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Begrippenlijst grondslagen van de 
psychologie 
 

Grondslagen van de psychologie Opleiding in context plaatsen 

Arbitrair Binnen een aantal jaar kan alles veranderen, 
veronderstellingen waren fout; willekeurig 

Prehistorie Alles voor het schrift 

Historie Vanaf de beschikbaarheid van geschreven bronnen 

Animisme Geesten en goden beïnvloeden zaken en er wordt leven 
toegekend aan dingen die dit niet hebben 

Protoschrift Het gebruik van symbolen om dingen aan de duiden zonder 
echte taal 

Pictogrammen Logografisch geschrift; tekens die betekenissen voorstellen 

Fonogrammen Alfabetisch geschrift; tekens stellen klanken voor 

Scriptio continua Schrift zonder spaties, alle woorden hangen aan elkaar 

Ghoti Onregelmatigheden in de spelling => moeilijker om te leren 

Scholastische methode Lezen om vanbuiten te leren, om letterlijk te kennen 

Subitisatie Pasgeboren kinderen en dieren kunnen ‘tellen’ tot drie, 
meteen het aantal herkennen zonder te tellen 

Plaatscode Plaats van het symbool geeft eenheden, tientallen, … weer 

Filosofie Liefde voor kennis 

Deductie Vertrekken van aannames bv axioma’s waar je alles kan uit 
afleiden 

Productieve kennis De kennis van hoe dingen gemaakt worden 

Praktische kennis Sociale kennis, hoe zich te gedragen in allerlei toestanden 

Theoretische kennis Zoeken naar de waarheid over het universum, waar de mens 
naar streeft (wiskunde, natuurkunde en theologie) 

Axioma Een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering 

ð Aristoteles: Waarheden die we aanvoelen als 
vanzelfsprekendheden en die een duidelijke plaats 
hebben in ons beeld van het universum 

ð Plato: Kennis die in de ziel zit 



Begrippenlijst Grodnslagen van de psychologie (2020-2021) | Elysia Debbaut 
 

 2 

Syllogisme Een argument dat bestaat uit 3 proposities: een grote 
aanname, een kleinere aanname en een conclusie 

Levenskracht Iets die ervoor zorgt dat sommige dingen levend zijn en 
andere niet, bestaat uit 3 delen: vegetatieve ziel, dierlijke ziel 
en rationele ziel 

Lingue franca Wanneer geen van de betrokken sprekers de betreffende taal 
zelf als moedertaal heeft 

Reformatie Het zestiende-eeuwse schisma binnen het westerse 
christendom, dat ingezet werd door Martin Luther, Johannes 
Calvijn en andere vroege protestanten 

Matteüseffect Tendens om meer krediet te geven aan bekende 
wetenschappers dan dat ze eigenlijk verdienen 

Hindsight bias Bias dat ervoor zorgt dat gebeurtenissen achteraf 
voorspelbaarder leken dan ze op dat moment waren en dat 
die gebeurtenis verklaarbaar en heel logisch was 

Etnocentrisme Het standplaatsgebonden beoordelen van culturen; de eigen 
cultuur, of een andere van tevoren bepaalde cultuur, wordt 
gebruikt om andere culturen in een sociaal-cultureel opzicht 
te meten 

Epicycli Cyclus die cirkelvormig is en bijkomend vertonen ze een 
andere cirkel vorm 

Dualisme Scheiding van geest en lichaam 

Taleb Een toevalligheid die niet te verklaren valt, m.a.w. alles wat 
gebeurd is puur toeval en dat is de reden waarom je niets kan 
voorspellen 

Wetenschappelijke revolutie Verandering van denken dat plaatsvond in de 17e eeuw, iets 
wat nooit ergens anders had plaats gevonden 

Experimenta frucifera Het uitproberen van verschillende mogelijkheden zoals bij de 
bouw van een machine, experimenten die vruchten 
opbrengen 

Experimenta lucifera Beslissen tussen verschillende theoretische interpretaties, 
cruciale experimenten, experimenten die belangrijke nieuwe 
inzichten brengen in onderliggende mechanisme 

Deductief redeneren Men start met een aanname waaruit nieuwe conclusies 
worden afgeleid als de logica dit toelaat, de conclusies in 
deductief redeneren zijn juist als de correcte logica regels 
gevolgd zijn 

Inductief redeneren Men start met een observatie en probeert hieruit algemeen 
geldende wetten af te leiden door de convergentie van 
verschillende observaties 
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Experimental history Onderzoek en verfijning van de axioma’s op basis van 
experimenten 

