
H1: Het begin
GRONDSLAGEN?
WERELD IS STERK VERANDERD
GESCHRIFT

1. Lindenberg:
- Observeerde eigenschappen ongeletterde samenlevingen
- Vluchtigheid v kennis
- Wetenschappelijk denken niet ontstaan zonder het geschrift.
- Mythes vervullen nood om zaken te verklaren (versvorm)
- Animisme

⇩
↔ Taylor: denkwijze gelijk aan hoe kinderen denken

2. Socrates:
- Uitvinding vh geschrift slecht: leert niets meer van buiten

LEZER
GETALLEN
VROEGERE BESCHAVINGEN (Vruchtbare Sikkel)

3. Lindberg: 4 condities voor groei v kennis
● Politieke stabiliteit
● Urbanisatie
● Geschrift
● Beschermgemeenschap

GRIEKSE BESCHAVING
4. Hippocrates:

- vader vd medicijnen
- Echt geleefd? (reeks geleerden)
- Boek: medische condities/behandelingen ‘Corpus Hippocraticum’

Leven constant of veranderlijk? (grieken)
➔ Herakleitos: constant in verandering
➔ Plato & Aristoteles: vast & onveranderlijk

5. Plato:
- ‘Filosofie’: liefde voor kennis
- Dialoogvorm (personage Socrates (leermeester))
- Grot van Plato: er is een ideale wereld, wij nemen alleen schaduwen waar
- Dualisme (ziel↔lichaam)

● Ziel vd kosmos (ideale wereld)
● Nadenken/redeneren voor de ware kennis
● Dier: geen ziel

- Nadenken/redeneren: uit ziel
↔ observatie minder belangrijk

- Wiskunde: ideale wereld
- Deductie (meetkunde/geometrie: axioma’s)
- Aandacht door kerk: ideeën goed bewaard
- Ziel; 3 delen

● Rede: hersenen (onsterfelijk) => zit ziel in
● Waarneming & emotie: hart (sterfelijk)
● Honger & lagere verlangen: lever (sterfelijk)

- Kennis zit in de ziel
- Oprichting Academie

6. Aristoteles
- Leerling Plato
- Onvolledige lesnota’s
- Afwijkende ideeën: GEEN geloof in ideale wereld/vormen
- Veel afkortingen & eigen tegenstrijdigheden
- Sprak als 1e over ‘de mens’
- Kennis; 3 soorten:

● Productieve: maken
● Praktische: gedragen
● Theoretische kennis: waarheid vh universum

= start met Axioma’s + Logica
➔ Wiskunde
➔ Natuurwetenschappen
➔ Theologie

- Axioma’s komt van:
● Observatie
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● Intuïtie
● Kennis over universum

- Na axioma’s => Logica zoeken adhv syllogisme
- Aanvaarde afwijkingen
- Psyche/Ziel (levenskracht); 3 delen:

● Rationele: denken over het universum (↔P: hersenen)
● Dierlijke: beweging, perceptie & geheugen (↔P: hart)
● Vegetatieve: overleven & voortplanten (↔P: lever)

- Oprichting Lyceum

Oprichting van scholen
➔ Plato
➔ Aristoteles
➔ Stoa
➔ Epicuristen

ALEXANDRIË
7. Alexander De Grote:

- Uitbreiding Griekse rijk (minder focus op kennis verzamelen)
- Hellenistische cultuur (kennis door interactie andere beschavingen)
- Denken gebaseerd op wiskunde ipv kennisbasis

Figuren die obv wiskunde denken
➔ Euclides: geometrie
➔ Archimedes: geometrie & fysica
➔ Ptolemaeus: astronomie ‘almagest’

ROMEINEN
8. Galenus Van Pergamon: anatomie

BYZANTIJNSE RIJK
ARABIEREN
NADAGEN VH WESTERSE ROMEINSE RIJK

TIJ KEREN IN HET WESTEN
9. Karel de Grote

- Leider kathedraalscholen
- Onderwijs verbeteren

Werken geïntegreerd in opleidingen:
➔ Euclides: geometrie
➔ Al-Khwarizmi: algebra
➔ Ibn-al-Haytham: optiek
➔ Gebroeders Van Eyck: schilderen
➔ Avicenna: canon der medicijnen

10. Aristoteles meer geliefd ipv Plato => problemen met kerk

RENAISSANCE
11. Copernicus: heliocentrisch model (aarde niet centrum)
12. Vesalius: anatomie
13. Mercator: wereldkaarten

INVLOED PROTESTANTISME
14. Martin Luther: Weerstand macht Romeinse Katholieke Kerk (oorzaak reformatie)
15. Henry VIII: (UK) lid van reformatiebeweging
16. Max Weber: (DUI) socioloog, 2 culturen

● Katholieke scholen: Humanisme
● Protestantse scholen: Wetenschap

BOEKDRUKKUNST
17. Gutenberg: losse metalen letters in matrix, na blokdruk

KOLONISATIE
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18. Aristoteles populariteit daalt

GRENZEN VAN GESCHIEDSCHRIJVING
19. Mendel: genetica cursus; ondanks gen & chromosoom pas later ontdekt.

