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Hoofdstuk 0:  
1 Skinner (1953) maakt het onderscheid tussen overt en covert gedrag waarbij overt gedrag 

observeerbaar is door derden terwijl covert gedrag enkel geobserveerd kan worden door 
het organisme dat het gedrag stelt. Men kan lange filosofische discussies hebben over de 
vraag of ook bewuste gedachten, waarnemingen, en gevoelens beschouwd kunnen 
worden als gedrag. Skinner legt deze discussies over de “ware aard” van gedrag naast 
zich neer en neemt een puur pragmatische standpunt in: het kan nuttig zijn om te doen 
alsof ook gedachten, waarnemingen, en gevoelens vormen zijn van gedrag. Het 
impliceert immers dat de principes die van toepassing zijn op gedrag in het algemeen, 
ook van toepassing kunnen zijn op gedachten, waarnemingen, en gevoelens.   
 

2 Ook twee stimuli die op éénzelfde moment in de tijd worden aangeboden kunnen een 
invloed hebben op later gedrag. Zo kan het eenmalig samen aanbieden van een toon en 
een pijnlijke schok leiden tot een angstreactie ten opzichte van de toon wanneer deze 
later opnieuw wordt aangeboden. Verder kan ook de aanbieding van éénzelfde stimulus 
op twee momenten in de tijd gezien worden als een regelmatigheid die gedrag kan 
beïnvloeden. Stel je voor dat de reactie die ontlokt wordt door een luide knal sterker is 
de eerste keer dat je de knal hoort dan de tweede keer dat je de knal hoort. Deze 
verandering in gedrag kan je beschouwen als een voorbeeld van leren indien je kan 
beargumenteren dat de daling in de intensiteit van de reactie op de knal te wijten is aan 
het feit dat de knal voor de tweede keer wordt aangeboden. Het kan echter lastig zijn 
om leren te onderscheiden van priming. In een typisch priming experiment worden twee 
stimuli samen aangeboden in ruimte en tijd (vb., het woord DOKTER en het woord 
VERPLEEGSTER komen voor op dezelfde proefbeurt). Priming procedures omvatten dus 
steeds een regelmatigheid in het voorkomen van prikkels (nl., twee woorden die samen 
voorkomen). Het priming effect verwijst naar de verandering in gedrag (vb., het feit dat 
je minder tijd hebt om te beslissen dat VERPLEEGSTER een bestaand woord is wanneer 
het voorafgegaan wordt door DOKTER dan wanneer het voorafgegaan wordt door een 
ongerelateerd woord). Je zou echter kunnen beargumenteren dat, bij priming effecten, 
de verandering in gedrag niet te wijten is aan een regelmatigheid (nl., het eenmalig 
samen voorkomen van twee woorden) maar aan een enkelvoudige stimulus (nl., de 
aanbieding van het woord DOKTER). Volgens deze analyse is priming niet een vorm van 
leren want het gaat om een verandering in gedrag die te wijten is aan de aanbieding van 
één prikkel op één moment in de tijd. Het wordt nog moeilijker wanneer we kijken naar 
priming procedures waarbinnen de prime en de target identiek zijn (repetition priming). 
Dit leidt ook tot een verandering in gedrag (vb., de reactie op de target VERPLEEGSTER 
is sneller wanneer het voorafgegaan werd door de prime VERPLEEGSTER) maar het is 
onduidelijk of deze verandering te wijten is aan de aanbieding van de prime op zich (in 
dit geval zou men spreken van priming) of aan het feit dat dezelfde prikkel twee keer 
werd aangeboden (in dit geval zou men zeggen dat het een voorbeeld van leren is). 
Hoewel  deze discussies verwarrend kunnen zijn, bieden ze een duidelijke illustratie van 
het feit dat uitspraken over leren steeds hypotheses zijn over de oorzaken van 
veranderingen in gedrag en dus geen “echte” dingen die je kan vastpakken. Toch zou je 
kunnen zeggen dat deze discussies aantonen dat onze definitie van leren niet perfect is. 
Zoals we bij het begin van dit hoofdstuk al aangaven, zijn er weinig definities die perfect 
zijn. Ook onze definitie van leren is eerder een werkdefinitie dan de “echte” definitieve 
definitie van leren. Het doel van onze definitie is enkel om fundamenteel en toegepast 
onderzoek te stimuleren. We hopen dat het vervolg van het boek je zal overtuigen hoe 
nuttig onze definitie is in dit opzicht.   
 

3 Men zou ook kunnen spreken over regelmatigheden in het voorkomen van één gedrag of 
in het voorkomen van twee gedragingen. Bijvoorbeeld, het louter oefenen van een 

Voetnoten 



gedrag kan, los van de aanwezigheid van stimuli of andere gedragingen in de omgeving, 
ook een invloed hebben op dat gedrag.  

 

4 Sommige onderzoekers gebruiken de term “klassieke conditionering” enkel wanneer één 
van de twee prikkels biologische relevantie heeft (vb., voedsel, pijnlijke prikkels). 
Hoewel historisch gezien dergelijke prikkels vaak gebruikt worden in onderzoek naar 
klassieke conditionering, zien we geen inhoudelijke redenen om onderzoek naar 
klassieke conditionering te beperken tot dit soort prikkels. Bovendien is het vaak moeilijk 
te bepalen wat telt als een biologisch relevante prikkel.  

 

5 Het woord “functioneel” verwijst dus naar het begrip van een mathematische functie (X 
is afhankelijk van Y) en niet naar het begrip van functionaliteit (X staat ten dienste van 
Y). Er moet een gelijkaardig onderscheid gemaakt worden tussen “adaptatie” en 
“adaptief”. Terwijl “adaptatie” enkel impliceert dat gedrag beïnvloed wordt door 
regelmatigheden in de omgeving, verwijst “adaptief” naar het bereiken van een 
bepaalde norm of einddoel (vb., voortplanting). Adaptatie impliceert dus enkel een 
verandering in gedrag als gevolg van een regelmatigheid in de omgeving terwijl adaptief 
ook impliceert dat er een bepaalde richting is waarin het gedrag wijzigt.   

 

6 Merk op dat we een onderscheid maken tussen “moderatie van leren” en “gemodereerd 
leren”. Bij gemodereerd leren hebben verschillende standaard-regelmatigheden 
gezamenlijk een effect op gedrag. De verandering in gedrag zou dus niet optreden indien 
slechts één van de standaard-regelmatigheden aanwezig zou zijn (zie Deel 0.2.2 en 
Hoofdstuk 4). Moderatie van leren, daarentegen, verwijst naar het feit dat leren (een 
verandering in gedrag als het gevolg van regelmatigheden in de omgeving) afhankelijk is 
van een moderator (vb., de aard van de stimulus).   

 

7 Er bestaan trouwens heel wat misverstanden over het werk van Pavlov (zie Todes, 2014, 
voor een uitgebreide biografie van het werk en leven van Pavlov). Zo heeft hij blijkbaar 
nooit gebruik gemaakt van een bel in zijn onderzoek maar wel van stimuli zoals een 
buzzer en een metronoom. Ook de term “conditioned stimulus” berust op een verkeerde 
vertaling uit het Russisch. De correcte vertaling is “conditional stimulus” wat dus wijst 
op het voorwaardelijke (conditional) karakter van de reactie op die stimulus (de reactie 
komt tot stand op voorwaarde dat de CS en US samen worden aangeboden).   

 

Hoofdstuk 1:  
8 Sommige onderzoekers gebruiken de term sensitisatie enkel om te verwijzen naar 

effecten waarbij de herhaalde aanbieding van een prikkel de reactie op een andere 
prikkel versterkt (vb., Catania, 2013). Zo kan de herhaalde aanbieding van een 
elektrische prikkel leiden tot een meer intense reactie op een luide toon. Deze 
onderzoekers gebruiken de term potentiatie om te verwijzen naar een versterking in de 
reactie op een prikkel als gevolg van de herhaalde aanbieding van diezelfde prikkel. 
Omwille van eenvoud zullen wij de term sensitisatie gebruiken om beide effecten aan te 
duiden.   

 
Hoofdstuk 2:  
9 In de Engelse taal maakt men een onderscheid tussen “fear” en “anxiety”. Fear verwijst 

naar een meer momentane emotionele reactie op een prikkel. Anxiety verwijst naar een 
meer langdurige negatieve toestand die niet specifiek gericht is op één bepaalde prikkel. 
In het Nederlands kan men dit onderscheid vatten met de termen angstreactie (fear) en 
angsttoestand (anxiety).   

 

10 Voor de volledigheid nog dit: Verbale oordelen over verbanden zijn echter slechts één 
mogelijke vorm van zelf-discriminatie, dit is, overt gedrag dat een functie is van covert 



gedrag (waarbij covert gedrag overeenstemt met bewuste gedachten die enkel door het 
organisme zelf geobserveerd kunnen worden en overt gedrag overeenstemt met gedrag 
dat door anderen geobserveerd kan worden). Zelf-discriminatie van een gebeurtenis is 
dus de capaciteit om een gedrag te stellen dat afhankelijk is van gedachten over die 
gebeurtenis. Leren is onbewust wanneer er geen zelf-discriminatie is van (1) de 
regelmatigheid die leidt tot een verandering in gedrag of (2) de verandering in gedrag 
die het gevolg is van een regelmatigheid.   

 

11 Het lijkt ons echter vaak moeilijk om op a priori wijze te bepalen wanneer er een 
“natuurlijk” verband is tussen een CS en een US.   

 

12 Merk op dat Pavlov (1927) reeds het belang van aandacht voor de CS en US onderkende. 
Hij leidde dit bijvoorbeeld af van het feit dat het moeilijk was om zijn honden te 
conditioneren wanneer er gasten aanwezig waren in zijn labo. In die gevallen hadden de 
honden immers meer aandacht voor de (ongekende) gasten dan voor de bel en het 
voedsel.   

 

13 Opnieuw willen we benadrukken dat we inhibitorische conditionering definiëren als een 
effect, dit in tegenstelling tot anderen die inhibitorische conditionering definiëren als 
een mentaal proces (het vormen van inhibitorische associaties in het geheugen; vb., 
Craske et al., 2014).   

 

14 Merk op dat achterwaartse blokkering slechts onder heel beperkte voorwaarden optreedt 
bij dieren. Bij mensen, echter, wordt het standaard gevonden. Dit verschil is wellicht te 
wijten aan het feit dat in studies met dieren gebruik wordt gemaakt van intense, 
biologisch significante USn terwijl de USn in studies bij mensen minder intens en 
(biologisch) belangrijk zijn (zie Miller et al., 1996).   

 

15 Toch kan het model ook verklaren waarom contingentie belangrijk is. Indien er naast CS+ 
trials ook US-alleen trials worden aangeboden, zal op de US-alleen trials, de associatie 
tussen de context (bv., de ruimte waarin het dier zich bevindt) en de US versterkt worden 
(zie ook Wagner, 1981, zoals besproken in Box 2.5). Hoewel de US-alleen trials geen 
invloed hebben op de sterkte van de CS-US associaties, zal wel de relatieve sterkte van 
deze associatie in vergelijking met de sterkte van de context-US associatie afnemen. 
Omdat CRs afhankelijk zijn van de relatieve eerder dan absolute associatiesterkte, zijn 
de CRs ten opzichte van de CS dus sterker indien er allen CS+ trials zijn dan wanneer er 
ook US-alleen trials zijn (Stout & Miller, 2007).   

 
Hoofdstuk 3:  
16 Er bestaan verschillende notaties om te verwijzen naar Sd’s or Sr’s met verschillende 

functies (zie Michael, 2004, p. 77 voor een overzicht). In de literatuur wordt meestal ook 
een ietwat andere notatie gebruikt, namelijk SD en SR dus met de D en R in hoofdletters 
en superscript. Gemakshalve gebruiken wij ons voor al die functies steeds de notatie Sd 
en Sr.   

 
17 Ergonomie is de wetenschap die bestudeert hoe de omgeving (vb., producten zoals 

thermosflessen) aangepast kan worden aan de eigenschappen van mensen.   
 

18 Anders gezegd moet men niet enkel kijken naar de eenheid van gedrag die door de 
proefleider gehanteerd wordt (namelijk of er een meervoudsvorm gebruikt wordt) maar 
ook naar andere eenheden van gedrag die leiden tot een gelijkaardige respons klasse 
(vb., het spreken over juwelen).   

 



19 Dit verband tussen gedrag en bekrachtiging is niet aanwezig in vele andere gokspelen. 
Bij de lotto, bijvoorbeeld, zijn de winstkansen bij een bepaalde trekking, onafhankelijk 
van het aantal keer dat men vooraf reeds op de lotto heeft gespeeld (Ophalvens, 1987).   

 

20 Catania (2013) merkt terecht op dat het verschil tussen discriminatie en generalisatie 
kan begrepen worden in termen van de overlap tussen de responsklasse zoals afgelijnd 
door de unit of behavior en de klasse van alle gedragingen die effectief veranderen als 
gevolg van een R-Sr relatie. Perfecte discriminatie houdt in dat beide klassen volledig 
overlappen (enkel gedrag dat hoort tot de responsklasse verandert). Generalisatie houdt 
in dat er ook gedragingen worden beïnvloed die niet behoren tot de responsklasse.   

 

21 Er kunnen altijd toevallige gelijkenissen zijn, maar door stimuli steeds random te kiezen 
vermijdt men dat stimuli op een systematische manier aan mekaar gerelateerd zijn.   

 

22 Er zijn echter ook S-R modellen waarin de Sr niet belangrijk is voor leren. Zo opperde 
Guthrie (1946) het idee dat het vormen van S-R associaties louter het gevolg is van het 
samen voorkomen van de stimulus en de respons (zie Bouton 2016, pp. 246-249 voor meer 
details).   

 

Hoofdstuk 5:  
23 Toegepaste leerpsychogen zijn niet de enigste groep functionele leerpsychologen die 

interveniëren in de omgeving om gedragsverandering te bekomen (zie Contextual 
Behavioral Science; Hayes, Barnes-Holmes, & Wison, 2012). Er zijn ook andere groepen 
binnen (vb. gezondheids-, ontwikkelings-, en sociaalpsychologen) en buiten (vb. 
epidemiologen en gezondheidswetenschappers) de psychologie met hetzelfde doel. 
Hoewel dit hoofdstuk focust op leerprincipes is het belangrijk om te beseffen dat deze 
niet incompatibel zijn: leerprincipes kunnen binnen deze andere domeinen geïntegreerd 
worden om het voorspellen en beïnvloeden van doelgedrag te faciliteren.   

 

24 Merk op dat cognitieve theorieën over andere fenomenen dan leren (vb., aandacht) 
weldegelijk geleid hebben tot toepassingen (vb., cognitive bias modification; zie De 
Houwer et al., 2017, voor een kritische bespreking). Hoewel deze interventies zeker 
voortkomen uit cognitieve theorieën resulteren ze niet uit de cognitieve leertheorieën.   
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Samenvatting Leerpsychologie 
 
 
 

Leerdoelen: 
 De definitie van (de 3 vormen) van leren kunnen weergeven. 

 Het onderscheid tussen leren als procedure, effect, en mentaal proces kunnen 
weergeven. 

 De functionele en cognitieve benadering in de leerpsychologie kunnen weergeven, 
alsook de relatie tussen deze 2 benaderingen.  

 
In dit inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op de definitie van leren. Deze definitie van leren 
kan je best beschouwen als een werkdefinitie. In vergelijking met andere definities heeft 
onze definitie 3 belangrijke sterktes:  

 Precies: ze geeft duidelijk aan wat wel en niet beschouwd kan worden als leren. 

 Breed: ze omvat een brede waaier aan vormen van leren. 

 Diep: ze is in overeenstemming met onderzoek in andere wetenschapsgebieden.  
 
Een ander belangrijk voordeel van de definitie is dat ze in overeenstemming is met 2 
fundamenteel verschillende benaderingen binnen de leerpsychologie, namelijk: 

 Functionele benadering:  
Toegespitst op het beschrijven van factoren die leren modereren (factoren die 
bepalen wanneer leren optreedt; en het formuleren van abstracte leerprincipes op 
basis van concrete bevindingen.  

 Cognitieve benadering:  
Het beschrijven van de mentale mechanismes die leren mediëren (hoe leren 
plaatsvindt).  

 
Wij gaan ons niet toespitsen op maar één benadering, maar maken gebruiken van een 
functioneel-cognitief denkkader.  
 

1. Wat is leren?  
1.1 Leren als ontogentische adaptatie 
De evolutietheorie van Darwin is één van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten. De 
drijfveer van evolutie is adaptatie (aanpassing aan de omgeving). Als een organisme zich 
aanpast aan de omgeving, vergroot de kans dat het zich kan voortplanten en bijgevolg dat 
men de aangepaste kenmerken kan doorgeven aan de volgende generatie.  
De evolutietheorie richt zich voornamelijk op fylogenetische adaptatie (= de aanpassing 
van diersoorten aan hun omgeving over verschillende generaties heen).  
 
Leerpsychologie daarentegen is de studie van ontogenetische adaptatie (= de aanpassing 
van individuele organismes aan de omgeving tijdens het leven van een organisme).  
 
Definitie van leren:  
Observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald organisme als gevolg van 
regelmatigheden in de omgeving van dat organisme.  
 
Er moet dus aan 2 voorwaarden worden voldaan:  

 Een observeerbare verandering in gedrag tijdens het leven van het organisme.  

 De verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving.  
 
Leren wordt dus gezien als een effect (= een observatie die wordt toegeschreven aan een 
element in de omgeving).  

Hoofdstuk 0: Wat is leren en hoe kan men leren bestuderen? 
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1.2 Moeilijkheden bij het toepassen van de definitie van leren  
Verschillende moeilijkheden bij de definitie van leren:  

 De verandering in gedrag kan op eender welk moment optreden tijdens het leven 
van een organisme: 

 Onmiddellijk effect op gedrag.  
 Verandering op een later moment.  

 

 Er kan onenigheid bestaan over wat verstaan wordt onder ‘gedrag’ en dus wat 
telt als een verandering in gedrag: voetnoot 1 

 De respons kan geproduceerd worden door zowel het willekeurig 
zenuwstelsel (bv. druk op een knop), onwillekeurige zenuwstelsel (bv. 
speeksel secretie) of neuronale processen (bv. elektrische activiteit in de 
hersenen). 

→ Overt gedrag (observeerbaar voor derden).  
 

 Ook responsen die enkel observeerbaar zijn door het organisme zelf kan.  

→ Covert gedrag (observeerbaar enkel door organisme).  
 

 Het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie:  
 Volstaat niet om een verandering in gedrag te observeren.  
 Een bepaalde regelmatigheid in de omgeving moet de oorzaak zijn van de 

verandering in gedrag.  
 Causale relaties kan je echter niet zomaar afleiden: het vereist logische 

argumenten en empirische evidentie.  
 

Voorbeeld grijpreflex baby (reflex verdwijnt na aantal maanden):  
 Wel leren: door het herhaaldelijk ervaren van stimulatie van de handpalm, 

vermindert de reactie op stimulatie.  
 Niet leren: door een spontane maturatie van de hersenen die de grijpreflex 

gaat inhiberen.  
 
 
 

Vaak is er een nauwe interactie tussen de impact van genetische factoren en de impact van 
regelmatigheden in de omgeving op gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is het fenomeen 
“imprenting”. Een jonge vogel zal enkel een zangpatroon ontwikkelen indien hij het 
zangpatroon  hoort van een soortgenoot tijdens een zeer bepaalde periode van zijn leven. 
Als de vogel geen zangpatroon hoort, het zangpatroon van een andere soort vogel, of het 
zangpatroon van een soortgenoot maar niet in de cruciale periode van zijn leven, zal hij 
later nooit het zangpatroon vertonen. Het lijkt duidelijk dat hier zowel genetische factoren 
(bv. cruciale periode) als regelmatigheden in de omgeving (bv. herhaaldelijk ervaren van 
een bepaald zangpatroon) een rol spelen. Het is alsof het dier genetisch voorbestemd is om 
tijdens een bepaalde periode van zijn leven een afdruk (imprint) te maken van het 
zangpatroon van zijn soort. Is imprinting volgens jou een vorm van leren?  
 

Overwegingen:  
Fenomenen zoals imprinting zijn duidelijk voorbeelden van leren: er is een invloed van 
een regelmatigheid in de omgeving (het horen van een soort specifiek zangpatroon) die leidt 
tot een verandering in gedrag (na het horen van het zangpatroon, kan de vogel zelf ook het 
zangpatroon vertonen).  
De capaciteit om te leren is wellicht genetisch bepaald. Daarom zal de capaciteit tot leren 
op genetische manier overgedragen worden aan de volgende generatie. Bepaalde vormen 
van leren (bv. imprinting) zullen wellicht meer genetisch gestuurd zijn dan andere vormen 
van leren, maar alle leren berucht op de voorwaarde dat bepaalde genetische codes 
aanwezig zijn.  

DOORDENKER 1: De interactie tussen leren en genen 
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Aangezien definities in termen van oorzaken soms moeilijk toepasbaar zijn, stelt zich de 
vraag of er geen andere definities mogelijk zijn die minder problematisch zijn. Probeer zelf 
te komen tot andere definities van leren en probeer het nut van deze definities te 
vergelijken met een definitie in termen van oorzaken van veranderingen in gedrag.  
 
Overwegingen: 
Het doel van een concept zoals ‘leren’ is om bepaalde veranderingen in gedrag op een 
zinvolle wijze te onderscheiden van andere veranderingen in gedrag. We moeten dus een 
criterium hebben om een onderscheid te maken tussen veranderingen in gedrag die wel of 
geen voorbeeld zijn van leren.  
Soms zal men een negatieve definitie geven van leren (= een definitie die bepaalde 
veranderingen in gedrag uitsluit die zeker niet tellen als vormen van leren). Het probleem 
met deze definities is dat men het eens moet zijn over alle oorzaken die men moet kunnen 
uitsluiten alvorens men besluit dat leren is opgetreden. Het lijkt daarom beter om leren te 
definiëren in termen van de aanwezigheid van één bepaalde oorzaak (regelmatigheid in de 
omgeving) eerder dan op basis van de afwezigheid van een reeks oorzaken.  
Een ander criterium zou kunnen zijn de gevolgen van de verandering in gedrag. Zo zou men 
leren kunnen definiëren als veranderingen in gedrag die leiden tot een betere aanpassing in 
de omgeving. Deze definitie is echter minstens even moeilijk toepasbaar dan de vorige; en 
impliceert eveneens een causale attributie. Ook stelt zich de vraag wat men moet doen met 
veranderingen in gedrag die wel veroorzaakt zijn door regelmatigheden in de omgeving maar 
die niet adaptief zijn voor de aanpassing aan de omgeving.  
Leren zou ook gedefinieerd kunnen worden als een hypothetisch mentaal proces dat instaat 
voor het verwerven van kennis. Deze ‘kennis’ is echter niet rechtstreeks observeerbaar. Men 
kan kennis enkel afleiden uit de aanwezigheid van bepaalde gedragingen.  
Dit laatste heeft geleid tot het probleem van het onderscheid tussen leren en 
performantie. Als je leren ziet als een mentaal proces van kennisverwerving, dan kan er 
‘leren’ optreden zonder dat je een verandering ziet in gedrag. Zo wordt gedrag dus een 
gebrekkige indicator van ‘leren’. Dit probleem qua onderscheid hebben we bij de vorige 
definitie niet want leren kan dan enkel optreden nadat er een verandering in gedrag wordt 
vastgesteld. De vraag wanneer er welke kennis verworven is, wordt daardoor gescheiden van 
de vraag of leren is opgetreden.  
Tenslotte impliceert een mentale definitie van leren dat het gedrag of de verandering in 
gedrag causaal wordt veroorzaakt door de mentale inhoud.  
We komen daarom tot het besluit dat een definitie van leren in termen van oorzaken van 
veranderingen in gedrag de best mogelijke definitie is.  
 

