
Sociale Cognitie & Groepsprocessen 
Lessen kan je samen online volgen, studententijd is eenzaamste tijd

Staan maar 1 week online

Beide lessen en handboek kennen, overlap is niet volledig + engelstalige artikels op Ufora. 

Artikels niet te kennen, maar eerder “inspirerend”

Integratiesemenarie als voorbereiding groepswerk

Hij leest onze groepswerken zelf -> verras hem

Onderzoek is eerder leerproces, niet evaluatie (maar wel op punten)


Deel 2: Sociale cognitie en attitudes 
Hoofdstuk 6: Sociale cognitie

6.1 Sociale cognitie, een inleiding (schema’s)

6.1.1 De sociaal-cognitieve benadering

Sociale cognitie: een domein binnen de sociale psychologie dat de cognitieve basis van 
sociaalpsychologische fenomenen onderzoekt en tracht te begrijpen. 

Focust op cognitieve basis van sociale fenomenen

Wat zijn de gevolgen van hoe mensen denken? 

Stelling 1. De actieve waarnemer: we spelen een actieve rol bij het waarnemen (zien, horen, 
voelen, enz.) van onze omgeving

Door het mechanisme van aanvulling en selectie dat put uit doelstellingen/verwachtingen/kennis

- Aanvulling kan gezien worden als extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit de waarnemer, 

terwijl

- Selectie ervoor zorgt dat slechts een beperkt deel van de stimulusinformatie in de waarneming 

vervat is

We voegen zelf dingen toe aan onze waarneming (we weten allemaal dat Arne benen heeft)

We selecteren ook (we leren de slide, maar niet het nummer van de slide)

Wij halen meer informatie uit een beeld/tekst omdat we deze aanvullen met eigen kennis. We 
nemen meer waar dan dat er waar te nemen is (aanvullen)

- De skinhead is een agressieveling

- De oudere heer heeft geen geluk de skinhead tegen te komen

Wij halen minder informatie uit beeld/teksy vanwege doelstellingen en verwachtingen (selectie)

- Er staat een vrouw op het voetpad

- Er rijdt een auto voorbij

- Er staat een stelling op het voetpad

Kennis die in het langetermijngeheugen opgeslagen is, noemt men schema’s. Bij de waarneming 
worden deze schema’s opgeroepen.

Schema’s: zitten in langetermijn geheugen en bepalen hoe wij waarnemen -> stimuli activeren de 
relevante schema’s, de stimulus wordt een aanvulling op het schema

Het is niet de stimulus zelf, maar hoe we denken over iets (schema)  dat bepaalt hoe we reageren

Mentale representaties: de geselecteerde en aangevulde informatie wordt “binnen” de waarnemer 
voorgesteld

- Selectie uit stimulus-informatie

- Aanvulling uit schema’s

Stelling 2. Cognities bepalen het gedrag

Lewin (1951): sociaal gedrag kan beter begrepen worden vanuit de perceptie van de omgeving 
dan vanuit de omgeving zelf

S -> infoverwerking

	 -> mentale representatie (Cognities)

	 	 -> R (Gedrag)

De informatieverwerking en de mentale representatie zijn bepalend voor het gedrag

Zelf vervullende voorspelling: belangrijkste voorbeeld Rosenthal

Deze helft van de klas zal dit jaar veel cognitieve vooruitgang kunnen maken -> werd 
aangekondigd aan de leerkracht -> leerkracht simuleert de leerlingen die “slimmer” zijn meer en 
zo presteren zij ook beter

Gebeurt heel veel onbewust, automatisch & snel

Schema’s over jonge zwarte mannen bij politie zorgen ervoor dat politie sneller denkt aan geweld 
bij zwarte jonge mannen dan blanke

Experiment Police officer’s dilemma (Correl et al, 2002): zo snel mogelijk reageren of iemand een 
pistool of iets onschuldig vast heeft

-> punten als je juist bent, strafpunten als je fout bent
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Mensen maken meer fouten en reageren trager bij een zwarte persoon met een onschuldig 
voorwerp dan een geweer, of een blank persoon met een onschuldig voorwerp

-> zwarte personen maken ook deze fouten en hebben deze schema’s dus ook!


6.1.2 De geschiedenis van de sociale psychologie

Behaviorisme: een psychologische stroming die de mens probeert te begrijpen louter in terme, 
van responsen op stimuli.

Klassiek behaviorisme: stimulus-respons kettingen

Wat er tussen gebeurt is niet belangrijk (black box), enkel de zichtbare, tastbare dingen zijn 
belangrijk

S -> black box -> R

Sociale cognitie: S -> informatieverwerking -> mentale representatie -> R

Cognitieve revolutie: 1970 (functieleer + sociale cognitie kwamen op door computers)

Onvrede met de black box-benadering in het behaviorisme

Steeds duidelijker dat gedrag niet door de stimulus maar door de perceptie ervan bepaald wordt

“cognitieve revolutie”: een toegenomen focus op de studie van cognities in de sociale 
psychologie

- Impact in theoretische zin: mentale structuren als computersoftware met scripts en regels

- Impact op de methodologie: steeds meer ‘harde’ laboratoriumexperimenten, steeds 

nauwkeuriger meeting van het cognitief proces


6.1.3 Het schemabegrip

Schema: een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een categorie van 
stimuli, die wordt gebruikt bij het verwerken van informatie.

Mensen maken gebruik van bestaande kennis en verwachtingen om betekenis te geven aan 
datgene wat ze waarnemen.

Ook wegbeschrijvingen zijn schema’s, manier dat je moet reageren, restaurantbezoek (script), hoe 
persoonlijkheidstrekken bij elkaar horen, etc.

Info uit context klinkt verwarrend, eens je het juiste schema weet dan klopt het wel

Cognitieve structuren kunnen de werkelijkheid benaderen of verkeerd zijn

Kant (1781) had het reeds over het ‘Ding an sich’ (het ding op zichzelf) dat ons volledig onbekend 
is

Ding-an-sich: Omdat we het geheugen niet kunnen vermijden en we aan alle percepties 
persoonlijke betekenis hechten, verliezen we contact met de objectieve realiteit. Die objectieve 
realiteit wordt ‘Ding an sich’ genoemd.

-> kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld (subjectieve <-> objectieve 
werkelijkheid)

Schema’s hebben een inhoudsdomein: exemplaren en voorbeelden

schema’s bevatten de kenmerken van een bepaald domein van stimuli, alsook exemplaren of 
voorbeelden van het domein.

- Bijvoorbeeld, ons schema over ‘professoren’ bevat concrete voorbeelden (exemplaren) van 

professoren (Duyck, Roets, Gobelijn, Barabas, …)

- Een prototype is een geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle kenmerken heeft die 

bij een bepaald schema horen

- Concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s horen, waardoor schema’s vaak rommelig 

zijn en overlappen

- Concrete exemplaren kunnen ook meer centraal of perifeer tot het schema behoren: het 

grensgebied van een schema wordt de fuzzy boundary (vage grens) genoemd

- Abstracte prototypen en centrale exemplaren fungeren als referentiepunt 

Schema’s zijn georganiseerd, relaties binnen schema’s:

- Scripts, sequentieel, logisch, ruimtelijk


- Dit is een strakke organisatie

- Bv restaurantbezoek


- Schema’s over personen: gelijkenis/covariante relaties

- Gelijkenis relaties zijn ‘losser’ dan sequentiële, logische en ruimtelijke relaties

- Bv. Samengaan van persoonlijkheidskenmerken


Scripts zijn heel sterk georganiseerd, in tijd en ruimte heel duidelijk, verwarring wanneer ervan 
afgeweken wordt.

Toegankelijkheid van schema’s -> hoe toegankelijker, hoe vaker we het gebruiken
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- Frequency principe: schema’s die frequent worden opgeroepen, zullen in de toekomst nog 
gemakkelijker worden gehanteerd

- Zelfschema’s zijn constructen die voor een persoon belangrijk zijn. Door frequent gebruik 

wordt dit construct chronisch toegankelijk

- Deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevonden als men een gedrag 

waarneemt

- Staan centraal in het denken over anderen en zichzelf (op reis is dit zelfschema nog sterker 

geactiveerd)

- Recency principe: schema’s die vooraf reeds geactiveerd werden (bv. Door priming), hebben 

een grotere kans om gebruikt te worden bij verwerking van nieuwe informatie

- Bepaalde stimuli ‘klikken’ schema’s aan die reeds verhoogd toegankelijk waren, waardoor ze 

een bepaalde drempelwaarde overschrijden en in het bewustzijn komen

Hoe toegankelijker een schema, hoe groter de kans dat het een effect heeft op je gedrag

Hoe vaker je iets gebruikt -> hoe toegankelijker het wordt

Ook bij zelfschema’s (als je de enige man bent, is het schema man actiever)

Recency Principe: wit wit wit, wat drinkt een koe? water (melk is heel sterk geassocieerd door wit)


6.1.4 Effecten van schema’s op informatieverwerking

a. Richten van aandacht

Aandacht werpt een schijnwerper op relevante info

Je ziet wat je verwacht te zien

bv. je ziet je eigen typfouten niet omdat je weet wat er (moet) staat/staan

(duidelijk) inconsistente info is opvallender

Als informatie onverwacht is, gaat daar meer aandacht naartoe

Weinig aandacht gaat naar irrelevante informatie, meer naar consistente info, het meest naar 
inconsistente info

b. Encoderen

-> het eerste moment dat info binnenkomt

Schema’s beïnvloeden spontane categorisatie: spontaan categoriseren we mensen op basis van 
categorieën waarvoor we schema’s hebben

Zaken zoals geslacht encodeer je vaak automatisch, omdat dit een heel belangrijk schema is

Vaak weet je niet meer wie, maar wel of het een man of een vrouw is

-> automatisch en direct, kost geen inspanning

Meetbaar met de ‘wie zegt wat methode’ (Frable & Bem, 1985):

- Men ziet een discussie waarin zes groepsleden (stel drie vrouwen en drie mannen) elk een 

aantal argumenten aandraagt. Achteraf dienen de proefpersonen zich te herinneren wie wat zei.

- Deze methode maakt duidelijk dat door de afname van een taak achteraf, de kenmerken van de 

informatieverwerking kunnen worden bepaald

-> meer intracategoriefouten dan intercategorie fouten, vooral voor mensen voor wie het 
geslachtsschema heel belangrijk is (sterk uitgesproken geslacht, minder androgyn)

Bij heel androgyn personen was er bijna geen verschil in inter- en intra- categorie fouten

Schema’s beïnvloeden spontane identificatie en gevolgtrekking van het gedrag

- On-line oordeelsvorming gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking. Het oordeel is als het 

ware kant en klaar en kan onmiddellijk gegeven worden als ernaar gevraagd wordt.

- Als iemand iemand slaat en je vraagt is deze persoon agressief? Is het antwoord heel snel ja


- Memory-based oordeelsvorming is gebaseerd op wat men zich achteraf kan herinneren. Het 
oordeel moet aldus nog gevormd worden op het moment dat er naar gevraagd wordt.

- Was deze persoon in een bos of een park? Moeten mensen over nadenken


- > hoe korter de antwoordtijd, hoe waarschijnlijker dat het oordeel spontaan of on-line werd 
gevormd


- > de graad waarin een gevolgtrekking spontaan is, wordt nagegaan door vergelijking met een 
vergelijkingsstandaard (bijvoorbeeld, sekse)


c. Elaboratie

Elaboratie: de grondige en systematische cognitieve verwerking van een stimulus

Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking en het gemak waarmee dit gebeurt

- We kunnen zeer snel en makkelijk informatie verwerken als we een schema hebben dat 

toepasbaar is op de informatie. Als die informatie niet afwijkt van het schema, dienen we er 
geen verdere aandacht aan te wijden


- Voordeel: sparen van cognitieve hulpbronnen

Als iets past in een schema hebben we minder cognitieve hulpbronnen nodig
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Experiment Macrae, Milne, & Bodenhausen (1994):

- Impressievormingtaak waarbij men ofwel de naam van de doel-persoon aanbood (neutrale 

conditie), of de naam en een sociale categorie (John - skinhead). Men kreeg 5 consistente en 5 
irrelevante trekken aangeboden

- John + 10 trekken

- John de skinhead + 10 trekken (5 trekken consistent met skinhead, 5 irrelevant)


- Tegelijkertijd hoorden deelnemers op een band informatie over de geografie en economie van 
Indonesië. Achteraf legden ze hierover een multiple choice af


- Het geheugen werd in een cued recall test gemeten 

- > mensen scoorden beter op het onthouden van de consistente trekken wanneer er bovenaan 

“John de Skinhead” stond

- > mensen in de stereotype conditie scoorden beter op test over indonesië, de andere info paste 

allemaal in een schema en zo hadden ze meer capaciteit om info over Indonesië te onthouden

- Soortgelijke resultaten wanneer het stereotype subliminaal werd aangeboden (30ms)

Schema’s beïnvloeden attributie-elaboratie

Attributie = wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag?

- Bij schema-consistent gedrag: geen attributie-elaboratie nodig -> het past in het schema (bv. 

Persoonlijkheid)

- Bij schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie. Bij voorkeur een attributie die het 

schema in stand houdt. -> we denken verder na over waarom?

d. Geheugen

Schema’s bevorderen het geheugen voor informatie

- Zaken die verband houden met het script/schema worden beter onthouden

- Informatie wordt beter onthouden als


- Er meer aandacht aan werd besteed

- Deze dusdanig wordt geërodeerd dat ze verankerd is in reeds bestaande schema’s

- Deze werd geëlaboreerd, zodat associatieve verbindingen in het geheugen gemaakt worden


Schema’s bevorderen de vrije herinnering (zonder aanbieding van hulp) van inconsistente 
informatie -> Dit soort informatie trekt ook de meeste aandacht en meeste elaboratie

-> vooral wanneer schema sterk afgelijnd is (geen fuzzy boundaries)

Superior recall: de betere herinnering van schema-inconsistente informatie bij vrije herinnering 
door schema-effecten bij het verwerken van een stimulus

‘Superior recall effect’ voor inconsistente informatie hangt af van

- Aard van het schema: sterker bij afwijkingen van schema met minder variabiliteit dan van een 

schema met meer variabiliteit

- Motivatie en capaciteit om informatie te verwerken: elaboratie inconsistente informatie vereist 

dit soort verwerking

- Individuele verschillen: behoefte aan cognitie (need for cognition), behoefte aan zekerheid (need 

for certainty) en afsluiting (need for closure)

Schema’s vullen achteraf gaten in het geheugen -> retrieval-effect

- Invloed van schema’s op het geheugen na de waarneming: Snyder & Uranowitz (1978)


- Tijdsstip 1. Tekst over het leven van Betty K lezen

- Tijdsstip 2. “label” te horen krijgen: Betty is lesbisch of ze is hetero

- Tijdsstip 3. Herkenningstaak

- > betere herkenning van schemaconsistente elementen (lesbische of heteroseksuele leefstijl)

- > reconstructie hypothese: effecten van schema’s op een verkenningstaak opereren via het 

retrieval mechanisme, wanneer de informatie uit het geheugen wordt gehaald. M.a.w. men 
speurt het geheugen af door een bepaalde bril (dingen die overeen komen met het schema, 
worden het snelst opgepikt)


Samenvattend: recall versus recognition

recall: superior recall effect

- Inconsistente info > consistente info > irrelevante info

- Mits voldoende motivatie en cognitieve capaciteit

- Is vooral een aandacht & elaboratie effect

Recognition: reconstructie

- Consistente info > inconsistente info > irrelevante info

- Is een retrieval effect (ophalen uit geheugen)

Schema-gestuurde aanvullingen -> schema’s dragen bij aan de ‘transformatie’ van het verleden

- Schema-gestuurde herorganisatie van elementen (bv. De volgorde wordt in overeenstemming 

gebracht met het script)
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- Herhaling wordt reconstructie bv. Het vertellen van een verhaal vervormt de herinnering

-> we vullen aan met dingen die niet noodzakelijk waar zijn

Loftus & Palmer (1974)

- Gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan de nieuwe informatie die men slechts 

achteraf krijgt

- Proefpersonen krijgen video te zoen met een ongeval

- Hoe snel reden de auto’s toen ze elkaar raakten: “smashed” versus “collided” “bumped” 

“contacted” “hit”

- Een week later “herinnerden” zich meer proefpersonen uit de “smashed-conditie” dat er bv. 

Glas op de weg lag

Het verkeerde informatie effect (ook studie door Loftus):

- Informatie die verkregen werd na de feiten wordt opgenomen in de “kennis/schema” over de 

gebeurtenis

- Dit vervormt het geheugen en dus ook de getuigenverklaring bv. Onjuiste wenken (reclame 

Bugs Bunny in Disneyland -> mensen herinneren zich dat ze op de foto gingen met Bugs 
Bunny, maar dat kan niet want Bigs Bunny is van Warner Bros)


- Kinderen zijn hier buitengewoon gevoelig aan bv. Onjuiste wenken, suggestieve vragen

	 + herhaling van vragen impliceert dat het kind “fout moet geweest zijn”

d. Beoordeling

Schema’s hebben een direct effect op oordelen: afgeleide oordelen

- Carlston (1980): primen van concepten ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’. Daarna lazen participanten 

over iemand die goede antwoorden stiekem doorgaf aan een medestudent.

- Later beoordelen op allerlei trekken


- Als ‘behulpzaam’ EN ‘eerlijk’ gezien bij primer -> behulpzaam (ook al is het niet eerlijk om 
resultaten door te te geven)


- Als ‘oneerlijk’ EN ‘onbehulpzaam’ gezien bij primer -> oneerlijk (ook al was hij wel 
behulpzaam)


-> maar men herinnerde zich niet meer hoe men tot het oordeel was gekomen

Schema’s hebben indirect effecten op beoordelingen

- Via negatief affect, zoals stereotypering

- Via een inschatting van ‘wat gepast is’


- Schema’s vormen een beoordelingsstandaard

- Scripts leveren verwachtingen op hoe te gedragen

- Stereotypen hebben een normatieve component


e. Gedrag

Directe effecten

Ideomotoreffect: gedachteloze uitvoering of imitatie van gedrag dat aansluit op een geactiveerd 
schema

Bv. ‘ideomotor’ effect: De deelnemers vulden eerst zinnen aan, zogenaamd om hun 
taalvaardigheid te testen. In de neutrale priming conditie diende men neutrale woorden aan te 
vullen. In de priming met ouderen conditie, diende men woorden zoals ‘grijs’, ‘oud’, ‘eenzaam’, 
‘afhankelijk’ en ‘conservatief’ aan te vullen. Deelnemers die de ouderen prime gekregen hadden, 
deden er langer over om van het laboratorium naar de lift te stappen dan diegenen die de 
controleprimes te zien kregen.

-> studie lag onder druk tijdens replicatiecrisis

Schema’s beïnvloeden ons gedrag op een indirecte wijze, via andere variabelen

Bv. Helpen afhankelijk van waargenomen oorzaken (attributies), iemand die per ongeluk valt, of uit 
dronkenschap … (je ziet een oud vrouwtje en een fiets in de struiken liggen of een student met lint 
en kiel)

Bv. Via effect, waar ga je zitten?

De voor- en nadelen van schema’s vormen twee kanten van dezelfde cognitieve medaille: 
schema’s leiden tot snelle, efficiënte en vaak automatische reacties, maar juist daardoor 
ontnemen ze ons het zicht op alles wat we hadden kunnen denken en doen wanneer het schema 
er niet was geweest

Veel laboratorium onderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s te detecteren. 
Dit past pinnen de cognitieve vrek metafoor. De vraag is evenwel in hoeverre deze processen 
negatieve gevolgen hebben in het alledaagse leven.
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6.2 Automatische processen

Automatische processen zijn processen die onze aandacht die of nauwelijks nodig hebben. 
Sterker nog, we zijn ons vaak niet bewust van deze processen

We worden gedreven/gestuurd door processen waar we ons niet van bewust zijn en waar we 
geen controle over hebben. Dit idee roept vaak weerstand op.

Onderzoek naar automatische processen kreeg weerstand, vooral in tijd van behaviorisme 

-> steeds populairder (laatste decennia), maar ook kanttekening (replicatiecrisis: veel studies over 
automatische processen waren niet repliceerbaar)


6.2.1 Geschiedenis van het onderzoek naar automatische processen

Psychoanalyse: de theoretische en systematische studie van dynamische relaties tussen bewuste 
en onbewuste motivaties 

Replicatiecrisis: aanzienlijk aandeel van onrepliceerbare studies gaan over automatische 
processen

Effecten te overdreven (om te verkopen), automatische processen zijn ook niet altijd 
onvermijdelijk, afhankelijk van de situatie

Onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden (Freud) -> (Freud verwijst naar) 
Eagle (1959), Klein et al. (1958), Pötzl (1917): subliminale prime

Subliminaal (aantal milliseconden) primen: heel kort beeld flitsen 

Pötzl toonde subliminale beelden en de proefpersonen hadden vaker dromen over die dingen dan 
proefpersonen

Subliminaal boos gezicht -> interpreteerde neutrale foto als negatiever

Zelfde proef met genitaliën als onbewuste prime en geslachtsambigue foto

Is subliminaal echt onbewust? Stimuli komt tot ons, maar wordt onbewust verwerkt

- Mono procesmodellen: monotone relatie tussen stimulusintensiteit en bewustzijn ervan, je kan 

op korte tijd een bepaald % verwerken

- Duale/differentiële procesmodellen: pre-waarnemer neemt alles waar, maar we worden enkel 

bewust van relevante dingen (bewuste verkenner bepaalt wat door poort/trechter kan)

Cocktail party fenomeen: je hoort geen andere gesprekken, behalve als je plots je naam hoort

Je naam is zo belangrijk dat dat wel doorgelaten wordt

Na jaren van stilstand, hernieuwd interesse vanuit de cognitieve psychologie

Freudiaanse visie: bedreigende inhouden ≠ moderne visie


6.2.2 Vier kenmerken van automaticiteit

Men beschouwt automaticiteit als een dimensie, waarbij een proces meer automatisch wordt 
genoemd naarmate het meer voldoet aan de vier criteria (bv. Knipperen met de ogen voor een 
naderend voorwerp beantwoordt aan alle vier criteria)

Continuum tussen automatisch en niet-automatisch

Sommige hebben 2 van de 4 kenmerken

Knipperen is volledig automatisch (moeilijk te controleren om niet te knipperen, automatisch als 
iets naar je toe komt)

1. Onbewust: verschillende soorten onbewuste processen

1. Voorbewuste automatische processen: stimuli die aanwezig zijn in ons cognitief systeem, 

maar waarvan we ons niet bewust zijn, kunnen toch effecten hebben. -> Bij subliminale 
perceptie. Men ‘beseft’ niet dat men de stimulus waarna. De stimulus is nooit in je bewustzijn 
geweest


2. Nabewuste automatische processen: Automatische processen die pas optreden nadat de 
stimulus in het bewustzijn aanwezig was. Processen waarbij je wel bewust bent van een 
stimulus, maar niet van de gevolgen ervan. Bv. Tip of the tongue -> bewust mee bezig 
geweest, achteraf (niet meer bewust) kom je er plots op (bv. Naam van een acteur) 


- Bewust lezen van verhaal over ofwel avontuurlijk ofwel roekeloos -> verhaal lezen over 
Donald -> is Donald roekeloos of avontuurlijk?


3. Doelafhankelijke automatische processen: treden conditioneel op

2. Efficiënt

Een proces wordt efficient genoemd als we er geen of nauwelijks aandacht (cognitieve 
hulpbronnen) voor nodig hebben. De mate van efficiëntie bepaalt of er andere processen parallel 
kunnen lopen

Effciëntie wordt dikwijls onderzocht door een concurrerende taak af te nemen. Indien een proces 
efficiënt is, wordt het niet gestoord door een ander proces dat veel inspanning kost
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Automatische processen zijn efficient, je kan terwijl ook andere dingen doen (babbelen terwijl je 
knippert)

3. Niet-intentioneel

Processen waarbij de wil een rol speelt noemt men intentioneel 

Automatische processen zijn niet door de wil aangestuurd

4. Moeilijk te controleren

Controle heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een proces (intentie op het starten 
ervan)

Je kan adem wel even inhouden, maar je kan dat niet blijven doen

Controleerbaarheid hangt nauw samen met bewustzijn

Veel processen die aan de eerste twee criteria voldoen, voldoen niet aan deze derde en vierde 
voorwaarden (bv. Gedrag dar door oefening automatisch geworden is)

Fietsen gaat volledig automatisch, maar wordt wel gecontroleerd

Onderdrukken van gedachten (Freud: emoties en driften)

Het “witte beer” experiment (Wegner):

Deelnemers dienden 5 minuten hardop te denken. Een groep werd expliciet gevraagd niet aan 
witte beren te denken, terwijl de andere groep wel aan witte beren moest denken. Telkenmale men 
aan een witte beer dacht, diende men op een bel te drukken. In de tweede fase van het 
experiment werden de instructies omgedraaid. De groep die eerst niet aan witte beren mocht 
denken en nu wel, dacht veel meer aan witte beren dan de andere groep.

“denk niet aan een witte beer” -> nu denken we heeltijd aan een witte beer

Rebound of terugkaatsingseffect: wanneer je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere fase 
gemakkelijker in het bewustzijn

Bij veel capaciteit (distractoren) lukt het om te onderdrukken -> vanaf het niet meer moet 
onderdrukt worden komt die witte beer naar boven

Bij het onderdrukken van gedachten dienen we enerzijds de ongewenste gedachte te 
onderdrukken, maar anderzijds dienen we te onthouden wat we willen onderdrukken. Hiertoe zijn 
twee processen van belang

- Een intentioneel zoeken naar distractoren (het operating proces): men zoekt naar stimuli die 

niks te maken hebben met de te onderdrukken gedachte

- Een automatisch zoeken naar de doelgedachte (het monitoring proces): zoekt naar de te 

onderdrukken gedachte in de rij van opkomende gedachten en alarmeert indien nodig. We 
liggen als het ware op de loer voor alles wat met de te onderdrukken gedachte te maken heeft


Het onmiddellijke succes van onderdrukken van gedachten hangt af van de cognitieve 
hulpbronnen die men ter beschikking heeft

- Indien voldoende, is dit proces succesvol

- Indien onvoldoende, worden er steeds minder distractoren gegenereerd, maar blijven we verder 

zoeken naar de doelgedachte via het monitoring proces. We zoeken dus naar de gedachte die 
we net wilden onderdrukken, maar we kunnen ons er niet meer tegen verdedigen


- Indien aanvankelijk voldoende hulpbronnen maar suppressie na verloop van tijd stopgezet, dan 
treedt het effect op met uitstel


- Geldt ook voor affect (bv. Blij zijn) en gedrag (bv. Slapen, als je moet slapen kan je niet slapen, 
als je niet wil slapen val je sneller in slaap)


Niet genoeg cognitieve hulpbronnen -> monitoring, geen operating -> suppressie mislukt -> 
immediate enhancement effect

Wel genoeg cognitieve hulpbronnen -> operating en monitoring -> suppressie lukt -> monitoring, 
geen operating -> Post-suppression rebound effect

Post-suppression rebound effect is soms ironisch (bv. Bij slaap)


6.2.3 Automaticiteit in evaluatie en affect

Het snel en accuraat beoordelen van stimuli volgens een goed/slecht dichotomie is van belang 
voor ons voortbestaan

Na de evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te vermijden

Twee onderzoeksthema’s:

1. Het proces van evalueren zelf: hoe delen we informatie in in positieve en negatieve informatie

2. Verschillen in de verwerking van positieve en negatieve informatie

Gaat over cognitie, maar ook affecten, snel evalueren “gevaarlijk/niet gevaarlijk”
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6.2.3.1 Automatische evaluatie

Automatische evaluatie: een snelle, directe evaluatie van een stimulus zonder tussenkomst van 
cognitieve processen

Zajonc: “preferences need no inferences”: voorkeuren kunnen bestaan los van cognitieve 
gevolgtrekkingen. We evalueren stimuli sneller (positief, negatief) dan wat ze bewust begrijpen.

Mere exposure-effect/louter blootstellingseffect: dit effect houdt in dat mensen een stimulus meer 
waarderen naarmate ze die vaker gepercipieerd hebben

- Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren. 

De eerste ging nooit naar de les, de tweede 5 keer … Hoe meer de studente naar de les ging, 
hoe positiever het oordeel.


