kamer is geplaatst en dus nog 

voordat de schok wordt aangeboden 

• Niet alle gedragingen worden echter zo snel aangeleerd als vermijdingsgedrag. 

Zo is het heel moeilijk om een rat te leren om op een hendel te duwen om een 

schok te vermijden. Het is echter vrij eenvoudig om een rat te leren om op een 

hendel te duwen om voedsel te krijgen. Het gaat dus niet om de aard van de R op 

zich (hendel duwen of weglopen) of de aard van de Sr op zich (uitblijven van een 

negatieve Sr of toedienen van een positieve Sr) maar om de interactie tussen de 

twee. 

 
 

c) Selectiviteit in impact Sd – R relatie  

• Vb. thermosflessen voor koffie: waarbij een druk op de knop bovenaan de koffie 

laat lopen (rood of blauwe knop). De kleur is dus een Sd die aangeeft of het 

drukken op de knop (R) gevolgd zal worden door het krijgen van koffie (Sr). Als 

blauw aangeeft dat drukken (en dus koffie krijgen) mogelijk is en rood aangeeft 

dat drukken niet mogelijk is, dan zien we dat mensen snel leren wanneer ze wel en 

niet moeten drukken. In het omgekeerde geval (drukken is niet mogelijk in de 

blauwe stand maar wel in de rode stand) zien we dat mensen veel fouten maken 

Toename, dan na toedienen schok 

frequentie hendel duwen zal afnemen. 

Waarom? 

- Eerst zwakke schok: frequentie 

hendel duwen zal even afnemen, 

daarna intense schok zal zorgen voor 

scherpe daling  

- Direct intense schok: onmiddellijk 

drastischere daling 
 



en dus moeilijk leren wanneer ze wel en niet moeten drukken. Waarschijnlijk is dit 

verschil in het aanleren van Sd-R relaties te wijten aan eerdere ervaringen (vb. met 

het feit dat een rood stoplicht aangeeft om te stoppen of te blijven stil staan) 

3.2.3 De impact van de aard van de Sr op de AARD van verandering in R 

• De aard van de Sr heeft niet enkel een impact op de sterkte van operante 

conditionering maar bepaalt ook hoe een R zal veranderen als gevolg van een 

verband met die Sr = toename of afname 

o Bekrachtiging: indien de aanwezigheid van een R-Sr relatie resulteert in een 

toename van de frequentie van R  

o Straf: indien de R-Sr relatie resulteert in een afname van de frequentie van R 

a) Welke Sr functioneren als bekrachtigers?  

• Sr is bekrachtiger als het leidt tot toename gedrag 

• bekrachtiger ≠ beloning  

 beloning impliceert verklaring van waarom iets functioneert als bekrachtiger 

(= mentaal/cognitief niveau) terwijl bekrachtiger = functioneel niveau (functie) 

• Thorndike ‘law of effect’: valentie Sr 

o Gedrag dat positieve uitkomsten (+ Sr) heeft zal in frequentie toenemen 

(bekrachtiging = ‘beloning/’reward’) terwijl gedrag dat resulteert in negatieve 

uitkomsten (- Sr) in frequentie zal afnemen (straf) 

o Bestaand gedrag kan je in frequentie doen toenemen door het te koppelen 

aan een positieve uitkomst (vb. milieuvriendelijk bouwen stimuleren door het 

geven van premies) en in frequentie doen dalen door het te koppelen aan een 

negatieve uitkomst (vb. te snel rijden ontmoedigen door boetes op te leggen). 

o Als we echter wat verder nadenken zien we dat het niet altijd makkelijk is om 

vooraf te weten of een bepaalde uitkomst (Sr) positief of negatief is voor een 

organisme 

▪ Neem het voorbeeld van masochisme: zweepslagen zijn positief omdat ze 

het gedrag bekrachtigen; het gedrag wordt bekrachtigd omdat de 

zweepslagen positief zijn. Zoals Catania (2013) terecht opmerkt: 

‘Masochism is just a name we use when a stimulus that we think should be 

a punisher serves as a reinforcer; it does not explain anything’. 

• Hull drive theorie 

o Elk organisme heeft bepaalde ‘drives’ (behoeftes) en streeft ernaar om een 

optimaal niveau van bevrediging van die behoeftes te bereiken. Hij ging er van 

uit dat prikkels die een bepaalde behoefte bevredigen, positief zijn en dus 

gebruikt kunnen worden als bekrachtigers (pos = voldoen aan behoeftes) 

o Bekrachtiging als Sr optimaal niveau van behoefte dichterbij brengt  

o Gevaar circkelredenering (vb. sensory reinforcement): 

 



o Gaat over (mogelijke) mentale verklaring, niet over beschrijven van prikkels 

die functioneren als bekrachtigers 

• Neuronale verklaring: dopamine in de hersenen (‘reward’ hormoon) = positief 

o Maar wat als stimulus die dopamine ontlokt functioneert als straf? 

o Neuroscience kan nooit psychologie vervangen 

• Premack: natuurlijke frequentie Sr als gedrag (vb. eten) 

o Premack introduceerde een volledige nieuwe visie op de aard van de Sr die 

wel past binnen een functionele benadering 

o Het radicaal nieuwe in de visie van Premack was dat hij bekrachtigers zag als 

responsen en niet als stimuli 

▪ Neem het vb. van een rat die op een hendel duwt en hierdoor voedsel krijgt. 

Traditioneel wordt het voedsel op zich of het toedienen van het voedsel 

gezien als de bekrachtiger. Premack zag echter het eten van het voedsel als 

het bekrachtigende element. De bekrachtiger is dus een respons, een 

handeling, zoals het eten van voedsel. 

o Een tweede inzicht is dat gedragingen verschillen in de frequentie waarmee ze 

gesteld worden in situaties waarin er geen restricties zijn op die gedragingen. 

o 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 hoog frequent gedrag te stellen (vb. 

eten) werkt als een bekrachtiger voor een gedrag met een lagere natuurlijke 

frequentie (vb. op een hendel duwen). 

▪ Bekrachtiging als natuurlijke frequentie Sr > natuurlijke frequentie R                      

vb. hendel duwen => eten (dus iets doen voor iets dat je ‘liever’ doet) 

▪ Toepassing: niet zoeken naar stimuli (vb. snoep) maar gedrag (vb. TV kijken) 

• Respons deprivatie: Natuurlijke en situationele frequentie van Sr  

o Het respons deprivatie model benadrukt het belang van situationele 

frequentie (= de frequentie van gedrag in een specifieke situatie) 

o Volgens het oorspronkelijke principe van Premack is het eten van voedsel een 

hoog frequent gedrag en zal het dus een sterke bekrachtiger zijn van het 

duwen op de hendel. Volgens het respons deprivatie model, daarentegen, 

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: het dier heeft nu zo veel 

voedsel dat het zo vaak kan eten als het wil.  

o Begrenzing frequentie Sr door situatie (vb. geen voedsel beschikbaar, op café 

gaan) 

o Sr = bekrachtiger als begrensde (situationele) frequentie < natuurlijke 

frequentie  minder ‘kunnen doen’ dan je het ‘wilt doen’ 

o Een gedrag zal dus enkel als Sr functioneren als de situationele frequentie van 

dat gedrag verschilt van de natuurlijke frequentie.  



o Vb. de frequentie van hendel duwen stijgt niet wanneer het duwen op de 

hendel gevolgd wordt door heel veel voedsel.  

o Ook straf kan je begrijpen vanuit het perspectief van het respons deprivatie 

model: Het verplicht uitvoeren van een gedrag (vb. dwangarbeid): situationele 

frequentie Sr > natuurlijke frequentie 

o Maar … hoe natuurlijke en situationele frequentie vaststellen? 

• Conclusie: Je kan niet vooraf 100% zeker zijn of een prikkel zal FUNCTIONEREN 

als bekrachtiger of als straf 

o Altijd afweging R en Sr (als gedrag) 

o Steeds afhankelijk van situatie = contextualisme 

o => beste voorspeller is effect in het verleden 

o => bestudeer impact van moderatoren 

b) Veranderingen in eigenschappen Sr: Sr revaluatie  

• Fase 1: aan ratten worden in een eerste fase twee verschillende gedragingen 

geleerd die elk verbonden zijn met een specifieke Sr. Als ze op een hendel 

drukken krijgen ze voedsel en als ze aan een ketting trekken krijgen ze een 

sucrose-oplossing te drinken. 

• Fase 2: In een eerste conditie wordt lithium toegediend na het drinken maar niet 

na het eten. In een tweede conditie volgt het lithium na het eten maar niet na 

het drinken. Door het lithium voelt de rat zich misselijk 

• Test: je ziet dat de dieren minder op de hendel drukken als het voedsel slecht is 

en ze minder aan de ketting trekken als het water slecht is  

3.2 Aard geobserveerd gedrag  

3.2.1 Invloed op willekeurig en onwillekeurig gedrag 

• De onrechtstreekse vorm: via willekeurig gedrag kan controle worden uitgeoefend 

op autonome reacties 

o vb. Indien iemand je geld geeft telkens wanneer je hartslag boven de honderd 

slagen per minuut gaat, dan kan je je hartslag verhogen door op en af trappen te 

lopen 

• De rechtstreekse vorm: zonder willekeurig gedrag 

o vb. Ratten werden ingespoten met curare, waardoor totale spierverlamming 

optrad. Een zuurstofapparaat nam de ademhaling over. In de oorspronkelijke 

studies leek dit verband een invloed te hebben op de hartslag van het dier. Deze 

studie was moeilijk te repliceren. 

o Biofeedback: Hierbij geeft men informatie over biologische functies (vb. hartslag, 

patronen van hersenactiviteit) en geeft men de persoon de opdracht om deze 

functies te proberen te beïnvloeden (vb. hartslag laten dalen): maar « echt » 

onrechtstreeks? 

 

 



3.2.2 Aard van verandering gedrag 

a) Allerlei aspecten van bestaand gedrag 

• Frequentie 

• Kracht (bv. kracht waarmee een organisme duwt op de hendel) 

• Creativiteit (bv. wanneer beloond om creatief te zijn = meer creatief gedrag) 

• Snelheid (vb. met veel tussenpozen) 

•  unit of behavior is cruciaal  

o = de eenheid van gedrag waarmee je een bepaalde klasse van gedragingen 

(response class) aflijnt van andere gedragingen 

▪ In principe kan je eender welk kenmerk van gedrag gebruiken als de unit of 

behavior bv. de mate waarin een hendel naar beneden wordt verplaatst (bij 

het gedrag ‘hendel duwen’) tot heel abstracte kenmerken zoals de mate 

waarin een gedrag nieuw is (zoals in studies rond creativiteit) 

b) Shaping: het creëren van nieuw gedrag 

• Shaping als effect = stelselmatige veranderingen in gedrag door het stapsgewijs 

veranderen van de eenheid van gedrag 

• Vaak is sequentie nieuw (vb. hendel duwen) 

• Ook volledig nieuw gedrag via stelselmatig veranderen van de unit of behavior 

 

• Shaping in het dagelijks leven vb. leren rijden met fiets (trappen, sturen, evenwicht) 

• Shaping als ontogenetische evolutie van gedrag = de ontwikkeling van een nieuw 

gedrag tijdens het leven van een organisme  variabiliteit is cruciaal 

c) Samenhang verschillende veranderingen in gedrag 

• Onbewuste operante conditionering: verbal conditioning  

o Aantonen dat operante conditionering kan optreden zonder bewustzijn van 

het verband. Ze probeerden het taalgebruik van een proefpersoon te 

beïnvloeden door verbale bekrachtigers te geven bv. ‘uhhum’ zeggen op een 

positieve, bevestigende manier telkens wanneer de proefpersoon een 

meervoud gebruikte (vb. ‘stoelen’ in plaats van ‘stoel’). Uit de resultaten bleek 

vb. Tijdens een eerste fase 

wordt een bekrachtiger 

toegediend telkens dat de rat 

op een hendel duwt, ongeacht 

hoe hard het duwt. Tijdens een 

tweede fase wordt een 

bekrachtiger enkel toegediend 

indien de rat duwt met meer 

kracht. Hierdoor zal de rat 

harder beginnen duwen. Op 

deze manier is dus een nieuw 

gedrag tot stand gebracht dat 

voordien nooit voorkwam. 



dat dit inderdaad resulteerde in een stijging in de frequentie van het gebruik 

van meervouden. Bovendien bleken proefpersonen zich totaal niet bewust 

van de regel die de proefleider gebruikte 

• Kritiek: gecorreleerde verbanden 

o Het conditioneringseffect te wijten was aan het feit dat de proefpersonen een 

andere, gecorreleerde regel geleerd hadden bv. denken dat de proefleider 

graag had dat ze over bepaalde thema’s spraken bv. juwelen (vb. diamanten, 

robijnen, …) en toont de proefleider dus veel interesse omdat hij veel ‘Uhhum’ 

zegt. De proefpersonen merkten dit verband (praten over juwelen leidt tot 

interesse van de proefleider) bewust op. Ze bleven daarom over dat 

onderwerp praten en gebruikten daardoor veel meervouden 

o Information criterion = bewustzijnstest moet ALLE mogelijke relevante kennis 

onderzoeken (niet enkel bedoelde regel)  

▪ Om zeker te zijn dat de regel van de proefleider onbewust geleerd werd, 

moet men dus niet enkel zeker zijn dat de proefpersoon zich onbewust is 

van die regel, maar ook dat de proefpersoon geen enkele andere regel 

heeft gevonden die gecorreleerd is met de regel van de proefleider 

• Belang bewuste sluit aan bij onderscheid Skinner:  

o In dit verband maakte Skinner een onderscheid tussen rule-governed en 

contingency-governed gedrag bij mensen waarbij hij tot de conclusie kwam 

dat het gedrag van mensen meestal onder controle staat van een regel 

3.3 Eigenschappen van organisme  

• Algemeen: operante conditionering kan terug gevonden worden in allerlei levende 

organismes zoals ratten, mensen, fruitvliegjes 

o Doordat de genetische code van fruitvliegjes relatief simpel is, is het mogelijk om 

na te gaan welke genen belangrijk zijn voor het optreden van operante 

conditionering 

• Intrinsieke relaties: toch verschillen diersoorten in het type van R-Sr en Sd-R 

verbanden dat ze snel leren (genen wellicht belangrijk) 

3.4 Invloed bredere context 

3.4.1 Andere Sd: R – Sr relaties 

• Elk gedrag is keuze: ook uitkomsten ander gedrag zijn belangrijk 

o Als men gedrag A stelt (vb. op een hendel duwen) kan men niet gelijktijdig gedrag 

B stellen (vb. uitrusten). Welk gedrag men stelt is dus niet enkel afhankelijk van 

de gevolgen van dat gedrag maar ook van de gevolgen van ander gedrag dat kan 

gesteld worden in de bredere context waarin men zich bevindt 

• Differential reinforcement of other behavior (DRO): bekrachtig gedrag dat 

incompatibel is met ongewenst gedrag  

o Vb. Stel dat je geconfronteerd wordt met een mentaal gehandicapt kind dat zelf-

verwondend gedrag vertoont. Een oplossing hiervoor is het bekrachtigen van een 

ander gedrag, bij voorkeur een gedrag dat niet samen kan uitgevoerd worden 



met zelf-verwondend gedrag vb. meer aandacht besteden aan het kind wanneer 

het stil zit 

• Differential outcomes effect (DOE): unieke uitkomsten hebben meer impact  

manier om leren te verbeteren 

o Vb. Stel dat je een duif wil aanleren om bij het branden van een groen licht op de 

linkse toets te drukken en bij het branden van een rood licht op de rechtse toets. In 

de ene conditie krijgt de duif telkens als het correct reageert eenzelfde type 

voedselbrokje. In de tweede conditie krijgt het ook voor elk correct antwoord een 

voedselbrokje, maar nu heeft dat brokje een andere vorm na het drukken op de 

linkse toets (vb. ronde vorm) dan na het drukken op de rechtse toets (vb. vierkante 

vorm). Er worden meer correcte antwoorden gegeven in de tweede dan in de 

eerste conditie 

o Vb.  