Natural history Op basis van observatie en redenering alleen (ó 
experimental history) 

Experimentum crucis Cruciale experimenten waarbij twee tegenstrijdige zaken 
worden samengebracht, het cruciale experiment werd 
geïntroduceerd door Hooke, m.a.w. een experiment dat kon 
bepalen of een bepaalde hypothese of theorie beter was dan 
de alternatieven 

Receptenkennis Niet weten hoe iets in elkaar zit, maar wel hoe het werkt 
(vaak ook illusie: we denken dingen beter te begrijpen dan 
dat we werkelijk zijn) 

Theocratisch Goden en geesten domineren de cultuur, hierin vond er een 
transitie van animisme naar polytheïsme naar uiteindelijk 
monotheïsme 

Metafysisch Filosofische overtuigingen domineren de cultuur 

Positivistisch Verklaringen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten 

Verworven status Eigen realisaties 

Afgeleide status Plaats in de familie en de groep 

Rationalisme Kennis zit in de ziel, de ziel komt van de kosmos en om kennis 
te verkrijgen moet je in de ziel kijken 

Empirisme Kennis wordt verworven via de zintuigen 

Idealisme Veronderstelling dat menselijke kennis een constructie is van 
de hersenen en niet noodzakelijk overeenstemt met een 
wereld buiten ons/de realiteit 

Realisme Veronderstelling dat menselijke kennis de eigenschappen van 
een onafhankelijke buitenwereld probeert te doorgronden, 
m.a.w. de eigenschappen van de realiteit begrijpen vanuit de 
assumpties dat er een realiteit buiten ons is die onafhankelijk 
van ons kan bestaan 

Illusoire correlaties Betekenis overeenkomst/gelijkenis interpreteren als het 
gevolg van eenzelfde dispositie 

Ding-an-sich Geen kennis over het ding zelf 

Perceptie De directe interactie tussen persoon en realiteit 

Ontologie Studie van het universum 

Theologie Studie van de goden 

Wetenschap Studie van de axioma’s en de demonstraties die de 
theoretische kennis vormden 
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Rationele psychologie Zoals Aristoteles wetenschap opvat, zoekt naar de axioma’s 
en de eruit volgende kennis op basis van deductieve logica 

Empirische psychologie Gebaseerd op observatie en experiment en belangrijke rol 
voor introspectie 

The dilution problem Hoe komt het dat nieuwe eigenschappen in een soort niet 
verdund worden? 

Stochastische processen Opeenvolging van toevallige uitkomsten 

Deterministische processen Opeenvolging van uitkomsten die een causaal 
verband hebben 

Introspectie Zelfreflectie; activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens 
en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt 
worden 

Structuralisme Theoretische benaderingswijze en intellectuele stroming 
binnen de sociale wetenschappen en hedendaagse filosofie  

Gestaltpsychologie Perceptie is meer dan de som van de elementaire 
gewaarwording 

Hypnose Een toestand gelijkend op slaap teweeggebracht door 
suggestie van de hypnotiseur en niet zozeer door een 
stoornis 

Hegeliaanse benadering Geschiedschrijving benaderen als een opeenvolging van 3 
stadia: these (= iets wordt geloofd), antithese (= datgene 
wordt in twijfel getrokken) en synthese (= samenvatting) 

Mind-brain problem Waar komt ons zelf vandaan? Wat zorgt ervoor dat we 
kunnen denken? M.a.w. hoe kan hersenactiviteit aanleiding 
geven tot een gevoel vanzelf? 

Dualisme De geest is onafhankelijk van de hersenen 

Materialisme De geest volgt automatisch uit de werking van de hersenen 

Functionalisme De geest is informatiewerking die door de hersenen 
uitgevoerd (= functionalisme binnen de wetenschapsfilosofie, 
dus niet functionalisme binnen de psychologie) 

Monaden De bouwstenen van het universum waren energieblokken en 
ziel geïnvesteerde deeltjes volgens Leibniz 

Flogiston Stof dat materiaal brandbaar maakt (bleek later niet te 
kloppen) 

Vital force Levenskracht; iets dat ervoor zorgt dat dingen leven 

Materialisme De filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere 
processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot 
materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het 
spiritualisme 
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Identiteitsprobleem Als gedachten automatisch ontstaan uit een toevallige 
anatomische constructie, hoe kunnen we dan weten of 
gedachten gelijk gekoppeld zijn? (Veel verschillende 
manieren om gedachten te realiseren in de hersenen) 

Symbol grounding Verwijst naar ervaringen die we gehad hebben met een 
realiteit buiten ons 

Probleem van symbol grounding Symbolen moeten naar een realiteit buiten de informatie 
verwijzen (grounded zijn in bepaalde realiteit) om te komen 
tot begrip en overleving -> informatie op zich wel goed, maar 
in principe altijd op een bepaald moment stoppen 

Embodied cognition Theorie dat veel kenmerken van cognitie, al dan niet 
menselijk, worden gevormd door aspecten van het hele 
lichaam van het organisme 

Toegangsbewustzijn Tot welke informatie hebben we bewust toegang en tot 
welke niet? 