- Bornstein e.a. (1987) illustreerden dit proces aan de hand van subliminale aanbiedingen van 
geometrische figuren. De deelnemers herkenden de stimuli niet, maar beoordeelden ze well 
positiever (mooier) indien ze meermaals werden aangeboden


Bargh e.a. (1989): affectieve processen zijn iets meer automatisch dan cognitieve

- Er werden woorden subliminaal aangeboden, waarbij men in de helft van de gevallen extreem 

korte aanbiedingstijden hanteerde

- Dan beantwoordden deelnemers de vraag of het woord + of - was (affect), of dat het een 

synoniem was van twee nieuwe woorden (cognitie). Bij de erg korte aanbiedingen 
beantwoordde men beter de +/- vraag dan de synoniemen vraag -> ondersteunt Zajonc


Dieren werden eerst geconditioneerd angst te hebben voor een beltoon (die gepaard ging met een 
elektrische schok)

- Zoals verwacht ontstonden er verbindingen tussen de sensorische regio (sensorische thalamus) 

en de sensorische cortex (interpretatie), en tussen de cortex en de emotionele reactie (de 
amygdala)


- Maar, er ontstond eveneens een rechtstreekse weg van de sensorische regio naar de 
amygdala. Deze rechtstreekse weg laat een snelle, emotionele reactie toe, alvorens men echt 
weet waarop men reageert


-> ondersteunt de stellingen van Zajonc

Automatisch, affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen

Damasio (1994):

- Bestudeerde patiënten met schade in het gedeelte van het brein dat emotionele reacties 

controleert (amygdala)

- Deze personen vertonen geen intellectuele deficiënten en zijn perfect in staat de gevolgen van 

allerlei gedrag in te schatten. Nochtans verliezen ze zichzelf in allerlei risicovol gedrag

- Men stelde dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken van automatische affectieve reacties

Mensen met schade in emotioneel deel hebben perfect werkende cognitie, maar stellen toch 
risicovol gedrag

-> studie Bechara (1997): IOWA gambling task

- Een gokspel heeft 4 tafels. Tafel A en B bevatten hoge winst kaarten (100$), maar ook kaarten 

met groot verlies. Tafels C en D genereerden kleinere winsten (50$) en verliezen. Kaarten kiezen 
uit tafel A en B leidt uiteindelijk tot verlies; tafels C en D leiden tot winst


- ‘Normale’ deelnemers vertoonden een verhoogde huidgeleiding bij A en B, alsof ze een straf 
verwachtten. Hier spreekt men van anticipatorische arousal (opwinding). Een tijd erna werden 
zij daadwerkelijk bewust dat ze beter kozen voor C en D.


- Deelnemers met een hersenbeschadiging vertoonden op geen enkele wijze een verhoogde 
huidgeleiding. Zelfs nadat ze zich bewust werden van het gevaar, bleven ze verder kiezen voor 
tafels A en B.


-> de deelnemers met hersenbeschadiging bleven onverantwoord gedrag stellen, al wisten zij 
beter

Anders gesteld: automatische, affectieve reacties treden op als een ‘rood licht’


6.2.3.2 Verschillen in verwerking van + en - informatie

Wordt negatieve informatie sneller en meer automatisch verwerkt dan positieve informatie? Uit 
onderzoek blijkt dat mensen een automatische waakzaamheidsreactie hebben voor negatieve 
stimuli

Automatische waakzaamheidsrecatie: De neiging om negatieve stimuli grondiger te verwerken, 
waardoor we minder snel aandacht hebben voor andere stimuli.

-> belangrijk in evolutie (roofdieren herkennen)

Men kan stellen dat evaluatie automatisch verloopt (onbewust, efficiënt, niet-intentioneel, 
oncontroleerbaar). Dit geldt in nog sterkere mate voor negatieve stimuli


Sociale cognitie & groepsprocessen 8



-> Hansen & Hansen (1988): mensen merken sneller afwijkende boze gezichten op in een massa 
blije of neutrale gezichten dan andersom

Experiment: in een massa gezichten was er 1 afwijkend gezicht, als die boos was tussen blije/
neutrale gezichten, dan halen mensen die sneller er uit dan als die blij tussen boze gezichten is

-> Lavie et al. (2009): raden of woorden positief of negatief waren (heel kort aangeboden). 
Onderzoeksdeelnemers scoorden beter bij het ‘raden’ van negatieve woorden

Ook bij police officers dilemma: reageren op gewapende subjecten gemiddeld genomen altijd 
sneller dan bij ongewapende subjecten (ongeacht blank of zwart)

Stroop test (ontwikkeld door Jaensch, maar taak is niet naar hem vernoemd want hij was een 
Nazi):

- Basis stroop task: Deelnemers dienden de kleur van een aangeboden woord te benoemen, 

zonder hierbij te letten op de betekenis van het woord dat ze lezen (bv. Blauw)

- Er treedt een inferentie-effect op, wat blijkt uit verlengde reactietijden

- Dit principe kan ook toegepast worden op de inhoud van de woorden ->emotionele stroop task


- Bv. Pratto & John (1991) hanteerde positieve en negatieve persooonsbeschrijvende 
adjectieven (‘eerlijk’, ‘sadistisch’ …)


- Afhankelijk van de gemiddelde evaluatie (1=erg negatief; 9=erg positief) verkreeg men andere 
reactietijden


- Negatievere woorden hadden een grotere reactietijd -> meer interferentie


6.2.4 Individuele verschillen in impliciete reacties

Klassiek onderzoek naar subliminale beïnvloeding: interpersoonlijke oriëntie; sensitief voor 
innerlijke ervaringen; openheid

Individuele verschillen in attractiviteit van seksuele agressie (Bargh et al. 1995)

- Deelnamers spraken zo snel mogelijk een woord uit dat op scherm verscheen

- Subliminaal aangeboden machtwoorden (bv. baas) -> snellere reactie voor seks gerelateerd 

materiaal (bv. Bed) vergeleken met neutrale stimuli.

- Maar enkel voor hoogscoorders op de “attractiviteit van seksuele agressie” vragenlijst, en enkel 

in één richting

- Vervolg experiment: alternatieve prime (macht woorden aanvullen). Effect: vrouwelijke 

handlanger aantrekkelijker voor hoogscoorders

Indien een onderzoeker wil weten hoe iemand staat tegenover een bepaald onderwerp, wordt dit 
meestal gemeten met behulp van beoordelingsschalen.

De expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen:

- Wat bij onbewuste inhouden?

- Methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid, antwoordtendensen …

Impliciete attitude test: Als een participant na een prime “macht” sneller reageert op “seks” dan 
weten we de participant associeert seks en macht met elkaar. -> zo sociale wenselijkheid 
tegengaan

De Impliciete Associatie Test (IAT): De meest gehanteerde methode om attitudes te meten die zich 
op het automatische niveau situeren en hun basis vinden in de organisatie van materiaal in het 
geheugen. Impliciete attitudes worden hierbij afgeleid uit de snelheid waarmee deelnemers aan de  
test de categorie goed of slecht associëren met categorieën zoals zwart versus blank, zelf versus 
anderen.

- Sociaal cognitieve methode om impliciete representaties te meten (Greenwald et al., 1998)

- Basisprincipe: het geheugen is een associatief netwerk van concepten. Daardoor activeert het 

ene concept ook automatisch andere concepten die ermee verbonden zijn. Door het registreren 
van reactietijden kan dus bijvoorbeeld de automatische affectieve reactie op stimuli onderzocht 
worden.


IAT: werking

- Een stimulus dient toegekend te worden aan een categorie. Bijvoorbeeld, de stimulus ‘hemel’ 

en ‘peter’ behoren respectievelijk tot de categorieën ‘goed’ en Vlaams’.

- In het eerste blok van het experiment dien je wanneer je een naam aangeboden krijgt, zo snel 

mogelijk te drukken. Bij een Vlaamse naam dien je te reageren met een toets op de linkerkant 
van het klavier, terwijl je bij een vreemde naam zo snel mogelijk rechts dient te drukken. In het 
tweede blok dien je bepaalde stimuli in de categorieën goed (links) en slecht (rechts) te 
sorteren. -> oefening


- Dan volgt de derde fase of het eerste experimentele blok. Hier worden twee categorieën in 
combinaties aangeboden. Àls de categorieën die aan dezelfde responstoets verbonden zijn, in 
ons associatief netwerk sterk verbonden zijn, dan gaat antwoorden makkelijk en snel
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- Bv. Vlaams & goed zijn de linkerknop, vreemd & slecht zijn de rechterknop -> als dit sneller 
gaat dan Vlaams & slecht als dezelfde knop, dan impliceert dit racisme


- In het vierde blok worden Vlaamse en vreemde namen aangeboden, maar dient men 
respectievelijk met de rechtere en de linkertoets te reageren. De betekenis van de toetsen 
wordt omgedraaid! -> oefening


- In het vijfde blok dienen de categorieën vreemd/goed en Vlaams/slecht gecombineerd te 
worden


3 & 5 zijn de kritieke blokken

Een IAT score wordt berekend door de gemiddelde reactiesnelheid in het vijfde blok te 
verminderen met deze uit het derde blok

- Impliciete attitude: combinatie van een attribuut dimensie (bv., lui/ijverig) en een evaluatieve 

dimensie (goed/slecht) -> betrekking op zo goed als alles

- Impliciet vooroordeel: combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een 

evaluatieve dimensie (goed/slecht) -> betrekking op andere groepen

- Impliciet stereotype: combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een 

attribuut dimensie (bv., lui/ijverig)

- Impliciete zelfconcept: combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een attribuut dimensie (bv., 

lui/ijverig)

- Impliciete zelfwaardering: combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een evaluatieve 

dimensie (goed/slecht)

Positieve en negatieve evaluatie werken onafhankelijk zoals verwarming en airco

Verwarming en airco werken onafhankelijk

Kan ook geen reactie (onverschillig)

Affect voelen we gewoon, maar is vaak gevolg van een leerproces

Problemen met IAT:

- Relatieve sterkte van associaties -> iemand die positief is, is meer gebiased dan iemand die 

iedereen haat (Vlaams of vreemd)

- Elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden

- Impact van strategieën

Alternatieven voor IAT:

- EAST (De Houwer, 2003)

- Dot Probe taak

- Emotionele Stroop (cf Pratto & John, 1991)

-> maar problemen met de interne consistentie

IAT wordt nog steeds gezien als beste test

Toch enkele kanttekeningen:

- Aanvankelijk heel sterke claims mbt de IAT en andere impliciete maten in het VOORSPELLEN 

van gedrag (bv. discriminatie)

- Kritiek op die sterke claims -> eigenlijk geen goede voorspeller van gedrag (ook expliciete 

attitudes zijn geen goede voorspeller) -> niet op individueel niveau bekijken

- Een impliciete associatie ben je niet per sé akkoord mee


- Tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook van de IAT 
toch te wensen overlaat


- Tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 
minder geneigd om bepaald gedrag te stellen (bv. Discrimineren)


- IAT meer reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van stereotypen/associaties, 
wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die stereotypes of er zich naar gedragen


6.2.5 De feilbare en onbewuste beslisser

Kahneman (2016): Ons feilbare denken

- Systeem 1: snelle, makkelijke, automatische manier van denken

- Systeem 2: langzame, inspannende, gecontroleerde manier van denken

- We gebruiken systeem 1 heel vaak in het dagelijkse leven


- Voordeel: snel en efficient

- Nadeel: heel gevoelig voor heuristische fouten (zeker als er probabiliteiten, statistiek) mee 

gemoeid is -> onze hersenen zijn niet gemaakt om op gevoel statistische kansen te begrijpen

- Noot: opdeling in 2 systemen is een metafoor, eerder dan een absolute tweedeling

De incompetente beslisser: enkele heuristiek en vertekeningen

Je werpt een munt 10 keer op. Welke sequens is het minst waarschijnlijk?

- KKMKMMKMKK
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- KKKKKMMMMM

- MKMKMKMKMK

- MMMMMMMMMM

- Allemaal dezelfde kans -> misconception of chance 
In een dorp zijn er twee ziekenhuizen. In het grote ziekenhuis worden ongeveer 45 babies per dag 
geboren, in het kleine ziekenhuis ongeveer 15 per dag. Zoals je weet zijn ongeveer 50% van alle 
babies jongens. Echter, het exacte percentage verschilt van dag tot dag. Soms is het hoger, soms 
is het lager.

Welk hospitaal heeft de meeste kans dat morgen meer dan 60% van de geboren babies jongens 
zijn?

- Het grote ziekenhuis

- Het kleine ziekenhuis -> insensitivity of sample size 
- Beide even veel kans

Hoe kleiner de steekproef, hoe groter de kans dat er een toevallige afwijking van het gemiddelde 
is

Linda is 31, single en heel intelligent met een uitgesproken mening. Ze heeft filosofie gestudeerd 
en als student was ze heel sociaal geëngageerd, ze was studentenleider en organiseerde 
verschillende protestmarsen.

Welke van onderstaande alternatieven is het meest waarschijnlijk?

- Linda is een bankbediende -> conjunction fallacy 
- Linda is een bankbediende en actief in de feministische beweging

Meer specifieke kenmerken is altijd minder waarschijnlijk (Pa>Pa&b)

Jan woont wat verderop in mijn straat. Hij is heel vriendelijk en zegt altijd goedendag. Hij houdt 
van reizen en zijn favoriete bestemming is Azië, en in het bijzon der Japan.

Welke van onderstaande is minst waarschijnlijk?

- Jan is professor Oosterse talen en culturen aan de UGent -> base rate neglect 
- Jan is arbeider bij Volvo Gent

- Jan is een student economie

Basisfrequentievertekening: Het negeren van de basisfrequentie waarmee iets voorkomt in de 
algemene populatie bij het beoordelen van een specifieke gebeurtenis of individu


In België krijgen jaarlijks 4 op 1000 vrouwen boven de 50 borstkanker. Lisette, een vrouw van 52 
laat een mammografie uitvoeren. Het screeningsinstrument is 95% accuraat (= in 95% van de 
gevallen heeft de test een juiste diagnose). Enige tijd later krijgt Lisette het onfortuinlijke nieuws 
dat de test positief was voor borstkanker. Hoe groot is de kans dat Lisette borstkanker heeft?

- 99%

- 95%

- 90%

- 80%

- <80% -> base rate neglect 
400/100 000 vrouwen krijgt jaarlijks borstkanker

Van die 400 krijgen 380 de correcte diagnose kanker (95%), 20 een incorrect geen kanker

94 620 (95%) correcte diagnose geen kanker, 4 980 (5%) krijgt een vals positief

Totaal 5 360 initiële kankerdiagnoses, waarvan slechts 380 (=7,09%) terecht


Stel je voor dat je deelneemt aan een spelprogramma. Je krijgt de keuze tussen drie deuren: 
achter een zit een auto, achter de andere twee een geit. Je kiest een deur (nummer 1) en de 
presentator, die weet wat er achter elke deur zit, opent een andere deur (nummer 3) waar een geit 
achter zit. Dan zegt hij tegen jou “Wil je deur nummer 2 kiezen of blijf je bij nummer 1?” Is het in 
jouw voordeel om te veranderen van keuze? (Monty-Hall-dilemma)

- Blijf bij keuze

- Verander van keuze 
- Het maakt niets uit

De kans dat je de juiste deur hebt, is 1/3. De kans dat de auto achter een andere deur zit, is 2/3. 
Wanneer je 1 geit ziet, veranderen de kansen niet (de presentator weet achter welke deur een geit 
zit, je weet dat achter 1 van de twee sowieso een geit zit) en wissel je best naar de andere deur 
die nog niet geopend is.


Dijksterhuis (2008): Is bewust en diepgaand nadenken altijd best? (inspirerende literatuur op 
Ufora)
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- Bewuste beslissingen gebaseerd op verbaliseerbare argumenten (tov smaak, gevoel bv. liefde)

- Wilson en collega’s (1993): Kieren van posters, met of zonder expliciete beoordeling op 

papier

- Bewuste heeft beperkte informatieverwerkingscapaciteit

- Onbewuste effectiever in wegen van relatief belang van elementen (bewust: je maakt in je hoofd 

een lijstje van + en - en houdt geen rekening met het relatieve belang van elk puntje)

- Drie manieren om beslissingen te maken


- Bewust maar snel en oppervlakkig (snel en intuïtief, systeem 1)

- Bewust en diepgaand (gecontroleerd, bv. Pro en contra lijstjes, systeem 2)

- Onbewust (uitgesteld) -> nachtje over slapen


Dijksterhuis en Van Olden (2006): Kiezen van posters (welke vind je het mooist?), derde methode 
het beste -> tussen bekijken en kiezen met iets anders bezig zijn (puzzels) = onbewust (uitgesteld)

Dijksterhuis (2004): In een experiment dienden deelnemers te kiezen tussen vier appartementen. 
De snelle beslissers dienden direct hun keuze kenbaar te maken. De bewuste kiezers moesten 
gedurende drie minuten grondig nadenken over de appartementen en dan kiezen. De onbewuste 
beslissers hadden ook drie minuten, maar zij dienden ondertussen een ongerelateerde, 
belastende taak uit te voeren. In vergelijking met de andere condities, kozen de onbewuste 
beslissers vaker voor het appartement met de meeste positieve kenmerken.

Dijksterhuis et al. 2006: ‘Onbewust nadenken’ vooral voordelig bij heel complexe beslissingen 
waarbij veel elementen moeten worden afgewogen

Payne et al (2008): Probleem met bewust en diepgaand nadenken is vooral het te lang 
“overdenken”.


6.3 Hot cognition: affect, motivatie en cognitie

6.3.1 Affect: emoties en stemmingen

Binnen behaviorisme is affect ruis, storende variabele

Affect is een globale term die verwijst naar een subjectieve evaluatie van iets op een positief-
negatief dimensie (overkoepelende term)

Dit omvat:

- Emoties: objectgerichte, affectieve ervaring die gepaard gaat met specifieke gedachten, 

gevoelens en actietendensen. - hebben een duidelijk object (op/over iets) en zijn hevig.

- Kortdurend: als we de aandacht op iets anders richten: verdwijnt de emotie


- Stemmingen: affectieve negatieve of positieve toestand die geen object heeft en dus ook geen 
specifieke gedachten, gevoelens en actietendensen. - hebben geen duidelijk effect en zijn 
minder hevig. Het zijn algemene affectieve toestanden waarin we ons bevinden.


Emoties: actiebereidheid, gevoelens en gedachten

1. Emoties roepen een verandering in actiebereidheid op 

Actiebereidheid/actietendensen: emotiespecifieke impulsen om bepaalde gedraging te vertonen 
(bv. Met dingen gooien als je kwaad bent)

2. Emoties roepen gevoelens op

Gevoelens zijn fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard zijn, drie soorten:

- ‘Lichamelijke gevoelens’ zoals honger, pijn en opwinding

- ‘Cognitieve gevoelens’ zoals verbazing, verwarring en herkenning

- ‘Affectieve gevoelens’ (mild, pos of neg)


- Bij emoties zijn er altijd affectieve gevoelens, maar affectieve gevoelens leiden niet per se tot 
gevoelens (bv. Milde affectieve gevoelens, niet genoeg voor een impuls)


3. Emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten

Bv., bij jaloezie denken we aan diegene die we liefhebben in innige omhelzing met een ander, en 
bij spijt over de keuzes die we gemaakt hebben

Stemmingen

- Geen duidelijk object, minder hevig

- Doordat stemmingen geen object hebben, gaan ze ook niet gepaard met specifieke 

actietendensen en gedachten. Wel algemene actietendensen (bv. Mood repair of mood 
maintenance)


- Door hun algemeen en diffuus karakter, hebben ze de potentie om veel processen te 
beïnvloeden


- Emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt

Mood repairprincipe: mensen die in een negatieve stemming verkeren, proberen vaak de 
negatieve stemming ongedaan te maken.
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Mood maintenanceprincipe: mensen die in een positieve stemming verkeren, trachten deze 
stemming te behouden

Er zijn individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties ervaren 
(PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988 -> meest geciteerde paper in psychologie)

- Positieve emoties slaan op enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier

- Negatieve gevoelens slaan op droefheid en lethargie, en gevoelens zoals kwaadheid, angst, 

walging …

Deze dimensies correleren nauwelijks. Individuen kunnen dus hoog (of laag) scoren op beide 
dimensies!

Het is niet omdat je veel positieve emoties ervaart dat je daarom minder negatieve emoties ervaart

Het model van Russell (1980): bestaat uit twee dimensies

1. Positief versus negatief effect

2. Arousal

-> dit vormt dan een soort circumplexmodel

Typisch arousal hoog: hyperactief, opgewonden, geprikkeld, waakzaam

Typisch arousal laag: loom, vredig, rustig

Pleasant deactivation: contentment

Unpleasant deactivation depression

Unpleasant activation: distress

Pleasant activation: excitement


6.3.2 De invloed van cognitie op affect

Emoties leiden dikwijls een leven zonder dat bewuste cognities tussenkomen, maar affectieve 
reacties kunnen ook tot stand komen als reactie op cognitieve processen. Meestal gaat het om 
eenvoudige betekenisgeving die een impact heeft op affect.


6.3.2.1 Betekenisgeving (Appraisal)

Belangrijk aspect in verschillende emotietheorieën, weinig bewust

William james (1980): Emoties ontstaan doordat we ons bewust worden van lichamelijke 
veranderingen (geen appraisal)

- Bv. We zien een beer (en lopen weg). Door de lichamelijke reacties hierbij ervaren we de emotie 

angst

- Je hebt geen betekenisverlening nodig om emoties te ervaren

Maar: Zelfde stimulus in andere situaties lokt andere emoties uit (we lopen niet weg van een beer 
in de zoo)

Magda Arnold (1960): twee problemen bij de theorie van James

- Waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in de andere situatie niet?

- Sommige stimuli leiden eerst niet tot een emotie, maar door associatie met negatieve 

ervaringen achteraf wel. (bv na een begrafenis hebben de klokken van de kerk een connotatie)

Volgens Arnold is er sprake van beoordeling, tussen stimulus en emotie

Appraisal: de cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis. Dit kunnen uitgebreide 
bewuste processen zijn of onbewuste processen (bv. Een ‘mes’ om taart mee te snijden of in 
handen van een crimineel)

Arousal minder belangrijk

Stanley Schachter (1964): 

- Emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke veranderingen 

die men ervaart. Bv, je schrijft de arousal toe aan de beer die je net zeg en ervaart dit als angst, 
maar na een eindje joggen ervaar je dezelfde arousal niet als angst.


- Arousal is aspecifiek en de gevolgen ervan worden bepaald door de attributie die het individu 
hierover maakt


- Emotie die door een situatie opgewekt wordt, is dus afhankelijk van hoe die arousal in functie 
van de situatie beoordeeld wordt


Studie: proefpersoon krijgt injectie maar weten de effecten hiervan niet, beginnen zich te 
gedragen als de handlanger (zogezegd ook een proefpersoon)

Experiment met aantrekkelijke vrouw op enge brug: mensen waren meer geneigd haar te bellen 
dan mensen die haar op een niet-enge brug gezien hadden

-> voor onszelf niet duidelijk waar lichamelijke gewaarwording vandaan komt

Moderne theorieën gaan ervan uit dat: 

- Appraisal gebeurt op basis van een aantal criteria of dimensies. De vraag is (1) welke en (2) 

hoeveel dimensies
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- Arousal niet echt belangrijk is

Dimensies:

- Valentie of plezierigheid van een gebeurtenis -> belangrijkste, primaire appraisal

- ‘agency’: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis

- De nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis

Primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en negatieve emoties 
(valentie dim.)

-> Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd. Meestal stoppen we na de primary appraisal

Secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van verantwoordelijkheid 
na

- Eigen verantwoordelijkheid gaat dikwijls samen met de emoties schuld, schaamte en spijt

- Wanneer je inschat dat anderen verantwoordelijk zijn, ervaar je boosheid, minachting, irritatie en 

walging

- Wanneer de situatie voor de negatieve emotie zorgde, ervaar je triestheid en frustratie

Bv. examen: 

- Ik heb te weinig gestudeerd -> schuld

- Prof heeft niet goed uitgelegd -> boos

- Niet kunnen slapen door onweer en daardoor te moe -> frustratie

Andere dimensies kunnen ook van belang zijn. Bijvoorbeeld, angst treedt vooral op wanneer we 
de situatie als onzeker beschouwen. Bij spijt bevindt het object van emotie zich steeds in het 
verleden. Bij schaamte is de sociale dimensie erg belangrijk …


Recentere theorieën lijken dus meest op Arnold


6.3.2.2 Contrafeitelijk denken

Veel bewuster dan appraisal

Contrafeitelijk/tegenfeitelijk denken: de neiging om zich mogelijke alternatieven uitkomsten voor te 
stellen die zich niet voordeden.

Wat als -> versterking van emotie

Negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt bedenken, 
versterken de emoties.

Veel mensen voelen zich nog slechter als ze een 9 haalden dan als ze een 7 haalden (bij positief is 
dat niet, iedereen heeft liever een 12 dan een 10) 
Versterking van emoties door contrafeitelijk denken is sterker bij - dan bij + gebeurtenissen (bij 
negatieve uitkomsten worden gemakkelijker contrafeiten gegenereerd)

Onderzoek van Medvec, Madey en Gilovich (1995) naar de emotionele reacties van 
medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Barcelona 

Persoon met zilver is altijd de ongelukkigste op het podium 

-> illustratie van hoe de emotie op een uitkomst afhankelijk is van de alternatieve uitkomst die de 
persoon genereert

Winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars van zilver

Effecten van contrafeitelijk denken:

- Voor de winnaar van de zilveren medaille is de meest opvallende alternatieve uitkomst het 

winnen van de gouden medaille. De blijdschap van de winnaars van het zilver zal dus 
getemperd worden door de gedachte “het kon misschien wel goud geweest”.
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- Voor de winnaars van een bronzen medaille is de meest opvallende alternatieve uitkomst het 
behalen van de vierde plaats; dan hadden ze niets gewonnen, terwijl ze nu een medaille 
hebben. De blijdschap van de winnaars van het brons zal dus versterkt worden.


Contrafeitelijk denken bepaalt niet enkel de intensiteit van emoties, maar ook welke emotie 
opgeroepen wordt.

Niedenthal en collega’s (1994) vroegen proefpersonen zich te verplaatsen in de volgende situatie:

Een goede vriend(in) van je, die zelden afspraakjes heeft, heeft nu een afspraakje om met een 
zekere Chris naar een feestje te gaan en vraagt of je meegaat. Het is het eerste afspraakje van je 
vriend(in) met Chris. Jij gaat mee en ontdekt dat Chris niet alleen erg aantrekkelijk is, maar ook met 
je flirt. Jij flirt terug. Ook al ben je niet echt in Chris geïnteresseerd, toch geef je aan het eind van 
de avond je telefoonnummer. De volgende dag vertelt je vriend(in) dolenthousiast hoe leuk hij/zij 
Chris vindt. 
Hierna werden de proefpersonen aangezet tot het genereren van contrafeiten. Achteraf moesten 
ze emoties rapporteren

- De helft proefpersonen moest zinnen afmaken die begonnen met: ‘Was ik maar (niet) …’

-> mbt persoonlijkheid -> ervaarden schaamte

- Andere proefpersonen moesten zinnen afmaken die begonnen met: ‘Had ik maar (niet) …’

-> mbt gedrag -> ervaarden schuld


6.3.3 De invloed van affect op cognitie

Stemmingsinductiemethoden: in onderzoek kunnen zowel emotie als stemming experimenteel 
geïnduceerd worden. Meestal richt een zich echter meestal op stemmingen

Verschillende methoden (die +, - of neutrale stemmingen induceren)

- De Velten techniek: proefpersoon leest 60 uitspraken voor die over hem/haar zelf gaan. Hij/zij 

moet zich het gevoel trachten voor te stellen (bv. Ik ben helemaal dood vanbinnen)

- Het laten zien van een stukje film (klassieker is Bambi)

- Bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming veroorzaken. Dit kan eveneens 

gehanteerd worden als stemmingsinductie (bv., potlood tussen tanden of als sigaret tussen de 
lippen) -> facial feedbackhypothese

- Posturing studies: als mensen heel erg rechtop zitten zouden ze aandachtiger zijn

- Heel veel kritiek door moeilijke replicatie


De keuze van de methode hangt af van de intensiteit die je wilt bereiken, het gemak van de 
methode, de specificiteit (welbepaalde gevoelens?), demand characteristics, ethiek, …


6.3.3.1 Affect priming en affect als bron van informatie

Affect heeft net als andere primes invloed op de gedachten die bij ons opkomen en de wijze 
waarop we externe informatie verwerken

Er zijn drie manieren waarop dit kan gebeuren:

- Via selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affect-

incongruente informatie

- Via selectieve encodering: doordat negatieve of positieve kenmerken meer toegankelijk zijn in 

bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt om nieuwe informatie te 
interpreteren


- Via selectieve herinnering: men herinnert zich bv. Enkel maar negatieve kenmerken van een 
persoon


In negatieve stemming heb je meer de neiging dingen slecht te interpreteren, je herinnert je meer 
slechte dingen over gebeurtenissen, …

Stemming geeft betekenis aan stimulus (buikgevoel)

Ook het weer kan effect geven over de evaluatie van eigen leven (effect ging weg als mensen 
bewuster over het weer nadachten)

Merk op dat het effect van de affectieve toestand telkens indirect is

Emotie geven een signaal hoe men dient te reageren. Hier vormen emoties een rechtstreeks 
verband met oordelen, gedragingen, …

Affect dat geassocieerd wordt met een stimulus is vaak de belangrijkste bron van beslissingen. 
Men vergeet immers vlug de feitelijke basis van oordeelsvorming

Stemmingen kunnen ook ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus


6.3.3.2 Invloed van affect op informatieverwerking

Affect heeft niet enkel een impact op wat we denken, maar ook de wijze waarop we informatie 
verwerken.