 

3.4.2 Sr-vormende ingrepen of establishing operations  

• Sr-vormende ingrepen of establishing operations = procedures die de 

bekrachtigende of bestraffende impact van een Sr beïnvloeden (vb. voedsel-

deprivatie vormt de bekrachtigende waarde van de Sr 

• Allerlei aspecten van de bredere context zullen bepalen in welke mate een Sr zal 

functioneren als een bekrachtigende (motivatie) of bestraffende stimulus:  

o Denk terug aan het voorbeeld van de rat die op een hendel duwt (R) en daardoor 

voedselbrokjes (Sr) krijgt. Deze R-Sr relatie zal veel meer impact hebben (snellere 

toename in de frequentie van hendel duwen) wanneer de rat al lang voor het 

experiment niet gegeten heeft. Een dergelijke ingreep noemt men 

voedseldeprivatie (vormt Sr functie) 

• Niet enkel aangeboren maar ook aangeleerd vb. via samen gaan van prikkels 

o Voor mensen die vaak koffie drinken, zal de loutere aanwezigheid van de geur 

van koffie er voor zorgen dat de bekrachtigende waarde van koffie toeneemt: ze 

zullen meer moeite doen om de koffie te kunnen consumeren  

• We onderscheiden twee verschillende effecten van Sr-vormende gebeurtenissen: 

o Retrospectief effect: impact oude R-Sr relaties 

▪ In het verleden heb je geleerd dat je in een bepaalde winkel lekkere koffie kan 

kopen. De geur van koffie vergroot dan de kans dat je naar die winkel zal gaan om 

koffie te kopen  



o Prospectief effect: impact nieuwe R-Sr relaties 

▪ Stel dat je na het ruiken van vers gezette koffie een winkel binnen gaat waar je 

nog nooit geweest bent en daar lekkere koffie vindt. De kans is groter dat je 

later opnieuw die nieuwe winkel zal bezoeken om koffie te kopen 

• Belangrijke onderscheid tussen Sds en Sr-vormende functie prikkels (het verschil 

tussen beide zit in de reden waarom ze dit modererend effect hebben): 

o Sd: ze geven aan wanneer de R-Sr relatie opgaat 

▪ Neem het voorbeeld van het lichtje dat aangeeft dat het duwen op de hendel 

gevolgd wordt door voedsel. Het lichtje is dan een prikkel die een invloed heeft 

op het gedrag omdat het de gevolgen van het gedrag aangeeft 

o Sr-vormend: wat is het impact van R -Sr relatie 

▪ Het is meer waarschijnlijk dat je de zaklamp aan zet als je je in een donkere 

kamer bevindt dan wanneer je in een goed verlichte kamer zit. De verlichting 

van de kamer functioneert als een Sr-vormende prikkel: het schijnen van de 

zaklamp heeft een grotere bekrachtigende waarde wanneer je in het donker 

zit dan wanneer het licht in de kamer brand 

o Toch willen we opmerken dat zelfs Sd prikkels een Sr-vormende functie kunnen 

hebben 

▪ Het lichtje dat aangeeft dat hendel duwen gevolgd wordt door voedsel komt 

herhaaldelijk samen voor met het voedsel (namelijk elke keer als de rat op de 

hendel duwt na het zien van het lichtje). Hierdoor kan ook het lichtje de 

bekrachtigende waarde van het voedsel vergroten, net zoals eender welke 

andere prikkel die vaak voorkomt met voedsel (vb. de geur van voedsel) de 

bekrachtigende waarde van voedsel kan vergroten 

o Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van hoe men steeds een onderscheid moet 

maken tussen procedure (vb. de Sd die de R-Sr relatie aangeeft) en effect (vb. de 

Sd die functioneert als Sd of als Sr-vormende prikkel) 

▪ Onderscheid procedure/beschrijving versus effect/functie 

3.5 De aard van het verband 

3.5.1 Contingentie belangrijker dan contiguïteit  

• Mate van contingentie: de contingentie tussen een R en een Sr wordt bepaald door 

het verschil tussen de probabiliteit van de Sr gegeven dat de R gesteld werd 

[p(Sr/R)] en de probabiliteit van de Sr wanneer R niet werd uitgevoerd [p(Sr/~R)] 

o De operante conditionering is sterk afhankelijk van de mate waarin p(Sr/R) 

verschilt van p(Sr/~R)  p(Sr/R) - p(Sr/~R) 

• Hammond (1980): dieren zijn heel gevoelig voor de mate van contingentie tussen 

een R en een Sr:  

o Geen effect als p(Sr/R) - p(Sr/~R) = 0 

o Wel effect als p(Sr/R) - p(Sr/~R) = 0.05 

▪ Binnen elke periode kon de rat al dan niet op de hendel drukken, waardoor ze 

voedsel (Sr) verkreeg met een probabiliteit van 0.05. Voedsel werd echter 



nooit toegediend wanneer de rat niet op de hendel drukte, zodat p(Sr/R) = 

0.05 en p(Sr/~R) = 0.00.  

o Er was dus een positieve contingentie, hoewel minimaal, tussen het hendel 

drukken en het verkrijgen van voedsel. Onder deze voorwaarden nam de 

frequentie van R toch toe. Wanneer Hammond echter de probabiliteit van 

voedsel zonder een response gelijk stelde aan 0.05 (met andere woorden) zodra 

p(Sr/R) = p(Sr/~R) stopte de ratjes met de hendel te drukken. Het was alsof ze 

‘begrepen’ dat er even vaak voedsel toegediend werd. Dit toont dat de 

frequentie van gedrag afhankelijk is van de aard van de verband tussen een R en 

Sr (namelijk de contingentie tussen gedrag en gevolgen).  

▪ Bv. hoe vaker je studeert hoe meer kans je hebt op slagen, maar als je de 

studenten meedeelt dat ze ook kunnen slagen zonder te studeren zal niemand 

dit nog doen. Het gedrag is dus sterk afhankelijk van respons en uitkomst 

• Vier verschillende soorten contingentie (zie dia 13 voor ander vb.) 

o Wanneer de Sr een positieve prikkel is: 

1. Een positieve contingentie tussen de R en de Sr leiden tot een toename in de 

frequentie van gedrag, dus bekrachtiging als effect (vb. vaker drukken op de 

hendel als hendel duwen de kans op voedsel vergroot) 

2. Een negatieve contingentie tussen R en Sr leidt tot een afname in frequentie 

van gedrag, dus straf als effect (vb. minder vaak drukken op de hendel als 

hendel duwen de kans op voedsel verkleint) 

o Wanneer de Sr een negatieve prikkel is: 

3. Een positief verband tussen R en Sr leiden tot straf (vb. minder vaak drukken 

op de hendel als het de kans op een elektrische schok vergroot) 

4. Een negatief verband tussen R en Sr zal leiden tot bekrachtiging  (vb. vaker 

drukken op de hendel als het de kans op een elektrische schok verkleint) 

 

 
 

• Wanneer er een negatief verband is tussen een R en een Sr, zijn er twee manieren 

waarop R de kans op de Sr kan reduceren: 

1. Ontsnappingsgedrag: de Sr is aanwezig en R leidt tot het stoppen van de Sr 

2. Vermijdingsgedrag: een R die gekoppeld is aan een reductie in de kans dat een 

negatieve Sr zal optreden 



➢ Ontsnappings- en vermijdingsgedrag zijn heel belangrijk in het dagelijks leven en 

in de klinische praktijk. Via operante conditioneringsprocedures kan men deze 

gedragingen in detail bestuderen.  

3.5.2 Conditionele contingentie primeert 

• Sommige bevindingen blijkt dat ook conditionele contingentie even belangrijk is 

voor operante conditionering als voor klassieke conditionering.  

• St. Claire-Smith (1979):  

o Een eerste groep ratten hadden geleerd om op een hendel te duwen om voedsel 

te krijgen. Op een bepaald punt werd het drukken niet meer gevolgd door 

voedsel maar door een kleine elektrische schok. Hierdoor daalde de frequentie 

van hendel duwen.  

o Een tweede groep ratten kreeg exact dezelfde procedure, maar ze leerden 

vooraf ook dat een lichtje steeds gevolgd werd door de kleine elektrische shock. 

Dit lichtje werd ook aangeboden tussen het drukken op de hendel en het 

aanbieden van de elektrische schok. In de tweede groep was de daling in de 

frequentie van hendel duwen veel minder uitgesproken. Het lijkt erop alsof de 

contingentie tussen het licht en de schok interfereert met het leren van de 

Rschok relatie 

o In procedurele termen is er een effect van conditionele contingentie: Het 

drukken op de hendel heeft geen invloed op de probabiliteit van de shock in die 

situaties waarin er een lichtje is. De kans op de schok is even groot als het lichtje 

alleen aanwezig is (A+) dan wanneer zowel het lichtje als het drukken op de 

hendel aanwezig is (AX+ waarbij A=lichtje en X=drukken op hendel). Deze 

bevinding is dus het equivalent van blokkering in klassieke conditionering.  

 

 

 

 

 



3.5.3 Schema’s van bekrachtiging 

• Continue bekrachtiging: R steeds gevolgd door Sr (bv. hond leren om te zitten, elke 

keer als de hond gaat zitten geef je een snoepje) 

• Partiele bekrachtiging: R soms gevolgd door Sr (4 types) 

1. Fixed ratio (FR) 

Er wordt een Sr aangeboden telkens dat een bepaald aantal gedragingen 

werden gesteld (werk gebaseerd)  

- Een fixed ratio van 1 op 20 (FR-20) wil bv zeggen dat een Sr (vb. een 

voedselbrokje) gegeven wordt elke keer dat het organisme een bepaald 

gedrag (vb. op een hendel duwen) 20 keer heeft gesteld 

- Een fixed ratio van 1:4 (FR 1:4) wil bv zeggen dat een bekrachtiger gegeven 

wordt (vb. een match) elke keer dat het organisme een bepaald gedrag vier 

keer heeft gesteld (vb. 4 keer swipen op Tinder) = 1 ‘match’ per 4 ‘swipes’ 

- Vb. van stuk-arbeid, men kan arbeiders een bepaalde hoeveelheid geld geven 

elke keer zij een bepaald aantal producten hebben afgewerkt.  

2. Variabel ratio (VR) 

Het toedienen van de bekrachtiger is ook afhankelijk van het aantal keer dat 

een gedrag gesteld wordt, maar het aantal keer dat een gedrag gesteld moet 

worden, varieert van moment tot moment (werk gebaseerd)  

- Soms wordt een bekrachtiger gegeven na het stellen van zeven gedragingen, 

de volgende keer na het stellen van twee gedragingen, dan weer na twaalf 

gedragingen, enz. Vb. VR 1:5: soms 1 match voor 3 swipes, soms 1 match 

voor 7 swipes, … maar gemiddeld 1 match per 5 swipes 

- Gokapparaat: Na een aantal keer dat men een bepaald gedrag (geld in het 

apparaat steken en aan een hendel trekken) stelt, wordt een bekrachtiger 

gegeven (men wint geld). Hoeveel maal men geld in het apparaat moet 

steken voordat men wint, is echter variabel. 

3. Fixed interval (FI) 

Men bekrachtigt het eerste gedrag dat volgt op een welomschreven 

tijdsinterval (tijd gebaseerd) 

- Bv. in een FI 20 zal je met iemand nieuw matchen de eerste keer dat je rechts 

swiped nadat een interval van 20 seconden is verstreken (vb. omdat je 

vroeger te veel hebt geswiped en nu er is niemand in de buurt) 

- Meestal krijgt men elke maand op een vast tijdstip zijn salaris. Het gaan 

ophalen van zijn salaris aan een loket kan dan gezien worden als een gedrag 

dat bekrachtigd wordt door een FI schema. Geen zuiver voorbeeld van FI  

4. Variabel interval (VI) 

Hier wordt de bekrachtiger aangeboden na het eerste gedrag dat volgt op een 

variabel interval (tijd gebaseerd)  

- Stel dat je rechts swiped en soms match je met iemand na 40seconden, op en 

andere moment na 120 second, maar het gemiddeld interval tussen rechts 

swiping en een match vinden is 60 seconden 



- Stel dat je iemand opbelt maar de lijn is bezet. Het opnieuw opbellen van die 

persoon is een gedrag dat slechts beloond wordt (d.i. je krijgt de persoon aan 

de lijn) na een bepaald interval dat varieert van moment tot moment (soms 

lukt het direct, soms moet je een half uur wachten 

➢ Deze vier soorten schema’s zijn het resultaat van de kruising van twee 

kenmerken: 

o Een schema kan vast of variabel zijn 

o De toediening van de bekrachtiger kan afhankelijk zijn van het aantal 

gedragingen (werk gebaseerde) of van het tijdsinterval sinds de meest recente 

toediening van de bekrachtiger (tijd-gebaseerde) 

➢ We weten nu dat deze schema’s tot verschillende soort gedragen leiden. Bv. 

variabele schema’s resulteren in veel regelmatiger gedrag dan vaste schema’s. 

Wij kunnen dit in de cumulatieve frequentiecurven zien. Er is vaak een 

sprongsgewijze verloop van het gedrag in vaste schema’s terwijl er is bijna een 

rechtlijnige verloop in variabele schema’s 

 

➢ Met andere woorden de frequentie waarmee een gedrag gesteld word, wordt 

spectaculair beïnvloed door de aard van de samenhang tussen het gedrag en de 

omgeving. Een person die op een fixed Tinder ratio werkt zal zeker meer 

rustpauzes nemen na elke bekrachtiging terwijl een person die op een variabele 

ratio werkt zal veel minder rustpauzes nemen.  