H2: Wetenschappelijke revolutie (16-17E)
REVOLUTIE

20. Julius Caesar: Juliaanse kalender

21. Aristoteles: Universummodel
⇩

22. Ptolemaeus: breide universummodel uit
- ‘Almagest’
- Aarde = centrum (geocentrisch model)
- 7 dwalende + vaste sterren

● Maan
● Mercurius
● Venus
● Zon
● Mars
● Jupiter
● Saturnus

- Gebruikt voor gregoriaanse kalender

23. Copernicus:
- Werkte voor kerk
- Interesse in kalenderprobleem
- Heliocentrisch model = aarde draait rond zon

➔ Volgorde:
● Zon
● Mercurius
● Venus
● Aarde
● Mars
● Jupiter
● Saturnus

➔ Problemen:
● Moeilijk alternatief
● Zaken op aarde vallen verticaal, ondanks de aarde beweegt
● Hoezo vallen we niet vd draaiende aarde
● Grootte vd sterren verandert niet ondanks plaats vd aarde
● Waarom draait maan rond aarde

- Geen interesse in publicatie
- Later boek verboden

24. Kepler:
- 1e die Heliocentrisch model serieus nam
- Gebruikte elliptische ipv epcycli draaibewegingen
- Genegeerd door: Galilei & Descartes

PROBLEMEN MET KATHOLIEKE KERK
25. Galilei

- Telescoop (9x grootte)
● Meer sterren zien
● Opp maan niet vlak
● Jupiter heeft ook manen
● Veranderende grootte Venus & Mars
● Venus draait rond zon => bewijs heliocentrisch model!

- Negeerde Kepler/Copernicus
- Publiceert boek
- Door Rome ontboden & huisarrest

26. Simplicius: verdedigde geocentrische model => kerkelijke visie

MECHANISATIE VD WERELD
27. Descartes:

- Wou nieuwe filosofie: RKK verzoend met natuurfilosofie
- Katholiek geïnspireerd
- Dualisme

● Geest: immaterieel & onafhankelijk vh lichaam
● Lichaam: machine = bestudeerbaar
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1e WETTEN VD FYSICA
28. Aristoteles: 2 natuurlijke bewegingen (alle andere: externe oorzaak)

● naar beneden (kern aarde)
● opwaarts (naar maan)

29. Galilei: Parabool; schieten heeft een bepaalde wetmatigheid (kanonbal)

30. Newton:
- Hard schieten = komt nooit terug
- Baan rond de aarde

PRINCIPIA MATHEMATICA
31. Newton:

- Boek: Principia mathematica
- 2 krachten nodig:

● Kracht die beweging maakt
● Aantrekkingskracht aarde

- 3 wiskundige wetten; beschrijven maar niet verklaren => machine van god

WAAROM EUROPA 17E?
32. Taleb:

- Alles wat gebeurd is puur toeval
- Black swan
- Kan niets voorspellen

REVOLUTIE?
WAT WAS DE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE METHODE + BACON

33. Bacon:
- Boek: Novum Organum; hoe wet. kennis verzamelt zou moeten worden
- Redeneren + Perceptie

➔ Limieten:
◆ Foutieve axioma’s (aristoteles)
◆ Confirmation bias
◆ Limiet zintuigen

- Systematische observatie & experiment
➔ Exp fructifera: iets beter maken
➔ Exp lucifera: nieuwe inzichten

- Inzicht & redenatie stuurt perceptie
- Inductief redeneren (+ deductief)

↔

Deductief redeneren:
➔ Plato
➔ Aristoteles
➔ Katholieke Kerk
➔ Descartes
➔ Freud

34. Hooke: introductie cruciale experiment/experimentum crucis: 2 tegenstrijdige zaken

ER VALT NOG VEEL NIEUWE KENNIS TE ONTDEKKEN
WETENSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN TEN GEVOLGE VAN WETENSCHAP
VERLICHTING
POSITIVISME (wet. onderbouwd)

35. Comte:
- Grondlegger sociologie
- 3 stadia geschiedenis kennis

1) Theocratisch
2) Metafysisch
3) Positivistisch

- Belang wetenschap!!! = positivisme
- ‘wetenschap moet nieuwe religie worden’

Tegenkrachten wetenschap
● Rooms Katholiek Kerk
● Protestantse kerken
● Bestaande onderwijs/curriculum (humanisme)
● Burke
● Romantisme
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2 CULTUREN
36. Snow:

- 2 culturen
1) Wetenschap
2) Humanisme

- Wou ze verenigen adhv educatie

H3: Psychologie 18-19E
WANNEER SPRAK MEN VAN PSYCHOLOGIE

37. Kroatische dichter: 1e gebruik woord ‘psychologie’
38. Otto Casmann: duitse filosoof
39. Wolff: echte data van het woord ouder

INDIVIDUALISERING VD MAATSCHAPPIJ
40. Foucault: Individualisering tgv verhoogde controle door de staat

EPISTEMOLOGIE
41. Descartes:

- Denken over mens (psychologie) (↔ over universum)
- Revival onafhankelijk denken

➔ Epistemologie: aard kennis
➔ Menselijke ziel: psychologie

EMPIRISME
42. Locke:

- ‘Essay concerning human understanding’: hoe menselijke geest werkt
- Begin empirisme: inductief redeneren + observatie (= zintuigen)
- Tabula Rasa; relatief

Belang observatie + inductie
➔ Bacon
➔ Locke

=> Beiden bewust vd limieten

➔ (Aristoteles: sloot het niet uit)

FILOSOFISCH PROBLEEM MET EMPIRISME: IDEALISME
43. Berkeley:

- Als alle informatie uit zintuigen komt, hoe weten we dan dat er een realiteit
(wereld buiten ons) is?