2. Welke types van leren kunnen we onderscheiden?  
2.1 Types van regelmatigheden in de omgeving  
Regelmatigheden in de omgeving = patronen in het voorkomen van gebeurtenissen in de 
omgeving.  
 

 Gebeurtenis: iets dat zich afspeelt in de tijd en ruimte & kan betrekking hebbenop 
zowel prikkels als gedragingen. 

 Patronen: kunnen heel simpel zijn (bv. herhaaldelijk aanbieden van een geluid) of 
complex (bv. je krijgt pas frisdrank als je op een knop drukt van een drankautomaat, 
op voorwaarde dat je er eerst geld in steekt en het niet uitverkocht is).  

 
We spreken van een patroon indien:  

 Er 1 gebeurtenis bij betrokken is die plaats vindt op meer dan 1 plaats en moment 
in de tijd.  

 Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op 1 plaats en moment in de tijd.  

DOORDENKER 2: Zijn andere definities van leren mogelijk?  
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 Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen of 
momenten in de tijd.  

 

Regelmatigheden kunnen van elkaar verschillen met betrekking tot de aard van de 
gebeurtenis. Zo zijn bij sommige gebeurtenissen enkel prikkels betrokken terwijl bij andere 
gebeurtenissen ook gedragingen betrokken zijn.  
 
Er wordt vaak enkel aandacht besteedt aan volgende 3 types van regelmatigheden:  

 Regelmatigheden in het voorkomen van één bepaalde prikkel:  
Het gaat om regelmatigheden in het voorkomen van één bepaalde prikkel 
onafhankelijk van andere gebeurtenissen, zoals de aanwezigheid van andere prikkels 
of gedragingen.  
 

 Regelmatigheden in het samen voorkomen van twee prikkels: voetnoot 2 
Het gaat om verbanden (contingenties) tussen prikkels. Het volstaat om één 
gebeurtenis te hebben waarin 2 prikkels samen voorkomen om te kunnen spreken van 
een regelmatigheid.  
 

 Regelmatigheden in het samen voorkomen van een prikkel en een gedrag: 
voetnoot 3 
Hier gaat het om verbanden (contingenties) tussen prikkels en gedrag. Men zou ook 
kunnen spreken over regelmatigheden in het voorkomen van één gedrag of in het 
voorkomen van 2 gedragingen.  

 

2.2 Types van leren  
Er worden 3 types van leren onderscheiden:  

 Er treedt een verandering op in gedrag als gevolg van een regelmatigheid in het 
aanbieden van één prikkel:  

 Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding.  
 Niet-contingent: de prikkel aanbiedingen hebben een effect, 

ongeacht de verbanden met andere gebeurtenissen.  
 Voorbeeld: een verminderde schrikreactie op een luide knal als gevolg van 

het herhaald aanbieden van een knal.  
 

 Er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen 
van 2 of meerdere prikkels: voetnoot 4 

 Klassieke conditionering of Pavloviaanse conditionering.  
 Voorbeeld: het herhaald samen aanbieden van een bel en voedsel leidt tot 

een toename in salivatie bij het horen van een bel.  
 

 Er treedt een verandering op in gedrag als gevolg van het samen voorkomen van 
een gedrag en een prikkel: 

 Operante conditionering of instrumentele conditionering: 
 Operant: afgeleid van ‘operatie’; het gaat om prikkels en een klasse 

van gedragingen die allen dezelfde operatie inhouden (bv. drukken op 
een knop).  

 Instrumenteel: de operatie is een instrument voor het verkrijgen van 
een bepaald resultaat.  

 Voorbeeld: een rat zal vaker op een hendel duwen indien het duwen op de 
hendel gevolgd wordt door de aanbieding van voedsel.  

 
Er bestaan echter ook veel complexere vormen van leren dan deze drie types.  
 
Complex leren = veranderingen in gedrag die te wijten zijn aan de gezamenlijke impact 
van meerdere regelmatigheden.  
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Er zijn 2 types van complex leren:  

 Gemodereerd leren: 
 Wanneer meerdere regelmatigheden samen het gedrag beïnvloeden.  
 Het effect van één standaard-regelmatigheid in de omgeving hangt af van 

andere standaard-regelmatigheden in de omgeving.  
 Voorbeeld: sensoriële pre-conditionering.  

Het oplichten van een USB stick ontlokt angst. Deze angst is het gezamenlijk 
effect van 2 regelmatigheden: (1) het samen voorkomen van de oplichtende 
USB stick en het flikken van het scherm en (2) het samen voorkomen van het 
flikkeren van het scherm en de luide knal door luidsprekers. Beide 
regelmatigheden zijn standaard-regelmatigheden.  

 

 Effecten van meta-regelmatigheden: 
 Een van de elementen die betrokken zijn in de regelmatigheid is geen 

enkelvoudige stimulus of gedrag, maar is een regelmatigheid.  
 Voorbeeld: relational matching-to-sample.  

 
 
 
 
 

Het stimulus paar midden bovenaan noemt het sample paar. De PP moeten 
één van de 2 onderste stimulus paren kiezen op basis van de match met het 
sample paar. In deze concrete studie is er een match wanneer de relatie 
tussen de stimuli van het sample paar (gelijk of verschillend) overeenkomst 
met de relatie tussen de stimuli van één van de onderste paren. Voor de linkse 
proefbeurt moet men dus kiezen voor het paar linksonder (want zowel 3-3 en 
1-1 zijn gelijk). Voor de rechtse proefbeurt moet men kiezen voor het paar 
rechtsonder (want zowel 5-8 en 6-7 zijn verschillend van elkaar).  
 

Elk paar in de relational matching-to-sample taak kan je beschouwen als een 
regelmatigheid. Er is ook een regelmatigheid in het voorkomen van de 
stimulus paren: de relatie tussen het sample paar komt steeds overeen met 
de relatie tussen één van de andere paren. Het is deze meta-regelmatigheid 
die bepaalt wat het juiste gedrag is op een bepaalde proefbeurt.  

 

Standaard-regelmatigheden = hebben enkel individuele stimuli (bv. shock) of individuele 
responsen (bv. drukken op een hendel) als elementen.  
Meta-regelmatigheden = regelmatigheden in het voorkomen van regelmatigheden; hebben 
minstens één regelmatigheid als element.  
 

2.3 Moeilijkheden bij het bepalen van types van leren  
Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen welk type van regelmatigheid verantwoordelijk is 
voor een verandering in gedrag.  
 
Voorbeeld:  
We observeren een verandering in de reactie op het flikkeren van een computerscherm: de 
eerste keer is de reactie neutraal, de tweede keer negatiever, de derde keer nog negatiever. 

 Verklaring 1: de geobserveerde verandering is te wijten aan het verband tussen het 
flikkeren van het scherm en het horen van de luide knal.  

 Verklaring 2: het negatiever worden van de reactie gaat gepaard met het 
herhaaldelijk ervaren van het flikkeren van het scherm, wat tot irritatie leidt.  

 Verklaring 3: het is mogelijk dat het herhaaldelijk ervaren van een luide knal ervoor 
zorgt dat andere prikkels een meer negatieve reactie ontlokken (= 
pseudoconditionering).  
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Om deze moeilijkheden te omzeilen, doen leerpsychologen aan experimenteel onderzoek 
in een laboratorium. Daan hebben ze meer controle over de regelmatigheden die iemand 
ervaart. Het is hierbij belangrijk om een onderscheid te maken tussen leereffecten en 
leerprocedures.  

 Procedures:  
 Datgene dat de onderzoeker doet: het creëren van een experimentele 

context waarin een bepaalde regelmatigheid aanwezig is en een bepaald 
gedrag geobserveerd wordt.  

 Objectief observeerbare acties.  
 Niet mogelijk om op basis hiervan alleen te besluiten welke vorm van leren 

heeft opgetreden.  
 

 Effecten: 
 Beargumenteren dat een regelmatigheid de oorzaak is van de geobserveerde 

verandering in gedrag.  
 Niet-observeerbare causale relatie (niet objectief).  

 

3. Een functioneel-cognitief kader voor de leerpsychologie 
Leerpsychologie heeft 2 verschillende doelen:  

 Doel 1: de omgevingsfactoren beschrijven die invloed hebben op leren. Voetnoot 5 
 Functionele benadering: leren is afhankelijk van elementen in de omgeving.  

 

 Doel 2: mentale processen beschrijven waardoor regelmatigheden in de omgeving 
een invloed hebben op gedrag.  

 Cognitieve benadering.  
 

3.1 De functionele benadering binnen de leerpsychologie 
3.1.1 Omgeving als moderator van leren  
Elke leerprocedure omvat een bepaalde regelmatigheid in de omgeving die tot stand 
gebracht wordt met behulp van stimuli of gedragingen, een gedrag waarvan onderzocht 
wordt of het afhankelijk is van die regelmatigheid, een organisme dat het gedrag vertoont, 
en een bredere context waarin de regelmatigheid optreedt en het organisme zich bevindt. 
Elk van deze factoren kan leren modereren: ze kunnen bepalen of en in welke mate een 
regelmatigheid in de omgeving een impact heeft op gedrag. voetnoot 6 
 
Er zijn 5 types van moderatoren van leren:  

 De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheid 
tot stand te brengen: 

 Niet-contingente prikkel aanbiedingen: bepaalde prikkel kiezen die men 
gaat aanbieden (simpel of complex).  

 Ook als je regelmatigheden in het voorkomen van meerdere prikkels wil 
bestuderen, zal je bepaalde prikkels moeten kiezen waartussen je en spatio-

temporeel verband tot stand brengt (→ prikkels op bepaalde manier samen 
aanbieden in tijd en ruimte).  

 Een verband tussen gedrag en een prikkel kan je enkel tot stand brengen 
indien je een concreet gedrag en een concrete prikkel kiest.  

 

 De aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het mogelijke effect van 
regelmatigheid vast te stellen: 

 Men kan eender welk gedrag observeren om na te gaan of een regelmatigheid 
in de omgeving een effect heeft.  

 Enige voorwaarde: het te observeren gedrag is observeerbaar (hieronder valt 
ook covert gedrag).  
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 De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt: 
 Leren kan optreden in elk levend organisme.  
 Enige voorwaarde: het organisme moet gedrag stellen.  
 Eigenschappen zoals bv. leeftijd, fysieke toestand, …  

 

 De aard van de bredere context:  
 De context omvat steeds prikkels, maar kan ook andere regelmatigheden 

omvatten die op dat moment in de context aanwezig zijn.  
 

 De aard van de regelmatigheid: 
 Er kunnen verschillende types van regelmatigheden zijn.  
 Maar zelfs elke regelmatigheid heeft verschillende facetten, en elk facet kan 

apart gemanipuleerd worden.  
 
De meeste experimentele studies binnen de leerpsychologie omvatten een manipulatie van 
minstens 1 potentiële moderator van leren.  
 

3.1.2 Abstracte functionele kennis 
Abstractie houdt in da men bepaalde individuele kenmerken buiten beschouwing laat en de 
focus legt op één of een beperkt aantal kenmerken die breed toepasbaar zijn.  
 
Voorbeeld: Pavlov & klassieke conditionering.  
Pavlov gaf herhaaldelijk voedselpoeder aan de honden waarbij telkens een bel te horen was 
vlak voor het poeder werd toegediend. Hij mat ook de mate waarin de honden speeksel 
produceren bij het horen van de bel en stelde vast dat dit stelselmatig toenam.  
Voor een leerpsycholoog wordt dit experiment pas interessant indien we een abstractie 
maken van de oppervlakkige kenmerken van de specifieke stimuli (bel, voedselpoeder) en 
reacties (salivatie).  

 Voorwaardelijke prikkel (CS): de bel.  

 Onvoorwaardelijke prikkel (US): het voedsel.  

 Geconditioneerde respons (CR): toegenomen salivatie.  
 

Het samen aanbieden van een CS en US kan leiden tot een CR. Dit algemeen principe kan 
je toepassen op allerlei stimuli, gedragingen, en organismen in allerlei contexten.  
 
Voorbeeld: operante conditionering.  
Een rat duwt vaker op een hendel naarmate het duwen op de hendel vaker gevolgd wordt 
door voedsel. Als we een abstractie maken van de oppervlakkige kenmerken van het gedrag 
(duwen op de hendel) en de stimuli (de voedselbrokjes) zien de dat het effect 1 instantie is 
van het algemene functionele principe van operante conditionering. Dit kan toegepast 
worden op allerlei stimuli, gedragingen, organismen en contexten.  
 
Binnen de functionele leerpsychologie streeft men vaak naar abstractie op basis van een 

functie die prikkels en gedragingen hebben (→ de manier waarop ze gerelateerd zijn aan 
andere elementen in de omgeving).  

 Voorbeeld operante conditionering:  
Men definieert prikkels en gedrag in termen van hun functie. Het gaat om een 
bekrachtiger als functie wanneer het gaat om een resultaat van een gedrag dat zorgt 
voor een stijging in de frequentie van het gedrag. voetnoot 7 

 

Analytisch-abstracte functionele benadering = de functionele benadering waarin men 
zoekt naar algemene functionele principes.  
 
Het streven naar algemene kennis gaat echter hand in hand met een erkenning van het 
individuele. Beiden zijn even belangrijk.  
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3.1.3 Waarom streven naar abstracte functionele kennis?  
Onderzoekers kiezen voor een functionele benadering in de leerpsychologie om gedrag te 
kunnen voorspellen en te beïnvloeden. Het beschrijven van leren biedt een functionele 
verklaring van gedrag; een verklaring in termen van omgevingsfactoren.  
 
Algemene principes uit de leerpsychologie worden ook voor bepaalde doeleinden ingezet. 
Zo zijn veel vormen van psychotherapie gebaseerd op het idee dat psychologisch lijden zijn 
oorsprong vindt in regelmatigheden in de omgeving. Psychotherapie is er dan ook vaak op 
gericht op mensen in contact te brengen met nieuwe regelmatigheden. De functionele 
leerpsychologie is daarom één van de meest toegepaste disciplines in de psychologie.  
 

3.2 De cognitieve benadering binnen de leerpsychologie 

3.2.1 Mentale mechanismes als mediator van leren  
De cognitieve benadering wil leren verklaren. Cognitieve leerpsychologen zullen op zoek 
gaan naar de mentale mechanismes waardoor regelmatigheden in de omgeving een invloed 
hebben op gedrag. Ze veronderstellen dat regelmatigheden in de omgeving via mentale 
processen leiden tot mentale inhouden die dan de directe oorzaken zijn van verandering in 
gedrag. De mentale processen mediëren dus leren.  
 
Cognitieve leerpsychologen gaan dus op zoek naar mediatoren van leren terwijl functionele 
leerpsychologen op zoek gaan naar moderatoren van leren.  
 
Mentale mechanismes zijn aaneenschakelingen van mentale representaties waarbij de 
informatie die vervat zit in deze representaties stap voor stap bewerkt wordt.  

 Voorbeeld Pavlov:  
Cognitieve theorieën proberen het mechanisme te beschrijven waardoor het 
samengaan van bel en voedsel kan leiden tot een toename in salivatie na het horen 
van de bel.  

 Input: regelmatigheid in de omgeving. 
 Output: de verandering in gedrag.  
 Mogelijke mechanistische verklaring voor input/output: samengaan van bel 

en voedsel leidt tot nieuwe associaties in het geheugen.  
 
Samengevat:  
Functionele leerpsychologie:  
 
 
 
 

Cognitieve leerpsychologie:  
 
 
 
Een sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze meestal abstract zijn. Cognitieve kennis 
heeft dus het voordeel dat het breed inzetbaar is, ook in nieuwe situaties. Merk echter op 
dat abstractie op een andere manier bereikt wordt binnen de cognitieve leerpsychologie. 
Hierbij zijn de mentale mechanismes breed toepasbaar, terwijl binnen de functionele 
leerpsychologie de functionele concepten (bv. CS, US) en principes (bv. bekrachtiging) breed 
toepasbaar zijn.  
 

3.2.2 Waarom streven we naar cognitieve kennis?  
Er heerst een drang om een fenomeen ‘ten gronde’ te begrijpen. Men zou namelijk pas 
echt iets kunnen begrijpen als men het onderliggende mechanisme kent. Een cognitief 
leerpsycholoog wil begrijpen hoe regelmatigheden leiden tot veranderingen in gedrag. Het 
heeft dus te maken met wat men beschouwd als een bevredigende verklaring.  

Regelmatigheid in de omgeving 

Regelmatigheid in de omgeving 

Verandering in gedrag 

Verandering in gedrag Mentaal mechanisme 
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Anderzijds is er ook de overtuiging dat kennis van onderliggende mechanismes zal leiden tot 
het beter kunnen voorspellen en beïnvloeden van gedrag.  
 
Er zijn echter belangrijke beperkingen aan verklaringen in termen van mentale 
mechanismes. Ze kunnen namelijk niet rechtstreeks geobserveerd worden. Daarom zal je 
steeds de aanwezigheid van mentale processen en inhouden moeten afleiden op basis van 
gedrag dat je wel kan observeren. Het probleem is echter dat om een dergelijke inferentie 
te maken, je al moet weten hoe mentale processen en inhouden gedrag bepalen. Je bent 
dus nooit echt zeker of en hoe je bepaalde mentale processen en inhouden kan bestuderen.  
 

3.3 De relatie tussen de functionele en cognitieve benadering binnen de 
leerpsychologie 

De relatie tussen beide benaderingen is problematisch. Echter zijn ze niet noodzakelijk 
tegengesteld en kunnen ze elkaar zelfs versterken. Cruciaal is het inzicht dat beide 
benaderingen andere doelstellingen hebben.  

 Functionele benadering: wil gedrag verklaren op basis van abstracte functionele 
principes over de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 

 Cognitieve benadering: wil de impact van regelmatigheden in de omgeving op 
gedrag verklaren in termen van mentale mechanismes.  

 
De 2 benaderingen zijn dus gesitueerd op een ander niveau van verklaring met elk hun eigen 
explanandum (datgene dat verklaard moet worden) en explanans (datgene waarmee 
verklaard wordt).  
 

 Explanandum Explanans 

Functioneel Gedrag (bv. salivatie) Regelmatigheden in de omgeving 
(bv. samen gaan bel en voedsel)  

Cognitief Leren (bv. klassieke conditionering) Mentale processen (bv. vormen van 
associaties).  

 
In plaats van de benaderingen tegen elkaar af te zetten, kunnen we beter aanvaarden dat 
de 2 benaderingen andere doelstellingen hebben. Ze kunnen elkaar versterken:  
 
Functionele leerpsychologie die bijdraagt aan de cognitieve leerpsychologie:  

 Functionele kennis over leren kan inzichten verschaffen in de mentale 
mechanismes die leren mogelijk maken:  

 Een goede mentale proces theorie heeft een hoge heuristische waarde (het 
kan bestaande functionele kennis verklaren).  

 Hoe meer functionele kennis we hebben, hoe beter we in staat zijn om 
mentale proces theorieën te evalueren en met elkaar te vergelijken.  

 

 Cognitieve leerpsychologen kunnen ook gebruik maken van experimentele data die 
door functionele leerpsychologen werden verzameld:  

 Functionele leerpsychologen hebben meer te bieden dan hun data, ook de 
abstracte concepten en principes zijn nuttig.  

 
Cognitieve leerpsychologie die bijdraagt aan de functionele leerpsychologie:  

 Het voorspellen en beïnvloeden van gedrag: 
 Een goede mentale proces theorie heeft namelijk een hoge predictieve 

waarde en moet dus in staat zijn om nieuwe voorspellingen te maken over de 
voorwaarden waaronder leren optreedt.  

 Door het testen van voorspellingen die afgeleid worden uit mentale proces 
theorieën, komen we tot nieuwe kennis over de voorwaarden waaronder 
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leren optreedt, wat op zijn beurt kan bijdragen tot een verfijning van 
abstracte functionele concepten en principes.  

 
Er kan dus een perfecte wisselwerking zijn tussen observatie, 
functionele kennis en mentale proces theorieën. Op basis van 
concrete functionele kennis en abstracte functionele principes 
die hieruit afgeleid worden, kan men nieuwe observaties gaan 
voorspellen, wat kan leiden tot nieuwe (concrete & abstracte) 
functionele kennis. Er is dus een wisselwerking mogelijk tussen 
het niveau van observatie en niveau van functionele kennis. 
Maar er kan ook een wisselwerking optreden tussen het functionele en cognitieve niveau van 
verklaring. Op basis van bestaande functionele kennis kunnen cognitieve psychologen 
trachten theorieën te ontwerpen over de mentale oorzaken van leren. Deze theorieën 
kunnen leiden tot nieuwe predicties over functionele relaties, predicties die getoetst worden 
in nieuwe experimenten, wat leidt tot observaties die op hun beurt kunnen resulteren in 
nieuwe (concrete en abstracte) functionele kennis.  
 
Deze wisselwerking kan alleen succesvol zijn indien de niveaus duidelijk onderscheiden 
worden. Een vermenging van bv. het functionele en mentale niveau treedt op wanneer men 
leereffecten gaat definiëren in termen van mentale processen. Zo bestaat bij veel 
onderzoekers het misverstand dat klassieke conditionering overeenkomt met het vormen van 
associaties in het geheugen. Een dergelijke mentale proces definitie heeft belangrijke 
nadelen.  

 Het wordt heel moeilijk om klassieke conditionering te bestuderen. Het volstaat 
niet om vast te stellen dat verbanden in de omgeving leiden tot een verandering in 
gedrag. Men moet ook aantonen dat het effect van de verbanden in de omgeving 
gemedieerd wordt (te wijten is aan) het vormen van associaties in het geheugen.  
 

 Theorieën over mentale oorzaken zouden vaak veranderen. Indien men klassieke 
conditionering zou definiëren als vormen van associaties en indien men zou besluiten 
dat associaties helemaal  niet bestaan, dan zou men moeten besluiten dat klassieke 
conditionering ook niet bestaat. Maar het feit dat een theorie over een fenomeen 
verkeerd is, wil niet zeggen dat het fenomeen niet bestaat.  