Sociale cognitie & groepsprocessen 15



Mensen in een + stemming verwerken informatie oppervlakkig, in een - stemming verwerken ze 
informatie ‘dieper’

In positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer …

Drie verklaringen

1. Als we in een + stemming zijn, is dat een teken dat alles in orde is (cf. affect als informatie)


- In een negatieve stemming willen we dat oplossen -> denken meer na

2. Mood maintenance principe: elke activiteit die de + stemming kan veranderen, wordt 

vermeden, dit geldt ook voor grondig nadenken over een stimulus

3. Positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit. Positieve herinneringen en constructen 

zijn meer divers en meer verspreid in het geheugen. Men heeft dan ook meer capaciteit nodig 
om ze op te halen


Motivationele (1 en 2) en capaciteit-verklaringen (3) werden vergeleken, maar onderzoek was niet 
conclusies. Men gaat er vanuit dat beide processen een rol spelen


6.3.3.3 Het affect-infusiemodel

Forgas (1995): De mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden is afhankelijk van de 
informatieverwerkingsstrategie

Affect infusie: de mate waarin affect kan doorspelen in onze cognitie

Verschillende strategieën 

- Sterke affect infusie


- Heuristische verwerking: lage motivatie en/of capaciteit -> affect als informatie

- Uitgebreide verwerking: hoge motivatie en capaciteit -> affect priming (lange window of 

opportunity voor affect)

- Zwakke affect infusie


- Directe toegang: lage motivatie en mogelijkheid zich te baseren op vroegere beslissingen

- Blue print ligt al klaar door vroegere beslissingen


- Gemotiveerde verwerking: specifieke motivatie om welbepaalde beslissing te nemen


6.3.3.4 Effecten van stemming versus emotie

Emoties zijn duidelijk gericht op een object generaliseren niet zo vlug naar andere objecten. In 
vergelijking met stemmingen hebben emoties dan ook meer beperkte en specifieke effecten

Hoe meer een affect gebonden is aan een specifiek object, hoe minder effect dat effect heeft 
buiten dat specifiek object

Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking

Effecten kunnen verschillen binnen zelfde valentie: zie boosheid vs droefheid of angst

Boosheid heeft zelfde effect als positieve emoties, bij boosheid denken mensen minder ver na

Effecten van geanticipeerde emoties: spijt

Mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren (bv., schuld, teleurstelling, …) -> 
stuurt gedrag

Spijt is een emotie die een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen verschillende alternatieven.

Geanticipeerde spijt treedt op als men verwacht uitkomstinformatie achteraf te krijgen. Wat niet 
weet, wat niet deert (de postcode loterij: iedereen uit de straat die een lotje heeft gekocht wint -> 
lotje is verzekering tegen spijt, zodat je niet de enige van je straat bent die niet gewonnen heeft) 

Je kan pas spijt hebben over niet naar feestje gaan als je achteraf hoort hoe leuk het was

Geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie (cf. fitness experiment door Kochinsky: 2 
fitneszalen, de ene op 5 minuten, de andere op 30 minuten -> je bent te laat voor inschrijvingen, 
enkel de verdere is nog beschikbaar -> je schrijft je niet meer in voor die op 30 minuten. Als je dit 
experiment herhaalt met 25 en 30 minuten schrijven mensen zich wel nog in in de verste 
fitneszaal)

Het voorspellen van toekomstig affect

Onze verwachtingen van toekomstig affect beïnvloeden ons gedrag. Maar, in welke mate zijn we 
in staat om onze affectieve gevoelens accuraat in te schatten?

- Meestal schatten we het soort gevoelens goed in

- De intensiteit en duur van die gevoelens schatten we echter vaak verkeerd in

Overschatting van intensiteit en duur van gevoelens treedt vaker op dan onderschatting

Vaak overschatten we de duur van negatieve gevoelens (duurzaamheids-overschatting) 

Duurzaamheidsvertekening: de neiging om de intensiteit en de duur van emotionele reacties op 
toekomstige gebeurtenissen te overschatten.

-> Gilbert studie over relatiebreuk: studenten die een relatie hadden, achten dat als het op dat 
moment uit zou gaan, ze zich over 2 maand nog heel slecht zouden voelen. Studenten die 2 
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maand geleden een relatiebreuk hadden, voelden zich op dat moment even gelukkig als de 
andere groep studenten (verschillen totaal niet op algemeen geluksniveau).

Hiervoor zijn vier verklaringen:

1. We hebben inaccurate theorieën over wat ons langdurig blij of verdrietig maakt, zelfs als het 

gaat over ervaringen die we reeds eerder hadden

- Piek en einde regel: we onthouden voorla het piekmoment en het einde van de gebeurtenis

- Herinnering aan emoties worden gekleurd door kennis die men van zichzelf heeft (i.c. 

iemands persoonlijkheid)

2. We misleiden onszelf een beetje door ons negatieve uitkomsten nog erger voor te stellen dan 

ze in feite zijn. Dit motiveert ons om ons best te doen bv. Buizen voor een examen

3. Onvoldoende correctie voor tijdseffecten. We stellen ons vaak voor hoe we ons voelen direct 

na de negatieve gebeurtenis, nemen dit als referentie en corrigeren te weinig voor het slijten 
van emoties (en optreden van nieuwe emoties) doorheen de tijd bv. Na einde relatie lijkt de ex 
een vreselijk persoon om mee samen te zijn, terwijl je eerst wel oprecht verliefd was


4. Mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem. Toch hebben mensen het 
opmerkelijk vermogen om van de nood een deugd te maken. Bij tegenslag vinden ze ‘plots’ 
allerlei nadelen aan de voorheen gewenste situatie en allerlei voordelen aan hun huidige 
situatie


6.3.5 Effect van motivatie op cognitie

6.3.5.1 De behoefte aan cognitieve afsluiting

Behoefte aan (cognitieve) afsluiting: de nood aan snelle, definitieve en zekere kennis en 
antwoorden, in tegenstelling tot verdere verwarring en ambiguïteit 
Situaties:

- Tijdsdruk

- Lawaai (noise)

- Verveeldheid

- Extra belasting

- Kosten bij fouten (minder behoefte)


Individuele verschillen:

- Nood aan orde

- Nood aan voorspelbaarheid

- Nood aan besluitvaardigheid

- Intolerantie voor ambiguïteit

- Enggeestigheid 

Componenten: 

- “seizing” (cfr. Urgentie-principe): het snel ‘grijpen’ van beschikbare informatie om tot een 

conclusie te komen en dus zekerheid te krijgen -> sterke focus op eerste beschikbare info

- “freezing” (cfr. Permanentie-principe): het vasthouden of bevriezen van eerdere conclusies en 

het daarbij negeren van nieuwe informatie (ook al zegt nieuwe info dat deze conclusie niet de 
beste is)


Gevolgen:

- Hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming

- Primacy effecten bij impressievorming

- Gebruik van cognitieve heuristiek

- Gemakkelijker activeren van stereotypen (eigenlijk ook een soort heuristieken)

- Afwijzing van opiniedevianten

- Weerstand tegen overreding

- …

-> deze gevolgen werden gevonden in experimentele onderzoek dat met situationele inductie 
werkte, en in correctioneel onderzoek op basis van vragenlijsten


Hoofdstuk 7: Attitudes

7.1 Attitudes: basisbevindingen

Attitude: een aangeleerde algemene evaluatie van een object 
(+/-), die met een bepaalde intensiteit uitgedrukt wordt

Attitudes hebben betrekkingen op personen, objecten en 
ideeën -> heel brede verzameling

De positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van elkaar

Ambivalentie zorgt soms voor conflict, soms ook niet bv. 
Bewust +, onbewust -


7.1.1 De drie componenten van attitudes

Multicomponentenmodel van attitudes: het model stelt dat 
attitudes bestaan uit cognitieve, affectieve en gedragsmatige 
componenten
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De cognitieve component blijkt uit gedachten en opvattingen over het attitude object, het 
afwegen van positieve/negatieve kenmerken

Verwachtingwaardetheorie: theorie die stelt at de attitude tegenover een object bepaald wordt 
door de verwachting dat een attitudeobject bepaalde kenmerken vertoont, maar ook door hoe 
sterk die kenmerken worden gewaardeerd.

Een attitude-object roept affect op, waardoor we er positief of negatief tegenover ‘voelen’. Gevolg 
van leerproces: 

- Klassieke conditionering: een neutrale stimulus die samen voorkomt met een aangename 

stimulus roept op den duur zelf positieve emoties op (en omgekeerd) bv. Beroemdheid heeft 
een nieuwe smartphone


- Operante conditionering: affect ten aanzien van een stimulus wordt bepaald door beloning en 
straf bv. Iedereen in de omgeving lacht met de oude Nokia


De gedragscomponent: attitudes brengen gedrag met zich mee maar ontstaan ook door de 
observatie van het eigen gedrag ten aanzien van een attitude object

Bv. Kleren kopen hangt samen met affectieve component, stofzuigers kopen hangt samen met 
cognitieve component (weinig affectieve gevoelens tov stofzuigers)


7.1.2 Attitudesterkte

Over sterke attitudes is men zeker, men vindt ze belangrijk en ze komen snel in ons bewustzijn, 
bijna zoals een ‘reflex’

- Genetische componenten (cf. tweelingstudies: monozygote hebben een sterkere overeenkomst 

in attitudes dan dizygote tweelingen)

- Psychische kenmerken, zoals eigenbelang, of het feit dat attitude verbonden is aan filosofische, 

politieke en religieuze overtuigingen

- Steunen meestal op veel informatie en zijn gestoeld op eigen ervaringen


7.1.3 Expliciete en impliciete attitudes

Expliciete attitudes: Attitudes die door een persoon bewust gerapporteerd worden.

Impliciete attitude: een attitude die zich situeert op het automatische niveau en haar basis vindt in 
de organisatie van materiaal in het geheugen.

Zelfrapportagematen (expliciet) -> meest eenvoudig

- Enquêtes 


- 1 vraag: probleem van woordkeuze (assistance for the poor/welfare for the poor -> krijgt heel 
andere antwoorden)


- Lage stabiliteit (over tijd heen, herinterpreteren van de vraag)

- Attitudeschalen: deelnemers geven hun (bewuste) voorkeur voor een attitudeobject aan


- Likert schaal: niet akkoord 1 2 3 4 5 6 7 akkoord

- Semantische differentiaal:


- Vertekeningen:

- Sociaal wenselijk antwoorden

- Intsemmingstendens (gaan met alles akkoord -> omgekeerde vragen ook stellen)


Verborgen metingen:

- Non-verbaal gedrag


- Gelaatsuitdrukkingen, stem, lichaamshouding, hoofdbewegingen (als je akkoord bent begin 
je automatisch te knikken)


- Nadeel: kunnen min of meer geacteerd worden

- Fysiologische metingen


- Arousal meting: hartslag, galvanische huidreflex

- Geen informatie over richting attitude


- Gelaatselektromyograaf (EMG)

- Elektro-encefalografie (EEG)

- fMRI onderzoek - amygdala (Cunningham)

Impliciete attitude: een attitude die we niet kunnen rapporteren omdat we er ons niet bewust van 
zijn
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Impliciete associatietest

- Categorisatie van enkelvoudige stimuli


- Zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan categorieën zwart 
of blank)


- Zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden (kwaad, mislukken) 
toewijzen aan de categorieën goed versus slecht


- Categorisatie van combinaties van stimuli

1. Blank of slecht versus zwart of goed

2. Zwart of slecht versus blank of goed


- > verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan

Correlatie IAT-effect en expliciete attitude

Bv. Ras IAT, leeftijd, …

Expliciete voorkeur: blanken geven een voorkeur voor blanken aan, zwarten een voorkeur voor 
zwart

Impliciete voorkeur: blanken hun voorkeur voor blank is nog groter dan men expliciet toe geeft, 
maar zwarten hebben ook een voorkeur voor zwart

Hoe ouder de particpanten, hoe kleiner de expliciete voorkeur van jong tov oud

-> Impliciet verandert er niets

Associatie man+loopbaan en vrouw+gezin: mannen hebben een grotere expliciete associatie, 
beiden hebben een sterkere impliciete associatie (vrouwen zelfs sterker dan mannen)


7.1.4 Het verband tussen attitudes en gedrag

‘Dubbele dissociatie’: impliciete attitudes zouden spontaan gedrag beïnvloeden, terwijl expliciete 
attitudes gecontroleerd gedrag beïnvloeden (en impliciet is slechte voorspeller van gecontroleerd 
en omgekeerd)

Maar eigenlijk zijn het beiden slechte voorspellers

-> zie kanttekeningen bij IAT

Het gaat over associaties, niet echte voorkeuren, mensen zijn er niet akkoord mee (weinig 
correlatie tussen impliciet en expliciet)

Theorie van beredeneerd gedrag: de theorie die stelt dat attitudes ten opzichte van een specifiek 
gedrag samen let subjectieve normen en waargenomen controle het gedrag bepalen

- Gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door attitudes over het specifieke 

gedrag (bv. Niet “goede punten halen” maar “direct na de les beginnen studeren”)

- Gedrag wordt ook beïnvloed door subjectieve normen, opvattingen over wat anderen vinden 

wat men moet doen

- Gedrag wordt bepaald door mate dat met 

gedrag onder controle meent te hebben 
(“heb ik vanavond iets anders te doen dan 
studeren?”)


- Vaak voert men vooropgestelde intenties 
niet volledig uit, of kan men die niet 
uitvoeren


7.2 Overreding door communicatie

7.2.1 Twee wegen voor overreding

Overreding, overtuiging: het proces van attitudeverandering

Politici, adverteerders, drukkingsgroepen etc. Zijn steeds in de weer om onze houding tegenover 
partijen, producten en groepen te beïnvloeden

Twee wegen voor overreding:

- De centrale weg: zorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op de 

sterkte en de kwaliteit van argumentatie

- De perifere weg: onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op 

oppervlakkige cues (niets te maken met de boodschap)

De centrale weg: het overredingsproces waarbij ontvangers de boodschap systematisch 
analyseren en hun attitudes vooral door sterke argumenten worden beïnvloed.

-> ontvangers van overredingsbooschaoppen zijn aandachtig, actief, kritisch en oplettend

- Begrip (Hovland et al): een boodschap heeft enkel effect indien de ontvangers de inhoud van 

het bericht begrijpen -> te ingewikkeld: je kan hen niet overtuigen
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- Geheugen (McGuire): men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig beluistert, 
begrijpt en in het geheugen vasthoudt, er is ook motivatie nodig (om naar de argumenten te 
luisteren en hun mening te herzien)


- Elaboratie (Greenwald): het proces van nadenken, analyseren van de pro & con argumenten die 
deel uit maken van boodschap

- Elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van informatie, cf. politiek


De perifere weg: Het overredingsproces waarbij ontvangers niet zorgvuldig over de boodschap 
nadenken, maar door uiterlijkheden en oppervlakkige wenken worden beïnvloed.

- Steunt op oppervlakkige signalen: spreekvaardigheid, gemoedstoestand, …

- Demagogen - uiterlijk machtsvertoon: uniformen, marsliederen, vlaggen, symbolen - 

massabijeenkomsten

Bv. Toespreken van Hitler (weinig info, maar gigantische en enthousiaste massa)

Ook als je iets maar lang genoeg herhaalt, beginnen mensen het te geloven

Illusory Truth Effect: herhaalde blootstelling aan informatie (bv. Statement) maakt het meer 
geloofwaardig.

Hasher et al. (1977): 60 stellingen (bv een neushoorn weegt meer dan een nijlpaard)

- Sommige waar, sommige vals

- Opnieuw van na 2 weken en 4 weken, waarvan deel herhaalde stellingen

- Herhaalde stellingen: meer als waar bestempeld, meer vertrouwen

Robust effects, onafhankelijk van individuele verschillen, bv intelligentie (De Keersmaecker et al. 
2019)

Verklaring: processing fluency

Het gemak waarmee we info kunnen verwerken wordt als heuristiek voor correctheid gebruikt. 
Herhaling vergemakkelijkt verwerking (wat in ons hooft klopt, wordt gemakkelijker verwerkt)

Twee routes tot overtuiging


Selectie van een weg:  bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men “denkt” of 
“reageert”

Dit wordt bepaald door kenmerken van zowel de bron, de boodschap als het publiek zelf.

Men kiest voor de centrale weg indien

- De bron duidelijk argumenteert

- De boodschap belangrijk is voor het publiek

- Het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is

Men kiest voor de perifere weg indien

- De bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden

- De boodschap triviaal is

- Het publiek afgeleid, gestresseerd, cognitief overladen, gehaast en niet geïnteresseerd is

Selectie van de weg, een experiment: persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt of de 
boodschap belangrijker is dan de bron (Petty, Cacioppo & Goldman experiment)

Ze vertelden de studenten dat er nog een heel groot eindexamen komt, waar ze alles kunnen 
vragen uit elk vak uit elk jaar

Onafhankelijke variabelen:

- Boodschapper: professor (expert) versus student

- Argumentatie: sterk versus zwak

- Persoonlijke betrokkenheid: hoog (volgend academiejaar -> voor die studenten van toepassing) 

versus laag (over 10 jaar-> voor die studenten niet meer van toepassing)

Expertise van de bron maakt weinig verschil, de sterkte van de argumentatie wel

Als iemand weinig betrokken is maakt de argumentatie veel minder uit

Afhankelijke variabele: attitude na communicatie


7.2.2 De Bron

Geloofwaardigheid bepaalt overtuigingskracht
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- Competentie en expertise

- Betrouwbaarheid

- Oordeel over “te vertrouwen” steunt op, bijvoorbeeld, stereotypen over beroepen, of op het feit 

of eigenbelang in het spel is

-> geloofwaardigheid is de combinatie competentie en betrouwbaarheid

Gunstigheid

- Aantrekkelijkheid

- Similariteit

-> gunstigheid is aantrekkelijkheid of similariteit (of beide)

Geloofwaardigheid: European Trusted Brands 2009, wat zijn de meest geloofwaardige beroepen?

- Brandweer

- Vliegtuigpiloten

- …

- Autoverkopers

- Politici 

Autoverkopers weten veel over auto’s, maar wat hij/zij vertelt is niet in ons eigenbelang (bij 
brandweer gaan we ervan uit dat zij in ons belang handelen)

Subtiel willen handelen in het belang van de ander verhoogt de geloofwaardigheid

-> reclames proberen dit niet zo subtiel te doen

Geloofwaardigheid: The yes men

- Dow Chemical accepts full responsibility (ergste chemische lek)

- Amerikaanse activisten verkondigen boodschap van een bedrijf dat tegen de eigen belangen 

ingaat

- > extra geloofwaardig

Mackie et al. (1990): toespraak gehouden door student van de eigen universiteit of van een andere  
universiteit, indien dien sterke argumenten was er een groot verschil in overtuiging (meer 
overtuigd door studenten van de eigen universiteit)

Fysieke aantrekkelijkheid:

- Schoonheid, jeugd en seks verkopen producten

- Vooral als ze iets met het product te maken hebben (bij wasreclames gaan ze eerder voor 

similariteit)

Fysieke aantrekkelijkheid is belonend

Helpt fysieke aantrekkelijkheid attitudes veranderen?

- Petitie voor vegetarische maaltijden op de campus

- Aantrekkelijke studenten overtuigen 41% studenten om de petitie te tekenen

- Minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32%

Niet menselijke schoonheid helpt ook: mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs enz.

Het slapend effect: De neiging om na verloop van tijd de boodschapper te dissociëren van de 
boodschap, waardoor overtuigende boodschappen van een ongeloofwaardige bron een 
uitgestelde impact hebben

Soms is de bron niet (meer) belangrijk -> effect weg tot je de bron terug in herinnering brengt


7.2.3 De boodschap

Informationele strategieën:

- Perifere weg: volume is oppervlakkige cue voor juistheid

- Centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is en niet redundant


- Als je enkele sterke en enkele zwakke argumenten hebt, laat je beter de zwakke weg

Volgorde: belang van timing - jurysimulatie

Als de twee vlak na elkaar komen, daarna verloop van tijd -> primacy effect weegt het meeste 
door

Als er tijd tussen 1ste en 2e is -> recency effect weegt het meeste door

Als ze vlak na elkaar en de beslissing zijn vlak na elkaar, of na elk veel tijd is -> recency en 
primacy heffen elkaar op

Reacties op attitude-discrepantie berichten:

- Teveel discrepantie overtuigt niet: Omgekeerde U-relatie (Bocher & Insko)


- Kleine attitude afwijking -> weinig verandering

- Grote attitude afwijking -> mensen haken af, mensen evalueren ook veel kritischer

- Gemiddelde afwijking -> grote verandering


- Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en produceren meer tegenargumenten 
(Edwards & Smith)
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Emotionele oproepen

Afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitude- en gedragsverandering 
indien -> door negatieve emoties activeert de centrale weg (moeten nadenken)

- Mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico

- Men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent te nemen tegenmaatregelen


- Men is overtuigd dat men de maatregelen kan uitvoeren en dat ze het probleem effectief 
zullen oplossen


- De informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt (dus via de centrale weg) en niet volgens de 
perifere weg


Hulpeloosheid vermijden (bv. Je kan stoppen)

Personen in een goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden

- Voedsel, drank, landschappen, muziek

- Positieve gevoelens activeren de perifere weg

Drie verklaringen

- Positieve emoties verzwakken de aandacht voor de boodschap

- Men is minder op zijn hoede en minder geneigd om nieuwe informatie diepgaand te verwerken

- Men laat de positieve gevoelens niet bederven door kritische bedenkingen


7.2.4 Het publiek

Effect van bericht is afhankelijk van het soort publiek

- Algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie

- Behoefte aan cognitie


- Een persoonlijkheidskenmerk dat personen onderscheidt op grond van het genoegen dat ze 
ontlenen aan moeilijke cognitieve activiteiten


- Personen met hoge scores volgen doorgaans de centrale weg en worden vooral overtuigd 
door sterke argumenten


- Zelfsturing

- Gedrag afstemmen op de gangbare zelfpresentatie normen in de gegeven situatie

- Hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen


- Ipv de attitude kan men ook vragen “hoe veel zou je betalen voor dit product?”

Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is omdat het op voorhand 
argumenten kan bedenken

- Inlichtingen over het standpunt dat de spreker zal innemen


- Lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten

- Vaccinatiehypothese: de blootstelling aan een zwakke variant van een overtuigend argument 

verhoogt de weerstand tegen dat argument

- Bv. Lekken van informatie in de politiek


- Inlichten over de poging tot overtuiging

- Lokt een motivationele reactie uit: reactantie

- Psychologische reactantie: individuen die denken overtuigd te zullen worden, aanzien dit als 

een bedreiging van hun vrijheid, waardoor ze moeilijk overtuigd worden

- De theorie die stelt dat personen reageren tegen bedreiging van hun vrijheid met 

demonstratie van hun vrijheid en met verhoogde waardering voor de bedreigde alternatieven 
(negatieve attitude)


7.3 Overtuigen door het eigen gedrag

7.3.1 Overtuigen door het eigen gedrag: cognitieve dissonantie theorie

Volgens Festinger creëert gedrag dat inconsistent is met onze attitudes cognitieve dissonantie: 
een onaangename psychologische toestand, die opgewekt wordt wanneer het eigen gedrag 
strijdig is met de eigen attitudes, waarden, normen, …

Cognitieve dissonantietheorie: de theorie die stelt dat dissonante cognities fysiologische 
opwinding opwekken die we vervolgens willen reduceren

Personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie te reduceren en te streven naar 
cognitieve consistentie

Dissonantie kan ontstaan door:

- Onvoldoende justificatie (om tegen je attitude in te gaan): uit vrije wil uitvoeren van attitude-

discrepant gedrag voor een inadequate beloning

- Onvoldoende afschrikking: nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van 

bedreiging met een milde straf

Dissonantiereductie:
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- Reduceren van waargenomen keuzevrijheid bv. Iemand anders heeft die wijn gekocht

- Wijzigen van gedragsperceptie bv. Ik heb bijna niets gedronken

- Toevoegen van consonante cognities bv. Wijn is voedzaam

- Minimaliseren van belang van het conflict bv. Het kan me niet schelen

- Veranderen van attitude bv. Ik wil niet minder drinken, ik heb geen drankprobleem

Onvoldoende justificatie: wanneer individuen uit vrije wil attitude-inconsistent gedrag stellen, 
zonder er een grote beloning voor te ontvangen, veranderen ze hun attitude. 
Festinger & Carlsmith Experiment:

- Fase 1:


- Uitvoeren vervelende eerste taak gedurende 30 munten: 12 draadspoelen uit een bord 
nemen en terugplaatsen, wegnemen, terugplaatsen etc.


- Uitvoeren van tweede vervelende taak: 48 vierkante staafjes in een bord 1/4 toer draaien, 
opnieuw draaien etc.


- Fase 2: proefleider vraagt om andere deelnemers te vertellen dat de taak interessant is

- Voor 1$: onvoldoende justificatie - hoge dissonantie

- Voor 20$: meer dan voldoende justificatie - lage dissonantie

- Controle conditie: geen leugen vertellen - geen dissonantie


-> afhankelijke variabele: beoordeling van de vervelende taak

Degene die niet logen vonden de taak super saai, degene die logen voor $20 vonden de taak ook 
saai, maar degene die logen voor $1 vonden de taak redelijk plezant (cognitieve dissonantie)

Onvoldoende afschrikking: waneer individuen een aangenaam gedrag niet uitvoeren, hoewel er 
slechts een milde straf wordt gedreigd, devalueren ze achteraf de waarde van dit gedrag

Aronson & Carlsmith experiment: kinderen worden gevraagd niet te spelen met aantrekkelijk 
speelgoed (al het speelgoed mag je mee spelen, maar niet met dit!)

- Onder bedreiging met milde straf (ik ga dat niet leuk vinden) - onvoldoende afschrikking - kleine 

druk - hoge dissonantie

- Onder sterke bedreiging met straf (ik kom nooit meer terug) - voldoende afschrikking - grote 

druk - lage dissonantie

- Controle conditie

Meting attitude t.o.v. verboden speelgoed

- milde bedreiging: devaluatie van het speelgoed

- Sterke bedreiging: geen attitudewijziging

-> truc bij kinderen is dus dreigen met milde straffen


7.3.2 Toepassingen van dissonantie-theorie op inspanningen en keuzes

Veel middelen (geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat niet zo denderend 
is, creëert dissonantie omwille van de discrepantie tussen de inspanning en het resultaat

Aronson & Mills experiment: 

- Subjecten worden gevraagd een obscene tekst publiek voor te lezen om te mogen deelnemen 

aan een discussiegroep over seksualiteit

- Tekst met weinig expliciete seksuele termen: milde initiatie - beperkte inspanning - lage 

dissonantie

- Tekst met veel obscene termen: strenge initiatie - grote inspanning - hoge dissonantie


- Beoordeling van een op tape geregistreerde discussie-groep over seksueel gedrag bij lagere 
diersoorten

- Milde initiatie: weinig belangstelling voor de discussiegroep

- Strenge initiatie: grotere belangstelling voor de discussie


-> principe van initiatie en dopen

Wanneer we moeten kiezen tussen twee even (on)aantrekkelijke opties, gaan we naderhand de 
gekozen optie meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben

Brehm experiment:

- Participanten worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster, klokradio, koffiemachine 

etc. Te beoordelen)

- Na de beoordeling mogen ze een van de producten uitkiezen als beloning


- Kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol beoordeeld hadden: hoge 
dissonantie


- Kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden: lage dissonantie 
tussen gekozen en verworpen optie


- Opnieuw beoordelen van producten na de keuze
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- Hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe. Gekozen optie wordt 
aantrekkelijker


- Lage dissonantie: weinig attitudeverandering


7.3.3 Randcondities van dissonantietheorie

Onschadelijke inconsistentie: ook wanneer ze hun voorkeur moeten opschrijven en dat papiertje 
in de vuilbak smijten, is er cognitieve dissonantie


7.3.4 Alternatieve wegen tot zelfovertuiging

Zelfperceptietheorie: attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de condities 
(justificatie) waaronder het gesteld wordt)

Impressiemanagement: niet het motief om 
consistent te zijn drijft ons maar het motief 
om consistent te lijken voor anderen

Zelfbevestiging: attitude-discrepant gedrag 
vormt een bedreiging van het zelfconcept: 
schuld, hypocriet, oneerlijk. Indien het 
beschadigde zelf kan hersteld worden, 
treedt geen dissonantie op (bv. 1$ 
weggeven)


7.4 Reclame en voorlichting

Heeft reclame een impact op ons? Ja 

- Reclames voor nieuwe producten leidt in 60% van de gevallen tot een stijging in de 

verkoopcijfers

- Bestaande producten en gevestigde merken: stijging in 46% van de gevallen

- Het verschil in de verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden en diegenen 

die niet blootgesteld werden, was niet minder dan 21%

 

7.4.1 Subliminale beïnvloeding

Bestaat subliminale reclame? Nee 

Ooit wel hoax: kort flitsen “eat popcorn”in bioscoop zou in de pauze de verkoop van popcorn 
verhogen

Subliminaal bericht: een boodschap die slechts tijdens enkele milliseconden gepresenteerd wordt, 
waardoor het publiek zich niet bewust is van het feit dat die stimulus aangeboden werd.