• Invloed van schema’s op keuzegedrag 

o Schema’s van bekrachtiging beïnvloeden niet alleen de frequentie van gedrag 

maar ook de keuze van gedrag (m.a.w. welk gedrag men zal kiezen wanneer er 

verschillende opties zijn). Keuzegedrag is heel belangrijk en elk organisme moet 

constant kiezen wat hij of zij zal doen. Elk van deze keuzes is verbonden met een 

bepaalde bekrachtigingsgeschiedenis. Als dit het geval is, dan kunnen wij vragen 

in welke mate vanuit deze bekrachtigingsgeschiedenis iets kan voorspeld worden 

van wat hier en nu mijn keuze zal zijn  

o => antwoord leerpsychologie: Is afhankelijk van Sr die op gedrag volgen en 

schema’s die gedragingen koppelen aan Sr 

o Procedures  

▪ Studie T-doolhof: links of rechts lopen (opmerking alles is kiezen) 

▪ Concurrent schedules (Skinner box) 

⇒ Variabele meer stabiel gedrag 

(want meer onzekerheid?) 

⇒  Ratio schema’s meer Rs en meer 

aversief (stukgoed: OC als bril) 

⇒ partiële bekrachtiging leidt tot 

meer frequent gedrag dan 

continue bekrachtiging 

 



- 2 sleutels (dus 2 Rs mogelijk) 

- 2 verschillende R-Sr schema’s zijn gelijktijdig (concurrent) aanwezig (bv: A: 

VI-30 en B: VI-10  zal relatief meer pikken op sleutel B) 

➢ Dit voorbeeld toont dat  een bepaald gedrag niet alleen beïnvloed wordt 

door de bekrachtigingsgeschiedenis maar ook door de gelijktijdig 

gedragsalternatieven die beschikbaar zijn in een ander schema. Men in 

deze context spreekt van ‘concurrent schedules’ (of gelijktijdige schema’s). 

3.5.4 Procedurele theorie: Matching Law 

• 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 de alternatieve gedragingen gesteld wordt 

en het aantal bekrachtigers dat aan elk van de alternatieven verbonden is 

 

o Links staat de frequentie waarmee één van de gedragsalternatieven (A) gesteld 

wordt 

o Als er geen specifieke voorkeur voor A of B is, dan zal deze ratio gelijk zijn aan .5 

o Voorkeur voor A of B leidt naar een ratio groter of kleiner dan .50  

o Rechts (rA en rB ) staat de relatieve bekrachtigingswaarde van elk response-

alternatief 

o De Matching Law wijst op het feit dat er meestal een perfecte match is tussen 

beide ratio’s 

• Uitbreiding matching law 

o Is enkel geldig bij variabele interval schema’s. Bij deze schema’s is het nooit zeker 

op welk moment het stellen van een bepaald gedrag beloond wordt. Als de twee 

gedragingen bekrachtigd worden volgens een fixed ratio schema dan zal het 

organisme enkel kiezen voor het opties dat meest bekrachtigd wordt.  

o Niet enkel « r »  maar ook veel/weinig Sr, belang van Sr, tijd tussen R en Sr 

o Belangrijk model voor menselijke keuzes: Behavioral economics 

o Vb. van een belangrijke bijkomende factor: onmiddellijkheid van beloning  

concurrent-chain 

▪ Bv. als de proefdieren een keuze krijgen tussen een onmiddellijke kleine 

hoeveelheid voedsel en een uitgestelde grotere hoeveelheid voedsel, lijken ze 

meestal te kiezen voor de onmiddellijke kleine hoeveelheid 

▪ Bv. als er voor beide een wachtperiode was (deze was langer voor de grote 

dan voor de kleine uitkomst) was er een voorkeur voor de grotere beloning  

Je kan kiezen om 1 van deze twee series te 

bekijken. Elk programma heeft een aantal 

spannende momenten (reinforces). Bereken 

naar wat je zal kijken: GOT (A): VI 10 = per uur 

6 Sr en HIMYM (B): VI 30 = per uur 2 Sr 

6 / (6+2)  = 6/8 = 3/4 van de tijd naar GOT kijken, 

¼ van de tijd naar HIMYM  

 



• Concurrent chains: zelfcontrole  

o Voorgaand en ander onderzoek (bv. marshmallow test) met de wachtperiode en 

beloning heeft ons beter inzicht gegeven tot wat we onder zelfcontrole verstaan 

en hoe dit eventueel kan leiden tot het aanleren ervan (bv. impulsieve of 

hyperactieve kinderen) 

o Het is ook relevant voor ons begrip van verslavingen, iets dat direct te maken 

heeft met zelfcontrole, zo kiezen rokers vaak de onmiddellijke kleine beloning 

(nu een sigaret roken) en verminderen daardoor de kans op een uitgestelde 

grote beloning (langer en gezonder leven). Er is ook een duidelijk link met 

economie => uniek kader voor begrijpen van vele facetten van menselijk gedrag 

3.5.5 Indirecte verbanden 

• Indirecte verbanden tussen R en Sr: onderscheid tussen primaire en secundaire 

bekrachtiging (Hull) 

o Primaire Sr zijn prikkels die een biologische behoefte hebben(eten, drinken, seks) 

o Secundaire Sr zijn prikkels die: 

1. Samen voorkomen met primaire bekrachtigers 

▪ Wij weten nu dat gedrag door het invloed van een secundaire bekrachtiger 

kan veranderen, dus zij zijn evidentie voor de invloed van indirecte 

verbanden: een R wordt gekoppeld aan een neutrale Sr die enkel invloed 

heeft omdat die Sr gekoppeld is aan andere (primaire) Sr. 

▪ Bekrachtiging door prikkels die geassocieerd zijn met primaire 

bekrachtigers noemt men ook  geconditioneerde bekrachtiging 

- Stel dat een toon gevolgd wordt door voedsel. Wij weten nu dat een dier 

leert om op een hendel te duwen als dit leidt tot de aanbieding van de 

toon. Met andere woorden het aanbieden van de toon bekrachtigt 

hendel duwen. De toon is niet op zich een bekrachtiger maar enkel 

omdat het vroeger geassocieerd werd met een primaire bekrachtiger. Dit 

wordt aangetoond door het feit dat de toon het hendel duwen enkel 

bekrachtigt als het vroeger werd gepaard met voedsel. 

- Bv. Je ziet een McDo logo waardoor je je auto omdraait om erheen te 

rijden. Je doet dit ook al kan je het logo zelf niet opeten. Het is een 

geconditioneerde bekrachtiger, het is dus gekoppeld aan het McDo eten. 

2. Gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen (kan ingeruild 

worden voor andere Srs  token)  

▪ Men noemt deze token reinforcers (vb. geld, drankbonnetjes) 

▪ Verband + bijkomend gedrag (inruilen) 

▪ Token economy (vb. apen) 

▪ Heel effectief want kan ingeruild worden voor Sr die op dat moment 

belangrijk is  

 

 

 

 



 

• Indirecte verbanden tussen Sd en R (studie Colwill en Rescorla met ratten) 

o In een eerste fase werd R1 (drukken op een knop) gevolgd door voedsel (Sr1) 

wanneer een lichtje brandde (Sd1). Diezelfde R1 werd gevolgd door suikerwater 

(Sr2) wanneer een toon werd aangeboden (Sd2) 

o In de tweede fase leerden de ratten dat R2 (duwen op een hendel) gevolgd werd 

door voedsel (Sr1) en dat R3 (trekken aan een ketting) steeds gevolgd werd door 

suikerwater (Sr2). 

o In deze tweede fase waren er geen Sds. In de testfase moesten de ratten kiezen 

tussen hendel duwen en ketting treken. Wanneer ze die keuze kregen tijdens de 

aanbieding van het lichtje kozen ze boven kans voor hendel duwen. Tijdens het 

aanbieden van de toon kozen ze echter voor ketting treken.  

o De Sd beïnvloedde de keuze van R ondanks het feit dat de twee nooit samen zijn 

voorgekomen maar enkel indirect gelinkt zijn via een bepaalde Sr. 

 

3.6 Veranderingen in de aard van het verband 

3.6.1 Geen verband gevolgd door verband 

• Een goede vb. hiervan is aangeleerde hulpeloosheid (zie filmpje dia 52) 

o Seligman & Maier: In het eerste fase wordt een elektrische schok toegediend aan 

één groep honden. De schok stopte wanneer de honden drukten op een hendel. De 

tweede groep krijgen ook een schok maar ze kunnen niks doen om het te 

ontsnapping. In deze groep wordt er dus een niet-contingente relatie tussen hendel 

duwen en schok. Tijdens een tweede fase moeten beide groepen een vermijden 

gedrag aanleren (spring van een kant van het shuttle box tot het andere). Dit wordt 

wel door de eerste maar niet door de tweede groep aangeleerd 

o Vb. olifant: een gevangen baby olifant zal met zijn been aan een paal vastgebonden 

worden. Het olifantje zal dagenlang tevergeefs vechten om zichzelf te bevrijden, maar 

zal na een tijd opgeven als het vaststelt dat het onmogelijk is. Wanneer deze olifant 

volgroeit is zal hij nog steeds met hetzelfde touwtje vastgebonden worden, waar hij 

zich nu eenvoudig uit zou kunnen bevrijden. Toch zal de olifant dit niet doen. 

o Deze bevindingen hebben geleid tot nieuwe inzichten in depressie. Zij tonen ook 

dat mensen en andere dieren niet enkel kunnen leren dat verbanden aanwezig 

zijn maar ook dat verbanden afwezig zijn. 

 



3.6.2 Verband gevolgd door geen verband 

• Acquisitie: wanneer een R-Sr verband aanwezig is, zal dit leiden tot een verandering 

in gedrag (toename frequentie R) 

• Uitdoving: wanneer de contingentie tussen R en Sr wordt doorbroken dan zal de 

aangeleerde verandering in gedrag opnieuw verdwijnen (daling frequentie R) 

• Vaak is er (direct na de start van de uitdovingsprocedure) een korte periode waarin 

er een stijging is in de frequentie van R. Deze extinction burst wordt vaak gevolgd 

door een toename in het variabiliteit van gedrag 

• De mate van extinctie wordt beïnvloed door de aard van de oorspronkelijke relatie 

tussen de R en de Sr. Bv. Het soort schema van bekrachtiging is belangrijk hier: 

continue of partiële bekrachtiging. Wanneer een bepaald gedrag tijdens een eerste 

fase steeds gevolgd wordt door een bekrachtiger (CRF) en in een tweede fase 

hetzelfde gedrag niet meer gevolgd wordt door de bekrachtiger (extinctie), dan zal 

de frequentie van het gedrag vrij snel afnemen. 

• Wanneer een gedrag tijdens de eerste fase partieel bekrachtigd wordt, zal het 

gedrag tijdens extinctie minder snel verdwijnen. Het feit dat extinctie minder 

effectief is na partiële dan na consistente bekrachtiging noemt men het partial-

reinforcement extinction effect.  

 
- Vb. stel dat een rat geleerd heeft dat het duwen op een hendel gevolgd wordt 

door voedsel en dat plots niet meer. Nadat de rat voor de eerste keer vaststelt 

dat het duwen op de hendel niet leidt tot voedsel, zal het een paar keer snel op 

de hendel duwen (extinction burst) en daarna zal het op verschillende nieuwe 

manieren op de hendel duwen. Uiteindelijk zal het dier stoppen met hendel 

duwen. Als we dit vanuit menselijk perspectief bekijken, lijkt het wel alsof de rat 

zeker wil zijn dat het gedrag niet meer het gewenste effect heeft. Merk op dat 

extinction bursts en hoger variabiliteit in gedrag bij de start van conditionering 

gebruikt kunnen worden om nieuw gedrag tot stand te brengen (vb. shaping). 



- Vb. Elke keer je kind huilt in de supermarket krijgt het snoep (acquisitie). Nu wil je 

dit slechte patroon van huilen en snoep geven doorbreken. Nu zal het kind nog 

harder beginnen huilen (extinction burst), maar daarna zal het kind leren dat het 

huilen toch geen zin heeft en zal het gedrag dalen. Maar je wilt het gedrag niet 

alleen stoppen/verminderen, je wil het veranderen door goed gedrag. Dit kan je 

doen door het goede gedrag te belonen bv. achteraf snoep geven 

3.6.3 Verband afhankelijk van context (stimulus controle) 

• Sd: discrimineert tussen situaties waarin R-Sr relatie verschilt 

• Verschillende functies 

o Geeft aan wanneer R gevolgd door Sr (wel/niet) 

o Geeft aan volgens welk schema 

• Onderzoek naar stimulus controle 

o Gedrag enkel adaptief als stimulus controle 

o Vraag: wanneer treedt stimulus controle op? (aard Sd, R, R-Sr relatie, organisme …) 

• Verschillende vormen (3) van stimulus controle 

1. Controle door een enkelvoudige discrete stimulus 

o  leidt tot non-relational responding (NRR) 

o Veronderstel dat het drukken op een hendel (R) wordt gevolgd door voedsel 

(Sr) als een lichtje brandt (Sd). Door training (het blootstellen van het 

organisme aan deze Sd: R-Sr contingentie) zal het lichtje aanleiding geven tot 

de respons ‘hendel duwen’. Eén prikkel controleert dus het gedrag als gevolg 

van het voorafgaandelijk ervaren van de Sd: R-Sr contingentie 

▪ vb. procedure: als licht (Sd) dan zal drukken op knop (R) gevolgd worden 

door geld (Sr) 

▪ vb. effect: frequentie knop drukken neemt toe als lichtje brandt (gedrag 

onder controle van lichtje) 

2. Controle door niet-arbitraire relatie tussen twee prikkels 

o  leidt tot non-arbitrary relational responding (NAARR) 

o Wij spreken hier over relational-responding omdat operant gedrag onder 

controle staat van een relatie tussen stimuli. Het is niet arbitrair omdat het 

gebaseerd is op de relatie tussen fysieke kenmerken van twee stimuli. 

Onderzoek blijkt uit dat mensen en dieren veel verschillende niet-arbitraire 

relaties tussen stimuli kunnen leren (vb. groter dan, kleiner dan, verschillend 

van, gelijk,...  

3. Controle door arbitraire relatie tussen prikkels 

o  leidt tot arbitrary applicable relational responding (AARR): De relatie is 

deze keer arbitrair omdat het los staat van de kenmerken van de prikkels. In 

essentie met dit soort stimulus controle gedraagt men ALSOF twee prikkels op 

een bepaalde manier gerelateerd zijn 

o  eerste evidentie: stimulus equivalence (= random gekozen stimuli die qua 

fysieke of andere eigenschappen niet systematisch gelijkend zijn) 



▪ Tijdens de trainingsfase leren de deelnemers om bij de sample stimulus * te 

kiezen voor stimulus ù (dus drukken op de linkerknop) en bij sample ù te 

kiezen voor stimulus % (dus drukken op de rechterknop).  Daarna krijgen ze 

een testfase waarbij ze moeten kiezen tussen de linker- of rechterknop bij 

de sample ù en de sample *. Bij mensen stellen we vast dat ze in de testfase 

bij ù kiezen voor * (ze drukken links) en bij * kiezen % (ze drukken rechts). 