 
Zoals al aangehaald, is het noodzakelijk dat er een strikt onderscheid gemaakt wordt tussen 
datgene dat door mentale proces theorieën verklaard wordt en elementen van de mentale 
proces theorie zelf. In het geval van leren betekent dit dat er een onderscheid dient gemaakt 
te worden tussen de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag (leren als effect) 
en de mentale processen die verantwoordelijk worden geacht voor het feit dat die 
regelmatigheden in de omgeving een invloed hebben op gedrag (leren als mentaal proces). 
Leren is dus een effect en niet een procedure of mentaal proces.  
 
 
 
Welke van de volgende stellingen is juist?  

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

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

 
Overwegingen:  

 De eerste stelling is fout. Je kan een verandering in gedrag verklaren in termen van 
een regelmatigheid in de omgeving zonder assumpties te maken over de mentale 

DOORDENKER 3: Hoe zijn functionele en mentale proces verklaringen aan elkaar gerelateerd?  
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processen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat die regelmatigheid resulteert 
in die verandering in gedrag.  

 De tweede stelling is juist. Een mentale proces verklaring is een verklaring van 
waarom een bepaalde regelmatigheid in de omgeving resulteert in een verandering 
in gedrag. Het gaat dus uit van de veronderstelling dat de verandering in gedrag te 
wijten is aan die bepaalde regelmatigheid in de omgeving en omvat dus steeds een 
functionele verklaring.  

 
 
 
De cognitieve benadering biedt een verklaring voor leren in termen van mentale processen 
en inhouden. Men kan echter leren ook verklaringen op basis van andere processen. Een 
voorbeeld daarvan zijn verklaringen in termen van de hersenen, meer bepaald neuronale 
structuren en processen. Zo kan men stellen dat leren het gevolg is van het vormen van 
nieuwe connecties tussen neuronen in de hersenen. Wat zijn volgens jou de verschillen en 
gelijkenissen tussen een verklaring van leren in termen van de hersenen en een verklaring 
van leren in termen van mentale processen?  
 
Overwegingen:  
In beide gevallen gaat het om mechanistische verklaringen van leren: men gaat op zoek naar 
het mechanisme waardoor regelmatigheden in de omgeving een invloed kunnen hebben op 
gedrag. Het soort van mechanisme is echter verschillend.  
 

 Cognitieve verklaringen: mentaal mechanisme dat bestaat uit schakels van 
informatieverwerking.  

 Neuronale verklaringen: neuronaal mechanisme dat bestaat uit schakels van 
neuronale activiteit.  

 
Beide soorten hebben dus eenzelfde explanandum (leren) maar een verschillend explanans 
(informatieverwerking versus hersenactiviteit). Echter lijkt de explanans niet fundamenteel 
verschillend omdat informatieverwerking plaatsvindt in de hersenen. Er moet echter een 
onderscheid gemaakt worden tussen de drager van informatie en de inhoud van 
informatieverwerking. We kunnen namelijk informatie niet rechtstreeks zien in de hersenen 
maar kunnen die enkel afleiden uit functionele kennis over de hersenen. Daarom blijft het 
minstens om praktische redenen beter om cognitieve verklaringen te onderscheiden van 
neuronale verklaringen.  
 

 
 

Leerdoelen: 
 Functionele kennis over verschillende effecten van niet-contingente 

prikkelaanbieding kunnen weergeven.  

 De mentale proces theorieën van Sokolov, Bradley en de opponent-proces theorie 
van Solomon kunnen bespreken.  

 

1. Functionele kennis 
1.1 De aard van de stimuli 
Er zijn 2 mogelijke effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen:  

 Habituatie: een daling in intensiteit van de oorspronkelijke reactie als gevolg van 
het herhaald aanbieden van een prikkel. Het gaat om een effect, geen mentaal 
proces. 
 
Habituatie zou niet voor alle prikkels even snel optreden. Zo verloopt habituatie 
van huidgeleiding trager voor affectieve beelden dan voor neutrale beelden. Ook de 

DOORDENKER 4: Wat is de relatie tussen cognitieve en neuronale verklaringen van leren?   

Hoofdstuk 1: Effecten van regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel 
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biologische relevantie van de prikkel is belangrijk. Ratten zouden even snel 
habitueren aan een angstkreet van een soortgenoot als aan een controle prikkel (niet 
biologisch relevant). De habituatie aan de angstkreet verdween echter sneller en was 
meer context afhankelijk dan habituatie aan de controle prikkel.  
 

 Sensitisatie: een toename in intensiteit van een reactie als gevolg van het 
herhaaldelijk aanbieden van een prikkel. voetnoot 8 

 
Theorieën van verslaving schrijven een belangrijke rol toe aan sensitisatie. Het 
herhaaldelijk gebruik van een drug zou leiden tot een toename in de drang om de 
drug te gebruiken, zelfs als je minder plezier beleeft aan het gebruik van de drug.  

 
Er kan ook opgemerkt worden dat de effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen niet 
beperkt zijn tot de prikkel die op niet-contingente wijze wordt aangeboden. Men kan bv. 
generalisatie van habituatie vaststellen: als men een bepaalde prikkel A herhaaldelijk 
aanbiedt, zal hierdoor ook de reactie op andere prikkels beïnvloed worden, op voorwaarde 
dat die andere prikkels gelijken op de prikkel A die herhaaldelijk aangeboden werd.  
 

1.2 De aard van het geobserveerde gedrag 
De wetmatigheid van Fechner:  
Wat oorspronkelijk aangenaam (onaangenaam) is, wordt – omwille van voortdurende 
herhaling – eerst aangenamer (onaangenamer), maar uiteindelijk onaangenaam 
(aangenaam).  

 eerste aanzet onderzoek naar mere exposure effect!  
 
De effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de reacties die 
deze prikkels initieel ontlokken maar ook op reacties die tot stand komen na de niet-
contingente prikkelaanbiedingen.  
 
Er zijn veel types van gedragingen die beïnvloed kunnen worden door niet-contingente 
prikkelaanbiedingen. In labo onderzoek wordt echter vaak gekeken naar de oriëntatie 
respons (OR) die een prikkel ontlokt. Het wordt ook de ‘wat-is-het’-respons genoemd.  
 
Oriëntatie respons = geheel van verschillende reacties die gericht lijken op het onderzoek 
van nieuwe en potentieel belangrijke prikkels in de omgeving.  
 
De OR bestaat uit verschillende componenten:  

 Willekeurig gedrag (bv. het richten van het hoofd naar de prikkel toe).  

 Onwillekeurig gedrag (bv. stijging in huidgeleiding en daling in hartslagfrequentie).  

 Neuronaal gedrag (bv. bepaalde veranderingen in elektrische activiteit in de 
hersenen).  

 
Herhaalde prikkelaanbieding zou een verschillend effect hebben op de verschillende 
componenten van de OR. Een daling in hartslagfrequentie zou het snelste verdwijnen door 
herhaalde aanbieding van een uitlokkende prikkel; er treedt echter amper verandering op 
in de elektrische activiteit na habituatie. Hierdoor wordt er getwijfeld aan het nut om de 
OR te zien als 1 unitaire respons.  
 
Er zijn ook interacties tussen de invloed van de aard van de stimulus en de invloed van de 
aard van de respons op habituatie. Bevindingen doen vermoeden dat de verschillende 
componenten van de OR bepaald worden door verschillende aspecten van de omgeving.  
 
Ook wordt opgemerkt dat het effect van herhaalde prikkelaanbieding omgekeerd kan zijn 
voor reacties dan voor tegenreacties. Bepaalde prikkels (bv. drugs) ontlokken niet enkel 
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een reactie (bv. een roes of high) maar ook een tegenreactie (bv. kater). Deze 
geobserveerde reactie en tegenreactie noemt men de ‘dynamics of affect’; de dynamiek 
van affectieve reacties.  
Deze dynamiek wijzigt echter door het herhaald aanbieden. De initële reactie zal steeds 
sterker worden als gevolg van het herhaald aanbieden van een prikkel (sensitisatie van de 
tegenreactie). Zo zal de druggebruiker steeds minder effect voelen (minder high) van 
eenzelfde hoeveelheid drugs. De tegenreactie (ontwenningsverschijnselen) zullen echter 
steeds sterker worden bij herhaald gebruik.  
 
Conclusie: reacties worden zwakker en tegenreacties worden sterker bij het herhaald 
ervaren van prikkels.  
 

1.3 De eigenschappen van het organisme 
Het aanbieden van niet-contingente prikkels is een zeer algemene vorm van leren. Wel is 
het zo dat bepaalde eigenschappen van het organisme een invloed hebben op de effecten 
van niet-contingente prikkelaanbiedingen.  
 
Studies rond het belang van biologische relevantie van stimuli (hawk-goose effect) tonen 
aan dat de leefwereld van het organisme van belang is, wat ook deels bepaald is door 
genetische factoren. Wat voor een bepaald organisme biologisch relevant is, zal daarom niet 
relevant zijn voor een ander organisme.  
Er zijn ook tussen individuen stabiele verschillen in de snelheid van habituatie. Bij mensen 
lijken deze verschillen samen te hangen met bv. obesitas, migraine en psychiatrische 
stoornissen.  
 

1.4 De invloed van de bredere context 
Studie Iacono en Lykken (1983):  
Ze presenteerden herhaaldelijk een luide toon en onderzochten de mate waarin dit leidde 
tot een daling in de huidgeleidingsrespons die door de toon werd uitgelokt. Belangrijk is dat 
ze de instructies die aan de PP werden gegeven, manipuleerden. Bepaalde PP kregen de 
opdracht om de tonen zo goed mogelijk te negeren; aan anderen werd gevraagd om de tonen 
te tellen en na te gaan of elke toon hetzelfde was.  
 
Resultaat: habituatie was meer uitsproken in de eerste groep. De aandacht weg richten van 
prikkels lijkt dus habituatie te versnellen.  
 
Er is binnen dit gebied echter nog nood aan veel verder onderzoek!  
 

1.5 Kenmerken van niet-contingente prikkelaanbieding 
Er zijn verschillende aspecten die men kan variëren in een prikkelaanbieding. In volgende 
puntjes worden aspecten van de aanbieding besproken die een invloed hebben op habituatie 
of sensitisatie.  
 

1.5.1 De aard van de niet-contingente prikkelaanbieding 
De frequentie waarmee de prikkel aangeboden wordt lijkt van belang te zijn. Bij elke 
aanbieding van de prikkel daalt de intensiteit van de reactie.  
 

1.5.2 Veranderingen in de aard van de niet-contingente prikkelaanbieding 
Het effect van het herhaald aanbieden van een prikkel (bv. habituatie) kan geniet gedaan 
worden door een andere prikkel onverwacht aan te bieden (= dishabituatie).  
 
Voorbeeld:  
Stel dat men eerst herhaaldelijk een intens licht aanbiedt. De reactie hierop zal minder 
intens worden door het herhaald aanbieden van het licht (habituatie als effect). Indien men 
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daarna echter een luide knal onverwachts aanbiedt, dan zal een nieuwe aanbieding van het 
licht opnieuw een sterke reactie uitlokken (dishabituatie).  
 
Voorbeeld:  
De snelheid van habituatie aan voedsel in het labo bleek een voorspeller van de toename in 
lichaamsgewicht in het daarop volgende jaar.  
 
Dishabituatie toont dus aan dat de oorspronkelijke daling in de intensiteit van de reactie 
niet te wijten is aan een verandering in het gedragsrepertorium.  
 

1.5.3 Temporele aspecten van de niet-contingente prikkelaanbiedingen  
Verschillende temporele aspecten:  

 Massed practice: een prikkel herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden (kort inter-
stimulus interval).  

 Habituatie verloopt sneller.  
 Habituatie minder duurzaam.  

 

 Distributed practice: de prikkel herhaalde malen met langere intervallen aanbieden.  
 Habituatie verloopt trager. 
 Habituatie meer duurzaam.  

 

2. Proces theorieën  
Hier bespreken we 2 theorieën die ieder een verklaring proberen te vinden voor een subset 
van effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen.  
 

2.1 Het model van Sokolov en het model van Bradley  
Model van Sokolov: discrepantie-model.  
Basisidee: elk organisme bouwt voortdurend een model op van de omgeving waarin het zich 
bevindt. Wanneer er een prikkel toegediend wordt die niet opgenomen is binnen dit 
neuronale model, wordt een OR uitgelokt en tegelijkertijd wordt deze nieuwe prikkel in het 
neuronaal model opgenomen. Na herhaalde aanbiedingen van dezelfde prikkel in dezelfde 
context is er geen discrepantie meer tussen de input en de stimulus-representatie en zal het 
OR-mechanisme hierdoor worden geïnhibeerd.  
Zodra er echter enige wijziging in de prikkel optreedt, wordt de OR opnieuw uitgelokt. Zodra 
er dus iets verander, wordt dit onmiddellijk geregistreerd. Vanuit deze visie wordt het ook 
begrijpelijk dat een OR ook kan optreden bij het niet toedienen van een verwachte prikkel 
(bv. tikken van een klok).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De input (1) activeer het OR-mechanisme (waardoor een OR wordt ontlokt) en wordt 
geleidelijk aan mee opgenomen in het neuronale model van de omgeving. Naarmate het 
verschil tussen de omgeving en het neuronale model kleiner wordt, komt de inhiberende 
activiteit via (2) op gang, die de impact van de stimulus op het OR-mechanisme blokkeert. 
Als na habituatie de stimulus niet meer wordt aangeboden, dan wordt door het verschil 
tussen de feitelijke omgeving en het neuronaal model van de omgeving het OR-mechanisme 
geactiveerd (3) waardoor de afwezigheid van de prikkel een OR zal ontlokken.  
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De theorie van Sokolov heeft duidelijke tekortkomingen:  

 Er zijn twijfels gerezen over de bevinding dat afwezige stimuli een OR kunnen 
ontlokken. In het beste geval lijkt dit fenomeen beperkt te zijn tot bepaalde reacties 
(bv. huidgeleiding).  

 De heuristische waarde is beperkt. Zo kan men bv. niet verklaren waarom 
habituatie wordt beïnvloed door de aard van de prikkels en de aard van het 
geobserveerd gedrag.  

 
Bradley stelt een alternatieve theorie voor: de mentale procestheorie.  
Verklaring aard van prikkels:  
Prikkels kunnen een OR ontlokken ofwel op basis van de mate waarin ze nieuw zijn 
(novelty) maar ook op basis van hun motivationele betekenis (significance). 
Verschillende elementen van een prikkel kunnen dus leiden tot een OR en die 
elementen worden op een verschillende wijze beïnvloed door het herhaald aanbieden 
van een prikkel.  

 
Verklaring aard van geobserveerd gedrag:  
Bradley veronderstelt dat verschillende componenten van de OR in verschillende 
mate bepaald worden door novelty en significance. Habituatie treedt dus snel op voor 
OR componenten die door novelty worden bepaald, maar treedt niet snel op voor de 
componenten die door significance bepaald worden.  
 
Conclusie: Habituatie van een component van de OR die enkel bepaald wordt door 
novelty (bv. vertraging van de hartslag) zal even snel optreden voor neutrale prikkels 
dan voor affectieve prikkels. Habituatie van componenten die ook bepaald worden 
door significance zullen echter een tragere habituatie vertonen voor affectieve 
prikkels dan voor neutrale prikkels want de significance van de affectieve prikkels 
verdwijnt slechts langzaam.  

 
Bradley kan dus meer functionele kennis verklaren dan Sokolov door in haar theorie volgende 
bijkomende veronderstellingen te maken:  

 De OR wordt niet enkel bepaald door de novelty maar ook door de significance van 
de stimulus (waarbij novelty en significance hypothetische constructen zijn).  

 Het herhaald aanbieden van een prikkel heeft een ander effect op novelty dan op 
significance.  

 Verschillende componenten van de OR worden op verschillende wijze beïnvloed 
door novelty en significance.  

 
Model van Bradley:  
 
De stimulus (S) activeert een oriëntatie respons 
(OR) op basis van zijn novelty en significance. 
Eerdere aanbiedingen van de stimulus hebben een 
sterk effect op novelty (dikke pijl) en een zwak 
effect op significance (dunne gebogen pijn). 
Sommige OR componenten worden enkel bepaald 
door novelty, andere enkel door significance.  
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2.2 Het opponent-proces model van Solomon  
Het model van Solomon is gericht op de habituatie van reacties en tegenreacties, dus op 
veranderingen in de dynamics of affect. Voorbeelden doen vermoeden dat het herhaald 
aanbieden van een prikkel resulteert in het verzwakken van de reactie en het versterken 
van de tegenreactie.  
 
Solomon ging dit na in het labo door aan honden herhaaldelijk elektrische schokken toe te 
dienen. Hij observeerde de hartslagfrequentie tijdens de aanbieding van de schok (de 
reactie) en na het stoppen van de schok (de tegenreactie).  

 

In de linkerfiguur ziet men een versnelling 
van de hartslag, en die sterker is naarmate 
de schok intenser is. Echter, terwijl de 
schok toegediend wordt, ziet men reeds 
een lichte daling in hartslagfrequentie. In 
de rechter figuur zie je dat de 
hartslagfrequentie niet onmiddellijk 
teruggaat naar de basislijn (niveau van 

hartslag voordat de schok werd aangeboden) maar vertoont het een duidelijke vertraging 
alvorens terug naar de baseline te keren.  
 
Maar wat is dan het effect van het herhaald aanbieden van elektrische schokken op 
dynamics of affect?  
 
De resultaten zijn afkomstig van wat 
Solomon ‘veteran laboratory dogs’ 
noemt, dus honden die reeds vaak 
blootgesteld zijn aan elektrische 
schokken. Links zien de hartslag tijdens 
de schok. Er is helemaal geen 
versnelling meer te merken. Rechts zien we de hartslag na de schok. We zien dat de 
vertraging in hartslag veel meer uitsproken is dan na een eerste toediening.  
 
Conclusie: aanvankelijk lokken emotioneel beladen prikkels sterke primaire reacties uit die, 
qua affectieve toestand, positief of negatief gekleurd zijn. Het ophouden van de prikkel 
brengt het organisme in een tegengestelde toestand (opponent state). Na herhaalde 
aanbiedingen verminderen deze primaire reacties maar wordt de opponent state nog 
sterker.  
 
Om deze veranderingen te verklaren ontwikkelde Solomon de opponent-proces theorie.  
2 hypothetische constructen:  

 a-proces: primair proces dat een emotionele prikkel uitlokt.  
 Constant zolang prikkel duurt.  
 Verandert niet door herhaald aanbieden.  
 Enkel bepaald door aanwezigheid en intensiteit van prikkel.  

 b-proces: het tegenovergestelde van a-proces waarmee het organisme reageert.  
 Vrij zwak en duurt iets langer dan de aanbieding van de prikkel.  
 Na herhaalde aanbiedingen is er een kortere latentie tijd (vlugger uitgelokt). 

Ook groeit het in sterkte en duurt het langer na het ophouden van de prikkel.  
  
Solomon veronderstelt dat de observeerbare emotionele toestand van het organisme de 
resultante is van de som van de toestand van het a- en b-proces.  
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Links wordt weergegeven wat er gebeurt 
bij de 1ste aanbiedingen van de prikkel; 
rechts wat er gebeurt na herhaalde 
aanbiedingen. Bovenaan wordt het verloop 
van de manifeste affectieve reactie 
uitgebeeld die beschouwd wordt als de 
resultante van de onderliggende 
opponente processen a en b.  
 
 
 

 
Enkele belangrijke assumpties:  

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

 Het b-proces kan niet enkel uitgelokt worden door het a-proces maar ook door 
prikkels die herhaaldelijk samen voorkomen met het b-proces.  
 
Bv. iemand die succesvol afkickt van heroïne in een kliniek, zal vaak hervallen als 
hij/zij in situaties komt die gelijken op deze waarin het vroeger druggebruik 
plaatsvond. De verklaring hiervoor is dat prikkels die herhaaldelijk samengaan met 
druggebruik het b-proces op gang brengen.  

 
Deze laatste assumptie is zeer invloedrijk gebleken. Dit succes doet echter vragen rijzen 
over één van de kernassumpties van het opponent-proces model, namelijk het idee dat 
de herhaalde aanbieding van een prikkel zal leiden tot een versterking van het b-proces. 
Telkens als je een prikkel zoals een drug aanbiedt, zullen er immers ook andere prikkels 
aanwezig zijn. Hoe vaker je een drug toedient, hoe meer andere prikkels er gerelateerd 
kunnen worden aan het b-proces, en dus hoe meer het b-proces kan versterkt worden door 
de aanwezigheid van andere prikkels.  
 
Volgens deze visie zouden veranderingen in reacties en tegenreacties bij het gebruik van 
drugs geen voorbeeld zijn van een effect van niet-contingente prikkelaanbieding maar een 
voorbeeld van klassieke conditionering (bv. de verandering in de reactie en tegenreactie 
op de drug wordt veroorzaakt door prikkels die herhaald samen voorkomen met de drug).  
 

 VRAAG & ANTWOORD: zie cursus!  
 
 
 
 
 

Leerdoelen: 
 Kunnen aangeven onder welke voorwaarden klassieke conditionering (als effect) zal 

optreden.  

 Een overzicht kunnen geven van de kernassumpties van de belangrijkste mentale 
proces theorieën van klassieke conditionering.  

 

1. Enkele basistermen en procedures 

1.1 Basistermen  
Klassieke conditionering = de effecten van regelmatigheden in het voorkomen van 
meerdere prikkels.  
 

Hoofdstuk 2: Klassieke conditionering: effecten van regelmatigheden in het 

voorkomen van meerdere prikkels 
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Prototypisch voorbeeld: Pavlov  
Een hond saliveert bij het horen van een bel omdat de bel steeds gevolgd wordt door voedsel.  

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

 Unconditional stimulus (US) of onvoorwaardelijke prikkel (OP): het voedsel.  

 Conditional respons (CR) of voorwaardelijke respons (VR): de toegenomen salivatie 
bij het horen van de bel.  

 Unconditional respons (UR) of onvoorwaardelijke respons (OR): de salivatie die 
ontlokt wordt door het voedsel.  

 
Het is niet altijd duidelijk of een stimulus een CS of US is. Onderscheid: 

 CS: indien men nagaat of de reacties op de prikkel voorwaardelijk zijn (= afhankelijk 
zijn van het verband tussen die prikkel en andere prikkels).  

 US: prikkel die samen met de CS wordt aangeboden en die, via het verband met de 
CS, de reactie op de CS zou kunnen beïnvloeden.  

 
CS wordt aangeduid met een letter uit het alfabet (bv. A, X, Y).  
Aanwezige US wordt aangeduid met het teken ‘+’.  
Afwezige US wordt aangeduid met het teken ‘-‘.  
 

1.2 Procedures 
De procedure om de salivatie te gaan meten (zoals bij Pavlov) is niet zo eenvoudig. Er is bv. 
al vaak een chirurgische ingreep voor nodig. Onderzoekers hebben daarom procedures 
ontwikkeld die veel praktischer zijn in gebruik.  
 