Verborgen boodschappen die slechts enkele milliseconden duren, bv. Subliminale boodschappen 
in rockmuziek

Duitse of Franse achtergrondmuziek in wijnafdeling op alternerende dagen bevordert verkoop van 
Duitse (83%) of Franse (65%) wijn.

Gebruik in politieke campagnes

- Video Bush campagne

- Study 1: RATS subliminal aangeboden voor ‘onbekende politicus’ -> negatievere evaluaties

- Study 2: Bill Clinton (=positief, super populair) subliminaal aangeboden voor foto van andere 

democratische kandidaat -> positievere evaluaties bij ONBESLISTE kandidaten

Effect van subliminale boodschap is afhankelijk van de motivatie

Strahan et al. (2002):

- Dorstige studenten nemen deel aan een ‘marketingonderzoek’. Sommigen kregen water, maar 

andere niet. Vervolgens voerden ze op de computer een test uit, waarin subliminaal 
aangeboden stimuli verwerkt werden die neutraal of dorstverwant (‘dorst’, ‘droog’) waren. 
Daarna proefden de deelnemers drankjes.


- Dorstverwante stimuli leiden tot meer drankconsumptie tijdens een proeverij, maar enkel bij 
dorstige studenten


Zelfhulpcasettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed (Greenwald)

-> effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, maar subliminale berichten hebben geen effect 
op lange termijn (vandaag een reclame -> morgen ga je niet direct naar de winkel daarvoor)

Je kunt mensen geen dingen laten doen die ze niet willen doen, enkel beïnvloeden wanneer ze al 
iets wilden doen (wijn kopen -> beïnvloeding of ze Franse of Duitse wijn kopen, maar zonder 
originele intentie om wijn te kopen zou dit niet werken)

Enkel kiezer die nog geen attitude had laat zich beïnvloeden
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7.4.2 Stereotypen in reclame

Media en cultuur werken geslachtsstereotypering in de hand

Reclames, TV-shows, kinderboeken en muziek-video’s primen ons met geslachtsstereotypen

Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen zowel mannen (Rudman 
& Borgida, 1995) als vrouwen (Geis et al., 1984) “stereotype-congruent gedrag”

Onderzoek Rudman en Borgida:

- Mannelijke studenten zagen ofwel een seksistische, ofwel een neutrale televisiereclame voor 

een gelijkaardig product

- Daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen

- Deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers beoordeeld

- Mannen die een seksistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indices van 

‘geseksualiseerd gedrag’

Onderzoek Geis, Brown, Jennings & Porter, 1984:

- Vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots:


- Stereotype beeld: vrouw aan de haard of verleidelijk

- Omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk


- > in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien 
verminderd zelfvertrouwen, zelfstandigheid en loopbaanaspiraties (essay “10 years from now”)


Stereotype activeert associaties die in je hoofd al aanwezig zijn

Face-ism: het fenomeen dat media van mannen eerder het gelaat tonen, terwijl van vrouwen 
meestal net het hele lichaam afgebeeld wordt.

-> de mate waarin gefocust wordt op het gezicht in de afbeelding = (afstand tussen top hoofd en 
kin) / (afstand hoofd en laagst zichtbare deel van lichaam)

Archer et al. 1983: foto’s van mannen scoren hoger op de face-ism schaal

Mannelijke gezichten worden in de media groter en meer prominent getoond

Zelfs klassieke portretten en tekeningen gemaakt door studenten aan de academie vertonen dit 
effect

Reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen, terwijl bij vrouwen vooral aandacht is voor 
het lichaam

Afbeeldingen met enkel het hoofd worden gezien als meer dominant

Prominentie van gezicht kan indruk van dominantie geven

Evoluties in reclame en media media:

- Overduidelijke stereotypes zijn verminderd (e.g. Magner, Helgeson, 2011), zeker in meer 

“stereotype culturen”: toename contra-stereotype reclame (Landreth & Zotos, 2016)

- Opkomst van ‘Femvertizing’: reclame die appelleert aan “empowerment of women” (nieuw 

soort reclame)

- Opvallend weinig aandacht en onderzoek naar negatieve gevolgen van stereotype, normatieve, 

denigrerende reclame op mannen. (zie Gulgas, McKeage, Weimberger, 2010; Zayer & Coleman, 
2014)

- "Vrouwen zijn kwetsbaar voor neg effecten van stereotype/normatieve reclame, mannen zijn 

immuun”


7.4.3 Culturele verschillen

Ken je publiek

Advertenties in individualistische culturen richten zich op

- Persoonlijke voordelen en zelfontplooiing

- Unieke van de persoon

- Zich onderscheiden van de rest en competitie 

Bv. The best coffee for the best you

Advertenties in collectivistische culturen richten zich op

- Integriteit

- Welzijn en prestaties van de ingreep (familie)

Bv. Create wonder, share joy


Deel 3: Interpersoonlijke en groepsprocessen 
Hoofdstuk 11: De sociaalpsychologische basis van groepen

11.1 Kenmerken van groepen

Verschil tussen groepen en collectieven

Groep: een groep wordt gewoonlijk omschreven als een verzameling personen die minstens een 
van de volgende karakteristieken bezitten
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- Directe interacties met elkaar

- Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische groep

- Een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot

Hoe meer aan die voorwaarden voldaan, hoe meer een groep groepachtig is 

Collectief: mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale directe 
interactie

Entativiteit: mate waarin een groep “groepig” is, aan de voorwaarden voldaan is

Sociale integratie: de mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een individu


11.1 Basisfuncties van groepen

Waarom bestaan groepen?

- Affiliatiebehoefte: een algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante 

interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden

- Evolutionair perspectief

De ene heeft meer affialiatiebehoefte dan de ander (maar iedereen heeft het wel)

Nu is affiliatiebehoefte hoog omdat we vaak alleen zijn

Als groepen niet zouden bestaan, zou de mens uitgestorven zijn

-> afhankelijk van elkaar

Groepen zijn een medium voor samenwerking 

Sociale interdependentie: de situatie waarin groepsleden afhankelijk zijn van elkaars prestatie om 
gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken

Stad volledig hersteld, vs na bombardementen -> groepen maken het beste en het slechtste


11.1.2 De groep als veilige haven

Vooral in stressrijk situaties ervaart men een sterke nood om bij anderen te zijn

- Externe bedreiging (bv., om elektroshocks te krijgen) wekt angst op en motiveert om contact te 

zoeken met anderen die dezelfde bedreiging ervaren

- Personen die voor een bedreiging staan, anderen opzoeken om duidelijkheid te scheppen over 

het gevaar waarin ze verkeren


11.1.3 Groepsgrootte

Dunbar’s number: de maximale groepsgrootte hangt samen met de cognitieve bekwaamheden 
waarover men beschikt

- Neocortexratio (gevolg van sociale organisatie)

- Vergelijking soorten

- De mens kan 150 betekenisvolle relaties aan


11.1.4 Groepsterritorium

Territoria: specifieke gebieden die door een individu of een groep opgeëist, gemarkeerd en 
verdedigd worden tegen indringing van anderen

Men heeft de neiging om territoria te respecteren. Cf tonnen versus mensen

Hoge densiteit: experimenten bij ratten toonden aan dat bij hoge densiteit er meer disfunctionele 
gedrag en minder functioneel gedrag optrad

Het Sealab Programme: cilinder op de grond van de zeebodem, 4 mensen zaten daar in

-> wie matcht met wie? Ruimte inrichten voor psychische veiligheid? 

-> iedereen heeft een territorium nodig

-> relevant voor ruimtemissies


11.2 Groepsstructuur

11.2.1 Normen en rollen

Groepsnormen: algemene voorschriften die de gedragingen van groepsleden beperken, 
stimuleren en reguleren.

bv. drankverbruik, kledij, …

Punker die een kostuum draagt is zoals vloeken in een kerk -> je mag dat niet doen als je tot die 
groep behoort

Groepsnormen hebben een prescriptieve descriptieve component

- Prescriptief: ‘wat zou moeten’, meer evaluatief geladen

- Descriptief: ‘wat is’, zie MacNeil en Sherif (1976)


- Experiment: lichtpuntje in een donkere kamer -> lijkt te oscilleren, maar voor iedereen 
anders. Indien je er een medewerker in steekt die zegt dat het heel erg veel beweegt, zullen 
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andere groepsleden ook naar die mening toe bewegen. Dit effect blijft wanneer de 
medewerker weg is en de originele groepsleden (geleidelijk aan) vervangen werden. 


- > sticky norms

Rollen: een verzameling van verwachte gedragingen van een groepslid met een specifieke positie

Groepsrollen zijn de verzameling van verwachte gedragingen vanwege groepsleden

Instrumenteel versus expressief (Bales, 1950)

- Instrumentele: gericht op bereiken van doelstellingen, woordvoerder

- Expressieve: emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, groepscohesie

Experiment met (schema blz. 32)

- Mannen versus vrouwen: mannen meer taakgericht, vrouwen meer expressief

- Effecten van status, diffuse statuskenmerken: niet altijd statuskenmerk gelinkt aan taakprestatie


- Obv van bekwaamheid taken verdelen, niet obv categorieën 

- Rolambiguïteit, effecten op prestatie en stress

De media

- Het Belgische FedCup: niet altijd even gezellig


- Kim Clijsters en Justine Henin konden niet samenwerken, ookal waren ze top 2 van de 
wereld


- Vrouwen zouden theoretisch beter moeten overeenkomen, maar je vindt van beide geslachten 
voorbeelden dat ze niet overeenkomen


Diffuus statuskenmerk: een individueel kenmerk, zoals geslacht en etnische achtergrond, waaruit 
we ten onrechte de bekwaamheid van het individu afleiden

Rolambiguïteit: de mate waarin het groepslid een gebrekkig zicht heeft op welke gedragingen van 
hem of haar verwacht worden

Extrarolgedragingen: spontane gedragingen ten gunste van de groep of de organisatie


11.2.2 De affectieve structuur van de groep

Cohesie: de mate waarin de leden zich aangetrokken voelen tot elkaar en de groep

- De neiging van groepsleden om elkaars gezelschap op te zoeken en als groep bijeen te zijn en 

te blijven

- Vele manipulaties en metingen van het concept

- Aantrekking tot anderen, groep als geheel, of beide?

Groep als geheel is belangrijkste, meer onderzoek naar interpersoonlijke attractie

-> weinig kennisopbouw

Samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door: 

- Aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis

- Engagement en betrokkenheid bij primaire taken

- Aantal en intensiteit van de interacties

- Effect van extreme krachten: bedreiging, gevaar (bv. Rally around the flag)

Rally around the flag: de kortetermijnsteun van groepsleden voor de leider naar aanleiding van 
conflict of crisissituaties-> effect van externe dreiging, cohesie stijgt bv. Bush populairder na 9/11

Positieve gevolgen van cohesie:

- Minder verloop, minder absentie

Mogelijke negatieve gevolgen:

- Remt creativiteit

- Bevordert creativiteit

- Verwerping van dissidente opvattingen

Gezellige groep remt creativiteit, iedereen lijkt gelijk te denken

Conformiteitsdruk: de druk die uitgaat van de groep om attitudes, overtuigingen en gedragingen 
aan te passen aan de groepsnormen

Cohesie heeft heel negatieve bijklank, door negatieve effecten

Sterkte verband cohesie en productiviteit

- Omgekeerd effect ook belangrijk (Mullen en Copper, 1994)

- Voor taken die inter-afhankelijk zijn (complementariteit)

Richting verband cohesie en productiviteit 

- Afhankelijk van groepsnormen (defectieve normen versus pro-productiviteitsnormen)


11.2.3 De communicatiestructuur

Communicatienetwerken: patronen van informatietransmissie en -uitwisseling tussen groepsleden

- Centralisatie

- Taakcomplexiteit
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- Hiërarchische structuren

- Opwaartse communicatie minder frequent en gecontroleerd


Perifeer groepslid kan maar in 1 brievenbus brieven sturen, centrale groepsleden kunnen naar 
iedereen brieven sturen

Hoe meer mensen perifeer zitten, hoe vaker ze zich buitengesloten voelen

Gedecentraliseerd: iedereen kan spreken met iedereen, motiverende manier om te werken

Gecentraliseerd doet het beter bij makkelijke taken, gedecentraliseerd doet beter bij complex

Discussiëren over makkelijke taken is niet goed, bij moeilijke taken is dat wel nodig, bij moeilijke 
taken wordt middelste persoon overstelpt, structuur loopt vast, ….

Nasa: communicatie van onder naar boven gaat slecht -> rampen

Challenger (eerste ruimteveer met mensen in) was ontploft, in organisatie wist men dat dat tot een 
ramp zou leiden door ongewoon koude temperaturen in California


11.2.4 Groepssamenstelling en diversiteit

Groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de 
groepsleden gecombineerd worden

- > De goede man/vrouw op de goede plaats

Groepsprestatie bepaald door de som van individuele bekwaamheden, klopt voor ±60%

Taakgericht en sociaal-emotioneel

Taakgerichte diversiteit: de mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen op 
het vlak van talent en bekwaamheden

- Voordelen: mix van bekwaamheden en van gezichtspunten

- Nadelen: conflict 

Door schildpad is groepsprestatie van estafetteteam geïnvalideerd, maar dat wil niet zeggen dat 
het zonder hem wel zou lukken (conflict)

-> samen geniaal, maar ook do’s die in de weg staan

Categoriale diversiteit: de mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen met 
betrekking tot demografische kenmerken

-> dikwijls geponeerd als een wenselijk kenmerk, vanwege ‘diverse gezichtspunten’

Problemen:

- Diffuus statuskenmerk …

- Similariteit-attractie

- Dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekvorming, …

Categorie is flinterdun gerelateerd aan prestatie -> bepaalde categorieën bepaalde taken geven is 
niet slim

Watson et al. (1993): prestaties gemeten om de maand

Diverse groepen hebben het moeilijk, homogene groepen leveren beter prestaties, maar prestaties 
bewegen steeds meer naar elkaar toe -> effect verdwijnt

Diverse groepen werken het best als ze zichzelf niet zien in termen van diversiteit


11.3 Macht en leiderschap

11.3.1 Macht

Macht: de asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties

-> macht kan eveneens een impact hebben op het individu

Verschillende soorten macht:

- Beloningsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte belonen

- Bestraffingsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte bestraffen

- Legitieme macht: de machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een bepaald 

gedrag voor te schrijven

- Referentiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat die zich met de 

machthebber identificeert

- Deskundigheidsmacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat de 

ondergeschikte de machthebber kennis en deskundigheid toeschrijft

- Informatiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte wanneer een 

machthebber over goede argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen, de inhoud 
van de communicatie staat centraal. 


Bij belonen en straffen moet je gedrag monitoren

Informatiemacht bv Marx: Marx moest er niet bij staan, was zelfs al dood, maar mensen 
probeerden het Marxistisch systeem te implementeren

Kipnis: mensen worden door macht oneerlijk en corrupt. Is dit waar?
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Vaak zijn de effecten negatief, maar het is niet per definitie zo

Macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer slechte 
gedragingen stelle, en goede mensen ‘beter’ worden

-> Cf. DeCelles, onderzoek naar morele identiteit

Morele identiteit: de mate waarin morele aspecten een belangrijk deel van het zelfconcept vormen

Macht versus leiderschap: de bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen hun persoonlijke 
doelstellingen ondergeschikt te maken aan het bereiken van groepsdoelstellingen

- Leiderschap is geen macht over mensen

- Leiderschap handelt over macht met mensen, over de wederkerige relatie tussen leider en 

volger


11.3.2 Klassieke benaderingen

2 grote theorieën: trait & state

Trektheorieën: deze benadering stelt dat leiders typische individuele eigenschappen bezitten 
waardoor ze als het ware in de wieg zijn gelegd om leider te worden

Situationele benadering van leiderschap: de benadering die stelt dat naarmate de behoeften, de 
verwachtingen en de middelen van een groep veranderen, ook het profiel verandert van de 
persoon die het best geschikt is om de groep te leiden.

State: afhankelijk van de behoeften van de groep wordt een leider aangesteld bv. Na 9/11 een 
sterke leider nodig

Contingentiemodel van leiderschap: de theorie die stelt dat de effectiviteit van de leider afhangt 
van de persoonlijke kwaliteiten van de leider en de mate waarin de leider situationele controle 
heeft

Bv. Fiedler: de effectiviteit van taak of relatiegericht leiderschap hangt af van de mate aan 
situationele controle


11.3.2 Dynamische modellen van leiderschap

Hollander: leiderschap gekenmerkt door sociale uitwisseling, door wederzijdse beïnvloeding 
tussen leider en ondergeschikten

Twee belangrijke types van leider-volger stijlen: transactionele & transformationeel

Transactioneel leiderschap: 

- Leider formuleert duidelijke doelstellingen, biedt concrete beloningen en hulp in ruil voor de 

verwachte arbeidsprestaties

- Transactionele leiderschap berust op de bereidheid en bekwaamheid van de leider om de 

ondergeschikten te belonen die hun ‘contract’ nakomen en diegenen terecht te wijzen die dit 
niet doen


Transformationeel leiderschap: leiderschap dat ertoe aanzet om  hun eigen belangen, 
ondergeschikt te maken aan de groepsbelangen

- Charisma: heeft een visie; krijgt vertrouwen en is geloofwaardig; bevordert de identificatie van 

de volgelingen met de groep

- Inspiratie: verhoogt het optimisme en het enthousiasme en wekt positieve emoties op met zijn/

haar communicatie

- Intellectuele aanmoediging: moedigt actief een herziening aan van bestaande waarden en 

assumpties; staat voor creativiteit en intellectuele vaardigheden

- Geïndividualiseerde aanpak: de groepsleden voelen zich persoonlijk betrokken; de leider 

besteedt aandacht aan alle leden, treedt op als raadgever en geeft feedback op een manier die 
makkelijk te aanvaarden en te begrijpen is, en die relevant is voor de persoonlijke ontwikkeling.


Alle figuren hebben schaduwkanten 

Hitler past niet in het rijtje, maar hij was wel een (pseudo)transformationeel leider: gebruikt groep 
enkel en alleen maar ter eigen glorie

Pseudotransformationele leiders: leiders die eerder emotie dan rede aanspreken, waarbij naïeve 
volgelingen zodanig gemanipuleerd worden dat ze de persoonlijke belangen van de leider dienen.


11.3.3 Toxisch leiderschap

Corruptie, sabotage en manipulatie, alsook onethische, illegale en criminele gedragingen, behoren 
tot het repertorium van toxische leiders

De groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes

De meerderheid van de groepsleden beschouwt hen alsarrogant, egoïstisch, hardnekkig en 
enggeestig

Driehoek is belangrijk -> interafhankelijkheid
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Persoonlijkheid van de leider: de zogenaamde Dark Triad

traits: narcism, machiavellisme en psychopathie 

Bad personality theory: de theorie die stelt dat op hoge 

hiërarchische niveaus de kans stijgt om individuen te 

vinden die gekenmerkt worden door verhoogde niveaus 

van narcisme, machiavellisme en psychopathie.

Keertje bij keertje gaat hij verder

Zonder toxische ondergeschikten kan er geen toxische 

leider zijn

Volgertypes:

- Samenzweerders: doen mee met de 

leider om eigen ambities waar te 
maken


- Conformisten: grote, zwijgende 
meerderheid, laten de leider betijen 
uit angst


Help! Mijn baas is een psycho: 
psychopathie komt vaker voor bij CEO’s en 
managers (4%)

Dieselgate: bij VW verkeerde software om uitstoot te verbergen

Angstcultuur in onze eigen faculteit


11.3.4 Beslissingen van de leider

Een van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de verdeling 
van uitkomsten. Deze beslissingen variëren in:

- Distributieve rechtvaardigheid: de mate waarin autoriteiten eerlijk beslissen over de verdeling 

van materiële waarden

- Procedure rechtvaardigheid: de mate waarin autoriteiten eerlijk de procedures volgen bij het 

nemen van beslissingen

De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de beslissing als distributief 
oneerlijk wordt ervaren

Procedurele eerlijkheid: criteria

- Inspraak: groepsleden worden tijdens het beslissingsproces gehoord en naar hun mening 

gevraagd

- Consistent: regels worden voor iedereen en altijd toegepast

- Vrij van vertekening: regels bevoordelen niemand op a-prioriwijze

- Accuraatheid: men gebruikt accurate informatie in het beslissingsproces

- Corrigeerbaar: bij fouten kan men het beslissingsproces overdoen

- Ethisch: regels volgen de gangbare ethische en morele normen

Procedurele eerlijkheid: bevindingen

- Gevolgen procedurele eerlijkheid (PE)


- Hoge PE bevordert coöperatie, extra rol-gedrag, interpersoonlijke relaties

- Lage PE leidt tot boosheid en frustratie, bevordert negatieve, counter-productieve 

gedragingen

- Theoretische modellen van PE


- Relationele modellen: PE heeft signaalwaarde voor reputatie en inclusie

- Onzekerheidsreductie: PE zorgt ervoor dat we meer zeker zijn dat de leider ons positief 

evalueert, dat de taak goed afgehandeld werd, etc.

- Eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te doen


11.4 De aanwezigheid van andere groepen

De aanwezigheid van andere groepen (zogenaamde uitgroepen) heeft gevolgen voor de groep (de 
zogenaamde ingroep) zelf

-> belang van sociale identiteit (in tegenstelling tot persoonlijke identiteit)

Uitgroep: de sociale groep waar we niet toe behoren

Ingroep: de groep waartoe het individu behoort en waarin het zijn identiteit ontleent

Sociale identiteit: iemands bewustzijn om tot een bepaalde sociale groep te behoren, waardoor 
deze persoon zichzelf definieert aan de hand van de eigenschappen van die groep en ook door 
anderen als dusdanig behandeld wil worden.
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11.4.1 Impact op groepsgedrag

Sociale identiteit: is flexibel, treedt op de voorgrond in een welbepaalde context (bv. 
voetbalsupporters) -> geen fulltime bezigheid, komt wanneer relevant naar boven

Er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf kijkt. Cf Europeaan voor en tijdens de 
toetredingsbesprekingen met Turkije

Op basis van de sociale identiteit is men bereid om beter zijn best te doen. Cf. experiment van 
James & Greenberg (1989):

Studenten kregen de opdracht om zoveel mogelijk anagrammen correct op te lossen. In de 
groepsconditie werden de deelnemers geconfronteerd met universiteitssymbolen, terwijl er in de 
controleconditie neutrale symbolen werden aangeboden. Bovendien werd aan de helft van de 
deelnemers verteld dat het experiment onderdeel was van een grote studie die de eigen 
universiteit met een andere universiteit vergeleek (die eerder als een rivaliserende universiteit werd 
gezien). Aan de andere helft werd niets over een vergelijking verteld. Uit de resultaten bleek dat 
men in de groepsconditie meer anagrammen correct oploste dan in de controleconditie, zeker 
wanneer de vergelijking met een andere universiteit aan de orde was.


11.4.2 Impact op leiderschap

De groepsprototypsiche positie: de positie die de verschillen tussen groepen en de gelijkenissen 
binnen de groep maximaliseert

- Dit is dus niet de meest extreme positie! -> meest geschikt voor leiderschap

- Leiders die dicht staan bij deze positie ‘incarneren’ de groepsnormen en hebben het meeste 

invloed

- Leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven

Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit werken, 
maar actief het begrip van ‘wie we zijn’ vormgeven


11.4.3 Conflictescalatie

Conflict is nog veel erger binnen groepen

Conflictspiraal: gedrag van de ene groep veroorzaakt vergelding/wraakacties door andere en het 
conflict escaleert

Intergroep publiek goed dilemma:

- Keuze tussen intergroep coöperatie of competitie

- Meer intragroep coöperatie bij intergroep competitie en omgekeerd

Andere groepsprocessen

- Groepspolarisatie veroorzaakt extremere attitudes en opinies van de groepsleden

- Verstrikking met het oog op het rechtvaardigen van de al geleverde inspanningen door het 

mobiliseren van extra middelen

- Factoren die de conformiteitdruk verhogen, zoals groepscohesie en groepsdenken, 

onderdrukken de oppositie van individuele groepsleden tegen de toenemende agressieve 
positie van de groep


Onvermogen tot complex denken, vertekende percepties

- Integratieve complexiteit


- Differentiatie tussen relevante perspectieven <-> rekening houdend met slechts een 
standpunt


- Integratie in coherente positie

- Integratie complexiteit ‘voorspelt’ vijandelijkheden


- Sociaal-emotionele processen die van de uitgroep een baarlijke duivel maken

- Wat we in de vijand zien, ziet deze in ons

- Vijandig media fenomeen: de vertekende perceptie van mediaberichtgeving waarbij we 

denken dat de media de kant kiezen van de tegenpartij

- Groepsdenken

- Infrahumanisatie en dehumanisatie: de perceptie dat de anderen niet menselijk of 

‘submenselijk’ zijn

In 1994 greep in Rwanda een genocide plaats, waarbij naar schatting tussen de 600 000 en de    
1 000 000 mensen het leven lieten. De menselijke waardigheid van gematigde Hutu’s en Tutsi’s 
werd afgenomen door ze als ‘kakkerlakken’ te beschouwen 

-> gelijkaardig fenomeen in WOII - jodenvervolging
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Slotwoord

In een groep vormen we gemeenschappen, bundelen we krachten en delen we succes. Door de 
geschiedenis heen hebben groepen de mens betere overlevings- en voortplantingskansen 
geschonken … 
Aan de andere kant zijn er ook keerzijden aan groepen. Groepen zetten hun leden soms aan tot 
discriminatie en leiden tot conflictescalatie. Groepen zijn jammer genoeg ook een medium waarin 
slechte mensen de macht grijpen en anderen in een heus angstklimaat terroriseren


Hoofdstuk 12: Groepsprestaties

12.1 Collectieve processen 

Collectief: een verzameling aan personen die aan een gemeenschappelijke activiteit deelnemen, 
maar weinig direct met elkaar in interactie gaan


12.1.1 Sociale facilitatie

Sociale faciltatie: het collectieve proces waarbij een individu door de aanwezigheid van anderen 
eenvoudige taken beter uitvoert, maar gehinderd wordt voor de prestaties op moeilijke taken

Coactie: een vorm van samenwerking waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de individuele 
prestatie in aanwezigheid van anderen duidelijk identificeerbaar en meetbaar zijn 

Begrip voor het eerst door Triplett (1897-1898)

- Wielrenners alleen of per koppel

- Kinderen - vislijn oprollen

Verder onderzoek: gemengde resultaten

Zajonc’s theorie

- De loutere aanwezigheid -> diffuse arousal

- Deze verhoogde arousal -> dominante responsen

- De kwaliteit van de prestatie is afhankelijk van het type taak


- Eenvoudige taak: dominante response = juiste

- Complexe taak: dominante response = foutieve


Zajonc’s theorie wordt bevestigd door onderzoek met kakkerlakken (het geldt voor alle soorten)

Met 2 raken kakkerlakken sneller door een simpel doolhof (loopgang) dan alleen, bij een 
ingewikkeld doolhof zijn ze trager met 2

Aanwezigheid van een andere persoon of lid van dezelfde soort -> verhoogde fysiologische 
opwinding -> versterkte dominante respons

-> eenvoudige taak -> correcte respons prestatieverhoging

-> moeilijke taak -> incorrecte respons prestatieverlaging

Drie hypothesen:

- Loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc): de theorie die stelt dat de loutere aanwezigheid van 

anderen voldoende is om sociale facilitatie te veroorzaken 

- Alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie effect


- Verwachte evaluatietheorie (Cottrell): de theorie die stelt dat de aanwezigheid van potentiële 
beoordelaars sociale facilitatie veroorzaakt

- Verwachting door anderen beoordeeld te worden is essentieel

- Sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect; loutere aanwezigheid is niet 

voldoende

- Onderzoek Cottrell met geblinddoekte deelnemers


- Distractie-conflicttheorie (Baron): de theorie die stelt dat sociale en non-sociale stimuli de 
aandacht van de taak afleiden en een aandachtsconflict creëren, waardoor sociale facilitatie 
ontstaat

- Aandachtsconflict verhoogt arousal

- Sociale stimuli niet noodzakelijk (luide muziek - lichteffecten)

- Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie


Collectieve prestaties: enkel de collectieve output van de gemeenschappelijke individuele bijdrage 
is duidelijk, maar de individuele prestaties kunnen niet gemeten worden

Sociaal lijntrekken: een vermindering van individuele output voor gemakkelijke taken als gevolg 
van het samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie

Ringelmann (1880): was eigenlijk landbouwingenieur, deed onderzoek om prestaties op het land 
te meten

- Sociale facilitatie: Individuele prestaties zijn te identificeren

- Lijntrekken: samenvoegen van individuele prestaties

- Ringelman: output touwtrekken (additieve taak) vermindert in groep
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- Marginale meeropbrengst (economie): per persoon dat je erbij zet wordt dit steeds kleiner

- Latané: geluidsproductie in groep


- De aanwezigheid van anderen bij een collectieve taak leidt tot een daling van de individuele 
prestatie. Dit prestatieverlies wordt groter naarmate het aantal groepsleden toeneemt.