- Observatie: geen garantie voor ware kennis => illusie mogelijk = idealisme
- VB Matrix
- God is de enigste garantie dat werkelijkheid bestaat

⇩ zorgde voor vraag onderscheid
IDEALISME VS REALISME

44. Hume:
- Oorzaken & gevolgen moeten worden afgeleid, men ziet niet direct de oorzaak.
- Moeten afleiden => dus niet zeker van bestaan
- Illusoire correlaties
- (Idealisme)

45. Kant:
- Zocht oplossing probleem Hume/idealismeprobleem
- We handelen obv onze percepties
- Ding-an-sich
- Perceptie is rijker ↔ Hume, Berkley
- Perceptie alleen mogelijk in ruimte met geen contradictie => continue buitenwereld
- VB Matrix
- Wetenschap is gebaseerd op ware kennis (↔ psychologie)
- Schreef een boek over antropologie: de kennis vd mens
- (Realisme)

46. Thomas Reid:
- Terug gaan naar ‘common sense’/gezond verstand
- VB Zeno’s paradox
- Perceptie: directe interactie tuss persoon & realiteit
- (Realisme)

Idealisme: menselijke kennis = constructie vd hersenen
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➔ Berkley
➔ Hume

Realisme: menselijke kennis = doorgrond eigenschappen onafhankelijke wereld
➔ Kant
➔ Thomas Reid
➔ Aristoteles

PSYCHOLOGIE (4e onderdeel v metafysica)
47. Kant:

- Psychologie = zuivere rede
- Wat is echte wetenschap? ↔ Psychologie

48. Wolff:
- Onderscheid 2 soorten Psychologie

➔ Rationele: axioma’s + deductie
➔ Empirisch: observatie + experiment + introspectie

- Psychometria
- Zijn ideeën in encyclopedieën

49. Comte:
- Positivisme + sociologie
- Psychologie:

- Deel van metafysica & geen wetenschap
- Kan enkel bestudeerd worden door biologie & sociologie

- Hiërarchie vd 6 wetenschappen:
1) Wisk
2) Astronomie
3) Fysica
4) Scheikunde
5) Biologie
6) Sociologie

HANDBOEKEN PSYCHOLOGIE
50. Kant:

- Over antropologie
- Invloed op Filosofie

51. Herbart:
- Over psychologie
- Empirische vs rationele psychologie
- Streven wisk wetten
- Invloed op Opvoedkunde

52. Upham:
- Over intellectuele/mentale filosofie
- Psycholgie is WEL een wetenschap
- Invloed op Religie

53. Bain:
- Over biologie
- Invloed op organisatie handboeken psychologie

WETENSCHAPPELIJKE STUDIES VAN PSYCHOLOGISCHE FUNCTIES natuurfilosofen = psycho. exp.
54. Hooke:

- Visuele limiet
- Niveau detail hangt af van afstand

⇩ vervolg
55. Mayer:

- Detail zichtbaar
- Hangt af van belichting
- Wiskundige formule

56. Weber:
- Tastzintuig
- 2puntsdrempel
- Verschil gewicht onderscheiden => is proportie van het begingewicht
- Weber-fractie
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⇩ vervolg
57. Fechner:

- logaritmisch verband tuss gewicht & gevoel
- Start nieuw gebied psychofysica

58. Von Helmholtz
- Studie: meten snelheid neurale impulsen
- Trager dan dat men dacht (100km/u)

⇩ vervolg
59. Donders

- Studie: meten snelheid mentale taken
- Mentale chronometrie

EVOLUTIETHEORIE
60. Darwin: Evolutietheorie

- Totstandkomen leven universum
- Constant in verandering
- Aanpassing (variatie)
- Boek: ‘the origin of species’ = survival of the fittest
- The dilution probleem: kon niet verklaren hoezo nieuwe eigenschappen niet verdunt

werden

61. Galton:
- Erfelijkheid van intelligentie
- Basis voor berekening correlatiecoëfficiënt

62. Linnaeus: classificatie dieren & planten (Aristoteles ook al gedaan)

BIJDRAGE VD STATISTIEK
63. Quetelet:

- Analyseerde misdaadstatistiek: voorspelbaar
- Gaussiaanse/normaal verdeling

64. Fisher:
- Ontwierp analyses
- Manier van onderzoeken; statistiek basis

VERGELIJKING MET GENEESKUNDE

H4: Uitbouw psychologie, als nieuwe discipline
DUITSLAND

65. Wundt:
- Werkte bij Von Helmholtz
- Identificeerde als wetenschappelijke psycholoog
- Eigen boek
- ‘Psychologie’: studie vd manier waarop mensen naar zichzelf kijken obv interne fysieke

veranderingen
- Eigen labo (1879) in Leipzig (professor) ‘fysiologische psycho’: wet. manier geest

bestuderen
- Workshop

➔ Leidde Van Biervliet op; labo Gent
- Vader vd psychologie (soms ook antropologie)
- Tijdschrift: Filosofische studies
- 3 ≠ methodes:

● Experimentele methode
● Introspectie (exp. zelfobservatie)
● Historische methode (volksgemeenschappen vergelijken)

- Structuralisme?