Ter illustratie 2 types van procedures:  

 Studie rond conditionering van de oogknipper reflex:  
Er wordt een apparaat gebruikt waardoor korte luchtstoten worden toegediend in het 
oog. Een dergelijke luchtstoot veroorzaakt een oogknipper reflex. De luchtstoot is 
dus de US; de knipperreflex de UR. Men kan dan de aanbieding van elke luchtstoot 
laten voorafgaan door een toon of lichtje (CS). Als gevolg van het samen aanbieden 
zal de CS na verloop van tijd ook een knipperreflex ontlokken. Het knipperen met de 
oogleden kan automatisch geregistreerd worden via elektrodes die op de oogleden 
worden geplaatst.  

 

 Studie rond vreesconditionering:  
Reacties worden onderzocht die wijzen op negatieve emotionele ervaring. Zo kan 
zweten (bv. vochtige handpalm) een indicatie zijn van de opwinding die deel 
uitmaakt van een angstreactie. Hoe vochtiger de huid (bv. door zweten), hoe groter 
de huidgeleiding, dit is geleiding van elektriciteit over de huid. In studies rond 
conditionering van de huidgeleiding wordt gewerkt met aversieve prikkels zoals 
onaangename elektrische schokken als US en neutrale prikkels zoals figuren (bv. 
driehoek), geluiden of lichtjes als CS. Als gevolg van het samen aanbieden van de CS 
en de aversieve US zal de huidgeleiding toenemen bij aanbieding van de CS. voetnoot 
9 

 

2. Functionele kennis 
Hier bespreken we de belangrijke kennis over de voorwaarden waaronder regelmatigheden 
in het voorkomen van meerder prikkels een invloed hebben op gedrag.  
 

2.1 De aard van de stimuli  
2.1.1 Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen  
2 types van conditionering waarbij 2 speciale soorten stimuli gebruikt worden:  

 Observationele conditionering: sociale stimuli.  
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 Conditionering via instructies: verbale stimuli.  
 
Observationele conditionering is één voorbeeld van sociaal leren.  
 
Sociaal leren = de impact van één specifiek type van regelmatigheid op het gedrag van een 
observatie, meer bepaald regelmatigheden waarbij (a) het gedrag van een betrokken 
model één van de elementen is en (b) het gedrag van de observator geen deel uitmaakt 
van de regelmatigheid.  
 
Voorbeeld:  
Bij observationele conditionering is er een regelmatigheid in het voorkomen van 2 
gebeurtenissen: het gedrag van een model (bv. een angstreactie) en de aanwezigheid van 
een prikkel (bv. een slang).  
Men kan zich ook situaties voorstellen waarin de regelmatigheid bestaat uit het samen 
voorkomen van het gedrag van een model (bv. een rat die op een hendel duwt) en de 
uitkomst van het gedrag van het model (bv. de rat die een voedselbrokje krijgt na het 
drukken op de hendel).  
 
Onderzoek Cook en Harris: conditionering via instructies  
Men vertelt aan PP dat een bepaalde figuur (CS 1, bv. driehoek) gevolgd kan worden door 
een elektrische schok en dat een andere figuur (CS 2, bv. cirkel) nooit gevolgd kan worden 
door een elektrische schok. Bij PP zal meer angst worden geobserveerd na aanbieding van 
de eerste figuur dan na aanbieding van de tweede figuur. Instructies over een CS-US relatie 
is dus al voldoende om een CR tot stand te brengen.  
 

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

Eigenschappen van de CS en US hebben een invloed op de sterkte van gedragsverandering 
die optreedt als gevolg van het verband tussen de CS en US. Bijvoorbeeld:  

 De intensiteit van de prikkels: 
Verbanden waarin opvallende, intense of biologisch belangrijke stimuli betrokken 
zijn zullen meer impact hebben op gedrag.  

 
Naast de invloed van de kenmerken van de CS en US, is er ook een invloed van de intrinsieke 
relatie tussen de CS en de US. Met de intrinsieke relatie bedoelen we de combinatie tussen 
2 prikkels; een interactie tussen kenmerken van de CS en US.  
 
Voorbeeld onderzoek Garcia: aversie leren.  
Ratten werden in een leerfase in een kooi geplaatst waar ze uit een drinkbuije konden 
drinken van water met suiker in. Bij elke aanraking van de opening van het drinkbuisje werd 
automatisch ook een licht en een geluid aangeboden. Er waren dus 2 CSn: de zoete smaak 
van het water en de licht-geluid prikkel. De aard van de US werd gemanipuleerd.  

 Groep 1: lithum-choloride in het water, wat leidde tot misselijkheid.  

 Groep 2: twee seconden na het drinken kreeg men een elektrische schok.  
 
Hierop volgde de testfase waarin de 2 CSn apart werden aangeboden: ofwel werd de licht + 
geluid prikkel gegeven tijdens het drinken van zuiver water, ofwel had het water de 
suikersmaak maar werd de licht + geluid prikkel niet aangeboden.  
 
Resultaat: in de lithiumgroep dronken de dieren heel weinig van het water met de 
suikersmaak; het was alsof die smaak aversief geworden was. De licht + geluid prikkel had 
echter geen invloed op het drinken van het smaakloze water. In de groep met de elektrische 
schokken tijdens de leerfase, dronken de dieren weinig van het water dat samenging met de 
licht + geluid prikkel maar veel van het water met de suikersmaak.  
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Conclusie: er is dus een interactie tussen de aard van de CS 
(smaak of licht+ geluid prikkel) en de aard van de US (lithium of 
schok): wanneer de US lithium is, heeft de smaak van het water 
meer impact op het drinken van de aanwezigheid van de licht + 
geluid prikkel; wanneer de US een elektrische schok is, heeft de 
licht + geluid prikkel meer invloed op het drinken van het water.  
 
 

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

 Appetitieve US: ontlokken een emotionele reactie die vaak positief is en gericht op 
het vervullen van een bepaalde biologische behoefte (prototypisch voorbeeld: 
voedsel).  

 Aversieve US: ontlokken een emotionele reactie die negatief is, zoals angst of 
walging (prototypisch voorbeeld: elektrische schok).  

 
Een CS die gepaard gaat met appetitieve USn lokt vaak ook positieve, appetitieve responsen 
uit, terwijl een CS die gepaard wordt met aversieve USn meestal negatieve reacties 
uitlokken. De eigenschappen van de US bepalen dus de eigenschappen van de CR.  
 
Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen de UR en de CR. Zo werd 
lang gedacht dat de CR identiek was aan de UR die de US ontlokt. Uit onderzoek blijkt echter 
dat deze karikatuur ver verwijderd is van de waarheid. Soms zal de CR zelfs tegenovergesteld 
zijn aan de UR.  
 
Belangrijke ontdekking: US-revaluatie.  
= klassieke conditionering is niet enkel afhankelijk van de eigenschappen van de US tijdens 
conditionering, maar ook van de veranderingen in de US na conditionering.  
 
Voorbeeld: men biedt een toon herhaaldelijk samen aan met voedsel. Men stelt vast dat de 
toon een appetitieve CR (bv. salivatie) uitlokt. Nadien verandert de emotionele waarde van 
het voedsel (bv. door het voedsel te paren met misselijkheid). De US wordt dus ge-her-
evalueert en wordt negatief in plaats van positief.  
 
Ander belangrijk fenomeen: counterconditionering of contra-conditionering.  
= de aard van de US verandert tijdens de CS+ aanbiedingen.  
 
Voorbeeld: men laat een toon eerst herhaaldelijk volgen door een aversieve elektrische 
schok. Hierdoor zal de toon angst uitlokken. Nadien kan men diezelfde toon laten volgen 
door een appetitieve prikkel zoals voedsel. Men stelt vast dat deze verandering in de aard 
van de US leidt tot een verandering in de aard van de CR.  
 

2.2 De aard van het geobserveerde gedrag 
2.2.1 Invloeden op onwillekeurig en willekeurig gedrag 
Het is een misvatting dat het samen voorkomen van prikkels enkel een invloed kan hebben 
op autonome reacties (= gedrag dat gestuurd wordt door het onwillekeurig zenuwstelsel). 
Ook willekeurige gedragingen kunnen echter beïnvloed worden door regelmatigheden in de 
aanwezigheid van prikkels in de omgeving.  
 
Voorbeeld: autoshaping (onderzoek Brown en Jenkins) 
Duiven werden in een skinner-box geplaatst en een metalen plaatje lichte op voordat er een 
graankorrel in het voederbakje kwam. Na enkele aanbiedingen van deze prikkels (lampje-
voedsel) merkt men dat de duif op het plaatje begint te pikken. Er is dus een wijziging in 
willekeurig gedrag als gevolg van een verband tussen 2 prikkels (lampje-voedsel).  
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Deze verandering in gedrag telt enkel als voorbeeld van klassieke conditionering indien men 
zeker is dat de verandering te wijten is aan het verband tussen 2 prikkels en niet aan 
andere factoren.  
 
Onderzoek van Moore toonde ook nog aan dat een autoshaping proef waarin voedsel of 
water als US gebruikt wordt, dat de duif dan ander gedrag stelt. In beide gevallen zal er op 
het oplichtende plaatje gedrukt worden, maar in het ene geval vertoont dit drukgedrag de 
topografie van ‘eetgedrag’ en in het andere geval van ‘drinkgedrag’.  
 
Conclusie: De aard van de reacties ten opzichte van het oplichten van het mentale plaatje 
wordt dus bepaald door de aard van de prikkel die gepaard gaat met het oplichten van het 
metalen plaatje.  
 

2.2.2 Drie types van gedrag 
3 types van gedrag bestudeerd:  

 Preparatorische responsen: 
 Responsen waarvan men vermoed dat ze het organisme op een bepaalde 

wijze voorbereiden op de komst van een bepaalde prikkel.  
 Zowel appetitieve als aversieve responsen.  
 Niet altijd adaptief (nuttig voor het vervullen van doelen).  
 Bv. een aversieve respons zoals freezing kan de detectie van aversieve 

prikkels makkelijker maken en daardoor de impact van de aversieve prikkel 
verminderen.  

 

 Veranderingen in oordelen over verbanden:  
 Aan PP laat men situaties zien waarin bepaalde cues (of CSn) en bepaalde 

uitkomsten (of USn) aan- of afwezig zijn. Dan dient de PP een oordeel te 
vellen over de sterkte van de relatie tussen de aanwezigheid van de cue en 
de aanwezigheid van de uitkomst.  

 Indien dergelijke contingentie oordelen beïnvloed worden door het 
eigenlijke verband tussen de 2 prikkels, kunnen we stellen dat een bepaald 
gedrag (namelijk het contingentie oordeel dat men geeft) beïnvloed wordt 
door het al dan niet samen aanbieden van prikkels.  

 Voorbeeld: voedselallergie paradigma.  
Aan PP wordt verteld dat ze informatie krijgen over een patiënt die allergisch 
is aan bepaalde soorten van voedsel. OP iedere proefbeurt wordt aangegeven 
wat de patiënt gegeten heeft tijdens een bepaalde maaltijd en wordt ook 
aangegeven of de patiënt een allergische reactie vertoonde na de maaltijd. 
Elke proefbeurt komt dus overeen met een afzonderlijke maaltijd. OP basis 
van die info moet de PP dan achteraf voor ieder soort van voedsel aangeven 
in hoeverre dat voedsel zal leiden tot een allergische reactie. Uit de 
resultaten blijkt dat oordelen over het (causale) verband tussen voedsel en 
de allergische reactie beïnvloed worden door de info over het samen 
voorkomen van voedsel en allergie.  

 

 Veranderingen in evaluatieve reacties: 
 Onder welke voorwaarden leidt het samen aanbieden van prikkels tot een 

verandering in hoe positief of negatief men die prikkels vindt?  
 Evaluatieve reacties worden gemeten via directe bevraging of op een 

indirecte manier via valentie-afhankelijke fysiologische of gedragsmatige 
responsen.  

 Evaluatieve conditionering = veranderingen in evaluatieve responsen die het 
resultaat zijn van regelmatigheden in het voorkomen van prikkels.  
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 Voorbeeld: beeld-beeld procedure (Levey en Martin).  
Tijdens een eerste fase krijgt de PP een reeks foto’s bv. van gezichten van 
onbekende personen. Voor elk van deze foto’s moet de PP aangeven hoe 
aangenaam of onaangenaam hij/zij die foto vindt, bv. door een rating te 
geven op een schaal van -100 tot +100. OP basis van deze ratings selecteert 
de proefleider foto’s die als neutraal, positief of negatief werden beoordeeld. 
Daarna stelt de proefleider paren van foto’s samen die bestaan uit een 
neutrale foto en een positieve foto en paren die bestaan uit een neutrale foto 
en negatieve foto. Vaak worden ook paren van neutrale stimuli gemaakt die 
dan dienen als controle. 
In de tweede fase wordt op iedere proefbeurt een stimulus-paar aangeboden. 
De neutrale foto verschijnt meestal eerst voor 1 seconde, dan 1 seconde niets, 
en dan de positieve of negatieve foto voor 1 seconde. De volgende proefbeurt 
begint 7 seconden later. OP die manier worden bepaalde neutrale foto’s dus 
herhaaldelijk gevolgd door een positieve foto terwijl andere neutrale foto’s 
herhaaldelijk worden gevolgd door een negatieve foto.  
Nadien moeten de PP opnieuw de valentie van de aangeboden foto’s 
beoordelen op -100 tot +100 schaal. Meestal stelt men vast dat neutrale foto’s 
die gepaard werden met positieve foto’s nadien positiever beoordeeld worden 
dan neutrale foto’s die gepaard werden met negatieve foto’s.  

 
 Stemt overeen met klassieke conditioneringsprocessen: 

 CS: neutrale prikkels.  
 US: negatieve en positieve prikkels.  
 CR: verandering in valentie.  

 
Het enige unieke ligt in het feit dat men gaat kijken naar veranderingen in 
evaluatieve responsen ten opzichte van de CSn in plaats van preparatorische 
responsen of contingentie oordelen.  

 

2.2.3 Onbewust leren: de samenhang tussen verschillende geconditioneerde 
veranderingen in gedrag 

Vanuit een cognitief perspectief kunnen verbale oordelen over verbanden ons informeren 
over de vraag of kennis die conditionering medieert, bewust toegankelijk is.  
 
Vanuit een functioneel perspectief gaat onderzoek rond onbewust leren louter over het feit 
dat verschillende types van gedrag (bv. oordelen over verbanden vs. veranderingen in 
huidgeleiding) op een verschillende wijze kunnen beïnvloed worden door regelmatigheden 
in de omgeving (bv. indien het samengaan van prikkels geen impact heeft op oordelen maar 
wel op veranderingen in huidgeleiding). voetnoot 10 
 
Uit onderzoek naar onbewuste conditionering komt 1 duidelijke conclusie naar voor: vaak 
is het zo dat een verband tussen prikkels in de omgeving een invloed moet hebben over 
oordelen over dat verband opdat het ook een invloed kan hebben op ander gedrag.  
 
Onderzoek Dawson en Schell:  
PP werden blootgesteld aan een verband tussen het verschijnen van een licht als CS en een 
elektrische schok als US. Ze onderzochten de voorwaarden waaronder dit verband 
resulteerde in een verandering in huidgeleiding tijdens de aanbieding van de CS en vroeger 
ook aan PP om bij iedere aanbieding van de CS te beschrijven in welke mate ze de US 
verwachten. Ze stelden vast dat een verandering in huidgeleiding pas optrad nadat een 
verandering in US verwachting was opgetreden.  
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In andere studies toonden ze aan dat factoren die verhinderen dat er veranderingen in 
verwachtingen optreden (bv. het maskeren van de CS), ook verhinderen dat er veranderingen 
in huidgeleiding optreden.  
 
Vanuit een cognitieve visie impliceert het dat bewuste kennis heel belangrijk is voor het 
optreden van conditionering! De vraag blijft echter bestaat of conditionering ook onbewust 
kan optreden. In deze cursus wordt besloten dat conditionering toch vaak een contingentie-
bewustzijn vereist en dat het meestal mogelijk zal zijn om veranderingen in contingentie-
oordelen te observeren vooraleer er andere effecten optreden van het samen aanbieden van 
prikkels.  
 

2.3 De eigenschappen van het organisme 
Vrijwel alle dieren zullen klassieke conditionering vertonen onder voorwaarden die de kans 
op overleven en voortplanting bevorderen. Deze gelijkenissen impliceren echter niet dat 
het onderliggende mechanisme altijd hetzelfde is.  
 
Er zijn ook duidelijke verschillen tussen diersoorten in de voorwaarden waaronder 
klassieke conditionering optreedt. Zo toont onderzoek naar de invloed van intrinsieke 
relaties steeds aan dat de ene diersoort sterker beïnvloed wordt door bepaalde 
regelmatigheden dan de andere diersoort. Bv. zoogdieren kunnen sneller verbanden leren 
tussen smaak van voedsel en misselijkheid, terwijl vogels sneller verbanden leren tussen 
kleur van voedsel en misselijkheid.  
Deze selectiviteit in leren van verbanden tussen prikkels is reeds van bij de geboorte 
aanwezig en wijst op een genetisch bepaalde invloed van leren.  
 
Conditionering wordt gezien als een adaptief fenomeen dat voorkomt in natuurlijke 
situaties. Deze visie heeft 2 belangrijke implicaties naar hoe men conditioneringsonderzoek 
gaat uitvoeren.  

 Men gebruikt best CSn die in de leefwereld van het organisme vaak samen 
voorkomen met de US, bv. omdat het mogelijke oorzaken zijn van de US (bv. 
voedsel met een bepaalde smaak als CS en misselijkheid als US).  

 
Domjan noemt deze CSn ‘ecologisch valide’ Onderzoek:  
Mannelijke kwartels kregen herhaaldelijk een nagemaakte vrouwtjes kwartel (CS) te 
zien net voordat ze toegang kregen tot een echte vrouwtjes kwartel en hiermee 
seksueel contact hadden (US). Als gevolg van deze ‘paringen’, steeg het aantal keer 
dat de mannetjes een poging deden om met het nagemaakte vrouwtje (CS) te paren. 
Deze verandering trad niet op indien de CS niet het hoofd had van een vrouwtjes 
kwartel. voetnoot 11 
 

 Men besteedt vooral aandacht aan adaptieve conditioneringseffecten.  
Een belangrijk adaptief effect kan zijn dat het organisme op een meer efficiënte 
manier omgaat met de US.  
 
Domjan geeft een overzicht van bevindingen die aantonen dat conditionering als 
procedure kan leiden tot veranderingen in de UR.  
Aan mannelijke kwartels werd een nagemaakte vrouwtjes kwartel getoond (CS) net 
voordat ze toegang kregen tot een echte vrouwtjes kwartel en hiermee seksueel 
contact hadden (US). Tijdens een daarop volgende testfase werd het eigenlijke 
seksuele contact met het echte vrouwtje (US) op allerlei manieren geëvalueerd en 
werd nagegaan of een voorafgaande aanbieding van de CS een invloed had op de 
efficiëntie van het seksuele contact. Hieruit bleek dat na aanbieding van een CS, het 
seksuele contact efficiënter was dan zonder de aanbieding van de CS. Deze effecten 
werden enkel bekomen nadat de CS voor de testfase gepaard was met de US.  
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2.4 De invloed van de bredere context 
Een secundaire taak die de aandacht weg richt van het verband tussen de CS en de US zal 
klassieke conditionering minder sterk maken. Een secundaire taak die de aandacht richt op 
het verband tussen de CS en de US zal klassieke conditionering sterker maken. voetnoot 12 
 

2.5 Kenmerken van de CS-US relatie en veranderingen in die kenmerken  
We bespreken het belang van verschillende aspecten voor het optreden van klassieke 
conditionering. Hierbij bespreken we voornamelijk studies rond veranderingen in 
preparatorische en consumatorische responsen.  
 

2.5.1 De aard van het spatio-temporele verband 
Prikkels kunnen op verschillende manieren samen voorkomen in tijd en ruimte:  

 Contigue relatie: op minstens één moment zijn prikkels samen aanwezig in tijd en 
ruimte.  

 Contingente relatie: een statistisch verband in de aanwezigheid van 2 prikkels; over 
verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van de ene prikkel 
afhankelijk van de aanwezigheid van een andere prikkel.  

 
Wat voor soort van verband/regelmatigheid moet er zijn opdat klassieke conditionering zal 
optreden?  
 
A. Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 
In de leerpsychologie werd het samen voorkomen in tijd en ruimte – de spatio-temporele 
contiguïteit – van 2 gebeurtenissen vaak als noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor 
leren van een verband tussen 2 prikkels beschouwd. Later werd echter beargumenteerd dat 
contingentie belangrijker is.  
 
Contingentie = een systematiek in het samen voorkomen van 2 prikkels. Hierbij is het 
logische of statistische verband van belang. Logisch gezien spreekt men van een verband 
tussen de aanwezigheid van 2 prikkels indien de kans op aanwezigheid van de ene prikkel 
afhankelijk is van de aanwezigheid van de andere prikkel.  
 
Logisch verband:  

 Positief verband/positieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US 
waarschijnlijker is indien de CS aanwezig is dan indien de CS afwezig is.  

 Negatief verband/negatieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US minder 
waarschijnlijk is bij aanwezigheid dan bij afwezigheid van de CS.  

 
Statistisch wordt de probabiliteit van de US gegeven de aanwezigheid van de CS uitgedrukt 
als p(US/CS) en de probabiliteit van de US gegeven de afwezigheid van de CS als p(US/~CS). 
Beide probabiliteiten zijn afhankelijk van de frequentie van 4 mogelijke gebeurtenissen:  

 De CS en de US zijn aanwezig (a). 

 De CS is aanwezig maar de US is afwezig (b). 

 De CS is afwezig maar de US is aanwezig (c).  

 Zowel de CS als de US zijn afwezig (d).  
 
De p(US/CS) is gelijk aan de frequentie van cel a gedeeld door de 
gezamenlijke frequentie van cellen a en b.  
De p(US/~CS) is gelijk aan de frequentie van cel c gedeeld door de 
gezamenlijke frequentie van cellen c en d.  
 
De sterkte van het verband (delta P) wordt als volgt bepaald:  

∆P = p(US/CS) – p(US/~CS) = (a/(a+b)) – (c/(c+d)).  
 

Vierveldentabel 
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Delta P geeft dus weer in hoeverre de aan- of afwezigheid van de US samengaat met de aan-
of afwezigheid van de CS.  
 
Rescorla heeft aangetoond dat:  

 CRs zij niet enkel afhankelijk van de waarde van cel a, maar ook van de waarde 
van andere cellen in de vierveldentabel.  

 Excitatorische conditionering: treedt op zodra er een positieve contingentie 
is (p(US/CS) > p(US/~CS).  

→ een excitatie van een bepaald gedrag.  
 

 Inhibitorische conditionering: treedt op zodra er een negatieve contingentie 
is (p(US/CS) < p(US/~CS).  

→ een inhibitie van een bepaald gedrag. voetnoot 13 
 

 Er een duidelijke relatie is tussen de waarde van delta P en de aard van de 
veranderingen in gedrag.  