De deelnemers gedragen zich dus alsof ze denken dat * hoort bij / gelijk is 

aan ù en dat ù hoort bij / gelijk is aan % 

▪ De relatie ‘hoort bij’ is symmetrisch (als A hoort bij B, dan hoort B bij A – het 

omgekeerde is dus ook waar). De relatie ‘hoort bij’ is ook transitief (als A 

hoort bij B, en B hoort bij C, dan hoort A ook bij C) 

o Uit onderzoek blijkt dat enkel mensen AARR kunnen vertonen  gebruik van 

verbale cues (vb. hoort bij, groter dan, … die samengaan met bepaalde relaties)  

▪ Stel dat ik zowel een papagaai als een kind beloon om ‘Carla’ te zeggen 

wanneer een bepaald meisje binnen de kamer komt. Met voldoende training 

zal zowel mens al dier daar in slagen.  

▪ Wanneer ik plots luidop ‘Carla’ zeg, dan is de kans groot dat het kind naar de 

ingang van de kamer zal kijken alsof het verwacht dat het meisje de kamer 

zou binnenkomen. De papagaai reageert helemaal niet zo. Dus het kind heeft 

geleerd dat de klank ‘Carla’ gelijk is aan het meisje (symbool). De papagaai 

leert niet de betekenis van de klank ‘Carla’ maar enkel om ‘Carla’ te zeggen 

als het meisje binnenkomt. 

o Het gedrag van de papagaai is dus een voorbeeld van non-relational responding 

(NRR). Het gedrag van het kind is een voorbeeld van arbitrary applicable 

relational responding (AARR) want het is afhankelijk van de arbitraire relatie 

tussen het meisje en de klank ‘Carla’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Mentale proces theorieën  
➢ Doel: verklaren van procedurele kennis operante conditionering  

➢ Twee types: associatieve modellen en propositionele modellen  

4.1 Associatieve modellen 

• Effect van Sd: R – Sr verbanden op gedrag wordt gemedieerd door associaties  

 

• Twee types van associaties: 

o S – R 

o R – Sr en Sd – Sr  

4.1.1 S – R modellen 

a) De kern van S-R modellen 

1. Niet leren over Sr, maar door Sr 

 

2. R-Sr (teleologische) verklaring vermijden omdat « echte » oorzaken van gedrag 

aanwezig moeten zijn                                                                                                                                   

=> enkel Sd kan oorzaak zijn van R (Sr is er pas na R) 

= mechanistische S-R visie (contiguous causation vs. functional causation) 

b) Het twee factoren model van Mowrer (voorbeeld) 

• Ontsnappings- en vermijdingsleren: R leidt tot afwezigheid negatieve Sr 

o => resulteert in bekrachtiging (toename frequentie R) 

o Concreet shuttle box: als lichtje brand, dan schok 

▪ Eerst ontsnapping als schok, dan vermijding als licht 

=> na verloop van tijd gaat het ontsnappingsgedrag over in 

vermijdingsgedrag: als het lichtje aangaat, loopt het proefdier naar de 

andere kamer nog voor de schok wordt toegediend 

▪ Variant: one-way box: 1 plaats is steeds veilig 

• Maar hoe kan afwezigheid Sr effect hebben? 

o Is probleem voor S-R want aanwezigheid Sr is nodig voor versterken S-R relatie 

o Bij ontsnappen is er Sr => stoppen van iets negatief (schok) 

o Bij vermijden is er geen Sr => uitdoving (verdwijnen angst ontlokkend lichtje) 

• Mowrer: 2 factoren theorie van vermijdingsleren 

o Tijdens ontsnapping: 

▪ Lichtje – lopen associatie versterkt door stoppen van schok = S-R visie 

operante conditionering met pijnreductie als Sr 

▪ Lichtje – vrees associatie versterkt door samen voorkomen lichtje en vrees 

(ontlokt door schok) = S-R visie klassieke conditionering 

 

 



o Tijdens vermijding: 

▪ Lichtje – lopen associatie versterkt door stoppen van geconditioneerde vrees 

voor lichtje (= S-R visie operante conditionering met vreesreductie als Sr) 

o => omwille van klassieke conditionering is er een bekrachtigend element (Sr) 

tijdens vermijding 

 

 
• (Blijvend) succes 2 factoren model: stoppen van vrees als bron van bekrachtiging 

=> fear of fear 

• Problemen 2 factoren model 

o Geconditioneerde vrees zou moeten uitdoven en dus ook vermijdingsgedrag 

=> stoppen vrees als Sr is maar tijdelijke oplossing 

o Het model van S-R verklaring gaat uit van klassieke conditionering (vb. CR 

verschilt van UR: vb. vrees vs. pijn) (zie Hoofdstuk 2) 

 
c) Algemene evaluaties S-R modellen: verschillende aspecten van procedurele kennis 

kunnen niet verklaard worden vb. Effect van veranderingen Sr 

• Colwill & Rescorla: Sr-revaluatie heeft effect => Sr representatie medieert OC 

Zo toonden Colwill en Rescorla aan dat proefdieren een gedrag (vb. duwen op 

een hendel) dat leidt tot een positieve prikkel (vb. voedsel) niet meer zullen 

stellen nadat de positieve prikkel negatief is geworden (vb. omdat het voedsel 

gepaard werd met misselijkheid). Dit toont aan dat operante conditionering (de 

verandering in gedrag als gevolg van het samen aanbieden van twee prikkels) 

gebaseerd is op kennis over de Sr. Volgens S-R modellen speelt kennis over de Sr 

echter geen enkele rol in operante conditionering. Er wordt immers niet over de 

Sr geleerd maar door de Sr. Eenmaal de aanbieding van de Sr gezorgd heeft voor 

de versterking van de S-R relatie, is de rol van de Sr uitgespeeld en kunnen 

veranderingen in de Sr dus geen impact meer hebben. De bevindingen van Colwill 

en Rescorla tonen aan dat die redenering niet klopt. 

 



• McFarlane: zwemmen of wandelen naar voedsel 

o => niet leren van motorische R  

o => kan wel leren unit ‘benaderen voedsel’  

Hij plaatste een rat in een bad met water waar het leerde om naar een bepaalde 

plaats te zwemmen waar het een bekrachtiger kreeg. Nadat de rat dit geleerd 

had, ledigde hij het bad. Als de rat in het lege bad geplaatst werd, wandelde de 

rat naar de locatie waar het eerder de bekrachtiger kreeg. De rat leerde dus niet 

een specifiek motorisch gedrag (zwemmen naar een locatie) maar leerde over de 

locatie waar het een bekrachtiger kon krijgen! 

• Maar soms geen effect Sr revaluatie: 

o HABITS na veel oefening 

o ACTION vs HABITS (Dickinson) 

o Maar moeilijk om zeker te zijn van habits (= afwezigheid effect Sr revaluatie) 

Gedrag dat niet beïnvloed wordt door veranderingen in zijn uitkomsten noemt 

men soms “habits” (gewoontes). Het is echter heel lastig om die habits te 

bestuderen omdat het vaststellen van habits gebaseerd is op het niet vinden van 

een impact van veranderingen in een Sr. Wat men vaak vergeet is dat dergelijke 

nul-bevindingen niet steeds wijzen op het bestaan van habits. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat de verandering van de Sr geen effect heeft omdat deze verandering 

te zwak was of omdat het gedrag niet gestuurd wordt door die Sr maar door een 

andere uitkomst van het gedrag. 

4.1.2 R – Sr en Sd – Sr modellen: leren over Sr 

a) De kern van R – Sr modellen 

• Sr bepaalt gedrag / gedrag is gericht op verkrijgen Sr 

• Via R-Sr associatie: activatie Sr activeert R  

 

• Maar weinig uitgewerkte R-Sr modellen 

o Studie klassieke conditionering is makkelijker 

o Geloof dat vorming R-Sr = vorming S-S 

• Maar R-Sr is niet voldoende om alle functionele kennis te verklaren, omdat ze 

niets zeggen over de belangrijke rol van Sd’s  

 

 

 

 



• Hoe kan Sd invloed hebben in R-Sr model? (merkt op: + en – aan kant van R) 

o Context afhankelijke R-Sr associaties  

▪ Feature positive 

Stel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel wanneer 

een lichtje brandt, maar niet wanneer het lichtje niet brandt, dan kan dit 

leiden tot de onderstaande associatieve structuur in het geheugen:  

 
Er is een exitatorische associatie tussen R en Sr (de volle lijn) waardoor 

activatie van de Sr kan leiden tot activatie van R. Deze associatie is dus 

enkel actief wanneer de Sd aanwezig is. Hierdoor zal R enkel gesteld 

worden als de Sd aanwezig is, maar niet als de Sd afwezig is.   
 

▪ Feature negative  

Veronderstel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel 

behalve wanneer een lichtje brandt. Dan kan een associatieve structuur 

ontstaan die equivalent is aan deze die verantwoordelijk is voor uitdoving 

van klassieke conditionering:  

 
Er is een exitatorische associatie tussen Sr en R (de volle lijn) die steeds 

actief is. Het effect van deze exitatorische associatie wordt echter 

tegengewerkt door een inhibitorische associatie (de gestreepte lijn) die 

enkel actief is wanneer de Sd aanwezig is. Activatie van de Sr kan daarom 

leiden tot het stellen van de R wanneer de Sd afwezig is (inhibitorische 

associatie niet actief) maar niet wanneer de Sd aanwezig is (inhibitorische 

associatie wel actief). 
 

o Vorming van Sd- Sr assocaties => impact Sd via activatie Sr:  

▪ Zie indirecte Sd-R relatie 

Fase 1: horen toon: knop drukken – bekomen voedsel 

Fase 2: afwezigheid toon: hendel drukken – bekomen voedsel 

Test: aanbieding toon vergroot achteraf de kans dat ze op de hendel duwen   

  
▪ Denken kan dus leiden tot actie (zie Ideomotor theory) 

vb. omwille van een bepaalde prikkel in de omgeving (vb. de geur van een 

taart als je voorbij een bakker komt) denk je aan een andere prikkel (vb. de 

taart) wat leidt tot een tendens om een gedrag te stellen dat resulteert in 

die prikkel (vb. je gaat bij de bakker binnen en koopt de taart) 



o Dickinson (2012): combinatie Sd-R en R-Sr  

▪ Vormen van S-R associaties: bijvoorbeeld aan het zien van een hendel (Sd) 

dat heel vaak samengaat met het feitelijk duwen op de hendel (R). Als 

gevolg van deze geleerde associatie kan het zien van een hendel dus doen 

denken aan het duwen op de hendel.  

▪ Vormen van R-Sr associaties: bijvoorbeeld het zien van de hendel doet 

denken aan het duwen op de hendel wat op zijn beurt doet denken aan het 

voedsel dat in het verleden werd aangeboden na het duwen op de hendel. 

Eenmaal de gedachte aan voedsel is ontstaan, zal er nagegaan worden hoe 

waardevol het voedsel is voor dat organisme op dat moment in de tijd. 

Indien het waardevol is, zal dit de kans verhogen dat er op de hendel wordt 

geduwd.   

▪ = combinatie habit (sterke Sd-R) en doelgericht gedrag (sterke R-Sr: drukken 

om voedsel te krijgen) 

- habitueel gedrag: wanneer de Sd-R associatie héél sterk is, kan een 

gedrag ontlokt worden puur op basis van de aanbieding van de Sd, dus 

zelfs als het gedrag niet (meer) leidt tot een waardevolle Sr.  

- doelgericht gedrag: in situaties waarin de Sd-R associatie echter niet 

sterk genoeg is om op zich te leiden tot gedrag, kan het wel leiden tot 

een gedragstendens die versterkt kan worden wanneer het gekoppeld is 

aan een Sr die op dat moment waardevol is voor het organisme. 

 

4.2 Propositionele modellen 

4.2.1 De kern van propositionele modellen 

• Op gecontroleerde wijze hypotheses over invloed gedrag formuleren en testen 

• Gedrag afhankelijk van proposities over R-Sr relaties die men als waar beschouwt 

• Vb. Lovibond over vermijdingsleren: stel dat een rat een schok krijgt in ruimte A 

tenzij het naar een andere ruimte B loopt. Volgens Lovibond zal de rat twee 

proposities leren:  

1. In ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr) 

2. Ik kan de schok (Sr) vermijden door naar ruimte B te lopen (R) 

=> dus lopen naar ruimte B 

=> vb. shuttle-box of one-way box 

4.2.2 Algemene evaluatie propositionele modellen 

• OC is gevolg van causaal leren:  

o Studie Watson: plaatste baby’s in een wieg met hun hoofd op een kussen. In de 

contingentieconditie werd een draaibeweging van het hoofd van de baby 

onmiddellijk gevolgd door de beweging van een voorwerp dat zich boven het 

wiegje bevindt. In de niet-contingente conditie werd dit voorwerp even vaak 

bewogen maar onafhankelijk van wat de baby deed 



▪ Meer plezier als beweging object afhankelijk is van eigen gedrag => baby’s zijn 

in staat om causaal verband te zien (zie video causaal redeneren en tool use in kraaien) 

o Het feit dat proposities informatie kunnen bevatten/leren over de aard van de 

relatie tussen twee prikkels past ook heel goed bij het fenomeen van arbitrarily 

applicable relational responding (AARR) => kan enkel in propositionele modellen 

(zie MTS bij honden / NAAR) 

 
 

 
 

• Irrationeel gedrag: kan in propositioneel model  

o Foutieve proposities: omwille van foute sampling of foute instructies 

o Foutief redeneren: kunnen fouten maken in hun redeneringen  

o Automatische effecten oude proposities: eenmaal dat men tot een bepaalde 

propositie is gekomen, moet men de waarheid van die propositie niet telkens 

opnieuw evalueren, invloed kan automatisch 

o => irrationaliteit kan dus in een rationeel systeem 

4.2.3 Box 3.6: Is bekrachtiging wenselijk? 

a) Mogelijk negatief effect op intrinsieke motivatie = doen om te doen 

• Voorbeeld tekenen: Als men een kind geld gaat geven telkens het tekent, zal het 

na verloop van tijd niet meer tekenen omdat hij het tekenen op zich aangenaam 

vindt, maar omdat tekenen leidt tot een ‘beloning’. De intrinsieke motivatie voor 

het tekenen zou dan afnemen. Eens de beloning niet meer (kan) gegeven 

worden, zal de extrinsieke motivatie namelijk wegvallen. Aangezien de 

intrinsieke motivatie ook is teniet gedaan, zal het kind minder gaan tekenen dan 

voor de bekrachtiging. 

• Voorbeeld studeren: Indien men kinderen gaat belonen telkens ze studeren, zal 

de intrinsieke motivatie voor studeren verminderen en zal het kind op lange 

termijn minder gaan studeren. 

 



• Experiment: om na te gaan of bekrachtiging inderdaad dergelijke negatieve 

effecten kan hebben 

o Eerste fase: puzzelen zonder geld (intrinsiek motiverend) 

o Tweede fase: puzzelen zonder (groep 1) of met geld (groep 2) 

o Derde fase: puzzelen zonder geld  

o Resultaten: de intrinsieke motivatie voor het oplossen van puzzels 

verminderde door het bekrachtigingsschema van de tweede fase (minder 

puzzels als geld in fase 2) 

b) Maar geen tegensteling Self-Determination-Theory (SDT) versus operante 

conditionering  

• OC / bekrachtiging = effect 

o Als R-Sr relatie leidt tot toename frequentie R => per definitie bekrachtiging 

o Sr is bekrachtiger als R-Sr relatie leidt tot toename frequentie R => of iets 

bekrachtiger is moet empirisch bepaald worden, niet a priori 

o Maar R-Sr relatie zal niet steeds leiden tot toename (vb. context: geven 

voedsel is straf als al te veel gegeten): beloning is niet zelfde als bekrachtiger! 