- Totale prestatie stijgt wel, maar niet zo stijl

Coördinatieverliezen: de afname van de groepsprestatie door een gebrekkige combinatie van de 
individuele inspanningen

Motivatieverliezen: de afname van groepsprestaties door de gebrekkige motivatie van de 
groepsleden, waardoor de individuele input daalt.

Pseudogroepen: men wordt verteld dat anderen meedoen, maar dat is niet zo. Dit zorgt al voor 
minder inspanning (motivatieverliezen)

Sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien:

- Taaknorm: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie kunnen 

vergelijken

- De taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert

- Identificeerbaarheid van de individuele inspanningen

- Aanpakken van parasieten

- Mens gelooft dat eigen inzet 

onontbeerlijk is voor een succesvol 
resultaat (sociale compensatie)


- De groep wordt sterk gewaardeerd 
door de deelnemers


- De deelnemers zijn vrouwen i.p.v. 
mannen


- De deelnemers zijn afkomstig van 
Oosterse culturen ipv Westerse 
landen


Sociale compensatie: een verhoging 
van de motivatie door de 
aanwezigheid van andere 
groepsleden van wie we een zwakke 
prestatie verwachten


12.2 Onenigheid en verschillende opinies

12.2.1 Deviantie

Men is het niet altijd eens met elkaar. Hoe werkt dit in groepen? In elke groep zijn er devianten

- Klassiek onderzoek van Stanley en Schachter (1951), maar niet beste onderzoek


- Mode volgt groep

- Slider gaat tegen de groep in, maar past zich uiteindelijk aan

- Deviant gaat heeltijd tegen groep in “devils advocate” (soms gebruikt om de groep te 

verbeteren)

- Moet Johnny in jeugdinstelling? Elk gezond denkend persoon zou zeggen van net

- Cohesieve groep: sfeer zit goed

- Bij cohesie groep geeft de deviant op (ze houden geen rekening meer met zijn mening, 

sluiten hem uit) 

- Bij niet-cohesieve groepen blijft men discussiëren 


- Deviante groepsleden zijn het minst populair (wie zou je aanraden om dit nog eens te doen?)

Klokkenluiders: illustratie van hoe groepen met deviatie omgaan

- Klokkenluider: iemand die mistoestanden aanklaagt, maar er wordt vaak niet naar geluisterd

- Quote: als je de moed hebt om zo iets te doen, verlies je alles, alle groepen sluiten je uit

Kruglanski en Webster (1991): collectieve behoefte aan afsluiting


12.2.2 Sociale beslissingsthema’s (SBS)

Sociale beslissingschema’s: formele regels die op basis van individuele prediscussiekeuzes het 
groepsbesluit beschrijven

Concept: veel groepstaken hebben een beperkt aantal mogelijke oplossingen die mutueel 
exclusief zijn en eindig zijn. Bijvoorbeeld, men dient te kiezen uit 6 kandidaten of uit drie 
ontwerpen. Groepen kennen een aantal leden die elk één van deze alternatieven kiezen. Een SBS 
representeert de wijze waarop de verdeling van individuele preferenties verbonden is aan de 
verdeling van groepsbeslissingen. M.a.w. voor elke mogelijke verdeling van individuele 
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preferenties voor de groepsbesluitvorming, voorspelt het SBS de waarschijnlijkheid dat de 
verschillende uitkomsten door de groep gekozen worden.

Meerderheidsregel:

- Voorkeuren voor het gesprek gemeten (A1, A2, A3)

- Bij unaniem/meerderheid zelfde voorkeur is winnaar duidelijk

- Bij geen meerderheid zijn kansen 50/50

- Bij heel gespreid zijn kansen .33, .33, .33

SBS: beoordelings- en probleem- oplossing taken

- Bij een probleem-oplossing taak is een welbepaald alternatief het aanwijsbaar correcte 

antwoord. Er is een objectief criterium van succes in termen van redenering, logische regels, 
wiskundige operaties … De best passende SBS is waarheid wint, mits ondersteund (1 iemand 
heeft het juiste antwoord, een ander zegt “ik denk dat hij juist is”


- Bij een oordeelstaak is er geen juist antwoord volgens logische regels. Dergelijke taken 
betreffen, bv., politieke en esthetische oordelen. Het enige criterium voor succes !s de 
consensus met de andere groepsleden of externen. De best passende SBS is de 
meerderheidsregel.


Minder- en meerderheden:

- Godwin & Restle (1974) introduceerden het concept “drawing power” (DP).

- Meerderheidsfracties hebben een veel grotere DP dan kleinere fracties. In een taak diende men 

te oordelen welke van vier stimuli het meest attractief bevonden werd door een andere (bogus) 
groep. Men zou ervan kunnen uitgaan dat er een lineaire DP-stijging is met de fractiegrootte, 
maar de auteurs vonden een volgend patroon: DP = 2.48, 8.33, 46.0 en 189.1 bij 2,3,4,5 leden 
fracties. Vraag: ondersteunden deze resultaten het mechanisme van informationele 
beïnvloeding?

- Eigenlijk een heel saaie oordeelstaak 

- Gaan ervan uit dat mensen andere info hebben, die niet overlapt, waardoor je de info 

gewoon kan optellen

- > exponentiële stijging ipv lineair

Toepassing van SBS: gerechtspsychologie

- De macht van de aantallen speelt ook bij rechtszaken. Jury’s beslissen volgens de 

meerderheidsregel, maar vertonen een neiging tot mildheid

- Onderzoek met schijnjuries (‘Mock juries’): Stasser e.a. (1982)


- Als de jury verdeeld was, werd de persoon in de meerderheid van de gevallen vrijgesproken

- Verdeelde jury komt in het echt niet zo vaak voor -> uniek is niet handig voor wetenschap

- Jury veroordeelt enkel iemand als ze heel zeker zijn dat die schuldig is

- > vaak voorkomende examenvraag!


12.2.3 Groepspolarisatie

Groepspolarisatie: de overdrijving van initiële tendensen in het denken van groepsleden door 
groepsdiscussie

Twee processen ter verklaring:

- De overtuigende argumententheorie: stelt dat groepspolarisatie het resultaat is van het aantal 

en de overtuigingskracht van argumenten die in de groepsdiscussie aan bod kwamen

- Sociale vergelijking: ontdekken dat anderen jou uitgesproken mening delen versterkt je eigen 

mening en verschuift de norm

-> beide processen versterken elkaar

Risky shift: de tendens om in een groep risicovoller gedrag te stellen dan gemiddeld door de 
afzonderlijke individuen wordt gesteld


12.3 Prestaties in kleine, taakgerichte groepen

12.3.1 Groepsprestatie: zijn meer hoofden beter dan één?

Werkelijke productiviteit = potentiële productiviteit - procesverliezen

- Productiviteit hangt af van (1) de aard van de taak en de eisen die daardoor aan de 

samenwerking gesteld worden en (2) de mogelijkheden van de groepsleden

- Procesverliezen kunnen opgesplitst worden in coördinatieverliezen en motivatieverliezen

Verliezen zijn taakafhankelijk:

- Opdeelbaarheid taak

- Maximaliserende en optimaliserende uitkomsten

- Combinatieregels individuele bijdragen in groepsproduct

Combinatieregels:


Sociale cognitie & groepsprocessen 34



- Additieve taak: een taak die in aanwezigheid van anderen wordt uitgevoerd en waarbij de totale 
prestatie de som van de individuele bijdragen is

- > de samenwerking is effectief als alle groepsleden zoveel mogelijk bijdragen

- Bv. Geld inzamelen, sneeuw ruimen, touwtrekken, …


- Conjunctieve taak: een taak waaraan ieder groepslid dient bij te dragen of zijn of haar gedeelte 
dient uit te voeren en waarbij iedereen van elkaar afhankelijk is

- > groepsprestatie wordt bepaald door de zwakste schakel zijn de ketting

- Bv. Bergbeklimmers, ploegentijdrit, lopende band, …


- Disjunctieve taak: een taak waarbij groepsleden de keuze moeten maken uit de verzameling 
van individuele prestaties, bijdragen of kennisinhouden (meest voorkomend)

- > de groepsprestatie functie van de capaciteiten van het beste groepslid, er is maar één 

oplossing 

- Bv. Groepsquiz, probleemoplossende groep


- Compenserende taak: een taak waarbij groepsleden een gemiddelde maken uit de individuele 
bijdragen

- > groepsleden kunnen hun bijdragen op elke manier doe ze maar willen combineren. Indien 

een groepsoordeel te veel bepaald wordt door een dominant, maar  niet-competent individu, 
dalen de prestaties


12.3.2 Brainstormen

Brainstormen: een techniek om in groep creatieve ideeën te genereren, waarbij groepsleden 
aangemoedigd worden vrijuit te spreken, zonder elkaars bijdragen te bekritiseren

Basisprincipes (Axel Osborne)

- Formuleer elk idee dat in je geest opduikt, zelfs als het eerder bizar lijkt

- Hoe meer ideeën men lanceert hoe beter

- Maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideeën, ze kunnen immers achteraf 

beoordeeld worden op hun kwaliteit

- Alle ideeën zijn van de groep en iedereen kan dus voortbouwen of gebruik maken van elkaars 

bijdragen 

Problemen:

- Productieblokkering: doordat men naar anderen moet luisteren, brengt een zelf minder ideeën 

in de groep -> uitkomst van brainstorming is kleiner dan de som van de ideeën van de nominale 
groep


- Profitariaat: de motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn (brainstormen is een 
additieve taak)


- Evaluatieverwachting: vrees voor kritiek van anderen, om als bizar over te komen (vaak zeg je je 
idee dan niet)


- Prestatiematching 

- Zwakke initiële ideeën worden door de groepsleden van een brainstorming-groep gematcht 

met even povere gedachten

- De zwakste prestatie kan door iedereen geëvenaard worden maar de beste prestatie niet, 

vandaar de nivellering van de groepsprestatie naar beneden toe

Leden van brainstorm groepen

- Evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen

- Denken dat de groep beter presteert

- Vinden de taak leuk

- > illusie van productiviteit


Type taak Effect op groepsproductiviteit 

Additief Beter dan het beste groepslid

Compenserend Beter dan de meeste groepsleden

Disjunctief (objectief) Gelijk aan het beste groepslid

Disjunctief (oordeel) Slechter dan het beste groepslid

Conjunctief (ondeelbaar) Gelijk aan het slechtste groepslid

Conjunctief (deelbaar) Beter dan het slechtste groepslid (als subtaken goed verdeeld zijn)
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Nominale groepen: een aantal individuen dat alleen en onafhankelijk aan een taak werkt. Door de 
individuele prestaties op te tellen, hebben we een vergelijkingsstandaard voor de prestaties van 
interactieve groepen met een gelijk aantal individuen

Voordelen elektronische brainstorming: 

- Productieblokkering is geringer omdat de discussie parallel verloopt en men zich concentreert 

op bepaalde discussiedraden

- Profitariaat kan beperkt worden door on-line registratie van alle individuele bijdragen

- Evaluatieverwachting is geringer omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen

- Prestatiematching is geringer omdat de discussie parallel verloopt via verschillende discussie-

aders of draden (threads)

- Groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien


12.2.3 Vertekende steekproeftrekking: ideeën op tafel krijgen

Brainstorming bevordert creativiteit maar niet de objectiviteit en volledigheid van 
informatieverzameling

Groepen zijn informatieverzamelaars 

Gedeelde versus unieke informatie (Stasser)

- Ongedeelde/unieke informatie: informatie die slechts beschikbaar is bij één groepslid en die 

enkel door informatie-uitwisseling door de andere groepsleden gekend kan worden

- Gedeelde informatie: informatie die beschikbaar is voor alle groepsleden voor de 

groepsdiscussie start

- Unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies. Deze 

informatie - als ze vermeld werd - wordt daarenboven veel minder herhaald. Het resultaat is dat 
unieke informatie weinig impact heeft op de groepsbeslissing


Van Hiel heeft dit onderzoek gedaan voor zijn thesis, met info over de kandidaten voor praeses 
van VPPK

Hidden profile: een verdeling van informatie waarbij de individuele groepsleden de beste 
oplossing niet kunnen herkennen, tenzij ze alle informatie uitwisselen (examenvraag!)

-> kan ertoe leiden dat verkeerde alternatieven verkozen worden

Als er geen Hidden profile is, maakt het niet uit of ze info uitwisselen

Positieve info wordt vaak weggestoken

Enkele onderzoeksbevindingen:

- Reimer et al: een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van de gedeelde en 

34% van de unieke informatie aan bod komt

- Bewustzijn van het ongedeeld karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze 

medegedeeld wordt

- Groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen

- Naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer beklemtoond

Status en unieke informatie:

- Groepen waarin men veel (of enkel) gedeelde informatie bediscussieert, vinden men dat de 

andere groepsleden meer competent zijn, meer taalkennis hebben en meer te vertrouwen zijn

- Unieke info is stoorzender, we houden niet van afwijkende opinies


- Status heeft effect op de mogelijkheid om unieke informatie in groepsdiscussie te brengen

- Lage status groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, waardoor 

zij in hun kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden

- Unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd


12.3.4 Groepsgeheugen: samen onthouden

Transactief geheugen: een gedeeld systeem om informatie te memoriseren, waarbij groepsleden 
verschillende informatie onthouden

- Inefficiënte toewijzing van informatie (coördinatieverlies) is de grootse bedreiging. Dit moet 

bewaakt worden en verbetert over tijd -> vooral moeilijk bij complexe taken

- Voordeel bij complexe taken die het simultaan gebruik van meerdere informatiebronnen eisen

- Transacties geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties, creativiteit


12.3.5 Heuristieken

Korte vuistregels die een simpel besluit maken (Kahneman: 2 denkwegen)

Confirmatievertekening treedt soms meer op bij groepen (Dawes, 1980)

Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, maar zelfs in 
nog grotere mate
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Verstrikking: escalatie van het engagement voor 
een falende onderneming om de al gedane 
investeringen te rechtvaardigen

-> groepen doen hier ook duidelijk slechter als 
individuen

Dawes (1988): deelnemers spraken eerst hun 
oordeel uit, waarna de onderzoeker hen in drie 
soorten groepen indeelde: (1) unanieme groepen 
die samengesteld waren uit leden met dezelfde 
opinie, (2) groepen met één minderheidslid die 
een andere opinie had en (3) groepen met twee 
leden die een minderheidsopinie vertolkten. Er 
was bovendien een controleconditie, waarin alle 
individuen alleen werkten. Participanten werden 
meer dan tien additionele stukken tekst 
aangeboden met pro- of contra-argumenten. 
Unanieme groepen vertoonden het meest 
vertekening. Ze gingen het meest op zoek naar 
confirmerende informatie en het minst naar 
conflicterende informatie. Groepen met een 
minderheid vertoonden minder vertekening. De 
groepen met twee minderheidsleden vertoonden 
zelfs meer vertekening dan individuen.

Verstrikking? bv. De Lange Wapper


12.3.6 Strategieën die groepsefficiëntie verhogen

Normen die aanzetten tot de kritische en 
grondige verwerking van informatie

Duidelijke doelstellingen leiden tot een betere 
groepsprestatie

-> moeten wel specifiek, uitdagend en haalbaar geformuleerd worden (wanneer, wat, waar)

Beloningen 

- Gepersonaliseerd, collectief of hybride

- Tegengestelde effecten op prosociaal gedrag en individuele inspanningen

Planning

-> vooral belangrijk indien de groep beschikt over de nodige expertise


12.4 Groepsdenken: het perspectief verliezen

Groepsdenken: een beslissingsstijl van een groep die gekenmerkt wordt door een overschatting 
van de groep, een gesloten groepsgeest en een overdreven tendens onder groepsleden om het 
met elkaar eens te zijn

Voorbeelden:

- Invasie van varkensbaai (kennedy)

- Nixon’s poging om Watergate schandaal in de doofpot te steken

- Ontploffing van de Challenger en Columbia


12.4.1 Het groepsdenken model

Het model van Janis (1982) onderscheidt een aantal antecedenten factoren die de aanleiding 
kunnen vormen tot groepsdenken. Groepsdenken heeft bovendien een aantal kenmerken of 
symptomen die tot een aantal negatieve gevolgen leiden


12.4.2 Empirische onderzoeken

Succes van model staat niet in verhouding met de empirie

- Methodologische problemen

- Theoretische ambiguïteiten

- Operanionalisaties concepten onduidelijk

Case studies en experimenten

-> geen volledige ondersteuning model, noch de ontkrachting ervan


Sociale cognitie & groepsprocessen 37



12.4.3 Groepsdenken voorkomen

Doorbreek isolement

- Raadpleeg buitenstaanders

- Vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen

Doorbreek conformiteit

- Installer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die regelmatig aan de 

groep rapporteren

- Laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken

Leiderschapsstijl

- De leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is

- Leiders moedigen kritisch denken aan

Genereer alternatieven

- Alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de positieve reacties

- Laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen 

Computertechnologie

- Computergestuurde discussiegroepen


- Bevorderen anonimiteit

- Reduceren statusverschillen

- Beperken de rol van leiders

- Verlopen parallel

- Kunnen geregistreerd worden 

- Richten de aandacht op ideeën ipv relaties


- Dit alles kan groependenken tegengaan

Epiloog

- Groepen slagen er vaak niet in om hun potentieel waar te maken

- Nominale groepen presteren vaak beter

- Maar, beslissingen worden beter gedragen en groepsleden voelen zich gebonden aan de groep 

en haar besluiten


Deel 4: Intergroepsprocessen 
Hoofdstuk 13: Stereotypen, vooroordelen en discriminatie

Stereotype: mentale constructie (schema) over individuen uit een sociale categorie, die 
welbepaalde kenmerken delen

Vooroordelen: Een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op lidmaatschap 
van bepaalde groepen (negatief affect)

Discriminatie: gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun groeplidmaatschap aan een 
bepaalde sociale categorie (gedrag)

-> in dagelijkse leven worden termen vaak door elkaar gebruikt, maar voor wetenschappelijk 
standpunt is onderscheid belangrijk

3 concepten heel sterk met elkaar gelinkt (intergroep concepten)

Soms moeilijk te onderscheiden, stereotypen bv. Lui hebben ook een affect


13.1 De tentakels van vooroordelen

Evoluties in etnische vooroordelen

- In de VS lijkt voordeel op de terugweg (over decennia) 


- Lijkt in recentere jaren niet te verbeteren, maar aantal decennia geleden was zwarte president 
niet denkbaar


- Geen apartheid en slavernij meer

- In europa is er opleving van antimigrantsentiment in de late jaren 1980 en vroege jaren 1990 

(doorbraak Vlaams Blok)

- Nadien zijn er land-specifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en migratiestromen


- Meer migratiestroom -> meer vooroordelen

Minder geloof bij witte Amerikanen dat zwarte Amerikanen dom en lui zijn dan vroeger

Mensen zijn er ook veel meer oké mee om een zwarte amerikaan als buur/collega/… te hebben

-> vlak na oorlog (1949): vond 0% het oké om een zwarte amerikaan in de familie te hebben door 
huwelijk

Openlijke, grove vormen van racisme nemen af, maar …
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13.1.1 Subtiele en grove vooroodelen

Subtiel racisme, bijvoorbeeld, is een vorm van verborgen racisme die geuit wordt wanneer het 
gemakkelijk te verdedigen is (‘rationeel’), sociaal aanvaardbaar en veilig

-> ik ben geen racist, maar …

Grove (etnische) vooroordelen: een combinatie van een positieve attitude tegenover etnische 
segregatie en uitgesproken negatieve gevoelens tegenover etnische minderheden.

Subtiele (etnische) vooroordelen: een negatieve attitude over etnische minderheden die tot 
uitdrukking komt wanneer de expressie ervan veilig is, sociaal aanvaardbaar lijkt en gemakkelijk te 
rationaliseren is.

Bv. Experiment Dovidio en collega’s (1997): worden grove vooroordelen vervangen door subtiele 
vooroordelen? Of nemen ze beiden af?

- Verdachte (blank of zwart) heeft een politie agent doodgeschoten

- Hij staat terecht voor de doodsstraf

- Videofragmenten van 5 andere juryleden die zeggen dat ze hem de doodsstraf willen geven

- Dan moesten ze zelf ook beslissen

- Bij hoog bevooroordeelde juryleden maakte het niet uit of de andere juryleden blank of zwart 

waren, ze gaven de zwarte veel sneller de doodsstraf

- Mensen die weinig bevooroordeeld waren, waren bij allemaal witte juryleden sneller geneigd de 

witte man de doodsstraf te geven dan de zwarte, wanneer er 1 zwart jurylid was, gaven ze 
sneller de zwarte man de doodstraf dan de witte (het is niet racistisch want de zwarte man zegt 
het ook)


Meertens & Pettigrew (1995) ontwikkelden een subtiel racisme schaal waarin drie concepten naar 
voren kwamen:

- Traditionalisme: idee dat uitgroep leden niet slagen in de maatschappij omdat zij waarden 

onderschrijven die verschillen van de onze

- Overdrijven van culturele verschillen: echte verschillen worden uitvergroot en de uitgroep wordt 

gezien als een erg aparte groep

- Gebrek aan positieve gevoelens: positieve emoties tegenover de uitgroep leden worden 

onderdrukt

McConahay (1986): modern racisme schaal

- Ontkenning van discriminatie (tegenwoordig verdwenen)

- Antagonisme mbt de eisen van minderheden

- Afkeer voor “speciale behandeling”

Grof

- Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen

- Alles amen genomen is het blanke ras superieur aan andere rassen

- Mensen met een verschillend ras hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar

Subtiel

- Migranten leren aan hun kinderen waarden en vaardigheden die hun kansen op succes in onze 

maatschappij beknotten

- Er zijn grote verschillen tussen migranten en Belgen met betrekking tot hun religie en religieuze 

gebruiken (overdrijving bestaande verschillen)

- Ik voel sympathie voor allochtonen

Debat: in welke mate meten subtiel/modern racisme schalen echt racisme? 

Volgens de schaal is de persoon die toe geeft dat er enige verschillen zijn, racistischer dan de 
persoon die zegt dat er geen verschillen zijn

Concept creep (Haslam, 2016): concepten die refereren aan negatieve fenomenen (bv racisme) 
worden steeds meer uitgebreid, met nieuwe betekenissen (horizontaal creep) en met minder 
extreme betekenissen (vertical creep) -> steeds meer termen vallen onder die noemer, ook als ze 
initieel niet extreem genoeg waren om onder die noemer te vallen

Prevalence-induced concept change (Levari et al., 2018): wanneer een stimulus of fenomeen 
minder voorkomt reageren mensen vaak met een uitbreiding van het concept (in hun beleving 
komt het even veel voor)

- Paarse stippen worden blauw (als de paarse stippen verminderen, begint men de blauwe 

stippen ook als paars te zien) -> stabiliteit verkrijgen

- Neutrale gezichten worden bedreigend

-> moeilijk evenwicht (bv. Micro-aggressions): verhoogde sensitiviteit versus “verwateren” (alles is 
racistisch tegenwoordig) of fatalisme (men merkt geen reductie in racisme op) en 
“problematiseren”

Fatalisme -> mensen geloven niet dat de maatschappij kan veranderen
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13.1.2 “Impliciete vooroordelen”

In onze hersen ordenen we informatie op een betekenisvolle manier

- Bijvoorbeeld: ‘spek’ en ‘ei’ (impliciete associatie)

- Positieve info wordt minder snel aan etnische uitgroepen gelinkt

- IAT (zie hf attitudes) wordt meest gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten)

Impliciete associatietest

- Categorisatie van enkelvoudige stimuli


- Zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan categorieën zwart of 
blank


- Zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden (kwaad, mislukken) 
toewijzen aan de categorieën goed versus slecht


- Categorisatie van combinaties van stimuli

1. Zwart of slecht versus blank of goed

2. Blank of slecht versus zwart of goed


- Verschil in reactietijd (2-1) geeft vooroordeel aan

Algemeen een voorkeur voor blank (blanke en zwarte respondenten) -> sociaal leerproces

Fazio, Jackson, Dunton & Williams (1995): alternatieve impliciete maat

- Fase 1: basislijn meting van reactietijd op 12 positieve en negatieve adjectieven, waarvan men 

diende te oordelen of ze ‘goed’ of ‘slecht’ zijn

- Fase 2: de reactietaak werd herdaan, maar nu werd telkens eerst een zwart of blank gezicht 

gedurende 315ms aangeboden

- Een ‘facilitatiescore’ werd berekend door de reactietijd in fase 2 af te trekken van deze van fase 

1, dit voor de zwarte en blanke gezichten voor respectievelijk positieve en negatieve woorden

- Hogere scores staan voor meer facilitaire

- Men noteerde eveneens individuele verschillen in stereotype activatie

- Bij negatieve woorden was het effect minder duidelijk (sowieso sneller)

- De deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken


- Gedurende een interactie met een zwarte proefleider werd de vriendelijkheid van de 
deelnemer beoordeeld


- Men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in LA naar 
aanleiding van het Rodney King incident in 1992 

- Eerste grote gemediatiseerde incident waarbij een zwarte man door witte politie werd 

mishandeld

- Na zatte achtervolging wordt hij uit zijn auto gesleurd en minuten lang geslagen (iemand 

filmt dit)

- Politie aangeklaagd maar vrijgesproken

- Gigantische rellen in LA gedurende 6 dagen, delen in brand gestoken, …

- Grote verdeling in Amerikaanse maatschappij over wiens schuld dit was


- Deze twee maten van vooroordeel correleerden met automatische activatie (gevonden in het 
hoofdexperiment)! Er zijn dus betekenisvolle verschillen in “automatisch racisme”


Automatische en gecontroleerde processen verlopen als het ware parallel en onafhankelijk van 
elkaar. Men spreekt over een ‘dubbele dissociatie’ (Asendorpf e.a., 2002)

Impliciete attitudes -> spontaan gedrag (de straat oversteken als je een groep zwarten ziet)

Expliciete attitudes -> gecontroleerd gedrag (discriminatie)

Impliciete attitudes zijn slechte predictor (vooral individueel)


13.1.3 Wederzijdse vooroordelen

Etnisch-culturele minderheden hebben eveneens (expliciete) vooroordelen tegenover 
meerderheid, soms zelfs op een hoger niveau

- ‘Reactieve’ vooroordelen (reactie op zelf ervaren racisme, bv. alle Vlamingen zijn racistisch)

- Traditionele normen en ideologisch-culturele attitudes in landen van oorsprong (zie verder)


- Hoeveelheid traditionele normen en waarden zijn een voorspeller voor de hoeveelheid 
vooroordelen een persoon heeft


- Groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent (wij-zij, meer geconfronteerd 
met andere groepen)


13.1.4 Individuele verschillen in vooroordelen

Er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn, anderen minder

Vooroordelen hangen samen, ook met niet etnische en zelfs onbestaande groepen
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Sociaal-ideologische attitudes die aan de grondslag liggen van individuele verschillen in 
vooroordelen:

- Autoritarisme: aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een 

negatieve oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen geldende normen voldoen.

- Sociale dominantie oriëntatie: een algemeen positieve attitude tegenover groepsongelijkheid, 

waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden.

-> twee belangrijke sociaal-ideologische attitudes die aan de grondslag liggen van vooroordelen


13.1.4.1 Autoritarisme

Interesse om dit te meten kwam na WOII

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford (1950)

- Hoe ontstaat anti-semitisme?

- Aan wat is anti-semitisme gerelateerd?

- Bekend door de F-schaal of de ‘Fascisme-schaal’ (schaald door Raensch, wat is een goede 

nazi?)