66. Fechner: logaritmische schaal; deel v exp. methode Wundt
67. Donders: Mentale chronometrie; deel v exp. methode Wundt
68. Comte: socioloog; invloed op hist. methode Wundt

69. Levelt: “Wundt is de beste vd tijd”
↔ Amerikanen: vinden Wundt weinig wet. erfenis

AMERIKA
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70. James William:
- Onverwacht psychologie lesgeven Harvard
- Vader vd Amerikaanse psychologie
- Boek: ‘principles of psychology’: overzicht wat geweten is over psycho.
- Introspectie!! (minder geloof in experimenten)
- Alles wat Wundt niet was
- Beïnvloed door evolutietheorie (opvattingen evolueren mee)
- Functionalisme; biologie!! (↔ structuralisme; filosofie minder)
- Later meer gezien als filosoof ipv psycholoog

71. Thorndike:
- Dieronderzoek met William
- Opvoedkunde
- Begin leerpsychologie

72. Titchener:
- Leerling v Wundt
- Handboeken
- Interesse in Structuralisme (adhv introspectie kernelementen v gedachten vinden)
- Professor in Cornell
- Lesgever v Boring (schreef exp. gesch vanuit Amerikaans oogpunt)

FRANKRIJK
73. Comte:

- Zorgde voor achterstand Psychologie tegenover andere landen
- Psychologie:

● Is metafysica; geen wet.
● Moet aan sociologie doen
● Past beter bij natuur ipv humanistische wet.

74. Ribot:
- Ingaan tegen Comte adhv boeken schrijven over ontdekkingen in UK & DUI
- Introspectie niet volledig waardeloos

● >1 inhoud tegelijk
● Herinneringen gebasseerd
● Menselijke functies
● Combinatie met exp.

- Psychologie is wel interessant
- Frenologie v hersendelen
- Deed geen experimenteel ond. (daardoor naam William James krijgt)

75. Mesmer:
- Uitvinder van hypnose (3 stadia)
- Mensen worden beïnvloed door magnetisme

76. Charcot:
- Medisch ond
- Neuroloog; ‘Hospitâl de la Salpêtaère’; psychiatrie; behandeling zenuwstoornissen
- Bestudeerde hypnose

➔ Verklaring:
◆ Hysterie
◆ Epilepsie

- Invloed 19E psychiatrie
- Voorstander van neurologen/gestichten/privépraktijken

77. Liébeault & Bernheim: kritiek op Charcot
➔ Hypnose: geen stoornis

78. Delboeuf:
- Kritiek op Charcot

➔ Zichtbare magneet + instructies (vraagkarakteristieken)

79. Binet:
- Vrijwillig assistent bij Charcot => Door Delboeuf overhaalt te veranderen v onderwerp
- Medewerker 1e labo Sorbonne (1e in FR)
- Zelf labo opgericht
- Interesse: hoe leren/ontwikkelen kinderen (ontwikkelingspsychologie)
- Tijdschrift ‘L’année psychologique’
- Invoer leerplicht: hoe besluiten wie niet kan
- Ond intelligentie adhv proefjes
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- Intelligentietest (1906) (aangepast aan leeftijd)

80. Simon:
- Werkte samen met Binet
- Welke vragen maakten het verschil v intelligentie
- Kortetermijngeheugen

81. Piaget:
- idee door Binet: ‘mensen denken anders adhv leeftijd’
- Invloed op ontwikkelingspsycho

82. Pinel: vader vd moderne psychiatrie (verlichting, FR)

FREUD & PSYCHOANALYSE (Oostenrijk)
=> In wenen (buiten de academies & psychologie)

83. Freud:
- Neuroloog
- Invloed van:

➔ Von Brücke (afasie)
➔ Charcot
➔ Breuer

- Privépraktijk, Wenen
- Psychol. behandeling adhv gesprek ipv opvoedkunde/medisch
- Psychoanalyse: theorie & therapie mentale stoornissen; energie onbewuste sek ervaringen

ontdoen
- (Coperniaanse revolutie? geest belangrijk)
- Gevalstudies

● Wou deductie bekomen
● Introspectie + interpretatie therapeut

- Introspectie: emoties, gedachten & gevoelens vertellen, MAAR niet letterlijke betekenis
(↔ Wundt, James William)

UK
84. Henri VIII: dominatie kerk; na dood: humane wet

Cambridge
85. Cattell: poging psychologielabo mislukt + bij Wundt geweest
86. Rivers: poging 2 mislukt + tijdschrift ‘British journal of Psychology’
87. Myers: poging mislukt 3 + shellshock

Oxford
88. Titchener: ging weg naar Cornell
89. Wilde: Morele filosofie/psycho. (mochten geen experimenten)
90. MCDougall: experimenten => exp. psychologie (ondanks richtlijnen)
91. Watts:

- Bracht na McDougalls vertrek (15j later), experimentele psychologie terug door gift
- Departement v exp. psychologie (1935)

London (UCL)
92. Sully:

- Leerstoel logica & filosofie vd geest
- Oprichting:

● Experimenteel psychologisch labo (20j later dan in Gent)
● British Psychological Society

93. Galton:
- Verandering onderwerpen:

● Eigenschappen erfelijkheid
● Ontwikkelingen statistiek voor biologie

- + Pearson & Spearman: correlatiecoëfficiënt => oprichting moderne statistische
methode

Schotland
94. Bain: Tijdschrift: ‘Mind’

⇩ publicatie van:
95. Jacobs:

- KTgeheugentaak & individuele verschillen
- KTG correleert met intelligentie

96. Stout: Edities: ‘Manual of psychology’ => handboek psychologiestudenten
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GENT
97. Jules-Jean Van Biervliet

- Studiebezoek Wundt
- Directeur: seminarie en labo voor experimentele, differentiële & genetische

psychologie
- Decaan facu W&L: toevoegingen doorheen de jaren

➢ Opvoedkunde (1927)
➢ Opvoedkundige wetenschappen (1947)
➢ Psychologische & Pedagogische wet (1964)
➢ Onafhankelijke faculteit: Psychologische & Pedagogische wet

(1969-1970)