• SDT = theorie / mentaal proces verklaring 

o Verklaart en maakt voorspellingen over bekrachtiging (wanneer R-Sr relatie 

leidt tot toename frequentie van R) 

• Functioneel-cognitief kader: 

o Verschillende benaderingen 

o Die beide hun waarde hebben 

o En mekaar kunnen versterken 
  

“Het benoemen van een prikkel als bekrachtiger zegt dus niet waarom de 

prikkel die functie heeft, maar het zegt wel dat het die functie heeft, wat op 

zich ook al belangrijk is.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doordenkers 
Doordenker 1.: Aan welke bevinding rond klassieke conditionering doet dit je denken? 

Wat is volgens jou de implicatie voor theorieën over de representaties die van belang zijn 

in operante conditionering?                                                                                                                                 

Mogelijke overwegingen: De bevinding van Colwill en Rescorla (1981) is equivalent aan het 

fenomeen van US-revaluatie in klassieke conditionering. Het toont aan dat de representatie 

van de Sr betrokken is in operante conditionering.   

Doordenker 2.: Volgens Bolles, functioneert de Sd als een signaal voor de aanbieding van 

een aversieve Sr (vb. een elektrische schok). De Sd zal daarom angst ontlokken. Maar 

zodra het dier erin slaagt om de Sr altijd te vermijden, zal de Sd nooit meer gevolgd 

worden de Sr en zou de angst dus moeten verdwijnen (uitdoving). Toch toont onderzoek 

aan dat de Sd, zelfs na langdurige periodes van succesvolle vermijding, nog altijd angst zal 

ontlokken in situaties waarin het vermijdingsgedrag niet kan gesteld worden. Hoe kan je 

dit verklaren wanneer we uitgaan van de veronderstelling dat het vormen van Sd-Sr 

associaties gebeurt in lijn met de veronderstellingen van het Rescorla-Wagner model? 

Veronderstel dus dat Sd-Sr associaties worden bepaald door een associatief proces zoals 

beschreven door Rescorla en Wagner (1972). Tijdens de eerste (ontsnappings)fase van het 

experiment ontstaat er een sterke Sd-Sr associatie. Wanneer de Sd wordt aangeboden, leidt 

dit tot een sterke verwachting van de Sr. Indien echter het vermijdingsgedrag gesteld wordt, 

treedt de Sr niet op. Er is dus een grote verwachtingsdiscrepantie. Je kan echter ook doen 

alsof R een CS is. Dat klinkt misschien raar, maar het onderscheid tussen wat een gedrag is 

en wat een prikkel is sowieso moeilijk om exact te bepalen, dus laat ons gewoon uitgaan van 

het idee dat we de R behandelen als een CS. De ontsnappingstrials kan je dan coderen als A+ 

trials waarbij A staat voor de Sd en + voor de aanwezigheid van de negatieve Sr. De 

vermijdingstrials kan je coderen als AX- trials waarbij A staat voor Sd, X staat voor het 

vermijdingsgedrag, en “-”staat voor de afwezigheid van de negatieve Sr. Met behulp van de 

formule van Rescorla-Wagner kan je zien dat op de AX- trials, de sterkte van de Sd-Sr (of A-

US) associatie zal afnemen maar nooit volledig zal verdwijnen. Dit komt omdat een stuk van 

de verwachtingsdiscrepantie op de AX- trials wordt omgezet in een inhibitorische R-Sr (of X-

US) relatie. Zolang de Sd alleen aanwezig is, zal die dus blijven leiden tot de verwachting van 

de Sr. Van zodra R gesteld wordt na de Sd, zal echter verwacht worden dat de Sr niet meer 

optreedt. De aanwezigheid van R op de trials waarop Sr niet optreedt, leidt dus tot een 

bescherming van de associatieve sterkte van de SdSr relatie. Uit studies van Solomon e.a. 

(1953) en Starr en Mineka (1977) blijkt inderdaad op trials met de Sd er weinig of geen angst 

wordt vastgesteld op voorwaarde dat R gesteld kan worden. Van zodra echter het proefdier 

het vermijdingsgedrag R niet meer kan stellen (vb. omdat de opening naar de veilige ruimte 

wordt afgesloten), leidt de aanbieding van de Sd opnieuw tot angst. 

 

 

 

 



Complexe vormen van leren: gezamenlijke 
effecten van meerdere regelmatigheden  
➢ 2019-2020 (corona): Geen enkele examenvraag kan enkel beantwoord worden op basis van de 

inhoud van dit hoofdstuk (H4). Hoofdstuk 4 biedt wel een verdieping van de leerstof. Het helpt dus 

om de leerstof en de implicaties ervan te begrijpen. Merk ook op dat de bespreking van complex 

leren in het inleidend hoofdstuk wel gekend moet zijn!  

1. Enkele basistermen (+ zie ook inleidend hoofdstuk) 
• Complex leren: gezamenlijk effect van meerdere regelmatigheden 

• 2 types van complex leren op basis van type Er: 

o Gemodereerd leren: effect van meerdere standaard regelmatigheden (= Er met 

enkelvoudige stimuli / gedrag)  

o Effecten van meta-regelmatigheden: effect van Er waarvan minstens één element 

zelf een Er is 

2. Functionele kennis 

2.1 Twee types van complex leren 

2.1.1 Gemodereerd leren  

• Gemodereerd leren = gezamenlijk effect van meerdere standaardregelmatigheden 

(dus niet zelfde effect als maar één van die regelmatigheden) 

• Veel vb’en: sensoriële preconditionering, geconditioneerde bekrachtiging, DOE, … 

o Bv. sensoriële pre-conditionering waarbij een licht samen wordt aangeboden met 

een toon (Regelmatigheid 1) en de toon nadien samen wordt aangeboden met 

een elektrische schok (Regelmatigheid 2). Nadat beide regelmatigheden zijn 

aangeboden, zal het licht een angstreactie ontlokken, ondanks het feit dat het 

licht nooit samen met de schok is voorgekomen. 

• En er bestaan nog veel andere vb’en: Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT) 

o Stel dat je eerst licht en voedsel samen aanbiedt (een regelmatigheid in het 

voorkomen van twee prikkels) en dat daarna het drukken op een linkse toets 

gevolgd wordt door voedsel (een regelmatigheid in het voorkomen van een 

gedrag en een prikkel). Beide regelmatigheden samen zorgen er dan voor dat 

achteraf de aanbieding van het licht de kans vergroot dat er op de linkse toets 

gedrukt wordt. Het licht functioneert dus als een Sd voor het drukken op de 

linkse toets, zelfs al is voordien nooit op de linkse toets gedrukt terwijl het lichtje 

brandt (licht krijgt functie van Sd voor hendel duwen na ‘licht – voedsel’ + ‘hendel 

duwen – voedsel’) 

• Belang van term “gemodereerd leren” 

o Toont wat gemeenschappelijk is (heuristisch)  

o Laat toe om ze met mekaar in verband te brengen 

▪ bv. de toon bij sensoriële preconditionering 



• Hughes et al. (2016): Intersecting Regularities (IR) = snijdende regelmatigheden 

o In plaats van elke regelmatigheid apart te beschouwen, kan men de combinatie 

van regelmatigheden zien als een geheel dat meer is dan de som van delen. 

Meer bepaald vormen de aparte regelmatigheden samen een intersecting 

regularity wanneer ze één of meer elementen gemeenschappelijk hebben: 

▪ Sensoriële pre-conditionering: spreken van twee stimulus-stimulus relaties die 

samen een intersecting regularity vormen omwille van één gemeenschappelijk 

stimulus element (vb. de toon) 

▪ Pavlovian-to-Instrumental Transfer: de intersecting regularity wordt gevormd 

door een stimulus-stimulus relatie (vb. licht - voedsel) en een gedragstimulus 

relatie (vb. links duwen - voedsel) die één element gemeenschappelijk hebben 

(vb. het voedsel) 

 
 

o Dergelijke intersecting regularities kunnen dus beschouwd worden als een                  

4de type van regelmatigheden => 4de type van leren 

▪ Nieuwe vb’n leren via IR 

 
 er werd vastgesteld dat de deelnemers het eerste product verkozen boven 

het tweede product (zie pg. 223-224) 

2.1.2 Effecten van meta-regelmatigheden 

• = Regelmatigheden waarvan minstens één element zelf een regelmatigheid is                 

(regelmatigheden in voorkomen regelmatigheden) 

• = Laat de studie toe van de functies van relaties en regelmatigheden 

a) De functies van relaties: relationeel leren 

• Regelmatigheid = een gebeurtenis in de omgeving die meer omvat dan één 

stimulus op één moment in de tijd. Wanneer er sprake is van een regelmatigheid 

in de omgeving, zijn er per definitie dus meerdere stimuli of gedragingen 

aanwezig. Dit laat toe om relaties te identificeren tussen die stimuli of 

gedragingen (gelijk, verschillend, groter, … op meerdere vlakken). 

o Vb. er verschijnen tegelijkertijd een foto van een citroen en een foto van een 

banaan. Dit kan beschouwd worden als een regelmatigheid (want het is meer 

dan één prikkel op één moment in de tijd) en laat toe om verschillende relaties 

te identificeren. Zo kan men zeggen dat de citroen en de banaan verschillen 

qua vorm maar gelijk zijn qua kleur 

 



• Relationeel gedrag: B = f (relatie) 

o Relationeel gedrag = elk gedrag dat een functie is van relaties in de omgeving 

▪ Als je bv. kiest voor een groot stuk taart in plaats van een klein stuk dan is 

dit een relationeel gedrag indien je keuze gebaseerd is op de relatie tussen 

de grootte van de twee stukken 

o Mensen en andere dieren kunnen boven kans de grootste optie kiezen 

o Relatie = stimulus klasse met relatie als unit (vb. stimulus ‘a is grootste’ vs. 

‘stimulus b is grootste’) 

 

• Relationeel leren: B = f (Er met relatie als stimulus) 

o Meta-regelmatigheden laten toe om relaties te hebben als stimuli en dus om 

relationeel leren te bestuderen  

vb. Matching-to-sample = effect van Sd: R - Sr meta-regelmatigheid met 

relatie tussen stimuli als Sd  

 

vb. Relational matching to sample = effect van Sd: R - Sr meta-regelmatigheid 

met relatie tussen relaties als Sd  

 

o En nog vele andere voorbeelden van relationeel leren (vb. effecten van 

herhaaldelijk voorkomen van een relatie; effecten van samen voorkomen van 

relaties)  => zie verschillende types van leren (inleidend H) 

o Waarbij relaties allerlei stimulus functies kunnen opnemen (Sd, Sr, CS, 

occasion setter, …) 

 

 

 

 

 



o Cruciale functie bij relaties: Contextual Relational Cue. Ook relaties kunnen de 

functie van Crel uitoefenen 

 

 
 

b) De functies van regelmatigheden: regelmatigheden als relationele contextuele 

cues (Crel) 

• In termen van stimulus klassen kan men stellen dat de unit die een stimulus 

klasse afgrenst, ook gedefinieerd kan worden in termen van de spatio-temporele 

kenmerken van gebeurtenissen = de manier waarop gebeurtenissen voorkomen 

in tijd en ruimte. 

• Regelmatigheid kan allerlei stimulus functies hebben (vb. Sd, Sr, CS, occasion 

setting, …) 

• En ook de functie van Crel (vb. AARR) => Learning 2.0 

• AARR: doen alsof prikkels gerelateerd zijn 

 
 

 

 

 

 



2.2 Learning 2.0 

• Regelmatigheid is geen directe oorzaak maar een relational cue (Crel) 

• Vb. Evaluatieve conditionering: veranderingen in de valentie van prikkels als gevolg 

van het samen aanbieden van prikkels 

o Tijdens een leerfase wordt een eerste neutraal woord steeds samen aangeboden 

met een positief woord (vb. AMBIK – LIEFDE) en op andere proefbeurten komt een 

tweede neutraal woord steeds samen voor met een negatief woord (vb. SAFROM – 

KANKER). Na deze leerfase reageren de deelnemers positiever op het eerste 

neutrale woord dan op het tweede neutrale woord. Nadat AMBIK gepaard werd 

met LIEFDE, zullen deelnemers zich gaan gedragen alsof AMBIK en LIEFDE een 

gelijkaardige betekenis hebben. Dit houdt ook in dat ze gaan reageren alsof AMBIK 

een positieve prikkel is 

• Vb. Leren via analogie: op elke trial 2 regelmatigheden  

o Als de relatie ‘identiek qua betekenis’ wordt toegepast op de elementen van 

Regelmatigheid 1, dan zal dit leiden tot een positieve reactie ten opzichte van 

VEKTE want VEKTE wordt gezien als identiek aan BLOEMEN. In de tweede groep 

zijn de elementen van Regelmatigheid 2 tegengesteld qua betekenis. Als die relatie 

transfereert naar Regelmatigheid 2, dan zal dit leiden tot een negatieve reactie ten 

opzichte van VEKTE omdat VEKTE wordt gezien als tegengesteld qua BLOEMEN 

 
 

• Learning 2.0: Er1 = Crel; Er2 = hogere-orde-Crel => EC = AARR 

• Is alle leren AARR? Fungeren alle regelmatigheden als Crel? 

o vb. Mere exposure: Met andere woorden, (1) het feit dat een nieuwe prikkel 

frequent wordt aangeboden kan functioneren als een relationele contextuele cue 

voor de equivalentie tussen die prikkel en andere frequente prikkels; (2) andere 

frequente prikkels zijn vaak positief; dus (3) reageren op de nieuwe prikkel zoals 

op frequente prikkels omvat dat je positief reageert op de nieuwe prikkel 

o => Mere exposure omkeren door Crel functie van frequentie om te keren? vb. 

leren door instructies: Taal is ook AARR 

• Nieuw tijdperk leerpsychologie: Learning 2.0 

o Wordt leren beïnvloed door Crels? 

o Is leren bij (talige) mensen fundamenteel anders? 

o Nieuwe onderzoeksvragen 

▪ Hoe wordt Crel functie geleerd? 

▪ Hoe kan Crel functie veranderd worden? 

▪ Hoe interageren verschillende Crels? 