Fenomenologisch bewustzijn Individuen hebben het gevoel dat hun bewuste ervaringen 
dieper zijn dan beschreven kan worden 

Blindsight Stoornis in de visuele waarneming waarbij men zich niet 
bewust is van een object dat in het gezichtsveld wordt 
aangeboden, maar wel in staat is dit object op onbewust 
niveau te identificeren; men is als het ware: 'ziende blind' 

Gemaskeerd primeren Het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere 
respons in het brein oproept als die stimulus eerder kort 
waargenomen is, zonder dat de proefpersoon zich hiervan 
bewust was = prime-effect 

Impliciet geheugen Het impliciet opslaan van geheugen bv. de ene dag iets leren 
en er de volgende dag geen herinnering meer aan hebben, 
maar wel de aangeleerde vaardigheid nog kunnen 

Qualia Kwalitatieve eigenschappen van de waarneming, zoals smaak 
en kleur. In het debat van de filosofie van de geest 
spelen qualia een belangrijke rol: onze bewuste kennis is 
rijker, dan wat wordt doorgegeven in een Turingmachine 

Embodied knowledge Het idee dat je denken niet los kunt zien van het lichaam 
waarin dat denken plaatsvindt. Dat is anders dan de 
'standaard'-psychologie, waarin geest en lichaam zorgvuldig 
van elkaar gescheiden zijn 

Associatief leren Leren door een soort conditionering 

Logisch redeneren Denken over dingen die er niet zijn, die ander hadden kunnen 
zijn, moeten gebeuren, … 

Psychologisering De groeiende impact van theorieën en bevindingen uit de 
psychologie op het dagelijkse leven 
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Shellshock Angstrespons op het slagveld dat het functioneren van 
soldaten verstoort 

Antipsychiatrie Onvrede met de manier waarop de psychiatrie georganiseerd 
wordt 

Lobotomie Het doorsnijden van de verbindingen tussen de frontale 
cortex en de thalamus; behandeling tegen agressie 

Authenticiteitstest Test om bedrog te ontmaskeren  

Kwalificatietest Test om iemand zijn competentie/kunde te meten, m.a.w. 
nagaan wie de best geschikte persoon is voor een bepaald 
iets 

Diagnostische test voor ziekte Test om te kijken of alles in orde is en om uit te maken welke 
ziekte mensen hebben 

Impression management Mensen kunnen hun eerste indruk verbeteren door te letten 
op hen voorkomen en gedrag, dit reduceert de validiteit 
omdat er fundamenteel niets is veranderd, de kandidaat 
heeft enkel geleerd om een betere indruk te maken op de 
interviewer 

Vaardigheidstest Gestandaardiseerde test dat één of meerdere vaardigheden 
meet, m.a.w. meet de kennis van een bepaald topic of 
meerdere topics 

Persoonlijkheidstest Test die relatief stabiele en kenmerkende eigenschappen 
meet die verschillen van persoon tot persoon en die een 
individu en zijn reacties op de omgeving karakteriseren 

The big five Theorie die de persoonlijkheid beschrijft in 
een taxonomie van vijf algemene dimensies of clusters 
van persoonlijkheidstrekken die elk weer onder te verdelen 
zijn in specifiekere trekken of facetten die op hun beurt ook 
weer verder te nuanceren zijn (Openheid, consciëntieusheid, 
extraversie, altruïsme/vriendelijkheid en neuroticisme) 

Autoritair De leider weet alles, mocht niet in vraag gesteld worden 

Democratisch De leider overlegt 

Laissez-faire De leider geeft geen leiding en laat alles zomaar gebeuren 

Pseudogeschiedenis Tekst dat lijkt op geschiedenis (van wetenschap), maar dat 
(Van wetenschap) systematisch fouten bevat door een behoefte om het 

onderzoek als meer indrukwekkend en belangrijk te 
beschrijven dan het was in werkelijkheid 