WAT OVER DE 5 SCHOLEN

1) Structuralisme: filosofie (Wundt, Titchener)
2) Functionalisme: biologie (James William, Amerika)
3) Behaviorisme (Amerika)
4) Gestaltpsychologie: kijken naar geheel, illussies (Europa)
5) Psychoanalyse (Freud)

98. Boring:
- Boek: over historie experimentele psychologie
- Structuralisme kreeg te veel belang!
- Hegeliaanse beschrijving => reden 5 scholen ontstaan

H7: Mind-brein, vrije wil & bewustzijn
ONS ZELF
RELATIE ZELF-HERSENEN

(1) DUALISME (geest onafhankelijk v hersenen)
= Onafhankelijk

99. Plato:
- Ziel bestaat eerst en overleeft het lichaam
- Ziel v kosmos (kennis v kosmos & ideale vormen)

CHRISTENDOM:
- Ziel: v god uit de hemel
- Goed zijn op (even) aarde; terug naar de hemel
- Ziel is immaterieel, lichaam niet nodig

100. Descartes:
- 1e sprak over: geest vs materie
- Cartesiaanse dualisme
- Mens: goddelijke immateriële ziel + gesofisticeerd lichaam
- ziel = goddelijke informatie/kennis = deductief

Problemen:
Wat gebeurd er als we niet bij bewustzijn zijn:

➔ Descartes: ik ben dus ik denk
➔ Locke: in slaap; bewustzijn/vrije wil weg = bestaan?

Bestaan van onbewustheid?
➔ Leibniz:

- Ja, te veel ervaringen om van alles bewust te zijn
- Universuum = levend mechanisme met 4 ≠ bouwstenen/monaden

● Eenvoudige
● Bewuste
● Rationele
● Opperste

➔ Kant: ja, onbewuste = duistere representatie
➔ Duitse romantici: ja, worden bepaald door onze gevoelens (niet helemaal bewust)
➔ Freud: onbewuste = kern v menselijk bestaan

⇩ Inzicht: manipulatie chemische en biologische processen geleid tot:
(2) MATERNALISME (geest automatisch uit werking hersenen)
= product v werkend brein

101.Hume: idee: er is geen reden om in ziel & god te geloven
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Volkspsychologie: ‘bewustzijn is centrum menselijke geest & controleur daden’= is een illusie &
bestaat niet => hierdoor begrijpen we onszelf/ander verkeerd

Behaviorisme: wat we doen = reactie op stimuli id buitenwereld

102.Dawkin: hersenen zijn ontstaan om genen voort te planten = biologie bepaald wat we doen

⇩
(3)FUNCTIONALISME (geest is informatieverwerking; uitgevoerd door de hersenen)
= informatieverwerking

103.Dawkins: informatie zijn miems, net zoals genen wil het zich voort planten
104.Marr: info ≠ niveaus bestuderen: (computermodel voor perceptie)

● Computationeel
● Algoritmisch
● Implementatie

Cognitieve psychologie

BEWUSTZIJN
105. Block: 2 aspecten v bewustzijn

● Toegangs: welke (niet) bewust toegang
● Fenomenologisch: hoe (niet mogelijk te) verwoorden

TOEGANGSBEWUSTZIJN

Onbewuste informatieverwerking
106. Zajonc & Marcel: gemaskerd primen
107. Libet: Onbewust in gang zetten v acties

Experimenten
108. Zajonc: gemaskeerd primen: voorkeur voor onbewust al gezien
109. Marschall: priming-effect: woorden sneller herkend bij gerelateerde prime
110. Libet: onbewust in gang zetten actie: vervroegde en verhoogde hersenactiviteit bij intentie

beweging
Vrije wil

111. Liebet: altijd keuze voorgeprogrammeerde handeling tegen te houden = bestaan vrije wil

FENOMENOLOGISCH BEWUSTZIJN

➔ De chinese kamer: menselijke kennis/gevoel: binnen krijgen & terugsturen v symbolen
➔ Mary als kleuteronderzoekster: qualia
➔ Bewuste kennis: extra qualia
➔ Symbol grounding
➔ Niet alleen verbale info, maar ook voelen
➔ Embodied cognition

2 TYPES DENKEN

H8: Invloed toegepaste psychologie
CITATEN

1. James: Toegepaste psychologie is wat men interesseert
2. Ward: Vandaag is de maatschappij volledig doordrongen door psychologie

PSYCHOLOGISATIE VD MAATSCHAPPIJ
(1) KLINISCHE  PSYCHOLOGIE

3. Witmer:
- Oprichter v centrum v Pennsylvania (1e centra (VS)) (1896)
- Auteur ‘klinische psychologie’: beoordelen & behandelen mentale stoornissen

4. Tavistock group: 1e centra id UK, londen (Tavistock clinic)

5. Myers: Shellshock: angstrespons
➔ Nood aan tests + behandeling

6. Carl Rogers: Client centered therapy (CTT) + counseling
➔ Onvoorwaardelijk cliënt steunen & niet beoordelen
➔ Ontstaan door hogere nood hulp + psychoanalyse niet effectief

7. Monitz: lobotomie tegen agressie

8. Thomas Szasz & Ronald Laing:
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- Antipsychiatrie (1960)
- ‘The myth of mental illness’
- Psychiatrie houdt mensen weg uit samenleving & wil ze controleren

9. Rosenhan: Experiment psychiatrie ‘On being sane in insane places’ => antipsychiatrie

10. Eysenck:
- Therapieën-experiment
- Therapie werkt maar moet wet. aangepast worden per stoornis (protocollen)

(2) TESTPSYCHOLOGIE/PSYCHOLOGISCHE TEST
11. Alan Hanson: tests hebben 3kenm:

1) bedoeling kennis verzamelen
2) impact verder dan resultaten
3) tester: hogere status

12. Spearman: Betrouwbaarheid gemeten obv correlatie
=> Thorndike later overgenomen

13. Binet & Simon:
- Erkennen validiteit
- Test schoolresultaten (APA task force)
- 1e valide IQtest; vooral verbaal

14. Hollingworth: ongestructureerde interviews zijn onbetrouwbaar (≠ in interbeoordelaars)

15. Wechsler: adult intelligence scale = ≠ soorten intelligentie gemeten
↔ Binet: vooral verbale intelligentie

16. Woodsworth: Personal data sheet
➔ 116 vragen om te zien of je in het leger past (kwetsbaarheid shellshock)

17. Langer: test vatbaarheid psychiatrische aandoening (evidence based validity)

18. Allport: adjectieven om zichzelf te omschrijven => reductie (persoonlijkheidstrekken)
19. Cattell: Factoranalyse op adjectieven (16 persoonlijkheidstrekken vragenlijst)
20. Eysenck: Factoranalyse op (onafhankelijke) adjectieven (3 factoren)

1) Extraversie
2) Neuroticisme
3) Psychoticisme

21. Goldberg: The Big 5
1) Extraversie
2) Neuroticisme
3) Openheid
4) Consciëntieusheid
5) Altruïsme

(3) ARBEIDS-EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
22. Taylor: Scientific management/Taylorisme

➔ Inzichten in werk en organisatie (Industriële psychologie)
◆ Factoren productiviteit
◆ Beste kandidaten

23. Hawthorne studies:
- Binnen industriële psychologie dingen onderzoeken
- Minder kwaliteitvol dan men dacht

24. Mayo: Mensen willen gerespecteerd/gewaardeerd worden
25. Lewin: 3 types leiderschap

● Autoritair
● Democratisch
● Laissez-faire

26. Van Drunen: Evolutie: bevelmaatschappij wordt overlegmaatschappij

OPLETTEN VOOR GEÏDEALISEERDE GESCHIEDENISWETTEN VD WETENSCHAP
27. Kompier:

- oa kritiek op Hawthorne studie; in real life lagere kwaliteit
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- waarschuwen voor geïdealiseerde geschiedenissen van wetenschap door ‘onechtheid’
Hawthorne studies

28. Allchin: waarschuwingssignalen om pseudogeschiedenis te herkennen/vermijden

H9: Wat is wetenschap?
29. Hume: mensen verschuilen zich achter de wetenschap

WELKE STATUS HEEFT WETENSCHAP
PROBLEMEN
WETENSCHAP IN DE OUDHEID

30. Plato:
- Kennis moet vd ziel komen = rationalisme
- Observatie leidt niet tot ware kennis

31. Aristoteles:
- Meer belang observatie; maar volstaan niet als kennis
- Onderscheid deductief VS inductief
- Deductief redeneren (axioma’s) is de basis v wetenschap
- Ideale kennis: geometrie & wiskunde
- Correspondentietheorie van waarheid: wnr uitspraak correspondeert met fysieke realiteit

IDEEËN OVER WETENSCHAP ID OUDHEID
IDEEËN OVER WETENSCHAP BIJ KATHOLIEKE KERK

32. Sint Augustinus: Aristoteles visie overnemen en gieten id christelijke theologie (kennis = van
god)

IDEEËN TIJDENS WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE
33. Galilei:

- Gedachtenexperiment
- Belang observatie & experimenten aan wereld overtuigde
- Telescoop
- Wetenschap = deductief redeneren
- Belang systematisch observeren
- Resultaat:

● Beweging: hoe langer, hoe sneller
● Snelheid: kwadrant v tijd (niet constant)

34. Aristoteles: beweging: constante
35. Bacon:

- Systematische observatie
- Inductief redeneren
- Op zoek gaan naar wetmatigheden (aantonen/tegenspreken/de mate) => theorie

opstellen => verifiëren obv data
36. Von Liebig: kritiek op Bacon: niemand gaat data verzamelen zonder doel

37. Newton:
- Onduidelijke wetenschappelijke methode

➔ Begin: deductief (fysica)
➔ Einde: observatie, inductief, verificatie

IDEEËN ID 17-19E
38. Locke: onderscheid wet. kennis (zekerheid) VS mening (probabiliteit)
39. Huygens:

- Verdedigde inductief
- Wel 100% zekerheid mogelijk: door convergente observaties samenhangend met

beginselen
40. Leibniz: zekerheid van inductief redeneren hangt af van skills onderzoeker

41. Bayes: inversie probabiliteit berekend adhv a priori probabiliteit ve theorie
42. Laplace: formule berekend voor probabiliteit
43. Shapin: wetenschap bepaald door sociale klassen

44. Herschel: voordeel: meerdere hypotheses obv ≠ theorieën

45. Whewell: theorie (idee) & feit (geobserveerde kennis)
- Hangen aan elkaar
- Beïnvloeden elkaar

= fundamentele antithese v filosofie
46. Comte: zelfde idee als Whewell (erkende ook invloed van theorie - observatie)
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POSITIVISME
20E (wetenschapsfilosofie)
LOGISCH POSITIVISME

47. Schlik: organiseerde bijeenkomsten (Weiner Kreis/logisch positivisme)
48. Wittgenstein:

- Weiner Kreis lid
- Boek: ‘Tractatus’ (discussieonderwerp bij Logisch positivisme)
- Taal = werkelijkheid

FALSIFICATIE
49. Popper:

- Weiner Kreis lid
- Valsheid aantonen adhv inductief!