Moderne versie van autoriatisme schaal is Altemeyer’s Right-Wing Authoritarianism schaal (RWA) 
die enkel de eerste drie categorieën van de F-schaal meet

- Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de meest belangrijke deugden die kinderen 

moeten leren

- Vriendelijkheid zet leeglopers en criminelen aan om van onze zwakheid te profiteren. Het is dan 

ook beter om met harde en besliste hand met dergelijke lui om te gaan

- Sexuele vergrijpen zoals verkrachting en aanranding verdienen meer dan alleen maar een 

gevangenisstraf; aan misdadigers die zich hieraan schuldig maken behoren bovendien in het 
openbaar lijfstraffen worden toegediend


13.1.4.2 Sociale dominantie oriëntatie

Pratto e.a. (1994): een hoge mate aan sociale dominantie oriëntatie (SDO) gaat samen met een 
voorkeur voor hiërarchische in plaats van egalitaire intergroep relaties

Voorbeelditems:

- Sommige sociale groepen zijn eenvoudig weg niet de gelijke van andere groepen

- Sommige mensen zijn meer achtenswaardig dan anderen 

- Indien men niet zoveel aandacht zou besteden aan de gelijkheid tussen mensen, zou dit land er 

veel beter bij varen

Lage score:

- Men zou moeten ijveren voor een grotere economische gelijkheid

- Men zou moeten ijveren voor een toenemende sociale gelijkheid

- “gelijkheid” is een belangrijke waarde voor mij

13.1.4.3 RWA en SDO

RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechts-ideologische fenomenen

RWA en SDO zijn unieke predictoren van racisme

Samen verklaren deze variabele tot 50% van de variantie in geaggregeerde schalen van 
conservatisme en racisme (heel veel)

RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel

- RWA is gerelateerd aan negatieve emoties ten aanzien van de uitgroep. De uitgroep wordt als 

slecht/gevaarlijk gezien

- RWA gaat gepaft met een beeld van de wereld alsof deze vol is van bedreigingen

- RWA is positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en religiositeit

SDO hangt samen met een rationele, berekende vorm van vooroordeel

- SDO is gerelateerd aan een gebrek aan respect voor de uitgroep. De uitgroep wordt als 

incompetent of minderwaardig gezien

- SDO gaat gepaard met het beeld dat de wereld een competitieve jungle is, waarin iedereen 

moet vechten voor zijn stuk van de koek

- SDO is positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie

Duckitt & Sibley (2007): Kenmerken van de groep -> vooroordelen obv RWA en/of SDO

Hoge score SDO gecorreleerd met hoge score RWA en negatieve gevoelens tov mensen van bv. 
Turkse afkomst


13.1.4.4 De bevooroodeelde persoonlijkheid

Allport (1954): the nature of prejudice
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De “bevooroordeelde persoonlijkheid”: “a person’s prejudice is unlikely to be merely a specific 
attitude to a specific group; it is more likely to be a reflection of his whole habit of thinking about 
the world” -> algemene bevooroordeeld (niet tegenover 1 groep)

Kenmerken voor bevooroordeelde persoonlijkheid

- Like order, especially social order

- Demand clear-cut structure in their world, even if it is narrow and inadequate structure

- Have a marked need for definiteness; they cannot tolerate ambiguity

- Feel more secure when they know the answers

- Are narrow-minded and fail to see all relevant sides to his problem

Need for (cognitive) closure:

- Preference for order

- Preference for predictability

- Desire for decisiveness

- Discomfort with ambiguity

- Closed-mindedness

-> heel gelijkaardig aan Allport

Sterke correlaties aan vooroordelen

Behoefte aan cognitieve afsluiting is goede maat voor het meten van individuele verschillen in 
bevooroordeelde persoonlijkheid

Artikel literatuur: Roets & Van Hiel (2011); Allport’s prejudiced personality today: need for closure 
as the motivated cognitive basis of prejudice.

Base determinant: need for closure -> intermediate process: essentialist thinking, ‘authoritarian’ 
ideology (RWA en SDO) -> outcome: prejudice 


13.2 De wortels van vooroordelen en discriminatie

Moeilijk om onstaansgeschiedenis van vooroordelen bij al bestaande groepen te identificeren

-> vooroordelen onderzoeken door nieuwe groepen te maken


13.2.1 Competitie om schaarse middelen

Realistische conflicttheorie: de theorie die stelt dat de competitie voor schaarse middelen de 
basis vormt voor vijandigheid tussen groepen

Ingroep favoritisme werd in de sociaalpsychologische literatuur uitgebreid bestudeerd door Sherif 
e.a. in het Robber’s Cave experiment

-> tussen twee groepen (“red devils” en “bull dogs”) werd een actieve competitie georganiseerd

Robbers Cave: kamp

- 11-jarigen

- Eerst week enkel eigen groep

- Daarna competitie mer andere groep (bv touwtrekken)

- Rattlers vs Eagles

Gevolgen:

- Vijanden binnen een bestek van enkele dagen

- Vandalisme, beledigingen, …

- Conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren ervan niet

Oplossing: coöperatie om bovengeschikte doelstellingen te bereiken, maakten terug vrienden van 
hen bv. Filmavond waarvoor genoeg credits verdiend moeten worden

Bovengeschikte doelstellingen: gemeenschappelijke doelstellingen, die alleen kunnen 
gerealiseerd als groepen samenwerken

Relatieve deprivatie: de overtuiging dat we in vergelijking met anderen slecht bedeeld zijn


13.2.2 Minimale groepen en sociale identiteit

Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen groepen

Minimale groepen paradigma: een experimentele situatie waarin de onderzoeker de groepen 
onderscheidt, maar het groepsconcept een minimale sociale invulling geeft.

Het minimale groepen paradigma (Tajfel) had initieel tot doel om groepen dusdanig ‘uit te kleden’ 
zodat er geen enkele reden voor discriminatie meer bestaat. Aldus hoopte Tajfel een basislijn te 
hebben waartegen hij de impact van variabelen die discriminatie veroorzaken, kon bestuderen

-> willekeurige groepsindeling, geen interactie, geen kennis over het lidmaatschap van de andere 
deelnemers, geen eigen gewin, … (groepsindeling via bv. Kop of munt)

Allocatietaak: geld verdelen tussen andere mensen via matrices

Bij optie A en B geef je het ingroeplid het meer geld (A het meest, B verschil is het grootst)
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C heeft het grootste totale bedrag, maar is meer voor een uitgroeplid, D is gelijk

-> je kent je groepsleden niet, maar mensen waren toch geneigd optie A of B te kiezen

Er diende een allocatietaak uitgevoerd te worden: het toewijzen van kleine geldsommen aan in- en 
uitgroepen

In plaats van sommen lukraak uit te delen of ze eerlijk te verdelen, bevoordeelt men de eigen 
groep (optie A) of trachtte men het verschil met de uitgroep te maximaliseren (optie B)

Deze setting toont aan dat deelnelmers aan deze ‘lege situatie’ betekenis verleenden door de 
categorisatie te hanteren die door de experimentator aangeboden werd

-> categorisatie op zich is voldoende voor het ontstaan van discriminatie. 
Belangentegenstellingen of het idee dat groepsleden positiever geëvalueerd worden, is in deze 
situatie niet relevant

Sociale categorisatie: het ordenen van personen in groepen op grond van gemeenschappelijke 
kenmerken

Ingroepsfavoritsime: het fenomeen waarbij iemand de eigen groep bevoordeelt in vergelijking met 
de uitgroep

Sociale Identiteit Theorie (SIT): SIT stelt dat men zichzelf kan definiëren in termen van twee 
soorten identiteit, de persoonlijke en de sociale. Wanneer iemand zich in termen van zijn of haar 
sociale groep identificeert, is zijn of haar sociale identiteit de bron van het gedrag.

-> we behoren tot meerdere groepen, deze groepen maken deel uit van onze identiteit

Volgens Tajfel streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een gevoel van 
zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe ze behoren

-> schema

Zelfwaardering kan stijging door groepsprestaties (ook al brengen we daar zelf niets aan bij) bv. 
Goede prestatie op WK verhoogt zelfwaarde van alle Belgen, ook wanneer de Nederlanders een 
slechte prestatie hebben verhoor onze zelfwaarde

Fein en Spencer (1977)

- Deelnemers maken een algemene intelligentietaak

- Deelnemers kregen positieve of negatieve feedback en beoordelen een Italiaanse (ingroep) of 

een Joodse sollicitante (uitgroep)

- Er volgde een negatievere beoordeling van de Joodse sollicitante na het krijgen van negatieve 

feedback

- Deelnemers die de Joods sollicitante hadden gediscrimineerd, vertoonden na het experiment 

een stijging van de zelfwaardering (zie figuur)

-> positieve feedback -> geen verminderde zelfwaarde -> geen discriminatie

-> negatieve feedback -> verminderde zelfwaarde -> discriminatie

	 -> positieve feedback voor doelpersoon -> zelfwaarde ± gelijk

	 -> negatieve feedback voor doelpersoon -> zelfwaarde stijgt

Het minimale groepen paradigma is een artificiële situatie. Gelden de conclusies elders ook? (Fein 
en Spencer is al realistischer)

Categorisatie heeft eveneens effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met 
groepsvorming

- Ingroep dienende vertekeningen: successen worden aan eigen groep toegeschreven, 

mislukkingen aan de andere groep

- Linguistic intergroup bias: positief gedrag van ingreep leden wordt eerder in abstracte termen 

beschreven, terwijl bij uitgroep leden positief gedrag in specifieke termen wordt gesteld. Voor 
negatief gedrag geldt het omgekeerde bv. Jan en Ali hebben beiden een 16. Jan is intelligent, 
Ali heeft goed gestudeerd. Jan en Ali zijn allebei aangehouden, Jan heeft iets gestolen, Ali is 
een dief.


13.3 Sociale categorisatie en stereotypen

13.3.1 Sociale categorisatie

Stereotype: de associatie tussen een sociale groep en bepaalde groepseigenschappen

Sociale categorisatie: het klasseren van mensen in groepen, gebaseerd op geslacht, ras, of 
andere gemeenschappelijke attributen

We denken vaak dat wij mensen als individu bekijken en niet aan categorisatie doen, bv. Obama: 
zwart, Amerikaan, democraat, president, Obamacare -> 4/5 trefwoorden zijn sociale categorieën 

Categorisatie is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in 
betekenisvolle groepen te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domeinen

Bv. Geen categorisatie in supermarkt -> onmogelijk om boodschappen in 30min te doen

Categorisatie van stimuli leidt tot twee fundamentele (perceptuele) verschijnselen:
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1. De verschillen tussen de leden binnen een groep worden geminimaliseerd

2. De verschillen tussen groepen worden gemaximaliseerd

Dit leidt ertoe dat de groepen zelf gecontrasteerd worden, terwijl de leden van de groepen aan 
elkaar geassimileerd worden

Dit mechanisme wordt ook gevonden met niet-sociale stimuli (bv. Lijnstukken, 8 verschillende 
lijnstukken, elk verschilt 2 cm, 1 voor 1 aangeboden -> makkelijk te zien dat ze verschillend zijn. 
Dezelfde test, maar onder de 4 korte staat A en onder de 4 lange staat B -> worden in 2 
categorieën geplaatst, mensen maken nog weinig onderscheid bij de inschattingen van de lengte 
binnen 1 categorie)

Er is een fundamenteel verschil tussen sociale categorisatie en non-sociale categorisatie

- Bij sociale categorisatie maakt men zelf lid uit van een groep

- Groepen waartoe men zelf behoort noemt men de inroep (wij), terwijl groepen waartoe men niet 

behoort de uitgroep (zij) worden genoemd

Ingroep: groep waartoe het individu behoort en waaraan het zijn identiteit ontleent.

Uitgroep: groep waartoe het individu niet behoort. 

Uitgroepshomogeniteitseffect: de tendens om grotere similariteit tussen de leden van een uitgroep 
te percipiëren dan tussen die van een ingroep -> door bv. Weinig kennis/ervaring, we zien onszelf 
als uniek, stellen onszelf niet gelijk aan een ander (motivationeel)

Categorie krijgt ook inhoudelijke invulling -> stereotype

Essentialisme: idee dat “dingen” binnen een bepaalde categorie een onderliggende 
gemeenschappelijke essentie delen die betekenisvol is

- Onveranderbaarheid/natuurlijkheid (categorieën kunnen niet zomaar veranderen)

- Inductief potentieel (de mate waarin we over iets groepslid iets kunnen afleiden door de 

categorie, iedereen van de categorie heeft een bepaalde en essentiële kenmerk)

Essentialisme: kenmerken (schaal van Haslam)

Natuurlijkheid:

- Discreet: (raciale) categorieën zijn duidelijk afgelijnd

- Natuurlijk: het is natuurlijk (niet artificieel) om mensen in te delen in categorieën 

- Onveranderbaar: het is niet moeilijk dat een lid verandert van categorie

- Stabiel: categorieën veranderen slechts weinig doorheen de tijd

- Noodzakelijk: als je de noodzakelijke eigenschappen van de categorie niet hebt, kan je er niet 

toe horen

Inductief potentieel:

- Informatief: als je weet tot welke categorie iemand behoort, weet je al heel wat over die 

persoon

- Inherent: categorieën reflecteren een dieperliggende realiteit

- Uniform: leden binnen categorieën delen in een grote mate dezelfde eigenschappen

- (exclusief: als een individu tot een categorie behoort, kan hij niet to een andere behoren)


13.3.2 Stereotypen

Een stereotype is een schema dat algemene regels en kenmerken van prototypische leden bevat, 
alsook concrete exemplaren bv. Professoren 


13.3.2.1 Denkbeeldige correlatie

Denkbeeldig verband: de overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in 
geringe mate of helemaal niet correleren -> instandhouding van stereotypen

Hamilton & Gifford (1976)

- Deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige positief, andere negatief waren.

- Deze beschrijvingen werden verdeeld over een minderheids- en meerderheidsgroep

- De vier soorten beschrijvingen werden door elkaar aangeboden

- Achteraf dienden de deelnemers te schatten hoeveel positieve en negatieve beschrijvingen ze 

gelezen hadden over elke groep

Bij meerderheidsgroep kan men het goed 
inschatten, maar mensen denken een correlatie te 
ontdekken tussen de minderheidsgroep en 
negatieve gedragingen (omdat ze beiden niet vaak 
voorkwamen).

We overschatten het verband tussen distinctieve 
variabelen zoals minderheidsgroepen (komen 
minder voor) en deviant gedrag (komt eveneens 
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minder voor dan positief gedrag).

Denkbeeldige verbanden versterken stereotypen. Stel dat we de groepen niet A en B noemen, 
maar dat we ze ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ noemen, dan wordt het denkbeeldig effect nog groter

- We bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde groep 

verwachten, door de selectiviteit van onze aandacht 

- > verwerken info op basis van bestaande stereotypes, zelfs als we niet akkoord zijn met de 

bestaande stereotypes


13.3.2.2 Assimilatie en contrasteffecten

Indien een stereotype wordt gehanteerd, kan dit effect hebben op de waarneming door

1. Assimilatie: informatie convergeert naar het stereotype

2. Contrast: informatie wordt gezien als afwijkend van het stereotype

-> beiden zorgen ervoor dat het stereotype in stand wordt gehouden

Assimilatie-effect: de neiging om wat we zien in termen van het stereotype te interpreteren en 
betekenis te verlenen

“assimilatie/stereotypering is de meest gehanteerde vorm van waarneming”

Vb. “ze klagen over de drank op het feest” 

-> interpretatie afhankelijk van wie “ze” zijn: nonnen (dat er alcohol is) vs studenten (er was te 
weinig)

Vb. Persoon loopt tegen iemand aan

-> interpretatie afhankelijk van ras (Sagar & Schofield, vaker als agressief gezien als de persoon 
zwart is, ook als de waarnemer ook zwart is)

Vb. Attributie slaagt er in om taak succesvol af te werken

-> attributie aan vaardigheid vs geluk afhankelijk van geslachtsstereotype

Ambiguïteit en hoeveelheid informatie: om tot assimilatie over te gaan, dient de informatie 
voldoende interpretatievrijheid te bieden om de betekenis ervan in de richting van het stereotype 
te schuiven. Hierbij zijn belangrijk

- Ambiguïteit van informatie

- Hoeveelheid informatie relevant (vs irrelevant)


- Bij veel irrelevante informatie is men sneller geneigd de informatie te assimileren: we hebben 
zodanig veel informatie dat we denken dat we objectief zijn -> onbewuste stereotypes


Motivatie en capaciteit

Contrasteffect: de neiging om stimuli die van het schema afwijken, als meer verschillend te zien 
dan ze in werkelijkheid zijn

- Duidelijke, op niet ambigue wijze afwijken van het stereotype

- Bv. Een succesvolle, harde zakenvrouw is vermoedelijk even kordaat en ambitieus als haar 

mannelijke collega’s, maar van een vrouw wordt dit typisch niet verwacht

- Stereotype fungeert ook als een beoordelingsstandaard, waardoor afwijkingen vaan negatief 

geïnterpreteerd worden (bv. Mondig wordt te mondig wordt arrogant)

The case of Ann Hopkins: hooggeplaatste persoon die geen promotie kreeg naar topfunctie 
omdat ze zogezegd arrogant was en slechte interpersoonlijke vaardigheden had 

-> voor de rechtbank, ze werd enkel zo bestempeld omdat ze een vrouw is en niet aan het 
stereotype van vrouwen voldeed, de bazen noemden haar onaangepast en onaangenaam, als de 
rechtbank hun gelijk gaf dan zei de rechtbank dat vrouwen nooit onaangepast/onaangenaam 
mogen zijn -> ze won (dankzij ander bewijs van seksisme)

Veranderd vrouwen zoals Ann Hopkins stereotypes? Nee -> ze wordt gezien als uitzondering, 
andere categorie en zo blijven stereotypes in stand

Subtype: door exemplaren die afwijken van het stereotype in een speciale, distinctieve categorie 
onder te brengen, blijft het algemene stereotype intact


13.3.2.3 Confirmatievertekening en zelfvervullende voorspelling

We zoeken informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege confirmatievertekening

Stereotypen dien ons op een zodanige wijze gedragen dat groepsleden reageren zoals wij 
verwachten, wat een zelfvervullende verwachting creëert 

-> Bijvoorbeeld bij sollicitaties

Probleem 1: uitgenodigd worden

- (impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat allochtonen minder snel uitgenodigd worden

Probleem 2: het moeizame gesprek

- Positieve verwachtingen interviewer -> open en vriendelijke houding tijdens het gesprek -> 

geruststellend effect op de sollicitant
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- Negatieve verwachtingen -> afstand en minder tijd nemen -> verhoogt nervositeit en 
onhandigheid bij sollicitant


Subliminale presentatie: het heel snel presenteren van stimuli, zodat we ons niet bewust zijn van 
het feit dat we die stimuli hebben gezien of gehoord


13.3.2.4 Automatische processen

Devine (1989): 

- Stereotypes zijn (aan)geleerde associaties

- Stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien van een persoon. Dit proces is 

oncontroleerbaar en treedt eveneens op bij mensen die niet bevooroordeeld zijn

- Het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag-bevooroordeelden, ligt niet in de 

activatie van het stereotype, maar wel in het gebruik ervan. Laag-bevooroordeelden trachten 
het geactiveerde stereotype te onderdrukken


Op basis van een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in een laag en hoog 
bevooroordeelde groep

Experiment 1: opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij algemeen worden 
geassocieerd met zwarte mensen. Geen verschil tussen beide groepen

-> zowel laag als hoog bevooroordeelden KENNEN de stereotypes

Experiment 2: subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale categorie. 
Gelijke effecten op de negatieve beoordeling van een persoon van ongespecificeerde ras in beide 
groepen.

-> zowel laag als hoog-bevooroordeelden worden beïnvloed door automatische associaties

Experiment 3: anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie ‘zwarte Amerikanen’. WEL 
verschillend voor beide groepen (expliciete attitudes)

-> indien men bewust is mogelijke beïnvloeding van stereotypes: enkel bij laag bevooroordeelden 
is er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-expressie

Devine hanteerde negatieve primes, alvorens stereotype-activatie te meten (bv. Lui, ghetto)

Lepore & Brown (1997): vonden dat bij neutrale primes (bv. ‘zwart’ ‘indiër’), enkel bevooroordeelde 
individuen negatieve aspecten van een stereotype activeerden

Maar ook andere evidentie: snelle beslissing over het al dan niet in de hand hebben van een 
wapen of niet

- Onschuldige objecten worden eerder als wapen gezien


- In de hand van een zwarte persoon (police officer dilemma) -> culturele associaties van zwart 
en geweld, ook bij zwarte Amerikanen


- Na priming met zwarte gezichten (Payne)

- Fysiek voorkomen van zwarte mannen wordt als “more formidable” en daardoor bedreigender 

gepreciseerd dan dat van blanken (zelfs als beelden computer gegenereerd zijn en de mannen 
allemaal even groot, gespierd zijn)


13.3.2.5 Suppressie van stereotypen

Als we ervan uitgaan dat stereotypen moeilijk te veranderen zijn, kunnen we ons misschien beter 
richten op de vraag hoe het gebruik van stereotypen kan voorkomen worden

Een schijnbaar erg eenvoudige wijze om de gevolgen van stereotypen te neutraliseren, is mensen 
instrueren stereotypen niet meer te gebruiken

Macrae, Bodenvasen e.a. (1994) testten deze mogelijkheid

- Deelnemers de een foto van een skinhead zagen, werden gevraagd het stereotype te 

onderdrukken toen ze de doelpersoon beschreven

- In de volgende fase dienden ze een tweede skinhead te beschrijven

-> diegene die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er meer gebruik van in de 
tweede fase

+ gedragseffecten in de vervolgstudie (mensen moesten in wachtkamer zitten, het jasje van 1 van 

de skinheads hing over een stoel, men keek hoe ver men van die stoel ging gaan zitten)

Monteith e.a. (1997): rebound effect voor “gay stereotypes” enkel bij hoog-bevooroordeelden

Bepaalde factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken van stereotypen, zoals

- Specifieke groep (groep waar we veel mee in contact komen is makkelijker door oefening)

- Oefening (onderdrukking kan op zich automatisch worden)

- Interne motivatie

- Voldoende cognitieve capaciteit

- …
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13.4 Seksisme

Seksisme: een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun geslacht

Geslachtsstereotypen: ideeën over typische kenmerken, interesses, vaardigheden, … voor 
verschillende geslachten

Geslachtsdiscriminatie: ongelijke behandeling op basis van geslacht


13.4.1 Geslacht is een fundamentele categorie

Baby’s maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen (testen via habituatiemethode, na een 
reeks foto’s van mannen verliezen ze aandacht, tot je plots een foto van een vrouw toont)

We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen

Vanaf de geboorte worden vrouwen en mannen op een verschillende wijze behandeld

- Interpretatie babygedrag (meisjesbaby weent omdat ze verdrietig is, jongensbaby weent omdat 

hij boos is)

- Beoordelen risicovol gedrag bij kinderen (jongens worden aangemoedigd om te klimmen, 

meisjes wordt hun gezegd dat ze voorzichtig moeten zijn)

Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon


13.4.2 Waarom blijven geslachtsstereotypes bestaan?

Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening, en zelfvervullende voorspellingen … zorgen 
voor een hoge graag aan persistentie van geslachtsstereotypering

Sociale rol theorie (Eagley): elk mogelijk echt verschil wordt versterkt door de ongelijke, sociale 
rollen die mannen en vrouwen in de maatschappij vervullen

In oertijd was geslachtsrolverdeling biologisch gebaseerd (mannen met spieren jagen, vrouwen 
die kunnen zogen zorgen voor de kinderen)

Dit proces omvat drie stappen:

- Biologische en maatschappelijke factoren zorgen voor een arbeidsverdeling gebaseerd op 

geslacht (bepaalde geslachten geassocieerd met bepaalde rollen)

- Men gedraagt zich op zo’n wijze dat men in deze rol past

- Geslachten worden hierdoor geassocieerd met verschillende sociale en economische macht

-> geen geslachtsstereotypes, maar rolstereotypes (gender)

Biological, social, economic and political factors -> social roles (division of labor) -> role 
consistent skills and behaviors -> genderstereotyped social perceptions

Kenmerken van die rollen zijn niet typerend voor het geslacht zelf


13.4.3 Geslachtsstereotypes: een dubbele moraal?

Op “mannelijke” taken wordt de prestatie van vrouwen gedevalueerd, en omgekeerd 

Bias om mannen en vrouwen aan te nemen in stereotype, ‘rol-consistente’ functies

In een klassiek onderzoek van Goldberg (1968) evalueerde men teksten van een 
“mannelijke” (John) of een “vrouwelijke” (Joan) auteur

- Teksten van mannelijke auteurs worden beoordeeld als “beter” en “meer gezaghebbend” (enkel 

vrouwelijke participanten)

- Meta-analyse van recenter, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten (Swim et al., 

1989) -> recent onderzoek toont deze associatie niet meer aan

Voor sommige hot-topic fenomenen is de interpretatie in termen van deze drie componenten 
(seksisme, geslachtsstereotypes & geslachtsdiscriminatie) complex … maar wel cruciaal voor 
adequate oplossingen -> belangrijk onderscheid: welke de oorzaak van problemen is, bepaalt ook 
welke oplossingen er zullen gebruikt worden

Ondervertegenwoordiging van geslachten in bepaalde sectoren:

Mogelijke factoren: discriminatie, percepties, stereotypes, eigen keuzes, seksisme/vijandige 
omgeving …?

- Grote Amerikaanse studie van Williams & Ceci (2015): bij aanwerving beginnende professoren 

en een duidelijke gender bias in het voordeel van vrouwen (2:1), inclusief de exacte 
wetenschappen -> actief compenseren voor bestaande ongelijkheid


- Eens aangeworven doen gelijk presterende vrouwen het even goed als mannen in academische 
carrière en promotie (Ceci et al.)


- Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het academische lijkt eerder kwestie van aanbod (opt 
out), dan van vraag (National Research Council)


- Self-fulfilling prophecy (Williams & Ceci): “These results suggest it is a propitious time for 
women launching careers in acedemic science. Messages to the contrary may discourage 
women from applying for [STEM] tenure-track assistant professorships” -> “need to counter 
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self-handicapping and opting-out (vrouwen zien wetenschap als vijandig sector omdat ze 
denken dat er veel discriminatie is en kiezen om in een andere sector te werken)


De loonkloof

Gelijk loon voor gelijk werk?

Blijkt dat het ongelijk loon is voor ongelijk werk -> mannen en vrouwen doen verschillende 
soorten jobs

Begint al bij studentenjobs -> vrouwen werken vaker in horeca, mannen vaker in fabriek & 
technologie

Gelijk werk maakt de loonkloof verwaarloosbaar

Vergelijking goed betalende jobs & aandeel vrouwen in die jobs: in de best betaalde jobs is het 
aandeel vrouwen het laagst

In weinig betaalde jobs is er een oververtegenwoordiging van vrouwen

Grootste studie: vergelijking van 20 miljoen mannen en vrouwen in 25 000 bedrijven uit 110 
landen

Loonkloof in België (algemeen): 21,1%

Mannen en vrouwen die op hetzelfde niveau in hetzelfde bedrijf werken: 1,8%

Exact dezelfde functie: 1,4%

Acties?

- Opleidingsniveau: algemene kloof intussen gedicht (en zelfs omgedraaid bij jongeren)


- 20-30’ers: vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen en verdienen zelfs meer dan mannen

- Stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotypie studies/beroepen/sectoren

- Herzien van financiële waardering voor beroepen/sectoren?


- Bv mensen in zorgsector beter betalen


13.4.4 Ambivalent seksisme 

Enerzijds heeft seksisme veel gemeenschappelijk met racisme, anderzijds hebben mannen en 
vrouwen op een andere manier contact dan mensen van verschillende raciale groepen

Mannen en vrouwen hebben frequent contact en een (biologische) interdependentie

-> vooroordelen obs geslacht zijn complex en “ambivalent”

Ambivalent seksisme: attitudes over vrouwen die gekleurd worden door enerzijds negatieve en 
anderzijds warme, paternalistische overtuigingen en gevoelens -> zowel positief als negatief

- Vijandig seksisme: haatdragende, negatieve gevoelens ten overstaan van vrouwen en hun 

bedreiging van de positie van mannen

- Welwillend seksisme: warme, ridderlijke gevoelens die wortelen in de eerder paternalistische 

opvatting dat vrouwen bescherming nodig hebben (moreel superieure wezens die bescherming 
nodig hebben van de brutale maatschappij) -> niet negatief, wel problematisch, ontkent 
zelfstandigheid


Glick & Fiske: mannen scoren hoger op vijandig seksisme dan vrouwen zelf, vrouwen scoren in 
verschillende landen hoger dan mannen op welwillend seksisme (vooral waar vijandigheid hoog is 
-> beschermende factor)

In België scoren vrouwen ook iets hoger op welwillend seksisme dan mannen

Tegenover mannen bestaan dezelfde vormen van seksisme

Bv vijandig seksisme: mannen onderdrukken vrouwen

Bv welwillend seksisme: maternalistisch, mannen blijven altijd eeuwig kind

Vijandig seksisme tov mannen komt meeste voor bij vrouwen, mannen ondersteunen welwillende 
vorm van seksisme


Hoofdstuk 14: De diverse samenleving

14. Diversiteit

Diversiteit: de relatieve proportie van leden van etnisch-culturele minderheden in de algemene 
populatie -> geen onderscheid tussen welke etnisch-culturele minderheden

-> diversiteit binnen diversiteit = superdiversiteit

Putnam (2007): N=30 000 in 41 gemeenschappen in US uitgebreide vragenlijst

Conclusie: diversiteit leidt tot

- Verminderde solidariteit

- Verhoogde sociale isolatie

- Verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen

- Minder vertrouwen in mensen (algemeen)

-> blijft gelden wanneer gecontroleerd voor armoede, opleiding, criminaliteit, taal, …
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Putnam veronderstelde dat lange termijn diversiteit wel positieve gevolgen zou hebben, maar 
deze studie is nogal negatief -> mensen in diverse samenleving trekken zich meer terug (zoals 
schildpadden)

Correlatie tussen hoe divers een gemeenschap is en hoe veel mensen binnen zitten tv te kijken

Meta-analyse: hele waaier van verschillende resultaten

- 30% van studies vindt geen effect

- 30% vindt negatief effect

- 40% vindt positief effect

-> inconsistente resultaten

Effect hangt af van wat de variabele is die je wil verklaren

Effecten kunnen ook afhankelijk zijn van derde variabelen

Studie Van Assche, Roets, Dhont & Van Hiel (2014): mensen bevraagd op basis van postcode

In welke mate zorgt diversiteit voor meer positieve vs meer negatieve opvattingen tov etnisch-
culturele minderheden?