 Wanneer ∆P = 0 (geen contingentie): geen verandering in gedrag, zelfs 
wanneer de CS en US soms wel voorkomen.  

 Doet vermoeden dat contiguïteit (CS en US komen soms samen voor) geen 
voldoende voorwaarde is voor conditionering.  

 
Het is dus niet eenvoudig om de mate van contingentie tussen prikkels op een 
eenduidige manier te bepalen. Het berekenen van de contingentie tussen 2 prikkels 
is dus maar mogelijk zo men op artificiële wijze een tijdseenheid creëert. Maar het 
afbakenen van situaties is altijd arbitrair waardoor het nooit absoluut zeker is hoe 
men de situaties moet afbakenen.  

 
B. Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 
Bevindingen die aantonen dat zelfs de aanwezigheid van een statistische contingentie tussen 
2 prikkels niet voldoende is om klassieke conditionering te observeren.  
 

 Overshadowing: 
Twee condities worden vergeleken. In de ene conditie is X steeds de enige CS op een 
trial en wordt X steeds gevolgd door de US (X+). In de andere conditie wordt X steeds 
aangeboden met een andere CS (CS A). Beide worden gevolgd door de US (AX+). Als 
nadien de CR ten opzichte van X wordt gemeten, stelt men vast dat die CR sterker is 
in de 1ste conditie (X+) dan in de 2de conditie (AX+). Het lijkt alsof de aanwezigheid 
van A het effect van de X-US relatie ‘overschaduwt’.  

 

 Blokkering: Kamin. 
Prikkel A (bv. een visueel signaal) wordt in een eerste fase steeds gevolgd door een 
elektrische schok (A+). In een tweede fase wordt prikkel A samen met prikkel X (bv. 
een geluid) aangeboden. Deze compound van beide prikkels worden nu gevolgd door 
schok (AX+). In een daaropvolgende testfase wordt X alleen aangeboden. In een goed 
ontworpen blocking experiment zijn er ook nog controle condities waarin de eerste 
fase wordt weggelaten of waarin een derde prikkel wordt aangeboden tijdens de 
eerste fase (B+).  
Men spreekt van blocking wanneer de CR die door X ontlokt wordt tijdens de testfase 
zwakker is in de experimentele conditie dan in de controle condities. Er is volledige 
blocking als X geen enkel CR ontlokt in de experiementele conditie (maar wel in de 
controle conditie).  
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Wat is volgens jou het nut van de tweede controle conditie, dus deze waarin in de eerste 
fase B+ trials worden aangeboden?  
 
Overwegingen: 
Om te besluiten dat blocking heeft plaatsgevonden, moet men zeker zijn dat de verzwakte 
CR ten opzichte van X te wijten is aan de A-US relatie.  
 
De eerste conditie is echter niet perfect, want die verschilt met de experimentele conditie 
ook met betrekking tot het totale aantal USn dat wordt aangeboden. De tweede controle 
conditie is wel gelijkgesteld met de experimentele conditie met betrekking tot het aantal 
US aanbiedingen. Toch is ook deze conditie niet perfect omdat deze verschil van de 
experimentele conditie niet enkel met betrekking tot de A-US relatie maar ook met 
betrekking tot het totaal aantal prikkels. Hoewel het niet helemaal duidelijk is waarom dit 
verschil in procedure kan leiden tot een verschil in CR voor X, is het toch veilig om daarom 
de eerste controle conditie mee op te nemen in het design omdat deze wel controleert voor 
dat verschil.  
 
 
Backward blocking (achterwaartse blokkering) = de CR op X wordt verzwakt door A+ trials 
aan te bieden na de AX+ trials (dus AX+ gevolgd door A+).  
 
Het is dus niet mogelijk dat een sterke A-US relatie het leren van de X-US relatie blokkeert 
omdat de A-US relatie pas na de AX+ trials versterkt wordt.  
 
Bevindingen zoals overshadowing en blocking doen vermoeden dat de invloed van een 
verband tussen prikkels en gedrag afhankelijk is van de mate waarin er sprake is van een 
conditionele contingentie tussen 2 prikkels.  
 
Conditionele contingentie = de contingentie tussen 2 prikkels in situaties waarin aan een 
bepaalde voorwaarde (conditie) voldaan is.  
 
De voorwaarde waaraan voldoende moet zijn is dat de situaties enkel verschillen met 
betrekking tot de aanwezigheid van de CS. Een correcte inschatting van de sterkte van het 
verband tussen X en de US kan enkel gebeuren door de kans op de US te vergelijken in 
situaties die enkel verschillen met betrekking tot de aan- of afwezigheid van X.  
 
Conditionele probabiliteit:  

∆Pc = p(O/A.X) – p(O/A.~X)  
 

 p(O/A.X): probabiliteit van de US wanneer zowel A als X aanwezig zijn.  

 p(O/A.~X): probabiliteit van de US wanneer enkel A aanwezig is.  
 
Men kan delta Pc berekenen via de vierveldentabel als men rekening houdt 
met proefbeurten waarop A aanwezig is, dus via het bepalen van het aantal 
AX+, AX-, A+ en A- proefbeurten.  
 
Op het functionele niveau kan men blocking dus beschrijven als een voorbeeld van de 
impact van conditionele contingentie op gedrag: het toont aan dat in situaties waarin X 
steeds samen voorkomt met andere CSn, de CR voor X bepaald wordt door de mate van 
conditionele contingentie en dus niet de mate van contingentie.  
Merk op dat conditionele contingentie enkel belangrijk is wanneer X steeds samen voorkomt 
met A.  

DOORDENKER 1: Controle condities voor het vaststellen van blocking 
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Hoe kan je overshadowing verklaren op basis van de veronderstelling dat conditionering 
bepaald wordt door conditionele contingentie.  
 
Overwegingen: 
In een overshadowing situatie zijn er enkel trials waarin zowel A als X aanwezig zijn en trials 
waarin er geen CS aanwezig is. Het is dan ook onmogelijk om situaties te vergelijken die 
enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van X. De conditionele contingentie 
kan dan ook niet bepaald worden.  
In de controle conditie waarin er wel X+ trials zijn, kunnen wel situaties vergeleken worden 
die enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van X. In de X+ conditie is de 
contingentie dus positief.  
 
C. Indirecte verbanden 
Prikkels kunnen ook onrechtstreeks met elkaar gerelateerd zijn. Stel dat een toon steeds 
gevolgd wordt door een licht en dat een licht steeds gevolgd wordt door een elektrische 
schok. In dit geval is er geen rechtstreekse relatie tussen de toon en de schok.  
 
Sensoriële pre-conditionering = 2 neutrale prikkels (bv. toon en licht) eerst samen worden 
aangeboden (fase 1) en wanneer pas daarna de 2de neutrale prikkel wordt gepaard met de 
US (bv. licht en schok).  
 
Hogere-orde conditionering = de volgorde van de twee fases worden omgekeerd (bv. eerst 
licht-schok en pas daarna toon-licht).  
 
Beide vormen van conditionering zijn wel afhankelijk van de (conditionele) contingentie van 
de onderliggend (eerste orde) relaties. (Conditionele) contingentie is dus indirect wel 
noodzakelijk voor het effect van indirecte verbanden.  
 

2.5.2 Veranderingen in de aard van het verband 
Spatio-temporele verbanden tussen prikkels (= regelmatigheden in het voorkomen van 
prikkels in tijd en ruimte) zijn niet noodzakelijk onveranderlijk.  
 
A. Geen verband gevolgd door wel een verband 
CS-preexposure, US-preexposure en de afwezigheid van contingentie.  
 
Wanneer er aanvankelijk geen verband is tussen een CS en een US, dan kan dit het gevolg 
zijn van het feit dat CS steeds alleen voorkomen is, en dat de US steeds alleen voorkomen 
is, of dat beide voorkomen maar op een niet-contingente manier. Gevolg: ze verkleinen en 
vertragen het effect van het verband tussen de CS en de US.  
 
A1. Effecten van CS-preexposure 
= procedures waarin de CS herhaaldelijk wordt aangeboden voor de aanbieding van het 
verband tussen die CS en US.  
 
Voorbeeld:  
In een eerste fase laat men aan een proefdier herhaalde malen een toon horen (CS-
preexposure fase). In een tweede fase laat men de toon als signaal voorafgaan aan een 
elektrische schok (CS-US conditioneringsfase). Nu blijkt dat het proefdier het verband tussen 
toon en schok veel moeilijker leert dan een proefdier uit de controle-conditie waarin de 
eerste achterwege is gebleven. Vaak wordt hiervoor de term ‘latente inhibitie’ of 
preexposure-effect gebruikt.  
 

DOORDENKER 2: Overshadowing en conditionele contingentie 
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Ook bij functionele analyse kan je je volgende vraag stellen: kan ik een bepaald fenomeen 
(bv. het CS-preexposure effect) beschrijven in termen van een ander gekend fenomeen (bv. 
de impact van andere moderatoren op klassieke conditionering). Hierbij kan men denken 
aan 2 andere moderatoren:  

 Intensiteit of opvallendheid van de CS:  
Een CS die vaak wordt aangeboden kan als minder intens of belangrijk worden 
ervaren.  
 

 De statistische contingentie tussen de CS en de US: 
De CS-preexposure zijn ook CS-alleen trials. Ze zullen dus de contingentie tussen de 
CS en US verkleinen.  

 
De CS-preexposure procedure kan ingezet worden in situaties waarin conditionering 
negatieve effecten kan hebben op het welzijn van mensen.  
Bv. kinderen zullen minder schrik (CR) ontwikkelen voor de tandarts (CS) wanneer ze voor 
hun eerste behandeling (CS-US verband) kunnen kennismaken met de tandarts en uitvoerig 
de omgeving met al wat erbij hoort kunnen verkennen (CS-preexposure).  
 
 
 
Wat is volgens jou de link tussen het effect van CS-preexposure en habituatie?  
 
Overwegingen: 
Je kan beide zien als effecten van niet-contingente prikkel aanbiedingen. Bij habituatie is 
het effect een reductie in de intensiteit van de oorspronkelijke reactie die een prikkel 
ontlokt. Bij CS-preexposure is het effect een vertraging in klassieke conditionering. Merk op 
dat een functionele verklaring van CS-preexposure effecten in termen van een daling in de 
opvallendheid van de CS impliceert dat het CS-preexposure effect een indirect gevolg is van 
habituatie. Door het herhaald aanbieden van de CS daalt de mate waarin de CS een 
oriëntatierespons ontlokt (habituatie-effect) wat op zijn beurt resulteert in een zwakker 
conditioneringseffect.  
 
A2. Effecten van US-preexposure 
 = de US wordt herhaaldelijk aangeboden voordat de CS met die US wordt gepaard.  
 
Ook dit leidt tot een vertraging en verzwakking van het effect van het CS-US verband.  
Voorbeeld:  
In een eerste fase krijgt een proefdier herhaalde malen een elektrische schok toegediend 
(US). In de tweede fase gaat aan de schok een toon vooraf (CS). De resultaten tonen aan dat 
de toon minder angst ontlokt indien de schok voordien alleen werd aangeboden dan wanneer 
de schok niet werd aangeboden.  
 
Er zijn minstens 2 functionele verklaringen van het effect in termen van andere 
moderatoren van conditionering:  

 Het is mogelijk dat de US aanbiedingen de intensiteit van de US vermindert 
(habituatie) waardoor het effect van het CS-US verband zal verzwakken. 

 Het effect van de US aanbiedingen kan ook te wijten zijn aan de daling in de 
statistische contingentie tussen de CS en de US.  

 
A3. Effecten van de afwezigheid van een verband 
Niet enkel de aanwezigheid van een verband kan een invloed hebben op het gedrag, maar 
ook de afwezigheid van een verband. Organismen kunnen ook leren dat er geen verband 
bestaat tussen prikkels (waardoor ze nadien trager leren dat er wel een verband is).  
 

DOORDENKER 3: Het CS-preexposure effect en habituatie 
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B. Een verband gevolgd door geen verband 
CS-postexposure, US-postexposure, en de afwezigheid van contingentie.  
 
B1. Effecten van CS-postexposure 
= het aanbieden van de CS op zich na de aanbieding van een (contingent) verband tussen die 
CS en US.  
 
Men wil weten hoe men geconditioneerd gedrag weer kan laten verdwijnen (= extinctie of 
uitdoving). Het volstaat om de CS herhaaldelijk op zich aan te bieden.  
 
Voorbeeld:  
We bieden eerst herhaaldelijk een toon aan met een elektrische schok. Als gevolg van deze 
contingentie relatie zal de toon een geconditioneerde angstreactie ontlokken (CR). Wanneer 
men echter nadien de toon herhaaldelijk aanbiedt zonder de schok, zal de angstreactie ten 
opzichte van de toon zwakker worden iedere keer dat men de toon alleen aanbiedt.  
 
Extinctie is echter niet permanent en treedt soms zelfs niet op. Een uitgedoofde CR kan na 
verloop van tijd soms weer spontaan hersteld worden (= spontaan herstel). Een andere 
bevinding is dat CS-postexposure niet leidt tot uitdoving wanneer het plaats vindt in een 
andere context dan deze waarin het CS-US verband werd geleerd (bv. blauwe of groene 
kamer). Dit fenomeen staat bekend als renewal.  
 
Voorbeeld:  
Een dier wordt blootgesteld aan een CS (bv. toon) – US (bv. schok) (CS+ trials) relatie in een 
blauwe kamer. Men stelt vast de CR tijdens deze fase gradueel sterker wordt. Daarna wordt 
het dier overgebracht naar een groene kamer, waar de aanbieding van de CS niet wordt 
gevolgd door de aanbieding van de US (CS- trials). Dit leidt tot het verdwijnen van de CR. 
Indien men het dier echter terugplaatst in de oorspronkelijke leercontext (blauwe kamer) 
of in een nieuwe context (gele kamer) zal de aanbieding van de CS onmiddellijk weer een 
CR uitlokken, net alsof de uitdoving in de groene kamer nooit heeft plaatsgevonden.  
 
Ook kan CS-postexposure niet leiden tot uitdoving, zelfs wanneer ze plaatsvinden in dezelfde 
context als de CS+ trials. Zo zal uitdoving minder snel optreden of zelfs niet optreden bij 
biologisch relevante CSn.  
 
Voorbeeld:  
Foto’s van biologisch relevante CSn (bv. spinnen) of biologisch minder relevante CSn (bv. 
bloemen) werden herhaald gevolgd door elektrische schokken. Na deze fase ontlokten alle 
CSn een angstreactie. Tijdens de tweede fase werden de Sn aangeboden zonder de 
elektrische schokken. De daling in de CR ten opzichte van biologisch relevante CSn was 
minder sterk dan die ten opzichte van de biologisch minder relevante CSn.  
 
Ook de aard van het geobserveerde gedrag lijkt een invloed te hebben op de mate waarin 
uitdoving optreedt. Zo lijken geconditioneerde veranderingen in valentie (evaluatieve 
conditionering) veel minder gevoelig aan de effecten van CS-postexposure.  
 
Voorbeeld:  
Wanneer een foto X negatief is geworden omdat deze samenging met een negatieve foto, 
zal X die negatieve valentie grotendeels behouden zelfs indien X nooit meer gevolgd wordt 
door deze negatieve foto.  
 
B2. Effecten van US-postexposure 
Effecten van US-postexposure zijn vastgesteld maar treden ook vaak niet op.  
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Voorbeeld:  
Als men na het paren van een toon en een schok, de schok alleen aanbiedt, zal de CR ten 
opzichte van de toon soms verzwakken.  
 
B3. Effecten van de afwezigheid van een verband 
Studies rond het omkeren van verbanden (contingency reversal):  
In een eerste fase wordt een bepaalde CS A gevolgd door de US terwijl een andere CS B niet 
gevolgd wordt door de US. Tijdens de tweede fase wordt A niet meer gevolgd door de US 
terwijl B wel wordt gevolgd door de US. Nadien gaat men na of de CR ten opzichte van A en 
B vooral bepaald wordt door het verband in de eerste fase of in de tweede fase.  
 
Men spreekt van primacy effect indien het eerste verband meer doorweegt (dus wanneer 
de CR op A sterker is) en van recency effect wanneer het tweede verband meer invloed 
heeft (dus wanneer de CR op B sterker is).  
Bij het leren van contingentie oordelen blijkt dat recency effecten sterker worden naarmate 
men tijdens 2 leerfases vaker om een oordeel vraagt.  
 
C. De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 
Vaak zal een verband tussen 2 prikkels enkel bestaan onder bepaalde voorwaarden.  
 
Voorbeeld: autoshaping. 
Gedurende 15 seconden wordt een achtergrondgeluid aangeboden dat tijdens de laatste 5 
seconden samenvalt met een verlichte druksleutel, onmiddellijk gevolgd door de toediening 
van voedsel. Tussendoor wordt de verlichte druksleutel ook aangeboden zonder 
voorafgaande geluid en niet gevolgd door voedsel. Na verloop van tijd zal de duif uitsluitend 
op de verlichte druksleutel pikken als er geluid aan voorafgaat.  
 
Er zijn 2 functionele analyses mogelijk:  

 Er is een CS-US verband, namelijk een verband tussen het oplichten van de 
druksleutel en het krijgen van voedsel. Dit verband is echter slechts geldig in 1 
bepaalde situatie, namelijk nadat het achtergrondgeluid is aangeboden.  

 
Het achtergrondgeluid is dan een occasion setter (= een signaal dat aangeeft 
wanneer een relatie tussen een CS en US opgaat).  

 Positieve occasion setter: de aanwezigheid van het geluid geeft aan dat de 
CS-US relatie geldig is.  

 Negatieve occasion setter: de aanwezigheid van het geluid geeft aan dat de 
CS-US relatie niet geldig is.  

 
Occasion setting = vaststelling dat CRs afhankelijk kunnen zijn van occasion setters.  

 

 Er zijn 2 verschillende verbanden met elk een unieke CS. Het achtergrondgeluid 
en het oplichten van de druksleutel kunnen immers gezien worden als 1 
samengestelde CS of compound CS. Die compound is meer dan de som van de 2 
elementen.  

 
 
 
Wat is volgens jou het verband tussen het fenomeen van renewal in uitdoving en het 
fenomeen van occasion setting? Probeer ook spontaan herstel in verband te brengen met 
occasion setting.  
 
 
 

DOORDENKER 4: De relatie tussen renewal en occasion setting 
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Overwegingen: 
In renewal studies kan de context die aanwezig is tijdens uitdoving, beschouwd worden als 
een negatieve occasion setter. Bij spontaan herstel kan men tijd zien als een context. 
Tijdens de eerste periode wordt de CS gevolgd door de US en bij de tweede tijdsperiode niet 
meer. De aanwezigheid van de tweede tijdsperiode is dus een signaal dat aangeeft dat de 
CS niet gevolgd wordt door de US. Wanneer die tijdsperiode opnieuw verstreken is, zal de 
CS opnieuw een CR ontlokken.  
 

2.5.3 De manier waarop het verband wordt gerealiseerd 
Men kan het moment van aanbieding van de CS en US variëren:  

 Forward of voorwaarts conditioneringsprocedure: de start van de aanbieding van 
de CS kan plaatsvinden voor de start van de aanbieding van de US.  

 Simultane conditioneringsprocessen: de start van de aanbieding van de CS is 
simultaan met de start van de aanbieding van de US.  

 Backward of achterwaartse conditioneringsprocessen: de start van de aanbieding 
van de CS is na de start van de aanbieding van de US.  

 
De backward procedures resulteren vaak in kleinere effecten van de twee andere types. 
Een andere wetmatigheid is dat de effecten kleiner worden naarmate er meer tijd 
verstrijkt tussen het einde van de aanbieding van de CS en het begin van de aanbieding van 
de US.  
 

3. Mentale proces theorieën  
Twee klassen van theorieën: 

 Associatieve modellen: het effect van verbanden in de omgeving op gedrag wordt 
gemedieerd door het vormen van associaties tussen representaties in het geheugen.  

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

 

3.1 Associatieve modellen  
Het onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van 2 prikkels, leidt tot de vorming en 
aanpassing van associaties in het geheugen.  
 
We maken een onderscheid tussen S-R modellen die uitgaan van de veronderstelling dat 
leren gebaseerd is op het vormen van associaties tussen stimuli en responsen en S-S 
modellen die uitgaan van de veronderstelling dat leren gebaseerd is op het vormen van 
associaties tussen representaties van stimuli.  

 
 
 
 

Associatieve modellen verschillen met elkaar met betrekking tot assumpties over (1) de 
voorwaarden waaronder associaties gevormd worden, (2) de elementen die betrokken zijn 
in de associaties en (3) de voorwaarden waaronder associaties in het geheugen een invloed 
hebben op gedrag.  
 

3.1.1 S-R modellen  
A. De kern van S-R modellen  
Volgens S-R modellen wordt er een associatie gevormd tussen de sensorische representatie 
van de CS en de motorische representatie van de UR. Een prototypisch S-R modellen gaat er 
dus vanuit dat contiguïteit tussen de CS en UR een voldoende en noodzakelijke 
voorwaarde is voor het vormen van S-R associaties. Eens de S-R associatie gevormd is, kan 
de CS via deze associatie de UR activeren, wat leidt tot de CR. De US is dus enkel belangrijk 
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om de UR te ontlokken en er voor te zorgen dat de CS en UR samen voorkomen. Er wordt 
niet geleerd over de US maar door de US.  
 

 
(1) Het samen voorkomen van CS en UR is voldoende voor het vormen van een associatie 
tussen de representatie van de CS (S) en de UR (R) in het geheugen. (2) na het vormen van 
de S-R associatie is het aanbieden van de CS een voldoende voorwaarde voor de verandering 
in gedrag: de CS ontlokt dan een CR die identiek is aan de UR (3).  
 
B. Algemene evaluatie van S-R modellen  
Hoewel S-R modellen in staat zijn om te verklaren dat het samen aanbieden van 2 prikkels 
kan leiden tot veranderingen in gedrag, is het prototypische S-R model in tegenspraak met 
verschillende bevindingen.  
 
B1. Niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie bepaalt of er klassieke 
conditionering zal optreden 
Dit is in strijd met de vaststelling dat niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie de 
belangrijke determinant is van klassieke conditionering. Contiguïteit is dus geen voldoende 
voorwaarde voor conditionering.  
 
B2. Sensoriële pre-conditionering 
De invloed van indirecte verbanden op gedrag kan niet verklaard worden vanuit S-R modellen 
omdat de CS dan een CR ontlokt ondanks het feit dat de CS en UR nooit samen zijn 
voorgekomen. Dit toont aan dat het samen voorkomen van CS en UR geen noodzakelijke 
voorwaarde is voor het optreden van conditionering: de cruciale CS is enkel samen 
voorgekomen met een andere neutrale prikkel die op dat moment geen reactie ontlokte.  
 