➔ Vals: als het niet te falsifiëren is
➔ Juist: valse gissingen eruit gehaald

- Perceptie beinvloed verificatie & observatie
- Hypothetisch deductief model:

➔ Ded + ind redeneren + falsificatie
➔ Observatie => interpretatie => hypothese => test (hier falsificatie)
➔ Hoe falsificieerbaarder een theorie is, hoe sterker ze staat => betere hypothese

maken
- GEEN ad-hoc aanpassingen => hypothesen moeten testbaar zijn

KUHN
50. Kuhn:

- Popper had gelijk; maar onderschatte de relativiteit vd wetenschap
- Alle kennis = adhv aannames/veronderstellingen
- Alle veronderstellingen = Paradigma = start wetenschap
- Pardigmashift: vervangen van nieuwere (NIET betere)
- Theorie v wetenschappelijk proces:

1) Voorwetenschappelijke periode
2) Normale wetenschap
3) Crisis (zaken verkeerd begrepen)
4) Paradigmashift
5) Normale wetenschap
6) WEER paradigmashift; want niets garandeerd dat die van nu

waar is
- Wet. kennis = relatief & tijdsafhankelijk

POSTMODERNISME & KENNISOORLOGEN (waarheid = sociaal construct)
PRAGMATISME ALS ALTERNATIEF

51. Peirce:
- Pragmatisme = a priori (intuïtief)
- Menselijke kennis: hoe omgaan met de wereld
- Waarheid v theorie: enkel belangrijk als het een verschil maakt; niet

standvastig

H10: Is psychologie een wetenschap?
PROBLEEM
WAAROM WORDT PSYCHOLOGIE EEN WETENSCHAP GENOEMD?

52. Newton: behavioristen wouden wetten zoals hem
53. Sigmond Koch, Chomsky, Baars: “psychologie overschat de belangrijkheid v

onderzoeksmethoden”
54. Boyack: ≠ disciplines elkaar bevindingen vermelden => psychologie inbedding

in andere wet. (7 wetenschappen)
1) Wiskunde
2) Psychologie
3) Sociale wet
4) Chemie
5) Fysica
6) Geneeskunde
7) Aardwetenschappen

WAAROM ZIET DE SAMENLEVING PSYCHOLOGIE ALS EEN WETENSCHAP
55. Haynes: 7 types wetenschappers in media
56. Freud: als stereotype mannelijke therapeut

57. Dawes: afgestudeerde klinische psychologen = terugvallen op klinische intuïtie
58. Cummings & O’Donohue: klinische psychologen = weinig wetenschappelijke taal
59. Rynes, Colbert & Brown: Organisatiepsychologen discrepanties in

personeelsselectie/recruitment = terugvallen op intuïtie/ongest. interviews
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60. Aristoteles: wat gevoelsmatig juist lijkt wordt niet in vraag gesteld = psychologie
61. Kuhn: psychologie: in prewetenschappelijk stadium (nog geen paradigma (50j geleden))

Positivisten: psychologie moet humanistisch blijven & historisch onderzoek => hermeneutiek
⇩

KRITIEK OP DE PSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAP
62. Dilthey:

- Onderscheid: natuurwet. VS Geesteswet
- 4 ! zaken voor psychologie

● Inhoud proberen begrijpen
● Onderwerp: menselijke ervaring in haar totaliteit
● Mens zit in een context; kan niet geïsoleerd bestudeerd worden
● Begrijpen, niet verklaren

⇩

Begrijpen bevat 3 niveaus
1) Elementair
2) Empatisch
3) Hermeneutisch

63. Karl Max: geest individu bestuderen adhv gemeenschap + geschiedenis
64. Nietzsche: mensen gaan in gevecht om macht

Theorieën v wat menselijke geest inhoud
65. Freud: Hermeneutisch begrijpen - psychoanalyse + egopsychologie
66. Carl Jung:

- Onderscheid onbewuste: persoonlijk VS collectief
- Onderscheid ≠ persoonlijkheidstypes => introductie extraversie vs introversie

67. Adler:
- Minderwaardigheid = motief

➔ Ontstaan door afhankelijkheid/hopeloosheid kind
➔ Gevolg: streven naar superioriteit/perfectie

- Interesse: invloed geboortevolgorde
68. Erikson: 8 levensfasen; elk stadia nieuw psychologische crisis
69. Bowlby: Hechtingstheorie

➔ Geborgenheid & gehechtheid: alleen geborgen met aantal verwanten
➔ Scheidingsangst: plotse scheiding vertrouwenspersoon

70. Carl Rogers:
- Trok psychoanalyse in twijfel
- Client-centered therapy - empathisch begrijpen

71. Maslow: Schreef boek over ‘wat er mis is met de psychologie (klassiek wet. opgebouwd)
72. Maslow & Rogers: grondleggers humanistische psychologie (Jaren 50)

73. Giorgi: ‘veel zaken konden niet onderzocht worden’

NIEUWE EVOLUTIE: KRITISCHE PSYCHOLOGIE (idealisme, sociale constructie, morele verantw. )

GESPLETENHEID BINNEN DE PSYCHOLOGIE
74. Sarton: vak: geschiedenis vd wetenschap; enige vak die de 2 gebieden kan overstijgen
75. Bornstein: onbewust plagiarism; wet. & herm. benadering beïnvloeden elkaar onbewust

GEVOLGEN VOOR VAK GESCHIEDENIS VD PSYCHOLOGIE

H11: Replicatiecrisis & open wetenschap
REPLICATIECRISIS (1990-2010)