Overheid houdt voor elke cijfers bij over diversiteit, criminaliteit, …

Gepercipieerde diversiteit en dreiging versus objectieve diversiteit en dreiging -> weinig verschil

In buurten waar weinig dreiging is: hogere diversiteit heeft positief effect op de attitudes tov 
etnisch-culturele minderheden

Buurten met hoge dreiging: hogere diversiteit heeft negatief effect op de attitudes tov etnisch-
culturele minderheden


14.1.1 Is diversiteit het probleem?

Segregatie: de mate waarin leden van minderheids- en meerderheidsgroepen van elkaar 
afgescheiden wonen

“negatieve effecten door segregatie” (e.g., Uslaner, 2011)

Segregatie en diversiteit correleren redelijk laag

2 buurten met maximale diversiteit: de ene volledig gesegregeerd, de andere random door elkaar

-> segregatie is belangrijk aspect om negatieve gevolgen te voorspellen


14.1.2 Hypersegregatie

Hypersegregatie: de aanwezigheid van enclaves die exclusief worden bevolkt door etnisch-
culturele minderheden (‘ghetto’s’) en waar de normen die in de algemene maatschappij gelden, 
totaal afwezig zijn.

Hypergesegregeerde gemeenschappen

- Hechte groep met veel vertrouwen in elkaar

- Maar: sterk wantrouwen tov meerderheid EN andere mindherheidsgroepen

- Eigen normen, waarden, organisatie die los staat van de algemene maatschappij


- Verlies voor de globale maatschappij (beste geval)

- Gevaar voor disfunctionele normen en organisatie (bv geweldspiraal: Afro-Amerikanen in VS 

oververtegenwoordigd zowel als dader als slachtoffer) -> macht bij mensen met slechte 
waarden/doelen


Segregatie niet per se opgelegd, mensen kiezen er ook zelf voor

Mensen willen vertoeven bij mensen die op hen lijken

-> Malcom X in beweging die koos voor segregatie omdat ze niets met de witte amerikaan te 
maken wouden hebben


14.2 Inter-etnisch contact

-> desegregatie 


14.2.1 De Contact-hypothese

Contacthypothese (Allport, 1954): de theorie die stelt dat contact tussen groepen onder bepaalde 
voorwaarden de wederzijdse vooroordelen zal verminderen (uit the nature of prejudice)

De contact-hypothese poneert dat er aan vier condities voldaan moet worden, wil racisme 
gereduceerd worden door direct contact

- Gelijke status van de groepen (bv niet bij werkgever - werknemer)

- Persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen (1 op 1 interageren)

- Coöperatief gedrag, teneinde bovengeschikte doelt te bereiken (bv Rovers Cave, 

samenwerking)

- Ondersteuning door sociale normen en daarenboven vrijwillig 
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Tegenwoordig worden deze voorwaarden als faciliterend eerder dan noodzakelijk gezien 
(Pettigrew & Tropp, 2006, 2011) -> als 1 niet of niet volledig aanwezig is kun je nog steeds 
positieve effecten krijgen


14.2.2 Schooldesegregatie in de VS

Desegregatie als oplossing van alle problemen?

schooldesegregatie: omdat de scheiding van kinderen van verschillende rassen in scholen in strijd 
is met het gelijkheidsbeginsel, stelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat scholen alle kinderen 
dienden toe te laten, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond.

Arkansas - Little Rock

Eisenhower (jaren 1950) beviel aan eenheden van de 101ste luchtdivisie om de school in Little 
Rock, Arkansas te ontzetten, om de negen zwarte studenten een doorgang naar school te 
verzekeren. Twintig jaar eerder vochten soldaten van deze divisie tijdens de slag om Bastogne in 
1944 een heroïsche strijd uit tegen een Duitse overmacht. Dit gebaar van Eisenhower maakte 
duidelijk dat de grondwet gehoorzaamd dient te worden.

Samengooien van groepen van mensen is niet altijd zo eenvoudig

Waarom contact niet werkte in gedesegreerde scholen: vaak geen effect, 53% zelfs toename aan 
vooroordelen 

- Gelijke status? Blanke en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de start (voorbereiding, 

zwarte kinderen kwamen plots in andere school -> prestatie)

- Persoonlijke interactie? Neen (zie verder: spontaan contact komt weinig voor)

- Coöperatie gemeenschappelijk doel? Klascontext is competitie tussen leerlingen

- Ondersteuning door sociale norm? Heel controversieel en heel veel protest

Vanaf jaren 80 terug stijging in segregatie, nu zijn Amerikaanse scholen terug even gesegregeerd 
als in de jaren 60 -> afhankelijk van locatie school, in welke etnisch-culturele cluster die zich 
bevindt

“resegregatie” scholen door segregatie buurten

Bv. Chicago grote segregatie, in Sacremento minder

Segregatie (lage diversiteit binnen wijken) en diversiteit (binnen de stad) kunnen onafhankelijk 
opereren

2x grote diversiteit -> geïntegreerde samenleving

Mensen zijn vaak geneigd zelf te segregeren

Overheden proberen daar iets aan te doen bv. In Singapore is overheid heel erg sturend

Heel groot deel van Singapore woont in luxueuze flatgebouwen, gesubsidieerd door overheid

Om dit te mogen moet je aanvraag doen op website en je etniciteit ingeven -> als je niet mag kan 
dit zijn omdat het flatgebouw niet divers genoeg is (je bent deel van de al te grote 
meerderheidsgroep)


14.2.3 Langdurig contact en interetnische vriendschappen

Sterkere effecten

Bv. Studie van Sidanius, Levin, van Laar, & Sears (2008) bij studenten die een kamer deelden let 
iemand van zelfde, of ander ras -> Ook bij niet vrijwillig contact, kan langdurig contact positief 
effect hebben

Bij vriendschap is vooral persoonlijke interactie heel hoog en status erg gelijk

-> 2 voorwaarden die duidelijk voldaan zijn

In Amerikaanse leger werkte desegregatie wel, soldaten hebben zelfde status en een 
gemeenschappelijk doel, veel persoonlijke interactie, ondersteuning door sociale normen

Ook in teamsporten

Jackie Robinson: een succesverhaal (eerste zwarte baseballspeler die in major league mocht 
spelen, 1947, zwarten speelden in de Negro League)

- Gelijke status (wss was hij wel iets beter dan teamgenoten)

- Persoonlijke interactie (trainen elke dag samen)

- Coöperatief gedrag om bovengeschikte doelen te bereiken (winnen)

- Ondersteuning door sociale normen (niet bredere publiek, maar manager)

Manager Leo Durocher: “I do not care if the guy is yellow or black, or if he has stripes like a 
fuckin’ zebra. I’m the manager of this team, and I say he plays.”

Hoe meer contact, hoe minder subtiel racisme (positief contact heeft positief effect, negatief 
contact kan negatief effect hebben)
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14.2.4 Cognitieve en affectieve gevolgen van contact

Cognitieve gevolgen:

- Kennis

- Gewijzigde groepspresentatie: andere manier om naar groepen te kijken


- Decategorisatie(model): Het proces waarbij mensen minder aandacht schenken aan 
categorieën en intergroepsgrenzen, maar de leden van de in- en uitgroep als individuen zien, 
waardoor die categorieën op den duur minder gebruikt worden in de sociale perceptie en 
vooroordelen gemilderd worden


- Hercategorisatie(model): Het proces waarbij mensen leden van de in- en uitgroep zien als 
behorend tot dezelfde inclusieve groep, waardoor ‘zij’ een deel van ‘ons’ worden, de 
oorspronkelijke categorieën minder gebruikt worden en vooroordelen gemilderd worden

- Bv wanneer rode duivels WK spelen is Lukako plots weldegelijk een Belg


- Gemeenschappelijk differentiatiemodel: door de complementariteit van de identiteiten van 
zowel de in- als de uitgroep te benadrukken, worden niet de categorieën als dusdanig 
getransformeerd, maar wordt de interdependentie van de groepen beklemtoond, wat tot een 
daling van oordelen leidt.


- Duale identiteitsmodel: Individuen behouden de eigen etnisch-culturele groepsidentiteit maar 
daarenboven nemen ze ook een overkoepelende, nationale identiteit aan die de verschillende 
groepen omvat -> combinatie van verschillende modellen

- Omvattend model die heel erg goed werkt voor minderheidsgroepen bv. Marrokkaanse 

belg (werkt niet bij Vlaamse Vlamingen), ook bv. Chinese Singaporian, Malaysian 
Singaporian, … staat zo op hun paspoort


Elk model heeft aantal voordelen en nadelen

- Decategorisatie heeft misschien weinig effect om de vooroordelen van de groep (we focussen 

gewoon om het individu en niet de groep, maar de vooroordelen kunnen nog steeds bestaan)

- Hercategorisatie is makkelijker in labo dan in werkelijkheid -> mensen moeten hun specifieke 

etnische groepsidentiteit opgeven

- In gemeenschappelijke differntiatiemodel worden ze wel nog gezien als 2 aparte groepen, vanaf 

doel weg valt dan moet je opnieuw beginnen

- Duale identiteit is makkelijk voor minderheidsgroepen, niet voor meerderheidsgroepen

Gaertner, Mann Murell & Dovidio (1989)

- Hercategorisatie en decategorisatie in een experimentele setting

- Opzet


- 2 teams lossen probleem op (3 tal personen in team, eerst elk team apart + groepsnaam 
kiezen etc, dan groepen samen zetten)


- Opnieuw bekijken gezamenlijk: 3 condities

- Contole: 2 groepen blijven -> kijk eens gezamenlijk naar de oplossingen van jullie teams

- Decategorisatie: allemaal individuen -> discussiëren met elkaar als individuen

- Hercategorisatie:  één nieuwe grote groep


-> andere 5 leden van de groep beoordelen

- Controle: eigen team als positiever beoordeeld

- Decategorisatie: verschil daalt, leden van originele in-groep worden minder positief beoordeeld 


- Verliezen bonus van groepslidmaatschap

- Hercategorisatie: verschil daalt, leden van originele out-groep worden positiever beoordeeld


- Iedereen krijt ingroepbonus

Affectieve gevolgen 

- Verminderde intergroepsangst


- Intergroepsangst: negatieve affectieve toestand die ervaren wordt wanneer we in interactie 
gaan (of verwachten te gaan) met een lid van de uitgroep. Is het gevolg van de verwachting 
van negatieve gevolgen van de interactie voor het zelf


- >vernauwde aandacht en bias

- >vermijdingsgedrag


- Verhoogde empathie

- Empathie met leden van uitgroepen: Oriëntatie tegenover leden van uitgroepen, waarbij 

gevoelens van sympathie, genegenheid en medeleven optreden, maar ook het vermogen om 
via verbeelding de wereld te bekijken door de ogen van die anderen


- > sympathie, medeleven, … ook cognitieve component: perspectief nemen


14.2.5 Diversiteit en contact: de twee zijden van het verhaal

Een integratie model van diversiteit en contact
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2 wegen met contact als 
intermediaire rol

Hoge diversiteit heeft twee 
mogelijke effecten (gepercipieerd of 
werkelijk):

-Meer mogelijkheid positief contact

-> verminderde voordelen

-Hogere dreigingsperceptie (voor 
eigen manier van leven

-> meer vooroordelen, positief 
contact kan dit uitbalanceren

Buurten met weinig werkelijke 

diversiteit, maar grote gepercipieerde diversiteit: weinig mogelijkheid tot positief contact en 
dreiging aanwezig -> meer vooroordelen


14.3 Problemen met interetnisch contact

14.3.1 Spontaan opzoeken van elkaar

Allport (1954): “People mate with their own kind. They visit with their own kind, they eat, play, 
reside in homogeneous clusters”.

De realiteit van intergroep contact:

- Bradburn, Sudman & Gockel (1970): 81% van de blanken in geïntegreerde wijken hebben geen 

enkel contact met zwarte wijkbewoners

- Marsden (1987): 8% van de blanke Amerikanen bediscussieert ‘gewichtige zaken’ met mensen 

van een ander ras

- Siegelman et al. (1996): 70% van blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte Amerikaan als 

vriend. Zij die er wel hebben, rapporteren meestal slechts ‘enkele vrienden’

- Gibson (2001): 6,6% van de blanken en 1,5% van de zwarten hebben meer dan een ‘klein 

aantal vrienden van een andere raciale groep’

Clark, Dixon & Tredoux (2005): namen foto’s van een studentenrestaurant om de zo veel tijd om te 
zien wie waar zat

- Witte bolletjes: wit

- Zwarte bolletjes: aziatisch

-> zitten in groepjes samen die vooral etnisch bepaald zijn (sectie D was op campus zelfs gekend 
als Asian territory)

Dixon & Durrheum (2003): strand in Zuid Afrika (na apartheid mocht iedereen daar naartoe)

- Rood: zwart

- Blauw: wit

- Geel: indisch 

- Oranje: mixed race

-> bijna zonder uitzondering samenhokken, divers maar gesegregeerd


14.3.2 Contactervaringen

Niet enkel intergroepsangst, ook zelf racistisch overkomen

Problematisch intergroep contact: men wil niet racistisch overkomen

- Meta-stereotypen: hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt. (vaak niet flatterend)

- > men gaat zich gedragen om dat beeld te ontkrachten

- Hypervigilantie voor signalen die kunnen duiden op antipathie of wantrouwen van de allochtone 

interactiepartner

-> vaak ironische effecten: men komt racistisch over in een poging niet racistisch te zijn

Bv. Normaal praat je nooit in de lift, maar bij een zwarte persoon zal je dat toch doen, ook bij 
kleine fouten overcorrigeren, geen natuurlijke interactie

Negatief contact:

- Leidt tot meer vooroordelen (elk contact heeft de mogelijkheid negatief te worden)

- Assymetrie in sterkte tov positief contact? (negatief sterker effect? Recent denkt men van niet)

Contact bij “bevooroordeelde” personen:

- Betere effecten van positief contact 

- Slechtere effecten van negatief contact


14.3.3 De sollicitatiesetting

Probleem 1: uitgenodigd worden
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(Impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele minderheden minder snel 
uitgenodigd worden (zie bv Oreopoulos, 2011, toonde dat exact dezelfde cv’s maar met een 
typische brits of meer exotische naam een ander aantal uitnodigingen voor gesprekken opleverde)

Probleem 2: Het moeizame gesprek (zelf-vervullende voorspelling)

- Positieve verwachtingen interviewer


- > open en vriendelijke houding tijdens het gesprek

- > geruststellend effect op de sollicitant


- Negatieve verwachtingen

- > afstand en minder tijd nemen


- > verhoogt nervositeit en onhandigheid bij sollicitant

Of meta-stereotypen: interviewer wil net bewijzen dat hij niet bevooroordeeld is -> kan ook tot 
nervositeit bij de sollicitant leiden


14.3.4 Na het contact

Kan positief contact verandering in de weg staan? (Het conflictmodel)

- Contact verandert relaties maar niet structuur

- Positieve relaties leiden de aandacht af voor dieper liggende, structurele ongelijkheden

- Geven minderheden het gevoel dat het “goed gaat” en vermindert de motivatie tot ‘collectieve 

actie’

- Positieve relaties creëren hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden niet ingelost 

-> conflictmodel: versterkt groepsidentiteit van benadeelde groep om hen aan te zetten tot actie

-> controversieel alternatief model, vooral gebaseerd op experimentele studies met niet 
bestaande groepen

Saguy, Tausch, Dovidio, en Pratto (2009): in groepjes opdracht maken, daarna groepjes samen 
zetten, 2 condities:

- Gefocust op coöperatief gedrag, positief verbindend

- Gefocust op competitief gedrag, waardeverschillen deze groepen?

-> 1 groep kreeg macht om credits te verdelen, andere groep moest raden hoe veel ze kregen

- Coöperatief gedrag: de andere groep verwachtte de helft te krijgen, maar kreeg minder

- Competitief gedrag: verwachtingen waren veel lager, kregen even veel of zelfs meer dan ze 

verwachten 

-> is competitief gedrag dan beter?

Maar: positief intergroep contact kan wel leiden tot ‘solidaire collectieve actie’ bij de meerderheid

Meerderheid eist dingen op in naam van minderheid -> vooral in democratie belangrijk!!

Positief contact -> empathie -> motivatie om te helpen -> actie voor verandering


14.3.5 Multiculturalisme

Multiculturalisme: een beleid gericht op gelijke rechten voor verschillende etnisch-culturele en 
godsdienstige gemeenschappen. Dit veronderstelt dat de multiculturele groepen 
onderscheidende kenmerken kunnen blijven hanteren, bijvoorbeeld op het vlak van kleding, taal of 
gebruiken

Steunt op duale identiteit? Vaak zo voorgesteld

-> bevorderen van de groepsidentiteit: bv ondersteunen van belangenverenigingen, eigen 
scholen, gebedshuizen, …

-> bevorderen van de overkoepelende identiteit: bv, Makkelijk en snel verlenen van de nationaliteit 
van het gastland, makkelijke toegang tot sociaal stelsel

<-> assimilatie: enkel focus op bevorderen van groepsidentiteit

Acculturatiestrategieën (Berry, 2003): 2 dimensies, cultuurbehoud & eenpassing

- Integratie: cultuurbehoud + aanpassing -> duale identiteit

- Assimilatie: aanpassing, geen cultuurbehoud

- Separatie: cultuurbehoud, geen aanpassing 

- Marginalisatie: geen cultuurbehoud, geen aanpassing

assimilatie: een beleid gericht op het laten opgaan van leden van minderheden in de gevestigde 
cultuur van het gastland. Dit veronderstelt bij de geassimileerde groep het verlies van bepaalde 
onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld op het vlak van kleding, taal of gebruiken.

Landen die inzetten op assimilatie kunnen op sommige vlakken betere resultaten voorleggen

bv. Relatieve Allochtone Tewerkstellingsgraad

Mogelijke reden: multiculturele benadering (cultuurbehoud) zonder veel intergroep-contact en 
nood aan integratie leidt tot “disfunctionele acculturatiestrategieën” -> separatie ipv integratie
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Multiculturalisme focust vooral op cultuurbehoud, zegt weinig over aanpassing -> eigenlijk eerder 
separatie dan integratie

Polyculturalisme/interculturalisme: Morris, Chiu, Liu (2015)

- Perspectief op Cultuur als niet categorisch en niet stabiel maar partieel en dynamisch


- Cultuur kan niet in kotjes worden opgedeeld, vage grenzen

- Culturen evolueren door invloed van elkaars


- Ervaren we in ons dagelijks leven (bv. Romeinse cijfers)

Multiculturisme vs polyculturisme vs universalisme

Universalisme:

- Ideologie: colorblindness, iedere achtergrond is compleet irrelevant

- Verwacht gelijke behandeling van iedereen

- Onderdrukken van gedachten over etniciteit

- Niet handelen naar etnisch-culturele gewoontes

- > gevaren


- Negeert onbewuste vooroordelen (moeilijk te onderdrukken)

- Mogelijk rebound effecten 

- Negeert ongelijke kansen bij “dominante” standaard -> normen en waarden van dominante 

groep worden “standaard” normen en waarden

Multiculturalisme: 

- Ideologie: multiculturisme

- Verschillende culturen bewaren en naast elkaar laten bestaan

- Elkaars culturen kennen en volledig respecteren

- Authentiek naar de eigen cultuur gedragen

- > gevaren


- Duidelijke scheidingslijnen tussen culturen nodig, moeilijk als er geen zo’n grote verschillen 
zijn


- Ontmoedigt subgroepen binnen cultuur -> diversiteit binnen cultuur verkleint

- Kan stereotypen verhogen

- “verbiedt” dialoog rond culturele waarden


-> culturele segregatie (maar in de politiek niet zo gebruikt)

Polyculturalisme (antwoord op multi)

- Intercultaralisme: Culturen in beweging en beïnvloedden elkaar

- Stimuleren intercultureel contact en dialoog

- Verscheidenheid bij de andere herkennen

- 1 persoon hoeft zich niet naar 1 cultuur te gedragen 

- > gevaren


- Verlies van culturele stabiliteit/epistemische zekerheid? (meerderheid en minderheid)

- Cultuur als houvast loslaten


- Weigering om anderen toe te laten in cultuur. Cf “culture appropriation” (minderheid)


14.4 Puzzelklas en affirmatieve actie

14.4.1 De ideale school (puzzelklas)

Puzzelklas: een coöperatieve leermethode, bedoeld om etnische vooroordelen te verminderen 
door groepsinteractie en gezamenlijke doelen

De “jigsaw classroom”-methode leidt tot reductie van racisme (Aronson et al. 1978): elke student 
dient in raciaal gemengde groepen een deel van de leerstof aan te leren en te onderwijzen aan de 
rest van de groep -> normale schoolsituatie is competitief en niet bevorderlijk voor vooroordelen

Ideale contact voorwaarden:

- Gelijke status: elk eens de leerkracht

- Persoonlijke interactie: kleine groepjes

- Boveneschikt doel: alle leerstof beheersen

- Ondersteunende norm: heel de school is zo georganiseerd

-> de studenten evalueerden de school en hun collega’s op een positieve wijze, vertoonden 
hogere zelfwaardering en minder bevooroordeeldheid, terwijl de schoolprestaties van de 
minderheidsleden stegen


14.4.2 Affirmatieve/positieve actie

= maatregelen met het doel achterstelling/dicriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te 
bannen en te voorkomen, of de nadelen die eruit voorkomen, te ondervangen (koepelbegrip)
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Positieve actie: de inspanningen van overheden, privéorganisaties en scholen om discriminatie te 
bestrijden en gelijke kansen in het onderwijs en op de werkvloer te bevorderen

Minst ingrijpend: scheppen van extra mogelijkheden, minder begunstigde groepen meer 
mogelijkheden geven bv. Extra opleidingen, taalklassen, …

Gelijke kansen verzekeren: optreden/straffen bij discriminatie

Zwaarste vorm: voorkeursbehandeling

- Klein positief gewicht/Tie break: wanneer een “gelijkstand” tussen 2 kandidaten is (bv. Voor 

promotie) een voorkeur voor ondergerepresenteerde groep

- Groot positief gewicht bv. Lid van ondergerepresenteerde groep is evenwaardig criterium als 

opleiding, werkervaring, …

- Quota (meest extreemste): groepslidmaatschap is enige relevante criterium


14.4.3 Aanvaarding van affirmatieve actie

Verschillend afhankelijk van politieke overtuiging 

- Kloof tussen politiek links-rechts (links is meer fan)

- Kloof tussen bevoordeelden (minderheidsgroep) en benadeelden (meerderheidsgroep)

-> vooral de strengere vormen van voorkeursbehandeling (categorie 3) worden moeilijk aanvaard 
(vooral door het grote publiek)


14.4.4 Tegenstanders van affirmatieve actie

Niet enkel mensen die racistisch en seksistisch zijn -> die groep natuurlijk ook, maar niet 
voornaamste reden

Argument: rechtvaardigheid, met name meritocratie 

Meritocratie: de overtuiging dat rechtvaardigheid gediend wordt wanneer iedereen baten krijgt op 
basis van wat hij of zij ingebracht heeft

Overtuigingen van meritocratie hangt eerder samen dan de bevooroordeeld met de attitudes tov 
affirmatieve actie (Bobocel et al. 1998)

Wel voorstander van affirmatieve actie wanneer verdienstelijke minderheidsleden “objectief” 
gediscrimineerd worden (Son Hing et al., 2011)

Context & implementatie: distributieve onrechtvaardigheid versus procedurele rechtvaardigheid 


14.4.5 Psychische dimensie van voorkeursbehandeling door quota

Mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden: psychologische ondermijning in bepaalde 
omstandigheden

Studies over affirmatieve actie o.b.v. geslacht:

- Bevoordeelde vindt zelf procedure onrechtvaardig -> ervaart minder job tevredenheid

- Collega’s hebben twijfels over hun competentie -> los van het feit of die effectief competent is 

of niet, door het aanwezige voorkeurssysteem hebben collega’s twijfels

- Neiging om eigen successen MINDER aan eigen capaciteiten toe te schrijven, meer aan geluk 

-> slecht voor zelfwaardering

- Affermatieve actie is een vorm van (paternalistische) hulp -> bevestigt het gevoel dat anderen 

hen minder competent vinden

Heilman et al. (1998): kleine groepjes moesten een taak maken, elke groep heeft 1 vrouw, elke 
groep heeft ook een groepsleider nodig, daarvoor wordt een testje afgenomen. In fase 2 werd de 
groepsleider aangeduid -> telkens de vrouw, maar voor andere redenen

- Verdienste: jij scoorde het beste

- Bevoordeeld equivalentie: jij en een man scoorden het best, maar we kiezen er standaard voor 

om de vrouw te kiezen bij gelijkstand

- Bevoordeeld minimale eisen: als een vrouw aan de minimale vereisten voldoet, dan kiezen we 

de vrouw

- Bevoordeeld absoluut: we kiezen altijd de vrouw

Vragen aan de leiders om zichzelf te beoordelen op zelfevaluatie, leiderschapskwaliteiten en 
eerlijkheid van de procedure

- Verdienste: hoge evaluaties

- Bevoordeelde equivalentie: zelfevaluatie en eerlijkheid lager, voor de rest redelijk gelijk

- Bevoordeeld minimale eisen: aanzienlijke daling

- Bevoordeeld absoluut: sterke daling (vooral eerlijkheid procedure)

Hoe best implementeren? Een gebalanceerde benadering

- Omschrijf affirmatieve actie beleid heel nauwkeurig (niet achter de schermen, mensen komen 

dat wel te weten)
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- Zet sterk in op “lichte vormen”: create opportunity

- Zeker duidelijk dat capaciteiten belangrijke rol spele, en voldoende zijn voor de functie

- Strikte quota vermijden


- Wordt moeilijk aanvaard door meerderheid

- Plaatst bevoordeelde mogelijks in een zelf moeilijk te aanvaarden positie


De universiteit voort affirmatieve actie beleid, vooral stimuleren, klein positief gewicht bij tie break


14.5 Effecten van goedbedoelde maatregelen, media, wetten & regels

14.5.1 Educatie

Doel: kennis over de uitgroep vergroten en/of ervaren wat het is -> controversieel

Bv. Jane Elliot

Weinig effectief: 

- Relatief zwakke en kortdurende effecten


- Vaak beperkt tot hier en nu -> inzicht/effect generaliseert weinig naar de ‘real life’ context, 
zeker als het gaat over blijvend effect


- Voor (lange termijn) effecten van de blue-byes brown-eyes methode ontbreekt 
wetenschappelijke evidentie


- Contraproductieve effecten

- Bij (jonge) kinderen:


- Filteren van stereotypes -> kinderen onthouden de inhoud van het stereotype, maar niet 
altijd dat het een stereotype is. Men leert dus mogelijks gewoon stereotypes aan


- Aandacht vestigen op verschillen -> kinderen zijn vaak nog niet zo veel bezig met 
mogelijke etnische verschillen, maar dergelijke educatie vestigt hier net de aandacht op.


- Impliciete boodschap “raciaal probleem” -> kinderen hebben vaak nog weinig besef van 
raciale conflicten. Dergelijke educatie kan een soort alarm signaal zijn met als onbedoelde 
boodschap: “er is een probleem en dat komt doordat er verschillende rassen zijn”


- Bij mensen met neiging tot bevooroordeeldheid (bv RWA)

- Algemene reactie op manipulatie tot verandering: reactantie

- Versterkt bij mensen met hoge behoefte aan maatschappelijke stabiliteit, status quo, 

behouden van bestaande ideeën 

- Personen die obv ‘persoonlijkheid’ dus meest baast zouden kunnen hebben bij interventie, 

zijn waarschijnlijkst diegenen die het hevigst negatief erop reageren

- > mogelijks met een versterking van vooroordelen tot gevolg


14.5.2 Media

-> stereotypes & vooroordelen

Extreme gevallen ten slechte: bv radio mille collines: sterke katalysator voor interetnisch geweld 
en genocide in Rwanda

Ten goede?