B3. US-revaluatie 
Veranderingen in de US na conditionering zou een invloed kunnen hebben op gedrag.  
Bv. wanneer men eerst een bel samen aanbiedt met voedsel en daarna het voedsel negatief 
maakt (bv. misselijkmakend), dan zal de bel geen salivatie meer uitlokken; en dit kan men 
niet verklaren op basis van S-R modellen.  
Volgens een S-R model wordt er tijdens de bel-voedsel trials een associatie geleerd tussen 
de bel (CS) en salivatie (UR), en wordt niets geleerd over de US. Het veranderen van de US 
na het vormen van de CS-UR associatie zou dan ook geen invloed mogen hebben.  
 
B4. De CR kan verschillen van de UR  
S-R modellen kunnen niet verklaren waarom de CR verschillend kan zijn van de UR. De CR 
zou immers gelijk moeten zijn aan de UR. Het enige verschil tussen de CR en UR zou mogen 
zijn dat men spreekt van een UR indien de reactie ontlokt wordt door een US terwijl de term 
CR gebruikt wordt om te verwijzen naar diezelfde reactie wanner die ontlokt wordt door de 
CS.  
 
We zien dus dat S-R modellen vele aspecten van de functionele kennis over klassieke 
conditionering niet kunnen verklaren. We zijn echter wel uitgegaan van de prototypische 
S-R modellen. Toch is het hoog tijd dat men beseft dat deze S-R modellen problematisch 
zijn. Tezelfdertijd kan men niet uitsluiten dat S-R associaties onder bepaalde voorwaarden 
wel tussenkomen in conditionering.  
 
Onderzoek Rescorla:  
Een CS 1 werd gepaard met een US. Daarna werd CS 2 herhaaldelijk gevolgd door CS 1. Na 
die fase werd vastgesteld dat CS 2 ook een CR uitlokt (= hogere-orde conditionering). Indien 
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dan een US-revaluatie procedure werd toegepast, bleek dit geen invloed te hebben op de 
mate waarin CS 2 een CR uitlokt. De CR ten opzichte van CS2 lijkt dus gebaseerd te zijn op 
S-R associaties.  
 

3.1.2 S-S modellen  
A. De kern van S-S modellen  
Volgens S-S modellen resulteert het samengaan van de CS en de US in een associatie tussen 
de representatie van de CS en de representatie van de US in het geheugen. De aanbieding 
van de CS zal leiden tot activatie van de CR representatie. Deze activatie verspreidt zich via 
de CS-US associatie naar de US representatie en ontlokt zo de UR.  
 

 
 
 

(1) Het samen voorkomen van CS en US leidt onder bepaalde voorwaarden (bv. als er 
aandacht besteed wordt aan de CS en US) tot (2) het vormen van een associatie tussen de 
representatie van de CS (S) en de representatie van de US (S) in het geheugen. Na het vormen 
van de S-S associatie, zal de aanbieding van de CS onder bepaalde voorwaarden leiden tot 
de CR (3).  
 
Verschil met S-R modellen:  

 SS-modellen stellen dat conditionering wel afhankelijk is van kennis over de US.  

 SS-modellen veronderstellen dat het samengaan van de CS en US geen noodzakelijke 
en voldoende voorwaarde is voor het optreden van conditionering.  

 
Zo kunnen S-S modellen bepaalde bevindingen verklaren die problematisch zijn voor S-R 
modellen.  
 
B. Algemene evaluatie van S-S modellen  
B1. US-revaluatie 
Volgens S-S modellen moet de US representatie geactiveerd worden opdat een CR kan 
optreden. Veranderingen in de US representatie kunnen dus leiden tot veranderingen in de 
CR.  
 
Voorbeeld: het herhaald samengaan van de bel en het voedsel leidt tot salivatie omdat de 
bel doet denken aan het lekkere voedsel. Het denken aan het voedsel ontlokt salivatie. Na 
US-revaluatie zal de hond nog steeds aan voedsel denken, maar is het niet meer lekker, en 
zal het dus geen salivatie ontlokken.  
 
B2. De impact van secundaire taken op conditionering  
Binnen S-S modellen is contiguïteit geen voldoende voorwaarde. Zo gaan de meeste modellen 
ervan uit dat S-S associaties enkel gevormd worden indien aandacht wordt besteed aan de 
CS en de US. Dergelijke modellen zijn in overeenstemming met de vaststelling dat secundaire 
taken een nefaste invloed hebben op klassieke conditionering want deze secundaire taken 
leiden de aandacht af van de CS en de US.  
 
B3. Sensoriële pre-conditionering 
Het is mogelijk dat tijdens de eerste fase een associatie gevormd wordt tussen de 
representaties van de 2 neutrale prikkels. Tijdens de 2de fase wordt een associatie gevormd 
tussen de tweede neutrale prikkel en de US. Wanneer nadien de eerste neutrale prikkel 
wordt aangeboden, leidt dit tot activatie van de representatie van die prikkel. Die activatie 
verspreidt zich naar de representatie van de 2de neutrale prikkel en daarna naar de 
representatie van de US waardoor de UR/CR optreedt (zie afbeelding).  
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Ondanks de successen kan men zich vragen stellen bij het basis idee van S-S modellen dat 
de CR het gevolg is van activatie die zich verspreidt via een CS-US associatie in het geheugen. 
Dit idee impliceert immers dat de CR steeds identiek moet zijn aan de UR want de CS 
activeert de UR componenten die verbonden zijn aan de US.  
 
In plaats van te veronderstellen dat de activatie van de CS uiteindelijk leidt tot de activatie 
van de UR, zou men ook kunnen veronderstellen dat de activatie van de CS alleen maar leidt 
tot de activatie van de US representatie. Dit zou op zijn beurt leiden tot de verwachting dat 
de US zal optreden. Volgens deze versie van S-S modellen is de CS dus een signaal voor de 
komst van de US. De verwachting van de US kan dan aanleiding geven tot preparatorische 
responsen. Dit zou kunnen verklaren waarom de CR kan verschillen van de UR.  
 
Dit laat nog enkele vragen open. Het is vooral onduidelijk hoe de activatie van de US 
representatie dan aanleiding kan geven tot een verwachting van de US. Het louter 
activeren van de US representatie als gevolg van de aanbieding van de CS kan misschien 
leiden tot het denken aan de US maar dit is niet hetzelfde als een verwachting dat de US 
effectief zal worden aangeboden.  
Ook het belang van bewuste kennis over de CS-US relatie kan niet zomaar verklaard 
worden. Volgens sommige S-S modellen moet de S-S associatie eerst aanleiding geven tot 
een bewuste verwachtingen van de US vooraleer er een CR kan optreden. De bewuste 
verwachting van de US is dus een ‘necessary gate’, een noodzakelijke tussenstap die 
aanwezig moet zijn vooraleer de S-S associatie kan leiden tot een CR. Dit verklaart echter 
niet waarom bewustzijn van de CS-US relatie in vele situaties noodzakelijk lijkt voor het 
optreden van conditionering.  
 
C. Het Rescorla-Wagner model als prototypisch S-S model  
Dit model verschilt van andere associatieve S-S modellen met betrekking tot de assumpties 
over de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden.  
 
Kernassumpties:  

 De mate waarin CS-US associaties gewijzigd worden is afhankelijk van de mate 
waarin de aan- of afwezigheid van een US verwacht of onverwacht werd.  

 
Indien de aan- of afwezigheid van de US verwacht werd, zullen er geen nieuwe 
associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande associaties niet 
veranderen. Indien de aan- of afwezigheid van de US niet verwacht werd, zullen wel 
nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande associaties sterk 
veranderen. Leren is dan afhankelijk van de verwachtingsdiscrepantie.  

 
Formule verwachtingsdiscrepantie:  

∆VA = αA β (λ – VA)  
 

Betekenis symbolen:  

 ∆VA: de verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS (A). 
Associatieve sterkte wordt vaak gezien als de mate waarin men vanuit de CS 
verwacht dat de US zal optreden.  

 αA: een parameter die de opvallendheid of intensiteit van de CS weergeeft.  
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 β: een parameter voor de opvallendheid of intensiteit van de US.  
 λ: de asymptoot van conditionering; dit is de maximale associatieve sterkte 

die mogelijk is voor een bepaalde US met een bepaalde intensiteit.  
 VA: de bestaande associatieve sterkte van de prikkel A.  

 
Uit de formule valt af te leiden dat conditionering des te sterker zal zijn naarmate 
er een grote discrepantie is tussen λ en VA.  
 

 De CR is ten opzichte van de CS een min of meer directe weergave van de sterkte 
van de associatie tussen de representatie van de CS en de US.  
 
De vertaling van associaties naar het gedrag toe is dus eenvoudig.  

 

 De verwachting van de US wordt bepaald door alle CSn die op dat moment 
aanwezig zijn. Dit wordt als volgt voorgesteld:  
 

∆VA = αA β (λ – VAX)  

∆VX = αX β (λ – VAX)  
 
VAX staat hier voor de som van de bestaande associatieve sterkte van A en X (dus VAX 
= VA + VX). Daarom zal de verandering in associatieve sterkte voor CS X op een AX+ 
proefbeurt niet enkel afhankelijk zijn van de verwachting die door X wordt ontlokt, 
maar ook de verwachting die door A wordt ontlokt.  
 
Hierdoor kan het fenomeen ‘Blocking’ worden verklaard. Blocking verwijst naar de 
vaststelling dat de CR voor X na AX+ trials zwakker is wanneer deze trials 
voorafgegaan worden door A+ trials. Dit is volgens dit model te wijten aan het feit 
dat A-US associatie gevormd wordt tijdens de A+ trails, waardoor A reeds op de eerste 
AX+ proefbeurt de verwachting ontlokt dat de US zal worden aangeboden. Hierdoor 
is er weinig verwachtingsdiscrepantie en zal de X-US associatie niet gevormd worden 
of maar zwak zijn.  
 
Conclusie: blokkering is te wijten aan het feit dat de associatie tussen de geblokkeerd 
stimulus X en de US niet gevormd wordt. Blocking wijst dus op het falen van leren.  
 
Het feit dat de verwachting van de US bepaald wordt door alle CSn die op een gegeven 
moment aanwezig zijn, heeft ook tot gevolg dat de associatieve sterkte van een CS 
negatief kan zijn. Het Rescorla-Wagner model vat dus het idee dat organismes ook 
actief de afwezigheid van prikkels kunnen leren voorspellen.  

 
Het Rescorla-Wagner model heft niet enkel een hoge heuristische waarde maar ook een 
predictieve waarde. Zo heeft het geleid tot de ontdekking van een aantal fenomenen zoals 
superconditioning: je kan conditionering extra sterk maken door ene CS samen aan te 
bieden met een CS die een negatieve associatieve relatie heeft met de US.  
 
 

 
Maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model 
superconditioning verklaard.  
 
Overwegingen: 
Y+, dan AY-, dan Y+, dan AY-, dan AX+ 
 
 

DOORDENKER 5: Cijfervoorbeeld 1 
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Trial 1:  
Vy = 0  
Delta Vy = 0.50 (10-0) = 5 
 
Trial 2:  
Vy = 5 
Va = 0 
Vay = 5 + 0 = 5 
Delta Vy = 0.50 (0 – 5) = -2.5 
Delta Va = 0.50 (0 – 5) = -2.5 
 
Trial 3:  
Vy = 2.5  
Delta Vy = 0.50 (10-2.5) = 3.75 
 
Trial 4:  
Vy = 6.25 
Va = -2.5 
Vay = 3.75 
Delta Vy = 0.50 (0 – 3.75) = -1.875 
Delta Va = 0.50 (0 – 3.75) = -1.875 
 
Trial 5:  
Va = -4.375 
Vx = 0 
Vax = -4.375 
Delta Va = 0.50 (10 – (-4.375)) = 7.1875 
Delta Vx = 0.50 (10 – (-4.375)) = 7.1875 
 
Dus na deze trials heeft X een associatieve sterkte van 7.185.  
 

Als je enkel 1 AX+ trial hebt (en A dus niet inhibitorisch is), dan zal Vx na die ene AX+  trial 
= 5 want:  
Va = 0 
Vx = 0 
Vax = 0 
Delta Vx = 0.50 (10 – 0) = 5 
 
Dus: als X samengaat met een inhibitor op een + trial, dan zal X extra associatieve sterkte 
krijgen (en dus ‘super’ geconditioneerd worden).  
 
 

 
Maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model het effect van 
contingentie verklaart, dus het feit dat conditionering niet enkel afhankelijk is van het 
samen voorkomen van CS en US maar van het niet samen voorkomen van de CS en US.  
 
Overwegingen: 
Stel je hebt volgende trials:  
US-alleen, X-US, US-alleen, X-US (waarbij X een discrete CS is, bv. een toon).  
Als je de context aanziet als een CS (die we aanduiden met de letter C), dan kan je die trials 
herschrijven als:  
C-US, CX-US, X-US, CX-US (waarbij C-US staat voor: de context C is aanwezig en de US is 
aanwezig en CX-US staat voor: de context C is aanwezig, de toon is aanwezig en de US is 
aanwezig).  

DOORDENKER 5: Cijfervoorbeeld 2 
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Trial 1: C-US  
Vc = 0 
Delta Vc = 0.50 (10 – 0) = 5 
 
Trial 2: CX-US  
Vc = 5 
Vx = 0 
Vcx = 5 + 0 = 5 
Delta Vc = 0.50 (10 – 5) = 2.5 
Delta Vx = 0.50 (10 – 5) = 2.5 
 
Trial 3: C-US 
Vc = 7.5 
Delta Vc = 0.50 (10 – 7.5) = 1.25 
 
Trial 4: CX-US 
Vc = 8.75 
Vx = 2.50 
Vcx = 11.25 
Delta Vc = 0.50 (10 – 11.25) = -0.625 
Delta Vx = 0.50 (10 – 11.25) = -0.625 
 
Vergelijk dit met een conditie waarin je enkel X-US trials hebt die je echter moet zien als 
CX-US trials want de context is steeds aanwezig:  
 
Trial 1: CX-US  
Vc = 0 
Vx = 0 
Vcx = 0 
Delta Vc = 0.50 (10 – 0) = 5 
Delta Vx = 0.50 (10 – 0) = 5 
 
Trial 2: CX-US 
Vc = 5 
Vx = 5 
Vcx = 10 
Delta Vc = 0.50 (10 – 10) = 0 
Delta Vx = 0.50 (10 – 10) = 0 
 
Dus na twee X-US trials (of CX-US) is de associatieve sterkte van X hoger dan na 2 X-US (CX-
US) trails die intermixed waren met 2 US-alleen (C-US) trials.  
 
 
Het Rescorla-Wagner model heeft ook belangrijke gebreken. Een zeer kritische analyse 
vermeldde 23 ‘failures’, dus bevindingen die niet verklaard konden worden door het 
Rescorla-Wagner model.  
 
D. Uitdoving is niet te wijten aan het wissen van associaties: het model van Wager en 

het model van Bouton  
Volgens het Rescorla-Wagner model is uitdoving als effect te wijten aan het feit dat de 
associatieve sterkte van de CS afneemt. Men kan ook stellen dat uitdoving volgens het model 
te wijten is aan het ‘afleren’ of vergeten van een CS-US associatie. Er is echter al evidentie 
aangetoond dat uitdoving niet te wijten is aan afleren of vergeten.  
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Wagner stelt het SOP (sometimes opponent processes) model voor dat een belangrijke 
eerste stap vormde in het verklaren van fenomenen zoals renewal. In lijn met eerdere 
theorieën wordt in het SOP model verondersteld dat er 2 soorten van S-S associaties gevormd 
kunnen worden:  

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

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

 
Wanneer een CS en US representatie verbonden zijn door een excitatorische associatie, dan 
zal het aanbieden van de CS leiden tot een verhoging van de activatie van de US 
representatie. Wanneer er een inhibitorische CS-US associatie gevormd is, zal de aanbieding 
van de CS leiden tot een verlaging van de activatie van de US representatie. Eenzelfde CS 
en US kunnen verbonden zijn door zowel een excitatorische als een inhibitorische 
associatie.  
 
Het SOP model van Wagner is stevig verankerd in de cognitieve benadering binnen de 
psychologie. Het model maakt ook interessante voorspellingen over de wisselwerking tussen 
habituatie en conditionering.  
 
Omdat exitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan, kan de 
betekenis van een CS dus ambigue zijn: een CS kan tezelfdertijd een signaal zijn voor de 
aanwezigheid van de US en een signaal voor de afwezigheid van de US. Deze ambiguïteit kan 
worden opgelost door de context mee in rekening te brengen.  
Met andere woorden: het organisme leert eerst dat de CS een voorspeller is van de US en 
leert daarna een uitzondering op die regel, namelijk dat soms de CS gevolgd wordt door de 
afwezigheid van de US.  
 
Op basis van dit model kan men verklaren dat de CS geen CR ontlokt in de uitdovingscontext 
(bv. groene kamer) maar nadien wel een CR ontlokt in de oorspronkelijke context (bv. 
blauwe kamer).  
 
Het model van Bouton ter verklaring van uitdoving.  
 

Tijdens de CS-US aanbiedingen wordt een exitatorische 
associatie gevormd (volle lijn, +). Tijdens uitdoving wordt 
een inhibitorische associatie (gestreepte lijn, -) gevormd. 
Enkel de inhibitorische associatie wordt gemoduleerd door 
de context, zodat de inhibitorische associatie enkel actief 
is wanneer de context aanwezig is (streep-punt lijn, +).  

 
De essentie van Bouton’s model is dat uitdoving als procedure niet leidt tot het afleren of 
vergeten van een associatie maar tot het verwerven van nieuwe kennis over de CS-US 
relatie. Uitdoving is bijgevolg niet afleren maar bijleren. Ook spontaan herstel kan op die 
manier verklaard worden, indien men tijd beschouwt als een soort context.  
 
E. Blocking is niet te wijten aan het falen om te ‘leren’: het comparator model van 

Miller 
Achterwaartse blocking is wel in overeenstemming met het comparator model van Miller. 
Volgens dit model speelt verwachtingsdiscrepantie geen rol bij het tot stand komen en 
wijzingen van associaties. Het enige wat een invloed heeft op de sterkte van de associatie 
tussen de CS en US is het aantal keer dat 2 prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte. 
Contiguïteit is dus de drijvende kracht achter associaties. voetnoot 14 en 15 
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Eveneens essentieel is de assumptie dat CRs ten opzichte van een CS niet een directe 
weergave zijn van de sterkte van de CS-US associatie. Volgens het comparator model zijn 
CRs afhankelijk van een vergelijking van de sterkte van verschillende associaties.   
 
Het volstaat om de essentie van het model te kennen:  

 Leren (het vormen van associaties) gebeurt op een vrij eenvoudige en 
onvoorwaardelijke manier: het enige wat telt is de mate waarin 2 prikkels samen 
voorkomen in tijd en ruimte.  

 Associaties worden niet direct vertaald in het gedrag maar enkel op indirecte 
manier, namelijk na een vergelijking met andere associaties.  

 
Voorbeeld: blocking is volgens het comparator model te wijten aan het feit dat de 
aangeleerde X-US associatie niet in het gedrag tot uiting komt omdat het wordt 
tegengewerkt door een sterkere A-US associatie.  
 
Het comparator model is veel realistischer dan het Rescorla-Wagner model, waarbij zo 
goed als geen onderscheid wordt gemaakt tussen het vormen van associaties en 
performantie.  
 

3.2 Propositionele modellen  

3.2.1 De kern van propositionele modellen  
Proposities zijn stellingen/uitspraken/beweringen. De prospositie ‘het rinkelen van de bel 
wordt steeds gevolgd door voedsel’ is dus een bewering dat 2 prikkels op een bepaalde 
manier met elkaar gerelateerd zijn’.  
 
Proposities hebben 2 unieke kenmerken: 

 Een propositie heeft waarheidsgehalte: een bewering over wat in de omgeving 
aanwezig is, kan juist of fout zijn.  

 Proposities over verbanden in de omgeving kunnen niet enkel gaan over de aan- of 
afwezigheid van een verband maar ook over de aard van het verband.  

 
Associaties in het geheugen zijn geen proposities omdat ze de 2 kenmerken van proposities 
niet hebben. Het is namelijk geen bewering over een verband in de omgeving en is enkel het 
gevolg van de aan- of afwezigheid van een verband, de aard wordt niet gevat.  
 
Wat bedoelen we met dat leren het gevolg is van het op niet-automatische wijze vormen en 
evalueren van proposities over verbanden in de omgeving?  
Dit houdt in dat mensen hypotheses vormen over verbanden in de omgeving en proberen 
na te gaan welke hypothese juist is. Hiervoor gebruiken ze alle informatie die nuttig kan 
zijn om een verband te ontdekken en te evalueren. Ten tweede doen ze dit op een niet-
automatische manier, dat wil zeggen dat ze zich bewust zijn van de proposities die ze 
vormen en evalueren en dat ze moeite moeten doen om die proposities te evalueren.  
 
Hoe biedt dit een verklaring voor klassieke conditionering?  
Voorbeeld: Pavlov.  
Volgens propositionele modellen zal het aanbieden van een belangrijke prikkel zoals voedsel, 
de hond aanzetten om actief op zoek te gaan naar voorspellers of oorzaken van de 
aanbieding van het voedsel. De hond zal al snel het verband tussen de bel en het voedsel 
evalueren omdat de bel een heel opvallende stimulus is. Het feit dat de bel inderdaad steeds 
gevolgd wordt door voedsel, biedt steun voor de hypothese dat de komst van het voedsel 
voorspeld kan worden op basis van de bel. Eenmaal de propositie over de relatie tussen de 
bel en het voedsel aanzien wordt als zijnde waar, zal het gedrag van de hond beïnvloed 
worden door het verband.  
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3.2.2 Algemene evaluatie van propositionele modellen  
A. Invloed van stimulus kenmerken en intrinsieke relaties 
Men zal meer gemotiveerd zijn om verbanden met belangrijke USn te ontdekken. Men zal 
ook sneller verbanden detecteren met opvallende CSn. Een verband is ook makkelijker om 
te detecteren indien er redenen zijn om te vermoeden dat dergelijk verband zou bestaan. 
Organismes gebruiken dus alle kennis die ze al verworven hebben om nieuwe verbanden in 
de omgeving te ontdekken.  
 
B. Klassieke conditionering kan ook onwillekeurig gedrag beïnvloeden  
Propositionele modellen van leren zeggen op zich niets over waarom bepaalde proposities 
bepaalde effecten hebben op het gedrag. Wat ze wel zeggen is dat regelmatigheden in de 
omgeving enkel een effect kunnen hebben op gedrag nadat een propositie gevormd is over 
die regelmatigheid. Het is dan ook niet mogelijk om gedrag perfect te voorspellen op basis 
van propositionele kennis indien men niet alle determinanten van gedrag kent.  
 
C. Contingentie-bewustzijn is belangrijk  
Propositionele modellen kunnen wel verklaren waarom leren meestal pas optreedt nadat 
mensen zich bewust zijn van het verband. Het vormen en evalueren van proposities gebeurt 
immers op een niet-automatische en dus bewuste manier.  
 
D. Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt in verschillende 

organismes 
Op het eerste zicht lijkt deze vaststelling in tegenspraak met propositionele modellen. Er 
zijn aanwijzingen dat leren in bepaalde niet-menselijke dieren (bv. ratten) wel degelijk 
gebaseerd is op het vormen en evalueren van proposities.  
 
E. Secundaire taken hebben een belangrijke impact op klassieke conditionering 
Als je energie moet investeren in het uitvoeren van secundaire taken, blijft er minder 
energie over voor het vormen en evalueren van proposities. Indien echter de aandacht 
gericht wordt op het verband tussen de CS en de US, dan zal men sneller hypotheses over 
dat verband vormen en evalueren als zijnde aanwezig.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat propositionele modellen in staat zijn om vele aspecten van 
bestaande functionele kennis over klassieke conditionering te verklaren. Ze hebben dus een 
hoge heuristische waarde.  
 
Er zijn ook bevindingen die propositionele modellen in vraag stellen. Wellicht de meest 
intrigerende uitdaging komt van het Perruchet effect.  
 
Experiment:  
Perruchet bood een reeks van proefbeurten aan waarop een toon gevolgd kon worden door 
een luchtstoot die toegediend werd aan een oog van de deelnemer. Als CR registreerde hij 
het aantal keer dat de PP met het ooglid knippert bij het horen van de toon. Bovendien 
vroeg hij aan de deelnemers om na elke toon aan te geven in welke mate hij/zij verwachtte 
dat de luchtstoot zou volgen. Als er veel opeenvolgende proefbeurten waren waarop de toon 
gevolgd werd door de luchtstoot, dan leidde dit tot een toename in het knipperen van het 
ooglid bij het horen van de toon, maar tot een afname in de verwachting dat de luchtstoot 
zou worden aangeboden.  
 
Met andere woorden: er was een duidelijke dissociatie tussen het effect van opeenvolgende 
CS-US trials op de knipperrespons (toename) en het effect op de bewuste verwachting 
(afname). Perruchet had de afname in verwachting voorspeld op basis van de zogenaamde 
‘gamblers fallacy’ waarbij gokkers verkeerdelijk geloven dat de kans op winnen afneemt 
naarmate men vaker na mekaar gewonnen heeft.  
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Ook de predictieve waarde van propositionele modellen is hoog. Deze modellen hebben 
vooral geleid tot een beter inzicht in de voorwaarden waaronder conditionele contingentie 
belangrijk is. Deze modellen hebben geleid tot een aantal belangrijke studies rond 
blokkering.  
 
Blokkering verwijst naar de vaststelling dat een cue X een minder sterke CR ontlokt wanneer 
AX+ trials samen met A+ trials worden aangeboden dan wanneer enkel AX+ trials worden 
aangeboden. Volgens propositionele modellen kan dit resultaat het gevolg zijn van causaal 
redeneren. Stel dat A en X gezien worden als 2 mogelijke oorzaken van de US. Het feit dat 
de US net hetzelfde is wanneer alleen A aanwezig is dan wanneer zowel A als X aanwezig 
zijn, doet vermoeden dat X geen oorzakelijke invloed heeft op de US. Het effect van 2 
oorzaken zou echter sterker moeten zijn dan het effect van 1 oorzaak op zich. We stellen 
echter vast dat A en X samen net hetzelfde effect hebben als A alleen. We kunnen dus 
besluiten dat X geen oorzaak is van de US.  
 
In ander onderzoek haalt men aan dat het immers wel kan zijn dat X een effect heeft op de 
US, maar dat je dit niet kan vaststellen omdat A alleen al het maximale effect heeft. Er is 
met andere woorden een ‘ceiling effect’ dat het onmogelijk maakt om conclusies te trekken 
over de relatie tussen X en de US.  
 
Op basis van dergelijke bevindingen zijn de meeste onderzoekers het er over eens dat 
minstens sommige conditioneringseffecten bij mensen te wijten zijn aan propositionele 
processen. De meeste onderzoekers gaan er echter van uit dat ook associaties kunnen leiden 
tot conditionering. Dergelijke ‘dual-process models’ zijn momenteel zeer populair omdat 
ze meer data kunnen verklaren.  
 
Ondanks de successen van propositionele theorieën van klassieke conditionering blijft de 
impact binnen de leerpsychologie eerder beperkt. Deels kan dit verklaard worden door het 
gebrek aan precisie in het formuleren van modellen. Dit gebrek aan precisie bemoeilijkt 
niet enkel het formuleren van eenduidige voorspellingen maar ook het vermogen om 
propositionele modellen empirisch te weerleggen. Echter is het ook onmogelijk om de 
verzameling van alle associatieve modellen te weerleggen.  
 

 VRAAG & ANTWOORD: zie cursus!  
 

 
 

 
Leerdoelen: 

 Kunnen aangeven onder welke voorwaarden operante conditionering (als effect) zal 
optreden.  

 Een overzicht kunnen geven van de kernassumpties van de belangrijke 
procestheorieën van operante conditionering. 

 

1. Enkele basistermen en procedures 

1.1 Basistermen  
Operante/instrumentele conditionering = het effect van een regelmatigheid in het 
voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving.  
 

1.1.1 De drie termen van de drie-termen-contingentie 
3 elementen spelen een cruciale rol: de discriminatieve stimulus (Sd), het gedrag (R) en 
het resultaat van het gedrag (Sr).  
 
Sd: R – Sr  

Hoofdstuk 3: Operante conditionering: effecten van regelmatigheden in het 

voorkomen van prikkels en gedrag 
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Vaak noemt men dit ook de A-B-C contingentie waarbij:  

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

 B (behavior): gedrag; R.  

 C (consequent): het gevolg van het gedrag; Sr.  
 
Elk van de drie termen kan gebruikt worden op het descriptieve (beschrijvende) niveau van 
de procedure en op het functionele niveau van het effect.  
Onderscheid voor de Sd:  

 Descriptieve niveau: is een Sd simpelweg een gebeurtenis die aangeeft of een R 
gevolgd zal worden door een bepaalde Sr.  
 
Voorbeeld: het drukken op een hendel kan gevolgd worden door voedsel wanneer 
het lichtje brandt, maar niet wanneer het lichtje uit is. Het lichtje is dus een prikkel 
die discrimineert tussen situaties waarin de R-Sr relatie opgaat.  
 
De discriminatieve stimuli zijn niet beperkt tot individuele prikkels maar kunnen ook 
meerdere prikkels omvatten (bv. muziekstuk). Een Sd kan ook verwijzen naar een 
stimulusklasse (= verzameling van stimuli; bv. rode voorwerpen).  
 

 Functionele niveau: een Sd wanneer de prikkel effectief een bepaalde invloed heeft 
op het gedrag omwille van zijn rol in de procedures.  
 
Voorbeeld: wanneer een rat vaker op de hendel duwt als het lichtje brandt dan 
wanneer het lichtje uit is, dan functioneert het lichtje als Sd: het heeft effectief een 
invloed op het gedrag.  
 
Het is dus mogelijk dat een stimulus descriptief gezien een Sd is maar dat het niet 
functioneert als Sd. Verder bestaat er ook nog zoiets als de functionele 
stimulusklasse (= klasse van stimuli die functioneren als Sd).  

 
Ook voor de Sr kunnen we een onderscheid maken:  

 Descriptief niveau: een Sr is elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag.  
 
Voorbeeld: als een voedselbrokje enkel aangeboden wordt nadat de rat op de hendel 
heeft geduwd, dan is het voedselbrokje descriptief gezien een Sr die volgt op het 
hendelduwen.  
 
De Sr is breder dan een individuele prikkel, maar kan ook bestaan uit meerdere 
prikkels, de afwezigheid van een prikkel, en een klasse van prikkels. Daarom is het 
beter om de Sr te beschouwen als een gebeurtenis, als een uitkomst van gedrag.  
 

 Functioneel niveau: een Sr wanneer de stimulus effectief een invloed heeft op het 
gedrag omwille van de R-Sr relatie.  
 
Voorbeeld: wanneer de rat vaker op de hendel duwt omdat dit gevolgd wordt door 
voedsel, dan functioneert het voedsel als een Sr.  
 
Ook hier is het mogelijk dat een prikkel descriptief gezien een Sr is maar dat het niet 
functioneert als een Sr. voetnoot 16 

 
Tenslotte nog een onderscheid voor gedrag:  

 Descriptief niveau: operante conditioneringsprocessen zijn altijd gericht op de 
studie van gedrag dat een bepaalde impact heeft (opereert) op de omgeving.  
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Het gaat niet noodzakelijk om een individuele gebeurtenis, maar kan ook gaan om 
een bepaalde opeenvolging van individuele gedragingen (bv. intikken van een code) 
of een klasse van gedragingen/responsklasse (bv. drukken op een hendel).  
 

 Functionele niveau: een operant gedrag wanneer het gedrag effect beïnvloed wordt 
door een bepaalde uitkomst van gedrag.  
 
Voorbeeld: het duwen op een hendel is functioneel gezien een operant gedrag als 
het gesteld wordt omwille van het feit dat het gevolgd wordt door voedsel.  

 
Een onderscheid tussen responsklasse en operante klasse:  

 Responsklasse: descriptief gedefinieerd; verzameling van gedragingen op basis van 
de objectieve gevolgen van die gedragingen.   

 Operante klasse: functioneel; verwijst naar een verzameling van gedragingen die 
gesteld worden omwille van een bepaalde uitkomst (bv. het duwen op de hendel om 
voedsel te krijgen).  

 

1.1.2 Types van operante conditionering 
Onderscheid tussen 2 types met subtypes:  

 Bekrachtiging: een effect waarbij de R-Sr relatie resulteert in een toename in de 
frequentie van gedrag.  

 Vermijdingsleren: een effect waarbij er een negatieve contingentie is tussen 
R en Sr (het stellen van de respons vermindert de kans op aanbieding van de 
Sr) en deze R-Sr relatie resulteert in een toename in frequentie van gedrag.  

→ R gaat samen met het uitblijven van de Sr (de Sr is dus niet aanwezig 
voordat R gesteld wordt).  
 

 Ontsnappingsleren: een negatieve contingentie tussen R en Sr resulteert in 
een toename van frequentie van gedrag.  

→ Het stellen R gaat samen met het stoppen of verdwijnen van de Sr (de 
Sr is dus aanwezig voordat R gesteld wordt).  

 

 Straf: een effect waarbij de R-Sr relatie resulteert in een afname van de frequentie 
van gedrag.  

 
Opmerking: het classificeren van een gedragsverandering als een voorbeeld van een 
bepaalde type van (operant) leren impliceert steeds een hypothese over de oorzaak van die 
verandering in gedrag. Men moet kunnen beargumenteren dat een bepaalde regelmatigheid 
verantwoordelijk is voor een verandering in gedrag.  
 

1.2 Procedures 
1.2.1 Afzonderlijke-trialmethoden  
Prototypisch voorbeeld: Thorndike’s puzzle box.  
Een hongerige kat wordt in een houten kist geplaatst. Door aan een lus te trekken (R) kon 
de kat het deurtje van de kist openen en zo een lekkere vis (Sr) opeten. Bij de aanvang van 
deze procedure stelt de kat een hele reeks gedragingen waarvan één gevolgd wordt door de 
bekrachtiger. Thorndike constateerde dat na verloop van tijd de grote variëteit in 
gedragingen gereduceerd wordt tot er uiteindelijk nog maar 1 gedrag overblijft: zodra de 
kat in de kooi geplaatst wordt, trekt ze aan de lus en kan ze eten.  
 
Men noemt dit de afzonderlijke-trialmethoden omdat elke trial duidelijk te onderscheiden 
is van de volgende.  
 
Andere voorbeelden: doolhof methoden.  
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Nadeel: de proefleider moet constant aanwezig zijn en elke trial zelf opnieuw opstarten. 
Voordeel: men kan de tijd tussen 2 trials exact manipuleren.  
 

1.2.2 Vrije operantmethoden  
Voorbeeld: Skinner-box.  
Een Skinner-box is een klein kamertje waarin een rat geplaats kan worden. Vaak zit er aan 
één van de wanden een hendel waarop de rat kan duwen, één of meerdere lampjes die 
kunnen oplichten, en een opening waardoor voedsel kan toegediend worden. Alle responsen 
worden automatisch geregistreerd en ook het toedienen van het voedsel kan vooraf geregeld 
worden.  
 
Het wordt de vrije-operantmethode genoemd omdat het dier in de Skinner-box vrij is om te 
bepalen wanneer het operant gedrag stelt.  
 

2. Functionele kennis 
2.1 De aard van de stimuli  
2.1.1 Operante conditionering is een algemeen fenomeen  
Sensory reinforcement = de vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële prikkels 
op zich bekrachtigend kan werken.  
 
De Sr is hier geen specifieke prikkel, maar een gebeurtenis dat een prikkel wordt 
aangeboden, ongeacht wat die prikkel is. Uit onderzoek blijkt bv. dat ratten die in een 
donker lokaal behuisd worden, zullen leren om op een hendel te duwen om licht te krijgen.  
 

2.1.2 De invloed van de eigenschappen van de Sd en Sr op de mate van operante 
conditionering  

A. (Veranderingen in) de intensiteit van de Sd en Sr 
Sd en Sr zullen een grotere impact hebben op gedrag naarmate ze meer opvallend, intens 
of biologisch relevant zijn. Ook veranderingen in de intensiteit van prikkels zijn belangrijk. 
Zo blijkt dat bestraffing vooral effectief is indien bij de 1ste bestraffing een intense 
aversieve prikkel wordt gebruikt. Het initieel gebruik van mild-aversieve prikkels kan zelfs 
een nefast effect hebben.  
 
B. Intrinsieke relaties 
Operante conditionering wordt gemodereerd door de intrinsieke relatie tussen stimuli en 
gedrag.  
 
De impact van de intrinsieke R-Sr relatie: onderzoek.  
Er zijn 2 soorten responsen die aangeleerd moeten worden: het zwemmen door een ring (R1) 
die in het aquarium hangt en het bijten op een staafje (R2) dat eveneens in het aquarium 
hangt. Anderzijds zijn er 2 soorten stimuli die als uitkomst van de respons gebruikt worden: 
het verschijnen van een mannelijke rivaal (Sr1) of een vrouwelijke stekelbaars (Sr2). Nu 
blijkt dat het zwemmen door een ring (R1) gemakkelijker aangeleerd wordt indien het 
gevolgd wordt door Sr2 maar moeilijk als het gevolgd wordt door Sr1. Het omgekeerde geldt 
voor R2. Merk op dat we dus een interactie hebben tussen de impact van de aard van de Sr 
en de aard van de R. Uit onderzoek blijkt dat het vooral van belang is of R behoort tot de 
klasse van gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt.  
 
Operante conditionering heeft meer kans om op te treden of verloopt sneller wanneer R 
behoort tot die gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt. De Sr bepaalt dus 
grotendeels wat al dan niet als R kan aangeleerd worden.  
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De impact van de intrinsieke Sd-R relatie: voorbeeld.  
Neem thermosflessen voor koffie waarbij een druk op de knop bovenaan de koffie laat lopen. 
Deze knop heeft 2 standen, aangegeven door de kleuren rood en blauw. Slechts in één van 
beide standen is drukken mogelijk. De kleur is dus een Sd die aangeeft of het drukken op de 
knop (R) gevolgd zal worden door het krijgen van koffie (Sr). Als blauw aangeeft dat drukken 
(en dus koffie krijgen) mogelijk is en rood aangeeft dat drukke niet mogelijk is, dan zien we 
dat mensen snel leren wanneer ze wel en niet moeten drukken. In het omgekeerde geval 
(drukken is niet mogelijk bij blauw, en wel bij rood) zien we dat mensen veel fouten maken 
en dus moeilijk leren wanneer ze wel of niet moeten drukken. Waarschijnlijk is dit verschil 
in het aanleren van Sd-R relaties te wijten aan eerdere ervaringen. voetnoot 17 
 

2.1.3 De impact van de aard van de Sr op de aard van verandering in R 
De aard van de Sr heeft niet enkel een impact op de sterkte van operante conditionering 
maar bepaalt ook hoe een R zal veranderen als gevolg van een verband met die Sr.  
 
Een relatie tussen R en Sr kan een impact hebben op verschillende aspecten van R, maar de 
meeste aandacht gaat naar veranderingen in de frequentie waarmee R wordt gesteld. Het 
gaat hierbij dan om bekrachtiging (hogere frequentie) en bestraffing (lagere frequentie).  
 
A. Welke prikkels leiden als Sr tot bekrachtiging of straf?  
A1. Thorndike’s “Wet van effect”: voorkeuren en afkeuren  
Wet van effect = gedrag dat positieve uitkomsten heeft, zal in frequentie toenemen terwijl 
gedrag dat resulteert in negatieve uitkomsten in frequentie zal afnemen.  
 
Thorndike’s wet van effect biedt echter geen sluitend antwoord op de vraag welke prikkels 
zullen fungeren als bekrachtigers of straf, omdat het moeilijk vooraf te bepalen is welke 
prikkels positief of negatief zijn. Het heeft dus geen zin om de voorkeur voor een prikkel 
te bepalen op basis van zijn functie omdat men dan vervalt in een cirkelredening.  
 
Men kan dit probleem ook niet oplossen door voorkeuren en afkeuren te definiëren in termen 
van mentale begrippen zoals motivatie.  
Voorbeeld Hull:  
Volgens hem zou elk organisme bepaalde behoeften hebben en ernaar streven om een 
optimaal niveau van bevrediging van die behoeftes te bereiken. Hij ging ervan uit dat 
prikkels die een bepaalde behoefte bevredigen, positief zijn en dus gebruikt kunnen worden 
als bekrachtigers. Het zou echter niet voldoende zijn dat de prikkels aan een behoefte 
voldoen, men moet ook leren dat ze aan een behoefte voldoen.  
 
Het zijn eerder mentale procestheorieën die proberen te verklaren waarom bepaalde 
prikkels fungeren als bekrachtigers. Dergelijke mentale procestheorieën kunnen nuttig zijn 
omwille van hun heuristische en predictieve waarde; maar een concept als ‘behoeftes’ helpt 
ons niet het fenomeen van bekrachtiging beter te begrijpen op het functionele niveau.  
 
Je zou in plaats van mentale procestheorieën het ook kunnen definiëren en meten in termen 
van neuronale processen.  
Voorbeeld:  
Als we zien dat zweepslagen bij een persoon leiden tot een toename van dopamine in de 
hersenen, dan zouden we kunnen besluiten dat de zweepslagen positief zijn. Het probleem 
met deze aanpak is echter dat het uitgaat van de veronderstelling dat het vrijkomen van 
dopamine een perfecte indicator (proxy) biedt van hoe positief een stimulus is. Uit ervaring 
weten we dat indicatoren van een bepaalde toestand of proces zelden perfect zijn al is het 
maar omdat alle indicatoren beïnvloed worden door meerdere mentale processen.  
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A2. Het principe van Premack: Natuurlijke frequentie van gedrag 
Premack, die ervan uitging dat bekrachtigers responsen waren en geen stimuli, komt met 
een radicaal nieuwe visie die wel past binnen een functionele benadering.  
 
Voorbeeld: 
Een rat duwt op een hendel en krijgt voedsel. Traditioneel wordt het voedsel op zich of het 
toedienen gezien als de bekrachtiger. Premack zag het eten van het voedsel echter als 
bekrachtigende element. De bekrachtiger is dus een respons, een handeling. Een bepaald 
gedrag wordt dus gesteld om een ander gedrag te stellen.  
 
Een tweede inzicht is dat gedragingen verschillen in de frequentie waarmee ze gesteld 
worden in situaties waarin er geen restricties op die gedragingen.  
 
Voorbeeld:  
Stel dat een dier geplaatst wordt in een ruimte waar het op een hendel kan duwen en het 
onbeperkt toegang heeft tot voedsel. Men zal vaststellen dat het meer tijd zal doorbrengen 
met eten dan met op de hendel duwen. Eten is dus een gedrag met een hogere frequentie 
dan hendelduwen. Men zou kunnen zeggen dat het dier ‘liever’ eet dan op de hendel duwt.  
 
Principe van Premack = indien het stellen van gedrag A de mogelijkheid creëert om een 
hoger frequent gedrag B te stellen, dan zal de frequentie van gedrag A toenemen.  
 
Later werd dit principe van Premack aangepast tot het responsdeprivatiemodel (Timberlake 
en Allison). Dit model benadrukt het belang van situationele frequentie (= de frequentie 
van gedrag in een specifieke situatie).  
 
Voorbeeld: 
Stel dat een dier op de hendel duwt en ineens genoeg voedsel krijgt voor een ganse week. 
Volgens het oorspronkelijke principe van Premack is het eten van voedsel een hoogfrequent 
gedrag en zal het dus een sterke bekrachtiger zijn voor het duwen op de hendel. Volgens 
het respons deprivatiemodel daarentegen verliest het voedsel in die situatie zijn 
bekrachtigende waarde want de frequentie waarmee het gedrag ‘eten’ in die situatie kan 
gesteld worden, is gelijk aan de natuurlijke frequentie van dit gedrag: het dier heeft nu zo 
veel voedsel dat het zo vaak kan eten als het wil.  
 
Een gedrag zal dus enkel als Sr functioneren als de situationele frequentie van dat gedrag 
verschilt van de natuurlijke frequentie.  
 
Merk op dat noch het oorspronkelijke principe van Premack als het responsdeprivatiemodel 
veronderstellingen maken over mentale processen. De impact van een Sr wordt enkel 
gedefinieerd in termen van omgeving en gedrag en hoe vaak het gedrag gesteld wordt in de 
huidige situatie.  
 
Kritiek op het principe van Premack en het responsdeprivatiemodel:  
Beide modellen vallen en staan met de mogelijkheid om de natuurlijke frequentie van gedrag 
te bepalen, iets wat niet altijd eenvoudig lijkt.  
 
A3. Conclusie: Sr-functie kan niet herleid worden tot fysieke Sr-kenmerken  
Allereest vestigt het principe van Premack de aandacht op het feit dat de functie van een 
Sr sterk afhankelijk is van de R waar je naar kijkt. Je kan dus het effect van een Sr niet 
voorspellen zonder rekening te houden met het gedrag waarmee het gekoppeld wordt.  
 
Ten tweede impliceert het responsdeprivatiemodel dat de bredere context waarin het 
organisme zich bevindt ook cruciaal is.  
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Kortom, het functioneren van een Sr (het effect dat die prikkel heeft op het gedrag waarmee 
het gekoppeld is) kan nooit louter op basis van de fysieke kenmerken van de prikkel bepaald 
worden. Dit is een ontnuchterende conclusie omdat het impliceert dat men nooit helemaal 
zeker kan zijn of het gebruik van een bepaalde Sr zal leiden tot bekrachtiging of straf.  
 
B. Veranderingen in de kenmerken van de Sr 
Het is duidelijk dat veranderingen in de eigenschappen van de Sr een invloed kunnen hebben 
op operante conditionering.  
 