76. Eisenberger, Lieberman & Williams: scores zelfrapportage = activiteit hersenen
77. Bem: feeling the future; evidentie extrasensorische perceptie/voorgevoel
78. Diederik Stapel: fraude beschuldigd

GROOTSCHALIGE REPLICATIEPOGINGEN
79. Carmer:

- Nature & science psychologische papers gerepliceerd
- Replicatie effectsizes maar de helft vd originele effect sizes

80. Prinz: repliceerbaarheid in andere domeinen ook moeilijk (kankerbehandeling)

MISVATTINGEN OVER STATISTIEK
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81. Bargh, Chen & Burrows: Sociale priming effecten; vb stereotypen beïnvloeden gedrag
- Scrambled sentence test: studie niet repliceerbaar of genarliseerbaar

Bestandslade/Publiacatie bias: mislukte replicatie; moeilijk gepubliceerd want alleen sign. bevindingen
worden gebulbliceerd
File drawer probleem: wet. literatuur vertegenwoordigd slecht de onderzoeken; want alleen positieve sign
verschillen worden gepubliceerd, geen 0

Conceptuele replicaties: opnieuw onderzoeken, op een andere manier

MISBRUIK VAN STATISTIEK

P-haking: tot gewenste resultaten
➔ Outliners weg
➔ Blijven testen => meer dan 1 afhankelijke variable
➔ Enkel sign. result. v afh. variabelen rapporteren. (multiple testing problem)
➔ Covariaten toevoegen (kenm. deelnemers, niet onder controle)
➔ HARKing (Hypothese after results are known)
➔ Darting (selectief data presenteren/achterhouden)

HOE REMEDIËREN
82. Vanpaemel: slechts 38% is bereid ruwe data te delen
83. Nuyten: meer dan helft 1 fout in analyserapportering
84. Siblerzagn: ≠ manieren data analyseren (conclusie daarvan afhankelijk)
85. Garfield: grondlegger grote databank Institute of scientific information; zoals WoS

● Preregistratie
● Bayesiaanse statistiek
● Open science

○ Center of open science (opslagplaats)
○ Heranalyses
○ Big data:

- verzameling/gebruik v grote datasets voor secundaire data-analyse
- Web of Science (WoS)
- Google Scholar Metrics
- Scopus CiteScore

○ Manifesto: 8 transparantie & openness promotion richtlijnen (TOP)
=> transparantie over:

○ Citaten
○ Gegevens
○ Codes
○ Onderzoekmaterialen
○ Ontwerp-en analyse
○ Voorinschrijving
○ Voorinschrijving vd analyse
○ Replicatie

● Publicatiecultuur
○ Peer review

● Science citation index: Journal impact factor
● Declaration on research assessment (DORA)

● Open access: Wetenschappers betalen voor uitgave/onderzoek; universiteiten
● APC (artikelverwerkingskosten): manuscript verwerken & publiceren
● Double dipping problem: verdienen eigenlijk meer geld door lidgeld + APC
● Roofzuchtig tijdschrift/Predatory journals: geeft indruk wet te zijn; maar is niet zo

H13: Psychologie & maatschappij
PSYCHOLOGIE & MAATSCHAPPIJ BEÏNVLOEDEN ELKAAR
INVLOED MAATSCHAPPIJ OP PSYCHOLOGIE

Ontkerkelijking 1780

86. Freud: door preutsheid & onderdrukking seksualiteit + WOI
87. Jung: archetypes, collectieve onbewuste, Nirwana => door toenemende industrialisatie
88. Erikson: 8 levensfasen => door sociale mobiliteit na WOII
89. Bowlby: scheidingsangst & gehechtheid => door werkende moeders

90. Binet & Simon: IQ-test: leerplicht & kan kind mee op school? => door industrialisatie &
immigratie)

91. Goddard & Terman: IQ test was dezelfde, maar doel veranderde (beste vinden)
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➔ Goddard: niet intelligent = slecht emoties onder controle + …
➔ Terman: mogen ze wel voortplanten?

92. Morton (1839): Schedelgrootte (inhoud) = blanken grootste = slimste
93. Gould (1996): Heranalyse (wat zijn juiste schedels) => conclusie: Morton was fout
94. Lewis (2011): ‘Gould zijn studies gaven een meer vertekend beeld dan die van Mourton’

95. Money & Eberhardt: ‘Opvoeding bepaald alles’ (1972) (vb geslachtsidentiteit)
vs later grote evidentie biologie

96. Foucault:
● Foltering
● Panopticon
● Leugendetectors & drugscontrole
● Psychologen
● Uitgestoten groep
● Besmettelijke ziekten
● Psychisch gestoorden

97. Sokal: zinloos/incorrect artikel met vaktaal toch gepubliceerd (postmodernisten)
98. MCkay & Coltheart:

- Artikel alleen eerste paar zinnen klopten, toch gepubliceerd (commerce & handel)
- Artikel: Specific impairment in pratiques de publication: a surrealist analysis

INVLOED VAN PSYCHOLOGIE OP MAATSCHAPPIJ
99. Hanson: NIT (new intelligence test) (1993)

- 1 vaardigheid? (factoranalyse)
- hoeverre aangeboren/aanleerbaar?
- Gevolg maatschappelijke veranderingen

100. Illich: Geneeskunde; negatieve kanten
● Langdurig lijden
● besmettingen & ongevallen ziekenhuizen
● mensen afhankelijk v geneesmiddelen
● Ondermijnt levenskracht/autonomie

PSYCHOLOGISCHE STOORNIS: NOG STEEDS STIGMA
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