Realisme Er is een fysieke wereld buiten de mens met onafhankelijke 
objecten, die begrepen kunnen worden door menselijke 
intellect 
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Objectiviteit Kennis over de fysieke realiteit hangt niet af van de 
observeerder, objectieve eensgezindheid is mogelijk, we 
kunnen kennis verzamelen over die wereld die geldt voor 
iedereen 

Waarheid Uitspraken zijn waar wanneer ze overeenstemmen met de 
objectieve realiteit 

Rationaliteit Waarheid wordt gegarandeerd door het gebruik van de 
juiste, wetenschappelijke methode, wetenschappelijke 
uitspraken zijn niet arbitrair, maar gerechtvaardigde 
conclusies gebaseerd op overtuigend bewijs en goede 
argumentering 

Fundamentele antithese vd filosofie Het onderscheid tussen feit (ding) en theorie (idee is niet 
duidelijk te maken, want beide hangen aan elkaar vast en 
beïnvloeden elkaar => geen theorieën zonder feiten en geen 
feiten zonder theorieën 

Wetenschapsfilosofie Een nieuwe branche van filosofie die zich bezighield met 
vragen gerelateerd aan de status en de uniekheid van 
wetenschap 

Weiner Kreis Een groep geleerden/wetenschappers en filosofen in Wenen, 
die bijeenkwamen om over wetenschap te filosoferen, deze 
bijeenkomsten werden georganiseerd door de fysicus Schlick 

Manifesto Het resultaat van de discussies was een manifest 
gepubliceerd in 1929 

Conformatiezucht De neiging om meer belang te hechten aan info die 
overeenstemt met onze overtuigingen 

Hypothetisch deductief model Model geïntroduceerd door Popper dat beschrijft hoe een 
wetenschappelijk onderzoek zich stap voor stap, te beginnen 
bij het formuleren van een theorie, ontwikkelt 

Falsifiëren Iets namaken met de bedoeling echt te lijken   

Paradigma Een set van gedeelde aannames over wat het onderwerp gaat 
en hoe de problemen moeten aangepakt worden 

Ad-hoc aanpassingen Modificaties die niet testbaar zijn of die de theorie minder 
falsificeerbaar maken 

Paradigmashift Revolutie in de wetenschap; is volgens Thomas Kuhn een 
ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch 
ander beeld van de werkelijkheid. Vaak ontstaat bij zo’n 
ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en 
tegenstanders van het nieuwe paradigma. 

Wetenschapsoorlog Notie gebruikt door de postmodernisten om te verwijzen 
naar de aanvallen op de speciale status van wetenschap en 
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hun ontmaskering van wetenschappelijke kennis als een 
sociale constructie 

‘Common sense’ ‘Ware kennis’ is kennis die ons leven gemakkelijker maakt 

Methode van volharding Wat goed is geweest in het verleden, is goed voor de 
toekomst 

Methode van gezag Wat zeggen experts en gezagdragers? 

A priori methode Wat komt overeen met mijn overtuigingen, intuïties? 

Positivisme Het idee dat de wetenschap de maatschappij kon verbeteren, 
dat de wetenschap de maatschappij van alles kon brengen en 
ook de ideeën binnen het positivisme over wat wetenschap 
was 

Pseudowetenschap Kennis dat zich voordoet als wetenschappelijk, maar dat de 
wetenschappelijke methode schendt op verschillende 
gebieden 

Hermeneutiek De studie van de interpretatie van (geschreven) teksten, in 
het bijzonder van teksten op het gebied van literatuur, religie 
en recht. Het is een begrip dat in de filosofie verschillende 
invullingen heeft gekregen. 

Elementair begrijpen Het begrijpen om eenvoudige levensproblemen op te lossen 

Empathisch begrijpen Begrijpen waarbij men de ervaringen van iemand anders ook 
ervaart 

Hermeneutisch begrijpen Begrijpen waarbij men een persoon beter begrijpt dan de 
persoon zelf 

Kritische psychologie De nieuwste bijdrage hermeneutische psychologie (namelijk 
dat deel binnen de psychologie dat psychologie niet echt als 
een wetenschap ziet) 

Onbewust plagiarisme Term gebruikt door Bornstein om aan te geven hoe de 
wetenschappelijke en de hermeneutische benadering in de 
psychologie elkaar beïnvloeden zonder er bewust van te zijn 

Replicatiecrisis Vertrouwenscrisis in wetenschappelijk onderzoek, omdat 
veel gepubliceerde bevindingen niet kunnen worden 
gerepliceerd wanneer studie opnieuw worden uitgevoerd, 
waarbij de betrouwbaarheid van wetenschappelijke 
bevindingen in twijfel wordt getrokken 