 

 



3. Mentale proces theorieën  
• Tot nu toe werd complex leren niet als een klasse gezien, dus enkel onderzoek naar  

aparte fenomenen 

•  Meestal vanuit het perspectief van associatieve modellen (vb. ketens van associaties) 

  CS1-------CS2-------US 

• Maar kan ook gebaseerd zijn op inferentieel redeneren op basis van proposities 

• Proposities ook nodig voor NAARR en AARR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het gebruik van leerprincipes voor het 
bevorderen van het welzijn van individuen, 
groepen en samenlevingen 

1. Is leerpsychologie nuttig?  
• Misschien denk je nog steeds dat de leerpsychologische kennis enkel van toepassing is 

op niet-menselijke dieren. Mensen lijken inderdaad allerlei unieke kenmerken te 

hebben zoals taal, creativiteit, en vrije wil, kenmerken die er voor zorgen dat hun 

gedrag, gedachten en gevoelens moeilijk voorspeld of beïnvloed kunnen worden. Een 

oppervlakkige lezing van ons boek zou dit idee misschien kunnen versterken omdat we 

vaak hebben verwezen naar onderzoek met schijnbaar eenvoudige organismes (vb. 

ratten en duiven) en procedures (vb. doolhoven en Skinner boxen). Maar de conclusie 

dat de leerpsychologie alleen relevant is voor ratten en duiven zou een grove 

misrepresentatie zijn van de inhoud van ons boek. Vaak is het zo dat de factoren die 

een invloed hebben op het gedrag van eerder eenvoudige organismes zoals planten, 

vissen, ratten, en duiven ook een hebben invloed op het gedrag van meer complexe 

dieren zoals dolfijnen, octopussen, bonobo’s en, jawel, ook mensen. 

• Om die reden kunnen de concepten die we in ons boek besproken hebben (vb. klassieke 

en operante conditionering) ook ingezet worden voor het bevorderen van het welzijn 

van mensen: 

o Deze concepten vormen de kern van interventies die een positieve impact hebben 

op het leven van miljoenen kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen.  

o Leerprincipes dragen bij tot ons begrip van gedrag in een economische context 

o Laten ons toe om het functioneren en welzijn van werknemers in bedrijven te 

optimaliseren.  

o Ze helpen psychologen bij het vormen van het gedrag van ouders en leerkrachten.  

o Ze worden gebruikt om drug en alcohol misbruik in te perken in de context van 

verslavingen.  

o Vormen het kloppend hart van vele therapieën voor de behandeling van fobieën, 

paniek- en angststoornissen, chronische pijn, psychose, en depressie.  

o En veel meer… 

• Leerpsychologische kennis niet enkel kan toegepast worden op het niveau van één 

individu maar ook op het niveau van groepen (vb. families, scholen). Misschien nog 

belangrijker – zeker gezien de wereldwijde uitdagingen waar we momenteel voor 

staan – zijn de toepassingen van leerprincipes bij het voorspellen en beïnvloeden van 

gedrag op het niveau van een cultuur, samenleving of systeem. 

 

 



2. Korte herhaling leerpsychologie 

 

 

• Er zijn verschillende manieren om de omgeving te manipuleren om gedrag te 

veranderen: 

o Regelmatigheden in aanwezigheid van een enkele stimulus 

o Regelmatigheden in aanwezigheid van twee stimuli 

o Regelmatigheden in aanwezigheid van stimuli en reacties 

o Interacties tussen regelmaat en meta-regelmaat 

• Als onze interventies succesvol zullen zijn, moeten we niet alleen kijken naar 

regelmatigheden maar ook naar hun moderatoren. Met andere woorden, we moeten 

onze interventies beschouwen als zoiets als cakerecepten ... als je een cake wilt 

bakken, gooi je niet alleen boter, suiker en bloem in de oven. Je vindt de juiste niveaus 

van elk en voegt ze op het juiste moment toe. Hetzelfde met interventies. Je moet 

uitzoeken wat de belangrijke regelmatigheden zijn en wat hun moderators zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze cursus heb je geleerd dat er systematische 

patronen in de omgeving zijn (ofwel door ons 

geplaatst, of die van nature voorkomen), en dat we 

deze patronen regelmatigheden noemen. Deze 

regelmatigheden kunnen ertoe leiden dat ons 

gedrag verandert op een manier die we kunnen 

voorspellen en beïnvloeden. Leerpsychologie omvat 

de studie van deze regelmatigheden, evenals de 

factoren die de relatie tussen hen en 

gedragsveranderingen matigen en mediëren. 



3. Functionele analyses 

3.1 Toegepaste leerpsychologie  

• In de toegepaste leerpsychologie probeert men daarentegen om interventies en 

technologieën te ontwikkelen die specifieke vormen van gedrag in de echte wereld 

kunnen veranderen.  

• Dit kan op twee manieren:  

o Toegepaste functionele leerpsychologie: via het manipuleren van 

regelmatigheden in de omgeving en potentiële moderatoren van leren 

o Toegepaste cognitieve leerpsychologie: via het beïnvloeden van de mentale 

processen die het effect van regulariteiten op gedrag mediëren 

• We zullen ons concentreren op de eerste, omdat ze de grootste impact in de echte 

wereld lijken te hebben. 

 

3.1.1 Applied Behavior Analysis (ABA) 

• Veel toegepaste functionele leerpsychologen hebben zich gegroepeerd en een veld 

gevormd dat bekendstaat als toegepaste gedragsanalyse  Applied Behavior 

Analysis of ABA 

• Deze groep is geïnteresseerd in de wetenschappelijke studie van 

gedragsverandering op basis van leerprincipes: 

1. De focus ligt op gedrag. Kwesties zoals huwelijksproblemen, agressie, 

overvloedige consumptie, en fobieën worden benaderd als zijnde problematisch 

gedrag waarvan men de frequentie wil beïnvloeden  

2. ABA is gebaseerd op de overtuiging dat leerprincipes ons kunnen helpen 

begrijpen van gedrag 

3. Men zal op basis van leerprincipes interventies ontwikkelen die gedrag 

beïnvloeden. Gedragsanalisten focussen hierbij op het manipuleren van de 

omgeving. Voorafgaand aan zo’n interventie zal de gedragsanalist eerst een 

functionele analyse maken van het gedrag dat hij of zij beoogt te veranderen 

 

• Een functionele analyse vereist het identificeren van de gebeurtenissen die 

voorafgaan aan (antecedenten) en volgen op (consequenties) het doelgedrag. Het 

vertelt ons welke antecedenten het gedrag controleren en welke uitkomsten het 

bekrachtigen. Eénmaal dat de functionele analyse uitgevoerd is zal de 

gedragsanalist bepalen wat de gewenste uitkomst is van de interventie en hoe de 

interventie er zal uitzien. De meeste functionele analyses volgen een vergelijkbare 

strategie.  



o Laten we ter illustratie eens kijken naar een fenomeen dat bekend staat als 

Trichotillomanie - dwangmatig verlangen om je haar uit te trekken (6 stappen): 

• STAP 1: identificeer het (de) gedrag (en) die we willen veranderen 

O Opmerking: in veel gevallen is het niet slechts één gedrag dat we willen veranderen, 

maar eerder een klasse van gedragingen (dwz een groep gedragingen die door 

dezelfde stimuli worden geactiveerd en gehandhaafd.)  

O Dus in dit voorbeeld willen we niet alleen om dwangmatig haartrekken te veranderen. 

We willen ook de hele klasse van gedragingen veranderen (bv. Naar haar zoeken, uit 

bepaalde lichaamsdelen trekken, het haar onderzoeken voor en na het uittrekken) 

 
 

• STAP 2: Verzamel baseline data 

O Als we eenmaal hebben uitgezocht welk gedrag(en) we willen veranderen, moeten we 

uitzoeken hoe vaak dat gedrag voorkomt. Op deze manier hebben we bij het 

implementeren van onze interventie pre-interventiegedrag en post-interventie 

gedragsniveaus. We kunnen deze vergelijken om te zien of de interventie succesvol 

was of niet. Met andere woorden, we verkrijgen basisgegevens voorafgaand aan de 

interventie.  

O We registreren gedrag en kunnen dit op verschillende manieren doen: 

A) elke instantie van het gedrag vastleggen [gebeurtenisopname] 

B) alleen specifieke tijdsperioden [intervalopname] 

C) over een lange tijdschaal [tijdsteekproef] 

 

• STAP 3: Identificeer de ABC’s 

O We identificeren de ABC’s:  

A) de prikkels die vóór het gedrag komen (antecedenten) 

B) de gedragingen waarin we geïnteresseerd zijn (behaviors) 

C) de prikkels die na die gedragingen komen (gevolgen/consequenties) 

O Dit helpt ons erachter te komen welke aspecten van de omgeving het gedrag kunnen 

beïnvloeden dat we willen veranderen.  

O In dit voorbeeld lijkt het bijvoorbeeld dat het haartrekgedrag alleen thuis gebeurt en 

niet op het werk, wanneer de persoon onaangename gedachten ervaart en 

lichaamshaar kan zien dat hij als lelijk of ongewenst beschouwt. Nadat ze aan het haar 

hebben getrokken, vervelen ze zich niet langer, zijn ze niet meer gestrest of boos 

(omdat ze nu bezig zijn met een taak of afgeleid worden door de fysieke sensaties). Ze 

ontsnappen ook aan de ongewenste gedachten. Anderen zien misschien de gevolgen 



van haren trekken en bekritiseren of vragen hen niet langer om bepaalde dingen te 

doen (d.w.z. Ze ontsnappen of vermijden onaangename taken), of ze verwijderen 

lichaamshaar dat ze lelijk of ongewenst vinden 

 
• STAP 4: What is The Function (WTF)? 

O Het is niet genoeg om te weten welke prikkels voor en na gedrag komen. We moeten 

ook weten of deze gebeurtenissen functioneren om het gedrag te activeren 

(functioneren als antecedenten), en het gedrag handhaven (functioneren als 

gevolgen). Het kan zijn dat ongewenste gedachten en thuis zijn beide vóór het trekken 

van haar komt, maar dat alleen thuis zijn functioneert als een sd (d.w.z. Als een signaal 

dat het trekken van haar tot bepaalde gevolgen zal leiden). Hetzelfde geldt voor de 

prikkels die na het trekken van het haar komen - het kan zijn dat haartrekken haar uit 

het lichaam verwijdert, maar dat het ontsnappen en vermijden van stress dient om het 

gedrag te behouden. 

O Met andere woorden, we moeten altijd WTF achterhalen: wat is de functie van de 

stimuli die het gedrag beheersen, en hebben ze deze functie echt of zijn ze slechts 

beschrijvend onderdeel van onze analyse 

 
 

• STAP 5: We change the contingencies 

O Nu we hebben vastgesteld wat volgens ons de ABC’s en de WTF zijn (d.w.z. De stimuli 

die het gedrag activeren en behouden en hoe ze dat doen), is het tijd om te testen of 

dit ook daadwerkelijk het geval is. Misschien hebben we het mis. We moeten dus 

ingrijpen in de onvoorziene omstandigheden om te zien of we de juiste stimuli hebben 

geïdentificeerd en of dit leidt tot een gedragsverandering. 

O Bv. in het huidige voorbeeld, als context (thuis zijn) een sd-signaal is dat haartrekken 

tot bepaalde gevolgen zal leiden, dan kunnen we de thuisomgeving manipuleren zodat 

deze de reactie niet activeert (we zouden bijvoorbeeld de spiegels kunnen bedekken 

rond het huis, verwijder alle instrumenten die de persoon heeft gebruikt om aan de 

haren te trekken, houd deuren open om de privacy te verminderen). Als de sd cognitief 



van aard is (bv. Een ongewenste maar het haartrekgedrag veroorzaakt), kunnen we 

ingrijpen door acceptatie en alternatieve coping-strategieën te versterken. Als de sd 

affectief van aard is (bv. Bepaalde emoties die haar trekken, kunnen we emotionele 

regulatie / bemiddelingsstrategieën introduceren. Als het verveling is, verwijderen we 

deze stimulus (bijvoorbeeld door meer stimulerende activiteiten te introduceren). 

O Evenzo moeten we de gevolgen aanpakken en de r-sr-relatie verbreken. We kunnen dit 

op verschillende manieren doen. Als de consequenties bij het trekken van haren 

bijvoorbeeld zintuiglijk zijn (bv. Het voelt prettig om aan het haar te trekken), dan 

versterken we differentieel ander gedrag (dro) dat vergelijkbare gevolgen heeft (bv. 

Dezelfde zintuiglijke resultaten produceren via haarborstels, pennen, massages). Als de 

gevolgen motorisch van aard zijn (bv. Ontsnappen aan of vermijden van verveling, 

versterken we differentieel onverenigbaar gedrag dat verveling vermindert en 

onverenigbaar is met haren trekken; bv. Klei of breien). Hetzelfde geldt voor sociale 

gevolgen. 

O Het punt hier is dat we ons bezighouden met contingency management - we testen 

systematisch of de functionele analyse die we hebben uitgevoerd correct was door de 

stimuli die het gedrag beheersen te veranderen. Als we succesvol zijn, moeten we een 

verandering in het onderzochte gedrag waarnemen. Als onze functionele analyse 

onjuist was (wat mogelijk is), moeten we teruggaan naar de eerdere stappen en de 

ABC’s en WTF identificeren die we eerder hebben gemist. 

 

• STAP 6: Generalisatietraining (hoe zorgen we dat de verandering blijft?) 

O Stel je voor dat we testen en zien dat onze interventie werkt. We willen ervoor zorgen 

dat de gedragsverandering die we hebben vastgesteld in de tijd en context wordt 

gehandhaafd (d.w.z. Dat de uitkomst blijft hangen) 

O Neem het voorbeeld van haartrekken: stel je voor dat de cliënt na de behandeling niet 

meer thuis haar haren trekt, maar dat ze dat nog steeds doet in de badkamer van het werk 

of bij haar zus thuis. Zo ja, dan is het nieuwe gedrag niet veralgemeend (generalized) 

O Gedragsinterventies zijn zeer effectief als ze probleemgedrag in veel verschillende situaties 

met verschillende individuen verminderen  We kunnen dit helpen voorkomen door te 

trainen voor generalisatie 

 



O Generalisatie kan plaatsvinden in: instellingen, tijd en tussen mensen 

O Het treedt op wanneer het gedrag zich in deze verschillende dimensies voordoet zonder 

dat extra interventie nodig is: 

▪ Stimulus-generalisatie: verschillende stimuli en contexten veroorzaken het nieuwe 

gedrag dat we in de interventie hebben vastgesteld 

▪ Generalisatie van de respons: verschillende leden van de gedragsklasse worden ook 

gecontroleerd door de prikkels waaruit de interventie bestaat 

▪ Gedragsonderhoud: de gedragsverandering die we in de interventie hebben vastgesteld, 

blijft bestaan, zelfs nadat we de onvoorziene gebeurtenissen uit de interventie hebben 

verwijderd 

 

3.2 De effectiviteit van de interventie checken 
• Na het uitvoeren van stap 1 tot stap 5, moet je je afvragen: werkte dit allemaal? Met 

andere woorden, heeft onze interventie de wens tot gedragsverandering 

veroorzaakt? Om dit te beantwoorden, moeten we een efficacy test uitvoeren (d.w.z. 

testen of onze interventie effectief was). 