-> weinig effect op persoonlijke opvattingen, hoe mensen denken over diversiteit

-> wel effect op perceptie van algemene normen, op lange termijn verandering van algemene 
mentaliteit

Mogelijke valkuilen:

- Ondervertegenwoordiging (werkt marginaliserend)

- Ongewild stereotype-bevestigend -> vooral in casting

- Onrealistisch (er zijn geen interraciale spanningen, etniciteit als irrelevante gimmick, draagt niet 

bij tot het verhaal)

D5R en 4ever hebben diverse cast, spanningen komen aan bod en worden op een positieve 
manier benaderd


14.5.3 Wetten en regels

Straffen door daders/overtreders

- Maximaal aanpassen gedrag, niet attitudes (gedrag komt minder voor, maar geen 

attitudeveraandering)

- Kan averechts werken via onrechtvaardigheidsgevoel -> nog meer vooroordelen

Het brede publiek:

- Effect afhankelijk van de perceptie van de sociale norm


- Reactantie (we zijn op zich al geen fan van regels)

- Sancties op zich kunnen verkeerde sociale norm suggereren (men straft omdat anders de 

meerderheid zou discrimineren) -> perceptie van een norm die je niet wil suggereren
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- Algemeen proces: lage pakkans kan gedrag uitlokken

- Enkel effectief als ze breed gedragen worden (kwestie van lange termijn, draagvlak beperkt in 

het begin, daarna wordt het een sociale norm)


14.5.4 Invloed van omgeven en sociale normen

Extended contact/contact per associatie: wanneer iemand vrienden of kennissen heeft die op hun 
beurt vrienden hebben uit minderheidsgroepen, waardoor ze onrechtstreeks met 
minderheidsleden in een sociaal netwerk geassocieerd zijn, reduceert vooroordelen

-> is in het bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact (mensen die geen minderheden 
in hun directe omgeving hebben) en mensen met een hoge RWA (angst, vermijden actief 
minderheden)

Invloed ouders en vrienden vaak allergrootste

Sociale normen: enkel als ze breed gedragen worden kunnen ze op termijn individuele attitudes 
veranderen 


Deel 5: Toegepaste sociale psychologie 
Hoofdstuk 15: Duurzaamheid

15.1 Eigenbelang of rekening houden met anderen?

Sociaal dilemma: een situatie waarin een conflict ervaren wordt tussen het vervullen van 
egoïstische motieven en het collectieve belang, waarbij egoïsme het voordeligst is voor het 
individu, maar aanzienlijke collectieve kosten met zich meebrengt.

1. Het individu maakt het meeste winst als hij/zij enkel het eigenbelang nastreeft

2. Als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor anderen

3. De schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het collectief is 

groter dan de waarde die het niet-coöperatieve individu wint


15.1.1 Het gevangenendilemma

Het gevangenendilemma: de meest bestudeerde dilemmasituatie, waarin spelers de rol van 
gevangene spelen en kunnen kiezen tussen coöperatie (zwijgen) en competitie (bekennen). De 
spelers moeten gelijktijdig kiezen en zijn niet op de hoogte van elkaars keuze.

- Als de gevangenen samenwerken (niet bekennen) worden ze beide matig beloond: elk krijgt 1 

jaar straf

- Als ze competitief reageren (bekennen) verliezen ze beide: 5 jaar straf voor beide

- Als een van beide samenwerkt (niet bekent) en de andere reageert competitief (bekent) krijgt de 

gevangene die zwijgt 10 jaar straf maar de verklikker krijgt helemaal geen straf 

-> beiden gebaat bij coöperatief gedrag

Herhaalde aanbiedingen

Effectieve strategieën:

- Tit-for-tat: het beantwoorden van de acties van een tegenpartij met een soortgelijke actie, 

waardoor coöperatie beantwoord wordt met coöperatie en competitie met competitie

- Win-stay, lose-shift: strategie gebaseerd op het principe van conditionering, waarbij we 

coöpereren of competitief ageren zolang dit lonend is, maar overstappen op een andere 
strategie wanneer we te weinig verdienen


15.1.2 Middelendilemma’s

Middelen-/bron-/commons dilemma: een situatie waarbij iedereen onbeperkt aanspraak kan 
maken op een gemeenschappelijk bron, die hierdoor dreigt uitgeput te raken omdat ze zichzelf 
niet of onvoldoende opnieuw kan genereren. Bv. Olie, steenkool, ourwouden, ozonlaag, vis, …

Veelvuldig gebruik levert korte termijn een persoonlijk voordeel maar op langere termijn leidt 
iedereen eronder

Brechner (1977): 

- Bak met 24 of 48 lichtjes, die elk een punt voorstellen en regenereren 

- Wie 150 punten haalt, krijgt 3 uur course credit

- Regeneratie bron afhankelijk van graad van uitputting

Publiekgoeddilemma: Een situatie waarin iedereen verondersteld wordt bij te dragen tot het 
gemeenschappelijk goed, waarvan iemand echter kan profiteren zonder zelf bij te dragen, 
waardoor het risico groot is dat te weinig mensen bijdragen en de bron geëlimineerd wordt.

- Iedereen kan in geval van nood er een beroep op doen

- Indien niemand bereid is het “publiek goed” ten koste van eigen tijd en middelen in stand te 

houden verdwijnt het voor iedereen
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- Typische voorbeelden: de bloedbank van het Rode Kruis, inkomensbelasting, onderwijs, 
publieke omroepen


De Cremer (2006):

- Groepspot

- Individuele bijdragen > provisiepunt: bedrag in pot * 2, anders verdwijnt het bedrag

- Resultaten


- Provisiepunt laag: rijke leden dragen evenwel bij als arme leden

- Provisiepunt hoog: rijke leden dragen meer bij dan arme leden


15.1.3 Gereduceerde dilemma’s

Ultimatumspel: een gereduceerd sociaal dilemma waarbij een speler A een som geld tussen hem- 
of haarzelf en speler B verdeelt, waarna speler B dit bod al dan niet kan aanvaarden. Indien speler 
B niet ingaat op het bod, krijgt niemand iets.

Dictatorspel: een gereduceerd sociaal dilemma waarbij een speler A een som geld tussen hem- of 
haarzelf en speler B verdeelt, terwijl speler B niet kan reageren.

-> deze spelen tonen aan dat mensen niet enkel door economische motieven worden gedreven


15.1.4 Prosociale motivatie

Individuele verschillen in Sociale Waarden Oriëntatie (SVO)

Prosociale/coöperatieve oriëntatie: de neiging om te coöpereren, zodat zo een hoog mogelijke 
gemeenschappelijke opbrengst ontstaat, waarbij eveneens de gelijkheid tussen uitkomsten wordt 
nagestreefd.

Individualistische oriëntatie: de neiging om de eigen opbrengst te maximaliseren, zonder rekening 
te houden met de opbrengst van andere personen

Competitieve oriëntatie: de neiging om het maximale verschil in opbrengsten voor zichzelf in 
vergelijking met die voor anderen na te streven.

Gelijke verdeling (equality en billijkheidsnorm (equity)

Might-over-morality-perceptie: egoïstische en prosocial mensen verschillen in de wijze waarop ze 
dilemma’s percipiëren. Egoïstische individuen hanteren een strikt individualistische logica waarbij 
ze waarachtig geloven dat winst maken de beste oplossing is, terwijl prosociale individuen gericht 
zijn op de ethische dimensie en meer bepaald op het welzijn van anderen en de bron.

- Niet enkel gedrag, maar de interpretatie ervan verschilt tussen proselfs en prosocials

- Prosocials zien dilemmagedrag in termen van een morele plicht

Vertrouwen: wanneer een persoon vertrouwen heeft, dan gelooft hij/zij in de goede intenties van 
anderen en in het feit dat die anderen in zijn of haar voordeel zullen handelen


15.1.5 Sociale Dilemma’s Oplossen

De controle over publieke middeken toevertrouwen aan een gezaghebbende instantie

Het implementeren van sanctiesystemen

- Impliciete boodschap van zo’n systeem

- Roept weerstand op

Belonen coöperatie

- Positieve effecten, maar let op ondergraven effect voor intrinsieke motivatie (bv. Zonnepanelen)

Middelen uit het openbaar of publiek domein overhevelen naar privaat bezit

- Meestal positieve effecten

Anticommons-dilemma (Heller, 1998): wat gebeurt er als meerdere co-eigenaars van een 
gemeenschappelijk goed hun deeltjes moeten bundelen?

-> Vroeger was wetenschap gedeeld in het publieke domein. Heden ten dage worden relevante 
bevindingen gepatenteerd. Hierdoor ontstaat er een toename in het fundamenteel onderzoek. 
Echter, producenten van geneesmiddelen, bijvoorbeeld, dienen al deze patenten te kopen. Dit 
bemoeilijkt toegepast onderzoek.

Een commons leidt tot overgebruik, een anticommons tot ondergebruik van gemeenschappelijke 
goederen

-> iedereen kan de anderen toegang tot een beperkte gemeenschappelijke bron beletten of 
beperken

Dhont, Van Hiel en De Cremer (2012): manipuleerden het eigendomsregimt van een 
gemeenschappelijke bron, waarbij ze in elke griepsessie vijf deelnemers voor een brondilemma en 
een anticommons-dilemma stelden. De deelnemers konden een bepaalde hoeveelheid uit de bron 
nemen, die varieerde tussen 0 en 140.000. In de helft van de condities werden de deelnemers 
bewust gemaakt van het feit dat egoïstisch gedrag de bron ten gronde kon richten en werd hen bij 
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wijze van voorbeeld een simulatie gegeven van de gevolgen van overdreven graaigedrag. De 
resultaten gaven aan dat, wanneer het bewustzijn van de negatieve gevolgen van egoïstisch 
gedrag laag was, vooral het anticommons-dilemma onrealistisch hoge prijzen opleverde, 
waardoor de bron niet werd gebruikt. Indien de spelers zich bewust waren van de valuilen van 
egoïstisch gedrag, was er geen verschil in het bedrag dat in beide dilemma’s gevraagd of 
genomen werd.


15.2 Ecologisch handelen

15.2.1 Psychische barrières 

Gifford (2011): maakte een overzicht van specifieke barrières voor milieuvriendelijk gedrag die 
werden geordend in meer omvattende categorieën


Beschrijvende norm: gedrag wordt bepaald door wat de meeste mensen doen in een specifieke 
situatie. We doen iets omdat anderen dit doen. 
Voorschrijvende norm: Gedrag wordt gesteld omdat een bepaalde groep dit gedrag positief 
evalueert. We doen iets omdat we ons zo zouden moeten gedragen.

Het eigenaars/endowment effect (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1990): de helft van de deelnemers 
(de verkopers) kregen een koffiemok. Aan de verkopers werd gevraagd tegen welke prijs ze bereid 
waren die mok te verkopen aan een andere groep, de kopers. De kopers kregen geen koffiemok, 
maar moesten opgeven hoeveel ze bereid waren te betalen voor diezelfde mok. Uit resultaten 
bleek dat dezelfde koffiemok ongeveer twee keer hoger gewaardeerd werd door degenen die hem 
al in hun bezit hadden, vergeleken met de groep die hem nog moest kopen.

-> mensen willen meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid zijn te betalen om 
ditzelfde goed te verwerven.


15.2.2 Gedrag aanpassen

Overtuigingen en gedrag

-> Effect-grootte van relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het werkelijk 
gedrag is hoog (r=0.46), maar niet 1

Gedrag wordt niet alleen door houdingen bepaald, maar ook door vele andere factoren

- Intentie is niet gelijk aan gedrag

- inkomen!

- Gedrag gezinsleden

- Andere motivaties: geld besparen, gebruiksgemak …

Sommige gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan andere

Gewoontegedrag is buitengewoon resistent aan verandering

- Rijgedrag met de auto is een van de meest milieu onvriendelijke, maar tegelijk weinig 

veranderbaar

- Isoleren van de woning, en mensen laten zich er gemakkelijk toe verleiden

- Recycleren, wassen op koud water, apparaten afzetten … zijn lage impactgedragingen, die 

evenwel kunnen aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag in andere domeinen


Psychische barrière Specifieke manifestatie

Inzicht, interesse en kennis over de 
milieuproblematiek

- Onwetendheid

- Gevoelloosheid tegenover milieuproblematiek

- Wegredeneren van het probleem

- Gebrek aan langetermijndenken

Wereldbeelden en ideologische overtuigingen - Rechts-ideologische houdingen

- Pro-houding vrijemarktkapitalisme

- Onbegrensd geloof in technologie

Wantrouwen - Wantrouwen in deskundigen

- Wantrouwen in andere mensen

- Actieve ontkenning van milieuproblemen

Sociale vergelijkingsprocessen en normzetting - Beschrijvende normen

- Voorschrijvende normen

Engagement ten aanzien van eerder genomen 
beslissingen en weerstanden

- Eigenaarseffect

- Weerstand

- Terugkaatsing 
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15.2.3 Verbruik beperken en kiezen voor efficiënte oplossingen

Verbruik beperken vraagt continue inspanningen en moeten dus volgehouden worden

Efficiënte oplossingen leiden tot grote energiebesparingen die als het ware instant optreden

-> mogelijk wel terugkaatsingseffecten

 
15.3 Conflicten oplossen 
15.3.1 Coöperatie

Intergroepcontacthypothese

- Effecten op vooroordelen, maar ook op vertrouwen en coöperatie

- Toepasbaar op non-raciale conflicten

Wegnemen van factoren die conflict induceren

- Niet inzetten van bestraffingen 

Deutsch e.a. (1967): bestudeerden het gedrag van deelnemers terwijl ze tegen een medewerker 
van de experimentator speelden. In de ‘bestraffende conditie’ beantwoordde de medewerker de 
non-coöperatieve zetten van de deelnemer eveneens met een competitieve zet. In de ‘niet-
bestraffende conditie’ werd elke non-coöperatieve zet beantwoord met de optie verdediging, 
waardoor de andere speler gedurende de volgende ronde geen geld kon nemen. In de ‘biedt-de-
andere-wang-aan-conditie’ beantwoordde de medewerker alle zetten met coöperatie. Uit de 
resultaten bleek dat twee coöperatieve technieken duidelijk de beste uitkomst genereerden. De 
winsten behaald in de ‘biedt-de-andere-wang-aan-conditie’ leunden dicht aan bij de niet-
bestraffende conditie, vooral in de latere fasen van het spel.

Leng & Wheeler (1979): analyseerden hoe naties zich in de 20ste eeuw tijdens conflicten 
opstelden. Consistente coöperatie en competitie bleken vaak tot negatieve resultaten te leiden. 
Wederkerige strategieën genereerden de beste resultaten.

Neville Chamberlain (1938): eerste minister van het Verenigd koninkrijk, dacht vrede gesloten te 
hebben met Hitler door Sudetenland (Tsjechië) af te staan. Hitler hiel zich niet aan zijn ‘belofte’.

Graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering (GWIS/GRIT): een strategie van 
voortdurende unilaterale inspanningen om het onderling vertrouwen en de samenwerking tussen 
tegenstanders te bevorderen (toegepast op de internationale politiek)

Vier stadia:

1. Bekendmaking van de intentie om het conflict te reduceren en van de vredelievende 

bedoelingen van de initiatieven, met het oog op een wederkerige reactie, publieke Stein en het 
verhogen van de druk op de tegenpartij voor samenwerking


2. Uitvoeren van aangekondigde initiatieven voor spanningsreductie, zelfs onder onmiddellijke 
wederkerige reactie van de tegenpartij.. Dit verhoogt de geloofwaardigheid zowel voor de 
tegenpartij als voor neutrale instanties


3. Van zodra de tegenpartij de samenwerking beaamt wordt onmiddellijk reageren met een even 
grote of liefst een nog grotere coöperatieve zet


4. Behouden van de optie tot represailles om uitbuiting door te tegenpartij zonodig af te straffen. 
Reageer tegen exploitatie of uitbuiting met gelijke munt. Nadien wordt opnieuw gestart met 
unilaterale inspanning om het conflict te reduceren


15.3.2 Onderhandelen

Collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk element 
geworden in de politiek, maar ook in gezinnen, burenruzies … 

-> onderhandelingen kunnen lang aanslepen

Integratieve overeenkomst: een onderhandelde oplossing voor een conflict waarbij alle partijen 
meer bekomen dan wat ze konden verwachten bij een 50/50 deling van de betwiste middelen

Fixed-pie-syndroom: de perceptie van onderhandelaars dat de ene verliest wat de andere wint.

Fixed-pie perceptie versus integratie potentieel

-> Thompson & Hrebec: 45% van de onderhandelaars leiden aan fixed-pie, dit leidt tot 20% 
onderhandelingen die het integratie potentieel niet realiseren (een ‘lose-lose agreement’)

Een succesvolle onderhandeling kan tot een compromis leiden die voor beide partijen meer 
opleveren dan een 50/50 split

De efficiënte onderhandelaar:

- Flexibiliteit us een kenmerk van een succesvolle onderhandelaar


- Integratie complexiteit: een vorm van complexe informatieverwerking die steunt op uitvoerige 
informatieverzameling (dossierkennis), adequaat wegen van diverse opties en het overwegen 
van alternatieve strategieën
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- Bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op

- Sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie

- De meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte: ‘zacht zijn met een 

ijzeren vuist’

Best Alternative To Negotiated Agreement (BATNA): de uitkomst die kan worden bereikt zonder 
onderhandelen

Communicatie

- Onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden


- Gebrek aan controle

- Onvoorspelbaarheid

- Aanwezigheid van feedback


- In deze setting is het belangrijk vertrouwen op te bouwen, terwijl veel onderhandelaars 
vertrekken vanuit een ‘gezond wantrouwen’

- Daardoor slagen de partijen er vaak niet in hun doelstellingen en noden kenbaar te maken

- Ze gaan ervan uit dat deze duidelijk zijn, maar dit is vaak niet zo


Culturele assumpties:


15.4 Hebben of zijn?

Erich Fromm (1973): To have or to be

-> mensen meten zich in termen van hun bezit, maar niet in termen van wie ze zijn. Ze lijken hun 
ware ik verloren te zijn en zijn verworden tot inwisselbare, karakterloze consumenten

Twee belangrijke vragen

- Worden we gelukkiger van luxe (na het plunderen van natuurlijk rijkdommen)?

- Worden we gelukkiger van leven in conflict, geen rekening houden met anderen?


15.4.1 Geld en materieel bezit

Geluk kan gemeten worden

Geld en bezit hebben een kleiner effect op geluk dan dat je op basis van mensen kennis zou 
verwachten

Inglehart (2006): bestudeerde het verband tussen het gemiddelde inkomen van de burgers in een 
bepaald land en het gemiddelde geluksniveau gemeten aan de hand van representatieve 
steekproeven in die landen. Deze relatie is vrij beperkt.

De rijkdom van Amerikaanse burgers groeit gestaag, zoals blijkt uit het jaarlijks inkomen per 
persoon, maar ze werden niet gelukkiger 

Waarom leidt rijkdom niet tot geluk? 

- Perceptie van rijkdom is relatief


- Opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking


Individualistische landen Collectivistische landen

Onderhandelen is zaken doen en geen sociale 
activiteit

Onderhandelen begint met het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie

Zakelijke overwegingen primeren over sociale en 
emotionele factoren

Als je niet emotioneel betrokken bent dan is het niet 
belangrijk

Communicatie is direct en verbaal Niet verbale signalen zijn soms belangrijker dan 
verbale

Geschreven contracten zijn binden, mondelinge niet Geschreven contracten hebben minder betekenis 
omdat ze de non-verbale context missen

Hedendaagse informatie en ideeën zijn belangrijker 
dan historische beschouwingen of tradities

Geschiedenis en tradities zijn doorgaans meer 
waard dan de hedendaagse opvattingen

De afgevaardigden aan de onderhandelingstafel 
beschikken over een ruime autonomie van hun 
achterban

Afgevaardigden hebben een beperkte autonomie

Tijd is geld, stiptheid wordt verwacht, deadlines 
worden vooropgesteld en gerespecteerd

Een relatie opbouwen vergt veel tijd en is 
belangrijker dan stiptheid. Deadlines zijn een manier 
om de tegenpartij te vernederen
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- Recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd

- Rijke mensen hebben ‘veel meer’ geld nodig om een contrast te ervaren met de huidige 

situatie

Betekenisvolle relaties

- Sociale relaties maken wel gelukkig: mensen met een actief sociaal leven, hechte vrienden en 

een gelukkig huwelijk zijn meer tevreden dan diegenen die dergelijke contacten niet hebben

- Geld maakt wel gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan andere mensen (Aknin 

et al, 2013)

- Primeren met geld in vergelijking met neutrale primes ertoe leidt dat mensen minder sociaal 

zijn en dat ze minder geven om anderen (Vohs, 2015)

Zelf-determinatie Theorie

- Mensen die teveel het materiële nastreven, laten na om de echte psychische basisbehoeftes te 

voldoen

- Autonomie: het ervaren van een gevoel van verantwoordelijkheid

- Competentie: het ervaren van een gevoel van effectiviteit in je acties

- Verbondenheid: het ervaren van een gevoel van diepgaande verbondenheid met anderen


- Het bevredigen van deze basisbehoeften leidt wel tot duurzaam geluk

Op basis van de data van jaarlijkse peilingen bij 200.000 Amerikaanse studenten is er een trend 
naar meer materialisme en minder innerlijke verrijking

Slotwoord

- Door een sociaalpsychologische bril gezien, is het zinvol om ons af te vragen of de dominante 

meerderheidsvisie van economisch utilitarisme, niet beter vervangen wordt door nieuwe 
oplossingen, nieuwe manieren van samenleven


- Kortom, duurzame manieren van samenleven, met respect voor onze leefomgeving en andere 
mensen


Integratieseminarie

Intergroep contact: Werkt intergroep contact ook voor zij die zich bedreigd en gediscrimineerd 
voelen?

Intergroep contact: interacties met leden van andere sociale groepen

Meestal wordt intergroepcontact gezien als iets die de tolerantie kan verhogen

Maar als dit enkel zo is voor degene die al een positieve houding hebben, dan is de theorie niet 
bruikbaar

Een (korte) geschiedenis:

- Allport, 1954: Hypothese “contact is een krachtig medicijn tegen vooroordelen”

- Pettigrew & Tropp, 2006: Meta-analytische test, robuust effect van r=-.22


- N = 250 089; k = 515 (713 steekproeven in totaal)

- Effect komt voor in diverse situaties en voor verschillende targets


-> positieve kijk op intergroep contact

Contactonderzoek heeft een “reality check” nodig (gerechtvaardigde kritiek)

- Niet iedereen is hetzelfde, contact werkt misschien niet voor bepaalde personen

- Niet elke context is hetzelfde, contact werkt mogelijks niet in bepaalde landen

- Niet alle contacten zijn even kwaliteitsvol, negatief contact is zelfs schadelijk!

1. Heeft iedereen baat bij contact? (belangrijkste vraag)


1. Wat met meerderheidsleden die zich bedreigd voelen?

1. Is uitgroep dreiging een moderator van contact effecten?

2. Zijn uitgroep effecten significant, zelfs bij mensen die veel dreiging ervaren?


2. Wat met minderheidsleden die veel discriminatie ervaren?

1. Is gepercipieerde discriminatie ene moderator van contact effecten?

2. Zijn contact effecten significant, zelfs bij mensen die veel discriminatie ervaren


2. Werkt contact in landen/groepen met een vijandige intergroep geschiedenis?

- Wat met contactervaringen in Zuid Afrika?


- Vinden we significante en positieve contact effecten daar?

- Wat met etnisch-culturele minderheidsleden?


- Vinden we significante en positieve contact effecten voor hen?

3. Werken alle “types” van contact?


- Wat met negatieve contactervaringen?

- Wat met loutere kwantiteit van contact?

- Wat met uitgroep vriendschappen?


In meeste samples werden verschillende uitkomstmaten gemeten
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Subsamples waren vrij groot

Systematische test: a priori power-analyse: steekproeven van 600 nodig

1. Geen studentensamples (typisch sterkere contacteffecten)

- 9/13 datasets hebben minderheidssteekproef

- 7/13 datasets hebben longitudinaal design

2. Verschillende maten van contact en uitgroep attitudes

- 4/13 datasets hebben maat van negatief contact

- 9/13 datasets hebben maat van dreiging, 6/13 hebben maat van discriminatie

3. Totaal van 48 503 individuen over 34 subsamples over 11 verschillende landen

- Interacties getest in aparte steekproeven + 2 interne meta-analyses

Contact is betrouwbaar geassocieerd met het verminderen van vooroordelen, zelfs bij mensen die 
dreiging en discriminatie percipiëren 


Truth effect: Investigating the robustness of the illusory truth effect across individual differences in 
cognitive ability, need for cognitive closure, and cognitive style

Onderzoek rond misinformatie bv. De onderzoeker in de krant -> we oordelen automatisch of dit 
waar of vals zou zijn

Het is heel makkelijk om fake news te creëren 

Misinformatie is een groot probleem in de hedendaagse samenleving

Roosevelt: Amerikanen kennen het verschil tussen waarheid en leugen, ook als die herhaald wordt

Amerikaanse presidenten slaan de bal wel eens mis

Het herhalen van informatie zorgt ervoor dat het betrouwbaarder lijkt

Repetition based truth effect/illusory truth effect/truth effect

Processing fluency: het gemak waarmee info verwerkt wordt in de hersenen

Hoe makkelijk het verwerkt wordt gebruiken we als cue over de validiteit van informatie (fluency = 
validity)

- Repetition

- Perceptual: duidelijk contrast zorgt voor meer geloofwaardigheid

- Linguistic fluency: iets dat rijmt wordt als meer waar aanzien

- Conceptual/semantische priming: eerst gerelateerde woorden primen, meer geneigd om te 

geloven

Referential theory incorporeert processing fluency

- Corresponding references: of de woorden beschikbaar zijn in het geheugen bv. . Belgium; best; 

national; football; team; world

- Coherence: mate waarin woorden onderling aan elkaar gerelateerd zijn

-> herhalen van info zorgt ervoor dat we de woorden kennen en dat ze onderling meer gerelateerd 
zijn

Voor iedereen even sterk?

Rol van

- Cognitive ability

- Need for cognitive closure

- Cognitive styles

Cognitive ability:

- Encoding depth

- ‘By definition, the repitition-based truth effect is mediated by memory processes’

- > cognitive ability positively related to th truth effect?

Truth effect is sterker wanneer de informatie bij het 1ste keer horen grondiger verwerkt wordt

Geheugenspoor ontstaat

Intelligentie gerelateerd aan info verwerken en onthouden -> meer vatbaar voor het truth effect?

Need for cognitive closure: motivatie voor duidelijkheid

-> snel beslissingen maken en vasthouden aan die beslissingen, via heuristieken

-> meer vatbaar voor truth effect?

Cognitive style: 2 meest bekende

- Mate waarin men intuïtief denkt, bepalen obv gevoel


- Meer processing fluency

- Rationeel denken, beslissen obv rationeel denken


- Minder processing fluency -> minder truth effect

The robustness of the illusory truth effect

- Concious/explicit vs unconscious/implicit learning and memory

- Gerontological evidence
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- No motivated reasoning

- Knowledge about the truthfulness

-> illusory truth unaffected bu cognitive ability

Truth effect kan optreden onafhankelijk van het bewuste geheugen

Onbewuste geheugen heeft minder individuele verschillen (intelligentie, NFC, cognitieve stijlen)

Truth effect treedt ook op bij makkelijke statements

Enkel methode 1, de rest was gelijkaardig

Day X:

- Meten cognitive ability

- Meten need for closure

- Examining affective responses on reading complex statements. Some of the statements are 

correct, some of the statements are incorrect

Day X+5/7 days:

- Rational Experiential Inventory

- 20 Statements (10 repeated, 10 new): True or False?

Resultaten: 

- Significante verschillen tussen herhaald/niet herhaald

- Geen effect van cognitive ability 

- Geen effect van NFC

- Geen effect can cognitive style


Moraliteit: of mice, men and trolleys

Trolley dilemmas

Spanningsveld tussen 2 manieren van denken

Utilitarisme: keuze maken die tot het beste resultaat leidt

-> 1 persoon opofferen ipv 5

Jeremy Bentham: “The greatest good for the greatest number of people”

-> focussen op gevolgen

Deontologie: focus op morele principes, mensen niet instrumenteel inzetten

-> geen onschuldige mensen opofferen

Immanuel Kant: “Never use someone as a means towards an end”

-> focussen op Principes!

Bij trolley kiezen meesten utilitarisme (5 redden > 1 iemand redden)

Footbridge dilemma: zware man een duwtje geven en hem gebruiken als rem

-> meeste deontologisch, 1e persoon niet opofferen

Moreel intuïtief buikgevoel duwt ons naar deontologie

Iemand duwen is veel emotioneel geladener dan een schakelaar overhalen

Manier waarop informatie verwerkt wordt -> type van moreel redeneren

Utilisme: traag, gecontroleerd, cognitief

Deontologie: principes, snel, automatisch, intuïtief

probleem:

- Enkel hypothetisch onderzoek!

- Geen echte keuzes, geen gevolgen, keuze betekent niet veel, situatie is onrealistisch

- Kunnen we eigenlijk wel inschatten wat we willen doen?

Proberen experiment met muizen, maar dieren werden nooit echt geschokt

Resultaten: 

- Utilisme gecorreleerd met


- Need for cognition

- Primary psychopathy

- (negatief) empathic concern


- Deontologie met niets gecorreleerd

Veel meer mensen waren geneigd de deontologische keuze te maken bij het hypothetische 
dilemma dan bij de real-life versie
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