Voodoo correlaties correlaties die er eigenlijk niet zijn, maar gelanceerd worden 
alsof die er wel zijn  

Conceptuele replicatie Replicatie waarbij een effect anders wordt onderzocht dan de 
oorspronkelijke studie 
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P-hacking Data zodanig manipuleren dat ze tot de gewenste significante 
resultaten leiden, zodat ze conform zijn met de hypothese 

Covarianten Kenmerken van de deelnemers die niet onder controle 
waren, maar die een effect kunnen hebben op de 
afhankelijke variabele en dus effect in je studie kunnen 
“maskeren” 

Harking Hypothese opstellen na onderzoek 

Open science Wetenschapspraktijk waar alle relevante informatie 
gemakkelijk beschikbaar wordt gesteld, zodat andere 
onderzoekers de bevindingen kunnen controleren en 
integreren in hun eigen onderzoek  

Repository Locatie waar data- en analyseprogramma’s worden 
opgeslagen, zodat anderen ze kunnen ophalen (meestal op 
het internet) 

Big data-onderzoek Verzamelen en innen van grote, complexe, groeiende 
datasets, afkomstig uit meerdere, onafhankelijke bronnen 
door snelle ontwikkeling van computernetwerken en 
gegevensopslag in een gemeenschappelijk formaat 

Science Citation Index Numerieke tool om de wetenschappelijke impact van een 
tijdschrift in kaart te brengen 

Impact factor Jaarlijkse ranking van tijdschriften 

Open access tijdschrift Tijdschrift dat kan worden geraadpleegd zonder een 
abonnement of kosten te betalen voor het lezen van 
artikelen (meestal via internet) 

Proofreaders Personen die geaccepteerde manuscripten controleren op 
redactionele fouten 

Manuscript formatting Standaardiseren van de lay-out van geaccepteerde 
manuscripten 

Archivering Ervoor zorgen dat de inhoud van het tijdschrift wordt gedekt 
door verschillende archieven en zoeken van databases, zodat 
de inhoud kan worden gevonden 

Artikelverwerkingskosten (APC)  Prijs die door open access wetenschappelijke tijdschriften 
wordt gevraagd om een manuscript te verwerken en in het 
tijdschrift te publiceren 

Mega tijdschriften Groot volume, peer-reviewed, academische open access 
tijdschriften ontworpen om meer wetenschappelijke 
bevindingen beschikbaar te maken door te focussen op 
methodologische striktheid i.p.v. theoretische bijdrage; heeft 
een grote opdracht, zodat artikelen over veel onderwerpen 
kunnen worden opgenomen 
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Hysterie Psychische aandoening of een gemoedstoestand waarvan 
men in de 19e eeuw dacht dat het werd veroorzaakt door de 
baarmoeder (Hysteron = baarmoeder). Meestal werd verlies 
van zelfbeheersing bedoeld of een ernstige vorm van angst. 
In de loop van de twintigste eeuw is het een algemenere 
term geworden en werd niet meer gebruikt voor een 
specifiek ziektebeeld. 

Conversiehysterie Verlamming van verschillende lichaamsdelen, blindheid, … 
terwijl er lichamelijk eigenlijk niets aan de hand is. Tijdens de 
slaap en hypnose werken de verlamde lichaamsdelen nog 
perfect. 

Shellshock Oorlogsneurose; benaming van een psychiatrisch syndroom 
bij militairen, bestaande uit lichamelijke (tremoren, 
hyperventilatie, verlammingen, bewegingsstoornissen) en 
psychische symptomen (depressie, slapeloosheid, emotionele 
instabiliteit, hallucinaties, ... 

Informed consent De onderzoeker moet de proefpersoon op voorhand op een 
begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeren over 
het experiment. De proefpersoon moet hierna toestemming 
geven om deel te nemen en mag op elk moment tijdens het 
experiment stoppen. 

Ethisch comité Comité dat monitort waar je allemaal min of meer klacht kan 
indienen 

Panoptiocon Een soort ideaal gevangenissysteem 

Bullshitting Woord van de Engelsen voor wanneer je gewoon dingen zegt 
en je het niet uitmaakt of ze kloppen of niet 

Open access Systeem waarbij de universiteit alles betaalt en de kennis vrij 
beschikbaar is 

Roofuitgevers (predatory publishers) Uitgevers die als doel hebben om geld te verdienen i.p.v. het 
beschikbaar maken van wetenschap 

NIT (new intelligence test) Intelligentietest gemaakt door Hanson 

Nitwit Iemand die helemaal niets weet of kent 

 