1. In A-B-A-B-ontwerpen: wisselen we af tussen een A-fase waarin niet wordt 

ingegrepen (baseline) en de B-fase waarin wel wordt ingegrepen 

o Bv. tijdens de A-fase zou je herhaaldelijk hun gedrag meten om te bepalen hoe 

vaak het gedrag voorkomt. In de B-fase manipuleer je de contingenties die dit 

gedrag ondersteunen. Als er een verandering is in het gedrag van de cliënt (bv. Ze 

trekt niet langer haar haar uit met een hoge snelheid), en onze interventie was 

verantwoordelijk, dan zou het terugbrengen van de A-fase ertoe moeten leiden 

dat het gedrag terugkeert naar wat het eerder was (d.w.z. moet de cliënt weer 

snel haar haren uittrekken). Door de B-fase terug te brengen, zou het gedrag 

opnieuw moeten veranderen. 

o Opmerking: we kunnen dit vaak niet doen in klinische omgevingen omdat het 

onethisch zou zijn om de persoon opnieuw bloot te stellen aan schadelijk of 

problematisch gedrag als dit. Daarom zijn A-B-A-B-ontwerpen nuttig, maar niet in 

alle situaties. Daarom hebben we een andere manier nodig om te meten of onze 

interventie effectief was. 

 

 

 

 

 



2. Multiple baseline design: de interventie en de basislijn wordt tegelijkertijd toegepast. 

o Er zijn verschillende soorten ontwerpen met meerdere basislijnen. We kunnen 

meerdere basislijnen toepassen op gedragingen. Zo zouden we onze interventie 

bijvoorbeeld eerst kunnen toepassen op één gedrag (haren uit het hoofd trekken) 

en vervolgens op een tweede gedrag (haren uit wenkbrauwen trekken) en dan op 

een derde gedrag (haren uit de oksels trekken). Op deze manier zien we in elk geval 

een afname van gedragsgraden voor en na de interventie. Het basislijngedrag is 

echter nog steeds hoog wanneer de interventie niet wordt toegepast (zie het 

tweede en derde deel van de bovenstaande grafiek). 

 

o We konden ook testen met behulp van multiple baselines across subjects: we 

kunnen de interventie bijvoorbeeld toepassen op één persoon (Rachel) en 

vervolgens op een later tijdstip op een tweede persoon (Joey) en vervolgens op een 

later tijdstip op een derde persoon (Monica). Op deze manier zien we dat de 

baseline gedragsniveaus binnen proefpersonen afnemen. Maar het basisniveau van 

gedrag tussen proefpersonen is nog steeds hoog totdat de interventie in hun 

specifieke geval wordt toegepast. Merk op dat dit type ontwerp nuttig is in niet-

klinische contexten waar het gedrag ongewenst maar niet gevaarlijk is (bv. op 

school of werk) 

 
 

o Ten slotte konden we testen of onze interventie effectief was met behulp van een 

multiple baseline across settings design. We zouden onze interventie eerst in één 

context (bv. de badkamer) en vervolgens in een tweede context (bv. de slaapkamer) 

en vervolgens in een derde (bv. woonkamer) kunnen toepassen. Op deze manier 



zien we binnen elke setting een afname van baseline naar post-interventie gedrag. 

Maar het basisniveau van gedrag is nog steeds hoog tussen instellingen, totdat de 

interventie wordt toegepast (zie het tweede en derde deel van de grafiek). 

 

3.3 Voorbeeld 
➢ Stel je voor dat je vriend (Mark) samen met twee andere mensen op een kleuterschool 

werkt. Ze zijn alle drie verantwoordelijk voor de zorg voor 30 kinderen. Ze hebben niet 

veel tijd voor een individueel kind en zijn overdag constant bezig. Op een dag merkt 

Mark dat een van de kinderen (Maggie) begint te huilen en nu de meeste dagen huilt. 

Hij geeft er de voorkeur aan dat het kind stopt met huilen en haar tijd besteedt aan 

socializen met de andere kinderen. Hierdoor zou hij meer tijd aan zijn andere taken 

kunnen besteden en minder tijd hebben om het kind te troosten en te voorkomen dat 

ze gaat huilen. Het kind zou de tijd ook kunnen gebruiken om te leren spelen met 

andere kinderen en te socializen. 

• STAP 1: We identificeren het gedrag dat we willen veranderen. In dit geval is het 

Maggie dat elke dag huilt. Het is niet dat we helemaal niet willen dat Maggie huilt, 

alleen om de hoge snelheid (en intensiteit) van dat gedrag te verminderen. 

 

• STAP 2: Stap 2 vereist dat we enkele basisgegevens verzamelen over het gedrag van 

Maggie. We zien dat er veel dagen zijn dat ze niet huilde. Dan begint ze ineens op 

hoog niveau te huilen. Maar niet altijd. Sommige dagen zijn beter dan andere. Dit 

suggereert dat er iets in haar omgeving is dat het huilgedrag veroorzaakt en in stand 

houdt. Maar voor nu hebben we een idee van haar baseline huilsnelheid. 

 



• STAP 3 en 4: we moeten uitzoeken welke prikkels komen voor en na het huilgedrag 

waarin we geïnteresseerd zijn. We observeren het kind in hun omgeving en door met 

haar ouders te praten, merken we dat het huilgedrag alleen op de kleuterschool 

voorkomt. Het komt ook alleen voor wanneer een bepaalde medewerker (Homer) 

aanwezig is en wanneer het kind geen stimulatie heeft (d.w.z. niet bezig is met spelen). 

We merken ook dat wanneer ze huilt Homer naar haar loopt en haar kalmeert en met 

haar speelt. We merken dat huilen minder waarschijnlijk is als Homer op een bepaalde 

dag niet werkt of als ze bezig is met spelen. Het lijkt er dus op dat de kleuterschool, 

Homer en verveling allemaal als Sds functioneren, terwijl sociale aandacht en 

ontsnappen aan verveling als Srs kunnen functioneren.  

 

• STAP 5: we bedenken een contingency management interventie. Als sociale aandacht 

en ontsnappen aan verveling bijvoorbeeld als Sr functioneren, moeten we deze R-Sr-

relatie (huilen  sociale aandacht) met uitsterven bedreigen. Terwijl we dit doen, 

kunnen we de toegang tot dezelfde bekrachtiger differentiëren via ander gedrag 

(DRO) - we negeren bijvoorbeeld het huilgedrag en prijzen het kind wanneer het 

samen met andere kinderen speelt. We kunnen deze relatie ook onder controle 

brengen van een bepaalde setting (bijvoorbeeld een bepaald deel van de 

kleuterschool). Met andere woorden: breng goed gedrag en toegang tot versterkers 

onder stimulusbeheersing. 

 

• STAP 6: Als resultaat van onze tussenkomst merken we dat Maggie's huilgedrag 

aanzienlijk is afgenomen. Maar we willen ervoor zorgen dat het gedrag dat we 

hebben gevormd, in de loop van de tijd gegeneraliseerd wordt (dat wil zeggen 

vandaag, volgende week, volgende maand), in alle context (bijv. Thuis, de 

kleuterschool, in de winkel) en tussen individuen (bijvoorbeeld niet alleen met 

Homer maar ook met haar moeder Marge). Dit is de reden waarom we zouden 

trainen voor generalisatie van stimulus en respons en controleren op gedragsbehoud. 

 



3.5 Het vormen van het gedrag van individuen  

3.5.1 Intellectuele beperkingen (bv. autisme)   

• De leerprincipes die we in het laboratorium hebben ontdekt, zijn gebruikt om 

interventies te produceren die het leven van mensen met een ontwikkelings- of 

verstandelijke beperking verbeteren. Voordat operante technieken werden gebruikt 

om kinderen en volwassenen te helpen vaardigheden te verwerven zoals zelfzorg, 

sociale en communicatierepertoires, leefden velen een kort en onvervuld leven, 

geïsoleerd en afgezonderd in instellingen. 

• Neem autismespectrumstoornissen (ASS): personen met ASS vertonen vaak: (a) 

verminderde communicatie (repetitieve spraakpatronen, vertraagde ontwikkeling), 

(b) tekortkomingen in sociale interacties (slecht oogcontact of emotionele 

wederkerigheid), en (c) abnormale gedragspatronen (repetitieve of stereotiepe 

interesses en activiteiten). Mensen met ASS hebben vaak last van andere 

problemen, zoals slaap- en voedingsstoornissen, vertragingen bij 

zindelijkheidstraining, zelfverwonding, agressief gedrag, genetische en medische 

aandoeningen, evenals cognitieve stoornissen. Veel van deze gedragsproblemen en 

tekorten kunnen met EIBI worden aangepakt. 

• Early and intensive behavioral intervention (EIBI's) is een van de meer 

wetenschappelijk onderbouwde benaderingen die beschikbaar zijn voor de 

behandeling van gedragstekorten en problemen die verband houden met ASS. 

• EIBI's bestaan doorgaans uit een 'pakket' van procedures die 

o Vanaf jonge leeftijd (vanaf 3-4 jaar) systematisch worden toegepast 

o Intensief zijn (20-40 uur per week) 

o Geïndividualiseerd 

o Uitgebreid zijn en ouders en verzorgers opleiden om als co te dienen -

therapeuten. 

• EIBI's worden doorgaans gedurende meerdere jaren geïmplementeerd en proberen 

het algehele functioneren van het kind te verbeteren (bijv. Sociaal gedrag 

verhogen, spreek- en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, zelfstimulatie en 

agressief gedrag elimineren). Bij het trainen van een nieuwe vaardigheid 

(bijvoorbeeld spelen met anderen), wordt de vaardigheid opgesplitst in kleiner 

gedrag. Ze bieden het kind tal van leermogelijkheden die het gewenste gedrag 

vormen in een progressieve ontwikkelingsvolgorde, te beginnen met basisgedrag en 

vervolgens door te gaan naar meer complexe vaardigheden en repertoires. 

• 1 small part of EIBI = Natural Environment Training 

o Alle delen van de dag van een kind moeten in het programma worden 

opgenomen (bv. maaltijden, aankleden en sociale interacties). 

o Deze procedure maakt gebruik van natuurlijk voorkomende 

vestigingshandelingen (bv. honger) om taalvaardigheden te leren (het teken voor 

‘eten maken om toegang te krijgen tot versterkers zoals koekjes). Mogelijk 

moeten we in eerste instantie prompts gebruiken en generalisatie in de training 

inbouwen (bv. Gebruik van verschillende stimuli, instellingen en therapeuten), 



zodat de verbale reacties die worden getraind, eerder in verschillende settings 

voorkomen. 

 

 
 

• Hoewel EIBI's schijnbaar tijdrovend en middelenintensief zijn, zijn ze veel 

kosteneffectiever dan een leven lang toezicht of institutionalisering te bieden. Wat 

nog belangrijker is, ze lijken te werken: deze interventies voorzien kinderen en 

volwassenen van dagelijkse levensvaardigheden, verbeteren het intellectuele 

functioneren, taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden, en laten velen 

leven op manieren die voorheen ondenkbaar waren. 

3.5.2 Klinische problemen 

• Geestelijke gezondheidsproblemen en middelenmisbruik vormen een enorme 

economische last voor de samenleving. Ook de leerpsychologie heeft hier een rol 

gespeeld. Het heeft ons inzicht gegeven in hoe, wanneer en waarom veel klinische 

problemen zich ontwikkelen, en heeft ons geholpen om effectieve behandelingen te 

bedenken om die problemen te verlichten. 

• Traditional Behavioral Therapy 

o Gedragsprincipes stonden centraal in de opkomst van gedragstherapie begin de 

20e eeuw. 

o Het kerndoel van BT is om a) die omgevingsfactoren te veranderen die van 

invloed zijn op onaangepast gedrag door (b) gedragsprincipes te gebruiken om 

de problemen te verklaren en te behandelen 

o Therapie omvat doorgaans vergelijkbare stappen als wat we eerder bespraken: 

voer een functionele analyse uit van het probleemgedrag - vaak door middel van 

individuele casusontwerpen - en opereer vervolgens op de onvoorziene 

omstandigheden die dat gedrag handhaven. 

• Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand de kliniek binnenkomt met vliegangst en zegt 

dat deze fobie voor het eerst ontstond toen ze tijdens een eerdere vlucht extreme 

turbulentie ervoeren. De clinicus zou eerst een functionele analyse uitvoeren (d.w.z. 

wat zijn de antecedent, gedragingen en gevolgen, evenals eigenschappen van de 

persoon en context die moeten worden veranderd om het probleem (doel) gedrag 

te verminderen en alternatief gedrag te vergroten)? 



 
 

• BT heeft tot veel procedures geleid voor de behandeling van klinische problemen. 

Een bekende techniek is exposure. Exposure techniques zorgen ervoor dat het 

individu geleidelijk wordt blootgesteld aan de gevreesde gebeurtenis met als doel 

het verminderen van angstreacties bij opeenvolgende en incrementeel verhoogde 

blootstelling. 

 

• Opkomende therapeutische benaderingen zoals dialectische gedragstherapie, 

functionele analytische psychotherapie, integratieve gedragstherapie voor koppels, 

en ACT deelden twee kernideeën: 
a. een nadruk op gedragsmatige principes en omgeving is cruciaal als we psychisch 

lijden willen begrijpen en behandelen 

b. de erkenning dat ook taal en cognitie menselijk gedrag bepalen en dus moeten 

opgenomen worden de functionele analyse 

• De meeste therapieën (vb. ACT) leggen niet de nadruk op het veranderen van 

iemands gedachten en gevoelens; in de plaats daarvan, wordt de aandacht gelegd 

op welke functies die gedachten en gevoelens hebben voor het individu, en hoe de 

omgeving die functies veroorzaakt en in stand houdt.   
o Stel je bijvoorbeeld een spreker voor die in het openbaar de gedachte heeft: 'Ik 

krijg een paniekaanval' terwijl ze naar een podium loopt. Een ACT-therapeut gaat 

er misschien niet van uit dat deze gedachte noodzakelijkerwijs schadelijk is of dat 

deze moet worden uitgeroeid of herzien. Ze zouden eerder kunnen vragen: 'Hoe 

kun je je met deze gedachte verhouden op een manier die bevordert wat je wilt?' 

• De angst voor vliegen een 

geconditioneerde angstrespons is, 

afkomstig van een omgevingsgebeurtenis 

(vb. turbulentie tijdens het vliegen), waarbij 

vliegen gepaard werd met een aversieve 

ervaring. 

• Het vermijden van vliegen wordt 

waarschijnlijk bekrachtigd omdat het leidt 

tot een afname in contact met die 

beangstigende situatie  



3.5.3 Middelenmisbruik  

• We weten nu bijvoorbeeld dat mensen en niet-mensen zelf (R) drugs (Sd) zoals 

cocaïne, heroïne, alcohol, nicotine en marihuana zullen toedienen, en dat de 

fysiologische gevolgen hiervan (Sr) overweldigende controle kan hebben over hun 

gedrag, ongeacht de kosten. Studies tonen inderdaad aan dat in situaties waar er 

onbeperkte toegang is tot drugs en geen andere versterkers, niet-menselijke dieren 

deze voortdurend zelf zullen blijven toedienen, zelfs tot aan de dood ... 

• Drugsverslaving kan worden gezien als operant gedrag en drugsgebruik als een 

bepaald type operant gedrag (d.w.z. een keuze tussen het gebruik van een medicijn 

en niet het gebruik van een medicijn). Vanuit dit perspectief is er een competitie 

tussen de versterkende (of straffende) gevolgen voor het wel of niet gebruiken van 

drugs. In de taal van de leerpsychologie oefent de relatieve versterkende (of 

straffende) waarde van drugs- en niet-drugprikkels een krachtige controle uit over 

iemands keuzes. 

 
 

• Als we drugsgebruik als operant gedrag beschouwen, kan drugsmisbruik worden 

behandeld met wat we in het laboratorium hebben geleerd over operante 

conditionering. Zo zijn bijvoorbeeld contingentie management behandelingen voor 

drugsverslaving zo'n voorbeeld. Deze creëren in feite operante onvoorziene 

gebeurtenissen die gedrag versterken dat onverenigbaar is met drugsgebruik. Laten 

we twee voorbeelden nemen: 

1. Deposit contracting procedures: vereisen dat mensen een aanbetaling doen van 

een bepaalde som geld voor de start van het programma. Deze som kan na 

verloop van tijd terug verdiend worden op voorwaarde dat er een vermindering 

in druginname wordt vastgesteld. Dit op voorhand bepaalde engagement dient 

als een ‘contract’ tussen de persoon die probeert om te stoppen en de clinicus of 

onderzoeker. In tegenstelling tot andere procedures, wordt dus het geld van de 

deelnemer gebruikt om abstinentie te bekrachtigen 

2. Voucher-based procedures: bv. tijdens een abstinentie bekrachtigingsinterventie 

om cocaïneverslaving te behandelen, kan men aan de deelnemers vragen om 

regelmatig biologische samples te geven (vb. urine). Aan de hand hiervan wordt 

getest of de drug aanwezig is. Bekrachtiging (meestal in de vorm van tokens of 

vouchers) wordt gegeven als de test bevestigt dat de drug afwezig is in het 

systeem van het individu. Als de drug wel gedetecteerd wordt in het sample, 

worden de bekrachtigers onthouden of gereduceerd. 



• Dit soort interventies verminderen het drugsgebruik in veel populaties (bv. 

zwangere moeders, adolescenten, werknemers, gezondheidswerkers en mensen 

met psychische problemen), met een reeks versterkers (bv. Voedsel, geld, 

onderdak, kleding), onvoorziene gebeurtenissen (bv. intermitterende versus 

continue versterking), contexten (bv. klinieken en werkplekken) en soorten drugs 

(bv. cocaïne, methadongebruik, sigaretten, heroïne, marihuana en alcohol). 

• Op vouchers gebaseerde versterking is een van de meest effectieve behandelingen 

die beschikbaar zijn voor cocaïneverslaving, terwijl contingency management een 

van de effectievere benaderingen is om onthouding tijdens en na drugsbehandeling 

te bevorderen. Deze klasse van procedures vermindert niet alleen het drugsgebruik, 

maar bevordert ook de naleving van voorgeschreven medicatie en verhoogt de 

retentie in behandelprogramma's. 

3.6 Van individuen naar groepen 

3.6.1 Thuis 

• ‘Dwang’ (coercion) wordt gedefinieerd als het controleren van gedrag via (a) 

bestraffing of dreigen met bestraffing of (b) negatieve bekrachtiging die bestaat uit 

het wegnemen van een bestraffer 

• Dwang kan gezinsgedrag op veel manieren beïnvloeden:  
1. Beeld je in dat een kind één van de andere kinderen bekritiseert, waarop het 

tweede kind gelijkaardig reageert. Aangezien geen van beide kinderen het gedrag 

van de ander als aangenaam ervaart, worden ze kwaad, roepen of slaan ze (R) 

wat ervoor zorgt dat de hele interactie beëindigd (Sr) wordt. Het gedrag ‘kwaad 

worden’ wordt dus negatief bekrachtigd door het beëindigen van de aversie 

interactie.  

2. Iets gelijkaardigs kan gebeuren in een dwingende ouder-kind interactie waarbij de 

ouder het kind vraagt om een bepaalde activiteit (bv. klusjes of huiswerk) uit te 

voeren en het kind aversief reageert in de hoop deze activiteit te kunnen 

vermijden (bv. door te roepen, te slaan of weg te vluchten). Als het kind hierin 

slaagt en de ouder zich dus terugtrekt, gebeuren er twee dingen: (a) het feit dat 

de gevraagde activiteit succesvol vermeden wordt (Sr) bekrachtigt de aversieve 

reactie (R) van het kind en (b) de beëindiging van deze aversieve reactie (Sr) 

bekrachtigt het terugtrekkingsgedrag (R) van de ouder.  

3. Ten slotte reageren partners vaak op elkaars verbale kritiek of klachten (Sd) met 

een eigen vijandige reactie (R). Een cyclus van negatieve bekrachtiging kan 

ontstaan wanneer een partner occasioneel reageert met kwaad gedrag en dit 

tijdelijk het aversieve gedrag van de ander beëindigt (Sr). 

• Net zoals ratten op een hendel zullen blijven drukken om een schok te vermijden, 

zullen familieleden aan elkaar aversieve prikkels blijven toedienen om ongewenst 

gedrag tot een minimum te beperken. Hoewel dit op korte termijn effectief is, 

kunnen dergelijke dwingende patronen op lange termijn nefast zijn.  

• Dwingende patronen die binnen het gezin aangeleerd worden voorzien agressieve 

kinderen van een agressief gedragsrepertoire en gebrekkige pro-sociale 



vaardigheden zoals samenwerking en impulscontrole - vaardigheden die werden 

gevonden in de families van niet-agressieve kinderen. 

• Op school slagen agressieve kinderen er niet in om met leerkrachten samen te 

werken en leren ze minder dan hun niet-agressieve leeftijdsgenoten. Ze werken op 

de zenuwen van die leeftijdsgenoten, die hen op hun beurt actief gaan vermijden. 

In de middelbare school lopen ze een academische achterstand op en hebben ze 

minder vrienden. De conflicten thuis hebben ook vaak als gevolg dat hun ouders 

het hebben opgegeven om hun gedrag nog te monitoren of grenzen te stellen, 

waardoor ze vrij gelaten worden om op te trekken met agressieve leeftijdsgenoten. 

Dergelijke afwijkende vriendengroepen groeien uit tot een bakermat voor 

meerdere soorten probleemgedrag. Op volwassen leeftijd zijn ze meer geneigd om 

conflicten met partners uit te lokken, door een echtscheiding te gaan, en kinderen 

met gelijkaardige problemen op te voeden, wat de vicieuze cirkel van dwang 

verderzet. 

 

• Vanuit het perspectief van een leerpsychologie moeten we, om het gedrag van 

kinderen, ouders en partners te veranderen, eerst de omgeving waarin ze zijn 

ingebed veranderen. We kunnen dit doen door onvoorziene gebeurtenissen vast te 

stellen die prosociale interacties versterken en dwang verstoren. 

• Een manier om dit te doen is door ouders te laten deelnemen aan Behavioral Parent 

Training (BPT):  

o BPT omvat het vaststellen van onvoorziene omstandigheden tussen de ouder en 

het kind die het gedrag van het kind ten goede beïnvloeden. Deze programma's 

leren ouders om dwangmatige praktijken (zoals woede, kritiek of fysieke 

afschrikking) te vermijden die ongewenst gedrag van kinderen straffen. In plaats 

daarvan wordt hen geleerd om gewenst gedrag te versterken (bv. versterking van 

prosociaal gedrag, terugtrekken van aandacht voor wangedrag door het gebruik 

van negeren of time-out). 

• Het leuke is dat deze programma's lijken te werken: ouders die deelnamen aan één 

BPT-programma zagen de komende negen jaar minder agressie van kinderen, 

kindermishandeling door ouders, pleegzorgplaatsingen en verbeteringen in de 

huwelijksrelaties. 



3.6.2 School 

• Om een ‘nurturing’ omgevingen te creëren die het gedrag van scholen en hun 

leden (studenten en leerkrachten) beïnvloeden, kunnen we eenzelfde aanpak 

volgen als bij gezinnen:  
1. Ten eerste moeten we de impact van dwang minimaliseren: leerkrachten 

schenken bijvoorbeeld vaak meer aandacht aan probleemstudenten dan aan 

studenten die zich goed gedragen omdat (a) probleemstudenten de les 

verstoren en (b) deze aanpak bekrachtigd wordt (als de probleemstudent 

gehoorzaamt aan het bevel van de leerkracht, verhoogt het eindigen van het 

probleemgedrag de kans dat de leerkracht in de toekomst nog bestraffend zal 

optreden).  

 Maar ook het louter aandacht besteden aan probleemgedrag kan het 

probleemgedrag van de student bekrachtigen, wat kan leiden tot een vicieuze 

cirkel van dwang gelijkaardig aan degene die we beschreven in het gezin. 

 

• De principes van de leerpsychologie zijn reeds gebruikt om praktijken te ontwerpen 

die leerkrachten helpen om prosociaal gedrag bij hun studenten aan te moedigen. 

Een bekend voorbeeld is de Good Behavior Game (GBG):  

o In dit spel specifieert de leerkracht welke types gedrag bekrachtigd zullen 

worden (meer bepaald gedrag dat van het klaslokaal een prettige plek voor 

onderwijs maken).  

o Ze verduidelijkt vervolgens ook welke soorten gedrag incompatibel zijn met die 

doelen (dus welk gedrag uitgedoofd moet worden) en wat de gevolgen zullen zijn 

als men dit gedrag stelt (meer bepaald het geven van strafpunten).  

o Van beide types gedrag worden voorbeelden aangeboden zodat studenten 

kunnen leren welke gedragingen leiden tot welke gevolgen. Bovendien 

implementeert de leerkracht de spelregels op sommige momenten maar niet op 

andere (ze gebruikt dus een interval bekrachtigingsschema).  

o De kinderen worden ingedeeld in groepen en de groep met het laagste aantal 

strafpunten krijgt toegang tot één of andere bekrachtiger.  

o Er wordt gebruik gemaakt van een scorebord zodat elke groep kan bijhouden 

hoe zij en de andere groepen presteren.  

• Opmerkelijk genoeg heeft dit relatief simpel spel al in meer dan vijftig studies in 

allerlei klascontexten kinderen kunnen motiveren om samen te werken en zowel 



storend gedrag bij de kinderen als stress bij de leerkracht kunnen reduceren. Nog 

interessanter is dat kinderen die blootgesteld werden aan een GBG minder kans 

liepen om in hun adolescentie gearresteerd te worden of te beginnen roken, en om 

verslaafd te geraken aan drugs, suïcidaal te zijn of misdaden te plegen in hun 

volwassen leven. Met andere woorden: deze simpele gedragstoepassing (GBG) kan 

zelfs levens redden. 

 

3.6.3 Maatschappelijk niveau 

• Tot dusver hebben we gezien hoe concepten uit de leerpsychologie kunnen worden 

gebruikt om het welzijn op individueel en groepsniveau te verbeteren. Toch gaat 

hun potentieel nog verder. We kunnen dezelfde concepten gebruiken om het 

gedrag van bedrijven, regeringen en samenlevingen vorm te geven op een manier 

die ervoor zorgt dat de meeste mensen gezond, productief en zorgzaam zijn. Een 

dergelijke aanpak vereist dat we onze aandacht verleggen van individuen, gezinnen 

en scholen naar hele bevolkingsgroepen. Helaas is het leren van psychologie niet 

goed in het beïnvloeden van gedrag op maatschappelijk niveau.  

4. Conclusie 

 

 



Doordenkers 

Doordenker 1.: Hebben we de functionele benadering echt nodig? 

De functionele benadering van de leerpsychologie heeft in het verleden geleid tot 

belangrijke bevindingen en inzichten en blijft dit ook nu nog doen. We blijven dus overtuigd 

dat een gedegen inzicht in de leerpsychologie vereist dat de functionele benadering wordt 

besproken, alsook de inzichten die deze benadering heeft voortgebracht. Ten tweede zijn we 

akkoord met de beoordelaar dat men functionele kennis over leren (of kennis over de 

voorwaarden voor leren zoals de beoordelaar het beschrijft) kan scheiden van cognitieve 

kennis over leren. Te vaak wordt functionele en cognitieve kennis over leren met mekaar 

vermengd. Zo beschouwen sommige cognitieve leerpsychologen conditionering als 

grotendeels identiek aan het mentale proces van associatievorming. Zelden of nooit wordt 

een onderscheid gemaakt tussen bekrachtigers en beloningen, wat leidt tot wijdverspreide 

misverstanden en problemen. Voor functioneel georiënteerde onderzoekers biedt iets een 

verklaring wanneer het toelaat om gedrag te voorspellen en beïnvloeden. Cognitieve 

onderzoekers hebben echter een ander wetenschappelijk doel: zij willen weten via welke 

mentale processen elementen in de omgeving een invloed kunnen hebben op gedrag. Voor 

hen is het niet voldoende om aan te tonen dat een contingentie tussen hendel duwen en 

voedsel een invloed heeft op de frequentie van hendel duwen. Ze willen ook weten hoe dit 

effect kan optreden (vb. via het vormen van associaties). Functionele verklaringen bieden 

inderdaad geen verklaring voor waarom bepaalde voorwaarden in de omgeving belangrijk 

zijn voor leren. Maar de kennis dat een bepaalde chemische verbinding of een bepaald 

gedrag een functie is van bepaalde voorwaarden in de omgeving laat ons wel toe om de 

chemische verbinding of het gedrag te voorspellen en beïnvloeden. Vanuit een functioneel 

standpunt kan dit weldegelijk beschouwd worden als een verklaring. Als de waarde van de 

functionele benadering enkel beoordeeld wordt in termen de cognitieve verklaringen dat 

het genereert, dan is de waarde van de functionele benadering inderdaad beperkt want deze 

benadering is niet gericht op het genereren van cognitieve verklaringen. Maar als men 

aanvaardt dat het waardevol is om gedrag te voorspellen en te beïnvloeden, dan is het 

overduidelijk dat de functionele benadering een waardevolle verklaring van gedrag biedt.  

 

Doordenker 2.: Hebben we de cognitieve benadering echt nodig? 

Als je als wetenschapper streeft naar het begrijpen van mentale mechanismes, dan is er 

geen andere optie dan een cognitieve benadering te volgen. Als je een functionele 

wetenschapper bent, dan kan je in principe je doelen bereiken zonder iets te weten over de 

cognitieve benadering want louter op basis van functionele kennis kan je gedrag voorspellen 

en beïnvloeden. Vanuit dit perspectief is er een asymmetrische relatie tussen de functionele 

en de cognitieve leerpsychologie: een functionele benadering is mogelijk zonder de 

cognitieve benadering maar de cognitieve benadering kan niet bestaan zonder functionele 

kennis. Zoals we besproken hebben in Hoofdstuk 5, moeten cognitieve psychologen zich niet 

noodzakelijk zorgen maken over het gebrek aan toepassingen van hun werk want hun doel 

bestaat er in om kennis te verwerven over mentale mechanismes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