Voorbeeld: experiment Colwill en Rescorla.  
Aan ratten worden in een eerste fase 2 verschillende gedragingen geleerd die elk verbonden 
zijn met een specifieke Sr. Als ze op een hendel drukken, krijgen ze voedsel en als ze aan 
een ketting trekken, krijgen ze een sucrose-oplossing te drinken. In een tweede fase wordt 
zowel de hendel als de ketting uit de kooi weggenomen en wordt één van beide uitkomsten 
onderworpen aan een aversieprocedure. In een eerste conditie wordt lithium toegediend na 
het drinken maar niet na het eten. In een tweede conditie volgt lithium na het eten maar 
niet na het drinken. Door het lithium voelt de rat zich misselijk. Op het einde van deze 2de 
fase zie je dat de dieren uit de eerste conditie niet meer drinken maar nog wel eten, terwijl 
de dieren uit de tweede groep niet meer eten maar nog wel drinken. In een derde fase 
worden de hendel en de ketting weer in de kooi geplaatst. Het gedrag dat leidt tot de 
aversief geworden Sr wordt van meet af aan minder frequentie gesteld dan het gedrag dat 
leidt tot de andere Sr. We kunnen dus besluiten dat het bekrachtigende effect van een R-Sr 
relatie kan tenietgedaan worden door de Sr achteraf aversief te maken.  
 
 
 
Aan welke bevinding rond klassieke conditionering doet dit je denken? Wat is volgens jou 
de implicatie voor theorieën over de representaties die van belang zijn in de operante 
conditionering?  
 
Overwegingen: 
De bevinding van Colwill en Rescorla is equivalent aan het fenomeen van US-revaluatie in 
klassieke conditionering. Het toont aan dat de representatie van de Sr betrokken is in 
operante conditionering.  
 

2.2 De aard van het geobserveerde gedrag 
2.2.1 Invloeden op onwillekeurig en willekeurig gedrag?  
Onderscheid rechtstreekse en onrechtstreekse operante conditionering:  

 Onrechtstreeks: via een operant of willekeurig gedrag kan controle worden 
uitgeoefend op autonome reacties.  
Bv. elektrische activiteit in de hersenen beïnvloeden door ogen te sluiten.  
 

 Rechtstreeks: kan pas worden aangetoond als men een invloed via willekeurige 
gedragingen (bv. trappen op en af lopen) kan uitschakelen.  
 
Onderzoek:  
Ratten werden ingespoten met curare, waardoor totale spierverlamming optrad. Een 
zuurstofapparaat nam de ademhaling over. Tijdens deze verlamming was er een 
verband tussen de hartslag van het dier en het toedienen van elektrische stimulatie 
van een genotscentrum in de hersenen. In de oorspronkelijke studies leek dit verband 
een invloed te hebben op d e hartslag van het dier. Maar in latere replicaties van 
deze studies werden geen effecten gevonden. Het blijft dus nog steeds een 
onopgeloste vraag in hoeverre men automatische reacties rechtstreeks kan 
beïnvloeden door het toedienen van een bekrachtiger.  

DOORDENKER 1 
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Dat soort onderzoek was echter een belangrijke stimulus voor klinische toepassingen onder 
de vorm van biofeedback. Hierbij geeft men informatie over biologische functies (bv. 
hartslag) en geeft men de persoon de opdracht om deze functies te proberen beïnvloeden. 
Het is niet duidelijk of men deze effecten moet beschouwen als rechtstreeks of 
onrechtstreekse vormen van operante conditionering.  
 

2.2.2 De aard van de verandering in het gedrag  
A. Verschillende aspecten van gedrag: het belang van de eenheid van gedrag 
Verschillende aspecten van gedrag kunnen beïnvloed worden. Zo kan het drukken op een 
hendel niet enkel beschreven worden in termen van hoe vaak men op een hendel duwt, maar 
ook in termen van de kracht waarmee men op de hendel duwt, de manier waarop, de 
snelheid waarmee, …  
 
Een ander voorbeeld is de variabiliteit van gedrag. Stel dat men een voedselbrokje aan 
een rat geeft telkens wanneer het op een nieuwe manier op de hendel duwt. Wanneer men 
dit doet, zal men een toename vaststellen in de variabiliteit waarmee de rat op de hendel 
duwt.  
 
Het is dus belangrijk om te beseffen dat men verschillende aspecten van gedrag kan 
veranderen afhankelijk van welk aspect men koppelt aan de Sr.  
 
We kunnen hier verwijzen naar ‘unit of behavior’ (= de eenheid van gedrag waarmee je een 
bepaalde klasse van gedragingen (responsklasse) aflijnt van andere gedragingen). In principe 
kan je als onderzoeker eender welk kenmerken van gedrag gebruiken als unit of behavior. 
Welke eenheid van gedrag je gebruikt om de responsklasse af te lijnen, zal ook bepalen wat 
voor soort verandering in gedrag je zal krijgen wanneer je die responsklasse laat volgen door 
bepaalde uitkomsten.  
 
Enkele belangrijke assumpties:  

 Operant gedrag is nooit een individueel gedrag, maar een klasse van gedragingen.  

 De eenheid van gedrag is cruciaal in het begrijpen van operante conditionering.  
 
Voorbeeld bekrachtiging van nieuw gedrag:  
Als je kijkt naar elk apart gedrag, zou je verkeerdelijk besluiten dat de relatie tussen 
het gedrag en het krijgen van voedsel leidt tot een afname in de frequentie van het 
gedrag. Immers, nadat dit specifieke gedrag één keer gesteld is, zal het nooit meer 
gesteld worden omdat het dan niet meer nieuw is. Als we echter denken in termen 
van ‘nieuw gedrag’ als een responsklasse, dan zien we dat nieuwe gedrag steeds 
frequenter wordt indien welk nieuw gedrag gevolgd wordt door voedsel.  Wat dus 
bekrachtigd wordt zijn niet de individuele gedragingen maar de klasse van gedrag.  

 
B. Shaping: het creëren van nieuw gedrag 
Shaping = stelselmatige veranderingen in gedrag ontstaan door het stapsgewijs veranderen 
van de eenheid van gedrag.  
 
Shaping als effect kan enkel tot stand komen omwille van het feit dat er steeds verschillen 
zijn tussen de individuele gedragingen binnen elke klasse van gedragingen.  
 
Voorbeeld: 
Neem het duwen op een hendel. Tijdens een eerste fase wordt een bekrachtiger toegediend 
telkens dat de rat op een hendel duwt, ongeacht hoe hard dat de rat duwt. Onder deze 
omstandigheden zien we dat de rat drukt met een gemiddelde kracht van 0.52, al varieert 
dit gaande van 16 tot 88. Tijdens een tweede fase wordt een bekrachtiger enkel toegediend 
indien de rat duwt met een kracht van 64 of meer. Hierdoor zal de rat harder beginnen 



 
49 

duwen, nu met een gemiddelde kracht van 76, gaande van 40 tot 112. Op deze manier is dus 
een nieuw gedrag tot stand gebracht dat voordien nooit voorkomen. Dergelijke shaping kan 
stap voor stap verdergezet worden.  
 
Merk op dat shaping kan gezien worden als de ontogentische evolutie van nieuw gedrag (= 
de ontwikkeling van een nieuw gedrag tijdens het leven van een organisme). Ook shaping is 
afhankelijk van variabiliteit. Er moeten verschillende gedragingen voorkomen opdat het 
gewenste gedrag kan beloond worden.  
 
C. De samenhang tussen verschillende geconditioneerde veranderingen in gedrag  
Operante conditionering lijkt pas op te treden nadat er een verandering optreedt in het 
oordeel over het verband tussen het gedrag en de prikkel. De PP moeten zich dus bewust 
zijn van een verband tussen het gedrag en de Sr. Echter heeft men ook pogingen 
ondernomen om aan te tonen dat operante conditionering ook kan optreden zonder 
bewustzijn van dit verband.  
 
Onderzoek:  
In studies probeerde men het taalgebruik van een PP te beïnvloeden door verbale 
bekrachtigers te geven. In bepaalde studies zei de proefleider ‘UHU’ op een positieve, 
bevestigende manier telkens wanneer de PP een meervoud gebruikte. Uit de resultaten bleek 
dat dit resulteerde in een stijging in de frequentie van het gebruik van meervouden en de 
PP waren zich niet bewust van dit verband.   
 
Verder onderzoek toonde echter aan dat het conditioneringseffect te wijten was aan het 
feit dat PP een andere, gecorreleerde regel geleerd hadden. Sommige PP dachten bv. dat 
de proefleider het graag had over bepaalde thema’s (bv. juwelen). voetnoot 18 
 
Dit voorbeeld verduidelijkt een meer algemeen probleem bij studies rond onbewust leren. 
Als men bewustzijn meet, moet men niet enkel nagaan of de PP zich bewust is van de 
regel, maar ook van andere, gecorreleerde regels die de PP zouden kunnen opmerken 
en die ook kunnen leiden tot een verandering in gedrag. Daarom lijkt heel veel gedrag op 
het eerste gezicht het gevolg van onbewust leren, maar blijkt bij nader toezien het gevolg 
te zijn van het bewust leren van een gecorreleerde regel.  
 

2.3 De eigenschappen van het organisme 
Ook operante conditioenring kan teruggevonden worden in allerlei levende organismes. Toch 
verschillen diersoorten in het type van R-Sr en Sd-R verbanden dat ze snel leren. We zien 
hier dus tezelfdertijd algemeenheid en specificiteit.  
 

2.4 De invloed van de bredere context 
2.4.1 Andere Sd:R-Sr relaties 
Allereerst is het belangrijk om te kijken naar alle opties die een organisme heeft in een 
bepaalde situatie.  
 
Voorbeeld:  
Stel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel. De mate waarin dit een 
invloed zal hebben op gedrag is afhankelijk van of er andere gedragingen zijn die ook kunnen 
leiden tot het krijgen van voedsel of andere stimuli.  
 
Elk gedrag impliceert een keuze: als men gedrag A stelt (bv. op een hendel duwen) kan 
men niet gelijktijdig gedrag B stellen (bv. uitrusten). Welk gedrag men stelt is dus niet 
enkel afhankelijk van de gevolgen van dat gedrag, maar ook van de gevolgen van ander 
gedrag dat kan gesteld worden in de bredere context.  
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Dit biedt een interessant handvat voor het veranderen van gedrag: het bekrachtigen van 
andere gedrag of ‘Differential reinforcement of other behavior (DRO)’.  
 
Voorbeeld:  
Stel dat je geconfronteerd wordt met een mentaal gehandicapt kind dat zelfverwondend 
gedrag vertoont. Men zou kunnen proberen om het gedrag te bestraffen, maar dit kan 
negatieve neveneffecten hebben. Men zou ook de regelmatigheid die het gedrag in stand 
houdt kunnen proberen verwijderen. Maar soms is het niet duidelijk wat het gedrag in stand 
houdt. Zelfs als dit wel duidelijk is, is het vaak niet eenvoudig om die regelmatigheid te 
veranderen. Een alternatieve oplossing is het bekrachtigen van een ander gedrag, bij 
voorkeur een gedrag dat niet samen kan uitgevoerd worden met zelfverwondend gedrag (bv. 
meer aandacht besteden aan het kind wanneer het stil zit). DRO kan dus een nuttig aanpak 
zijn voor het veranderen van gedrag.  
 
Ten tweede lijkt de impact van één bepaalde Sd:R-Sr relatie afhankelijk te zijn van hoe 
uniek de Sr-prikkels zijn.  
 
Voorbeeld: 
Stel je wil een duif aanleren om bij het branden van het groen licht op de linkse toets te 
drukken en bij het branden van een rood licht op de rechtste toets. In de ene conditie krijgt 
de duif telkens als het correct reageert eenzelfde type voedselbrokjes, ongeacht of het op 
de linkse of de rechtse toets drukt. In de tweede conditie krijgt het ook voor elk correct 
antwoord een voedselbrokje, maar nu heeft dat brokje een andere vorm na het drukken op 
de linkse toets dan na het drukken op de rechtse toest. Onderzoek toont aan dat er meer 
correcte antwoorden gegeven worden in de 2de dan in de 1ste conditie.  
 
Dit effect noemt men het ‘differential outcomes effect (DOE)’. Je kan dus leren 
vergemakkelijken door verscheidenheid aan te brengen in de uitkomsten van gedrag.  
 

2.4.2 Sr-vormende ingrepen (establishing operations)  
Sr-vormende ingrepen = procedures die de bekrachtigende of bestraffende impact van 
een Sr beïnvloeden.  
 
Voorbeeld: voedseldeprivatie vormt een bekrachtigende waarde van de Sr.  
 
De studie van Sr-vormende ingrepen kan inzichten verschaffen in de mentale processen die 
aan de grondslag liggen van motivationeel gedrag.  
 
Voor sommige ingrepen kunnen we veronderstellen dat ze reeds vanaf de geboorte een Sr-
vormende functie hebben (bv. voedseldeprivatie). Andere gebeurtenissen daarentegen 
hebben een Sr-vormende functie die aangeleerd is tijdens het leven (bv. geur van vers 
gezette koffie).  
 
Er zijn 2 subtiel verschillende effecten van Sr-vormende gebeurtenissen:  

 Retrospectief effect: de Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van oude 
R-Sr relaties op het huidige gedrag.  
 
Voorbeeld: 
Stel dat je in het verleden geleerd hebt dat je in een bepaalde winkel lekkere koffie 
kan kopen. De geur van verse koffie vergroot dan de kans dat je naar die winkel zal 
gaan om de koffie te kopen. De relatie tussen die winkel en koffie was dus al in het 
verleden aanwezig. De geur van koffie versterkt enkel het effect van die oude R-Sr 
relatie op het huidige gedrag.  
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 Prospectief effect: de Sr-vormende gebeurtenis bepaalt de mate waarin nieuwe R-
Sr ervaringen een invloed hebben op gedrag.  

 
Voorbeeld:  
Stel dat je na het ruiken van vers gezette koffie een winkel binnen gaat waar je nog 
nooit geweest bent en daar lekkere koffie vindt. Dan zal door de geur van koffie als 
Sr-vormende gebeurtenis, het effect van die nieuwe ervaring op het later gedrag 
sterker worden (bv. de kans is groter dat je later opnieuw die nieuwe winkel zal 
bezoeken om koffie te kopen).  

 
Onderscheid tussen: 

 Prikkels die functioneren als Sd:  
 Ze hebben een modererend effect omdat ze aangeven wanneer de R-Sr 

relatie opgaat.  
 Voorbeeld: een  lichtje geeft aan dat het duwen op de hendel gevolgd wordt 

door voedsel. Het lichtje is dan een prikkel die een invloed heeft op het 
gedrag omdat het de gevolgen van het gedrag aangeeft.  

 

 Prikkels die een Sr-vormende functie hebben:  
 Ze hebben een modererend effect omdat ze de bekrachtigende of 

bestraffende waarde van de Sr beïnvloeden.  
 Voorbeeld: het duwen op een hendel zal gevolgd worden door voedsel 

ongeacht of het dier vooraf gedepriveerd is geweest. In tegenstelling tot Sds 
heeft de aanwezigheid van een Sr-vormende prikkel meestal geen invloed op 
de R-Sr relatie.  

 

2.5 De aard van het verband 
2.5.1 Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 
De contingentie tussen een R en een Sr wordt bepaald door het verschil tussen de 
probabiliteit van de Sr gegeven dat de R gesteld werd [p(Sr/R)] en de probabiliteit van 
de Sr wanneer R niet werd uitgevoerd [p(Sr/~R)].  
 
Studie van Hammond waarom contingentie belangrijk is:  
De duur van de experimentele sessie werd artificieel ingedeeld in perioden van 1 seconde. 
Binnen elke periode kon een rat al dan niet op de hendel drukken, waardoor ze voedsel (Sr) 
verkreeg met een probabiliteit van 0.05. Voedsel werd echter nooit toegediend wanneer de 
rat niet op de hendel drukte, zodat p(Sr/R) = 0.05 en p(Sr/~R) = 0.00. Er was dus een 
positieve contingentie tussen het hendel drukken en het verkrijgen van voedsel. Onder deze 
voorwaarden nam de frequentie van R toch toe. Zodra echter de probabiliteit van voedsel 
zonder voorafgaande respons eveneens gelijkgesteld werd aan 0.05, hielden de ratjes op 
met op de hendel drukken. Wanneer Hammond van bij de aanvang dergelijker contingentie 
invoerde werd er door de proefdieren geen operant gedrag aangeleerd.  
 
Contingentie is dus belangrijk, maar ook het type is cruciaal.  

 Positieve contingentie:  
 Bekrachtiging als effect (bv. vaker drukken op de hendel als hendelduwen 

de kans op voedsel vergroot).  
 Straf als effect (bv. minder vaak drukken op de hendel als het de kans op 

een elektrische schok vergroot).  
 

 Negatieve contingentie:  
 Straf als effect (bv. minder vaak drukken op de hendel als hendelduwen de 

kans op voedsel verkleint). 
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 Bekrachtiging als effect (bv. vaker drukken op de hendel als het de kans op 
een elektrische schok verkleint).  

 
Het is vaak moeilijk om vooraf zeker te zijn welke prikkels zullen functioneren als 
bekrachtigers, maar de law of effect is toch een handige vuistregel: gedrag dat leidt tot 
positieve uitkomsten zal in frequentie toenemen en gedrag dat leidt tot negatieve 
uitkomsten zal in frequentie afnemen.  
 
We spreken opnieuw van uitkomsten i.p.v. prikkels want uitkomsten van gedrag kunnen 
veel meer zijn dan een concrete prikkel. Een uitkomst verwijst immers niet naar de prikkel 
zelf maar naar de impact van het gedrag op de prikkel.  
 
We kunnen een onderscheid maken tussen 4 mogelijke uitkomsten van gedrag:  
Het gedrag leidt tot:  

 Een toename in de kans op een positieve prikkel.  

 Een toename in de kans op een negatieve prikkel.  

 Een afname in de kans op een positieve prikkel.  

 Een afname in de kans op een negatieve prikkel.  
 

R-Sr contingentie Valentie van de Sr 

 Positief Negatief 

Positief Bekrachtiging (1) Straf (2) 

Negatief Straf (3) Bekrachtiging (4) 

 
Wanneer er een negatieve contingentie is tussen R en Sr, zijn er 2 manieren waarop een R 
invloed kan hebben op de Sr.  

 Ontsnappingsgedrag: een R die in frequentie toeneemt omdat deze een Sr doet 
stoppen of verdwijnen.  

 Vermijdingsgedrag: Een R die in frequentie toeneemt omdat het leidt tot een 
reductie in de kans dat de Sr zal optreden.  

 

2.5.2 Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 
Onderzoek St. Claire-Smith:  
Ratten hadden geleerd om op een hendel te duwen om voedsel te krijgen. Op een bepaald 
punt werd het drukken niet meer gevolgd door voedsel maar door een milde elektrische 
schok. Hierdoor daalde de frequentie van hendelduwen. Een tweede groep ratten kreeg 
exact dezelfde procedure, maar ze leerden vooraf ook dat een lichtje steeds gevolgd werd 
door de milde elektrische schok. Dit lichtje werd ook aangeboden tussen het drukken op de 
hendel en het aanbieden van de elektrische schok. In de tweede groep was de daling in de 
frequentie van het hendelduwen veel minder uitgesproken.  
 
In functionele termen is er een effect van conditionele contingentie: het drukken op de 
hendel heeft geen invloed op de probabiliteit van de schok in die situaties waarin er een 
lichtje is. De kans op de schok is even groot als het lichtje alleen aanwezig is (A+) als wanneer 
zowel het lichtje als het drukken op de hendel aanwezig is (AX+).  
 

2.5.3 Schema’s van bekrachtiging 
A. Vier types van partiële bekrachtiging 

 Vaste ratio (fixed ratio).  

 Variabele ratio (variable ratio).  

 Vaste interval (fixed interval).  

 Variabele interval (variable interval).  
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Fixed ratio (FR): 
Een Sr wordt aangeboden telkens als een bepaald aantal gedragingen werden gesteld.  
Bv. een fixed ratio van 1 op 20 (FR-20) wil zeggen dat een Sr gegeven wordt elke keer dat 
het organisme een bepaald gedrag 20 keer heeft gesteld.  
 
Variabel ratio (VR): 
Het toedienen van de Sr is ook afhankelijk van het aantal keer dat een gedrag gesteld wordt, 
maar het aantal keer dat een gedrag gesteld moet worden, varieert van moment tot 
moment.  
Bv. soms wordt een Sr gegeven na het stellen van 22 gedragingen, de volgende keer na het 
stellen van 17 gedragingen, … voetnoot 19 
 
Fixed interval (FI):  
Men bekrachtigt het eerste gedrag dat volgt op een welomschreven tijdsinterval.  
Bv. in een FI 30 krijg het subject voedsel de eerste keer dat het op de hendel duwt nadat 
een interval van 30 seconden is verstreken.  
 
Variabel interval (VI): 
De Sr wordt aangeboden na het eerste gedrag dat volgt op een variabel interval.  
Bv. stel dat je iemand opbelt maar de lijn is bezet. Het opnieuw opbellen van die persoon 
is een gedrag dat slechts beloond wordt na een bepaald interval dat varieert van moment 
tot moment.  
 
B. De invloed van schema’s van bekrachtiging op de frequentie van R 

 Variabele schema’s resulteren in veel regelmatiger gedrag dan vaste schema’s.  

 Ratio schema’s leiden tot meer frequent gedrag dan interval schema’s.  

 Variabele schema’s leiden tot een meer constant gedrag dan fixed schema’s.  

 Ongeacht het schema, leidt partiële bekrachtiging tot meer frequent gedrag dan 
continue bekrachtiging. Dit kan begrepen worden door na te gaan wat de unit of 
behavior is die bepaalt of er een bekrachtiger volgt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. De invloed van schema’s van bekrachtiging op keuzegedrag  
In welke mate kan iets voorspeld worden vanuit de bekrachtigingsgeschiedenis van wat mijn 
keuze zal zijn?  
 
Om een antwoord op dergelijke complexe vraag te geven, werden er experimentele 
procedures uitgewerkt. Historisch is men begonnen met de studie van een proefdier in een 
T-doolhof. Alle gedrag van mens en dier zou uiteindelijk berusten op een keuze tussen 
alternatieven, en een grondige studie van gedrag van een ratje in een T-doolhof zou een 
eerst aanzet voor beter inzicht betekenen.  
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Toch heeft men dit keuzegedrag iets meer expliciet willen maken. Het onderzoek gebeurde 
bij duiven in een Skinner-box. In plaats van één druksleutel, zijn er in deze opstelling 2 
druksleutels die ieder afzonderlijk verbonden zijn aan een verschillend 
bekrachtigingsschema. Onderstel een duif in een Skinner-box: het drukken op een sleutel 
(A) leidt tot voedsel volgens een schema VI-30 sec. Na verloop van tijd ontstaat er een vrij 
stabiel en hoog frequent gedrag. Op dat ogenblik wordt een tweede sleutel (B) in de kooi 
aangebracht: het drukken op deze sleutel leidt tot voedsel volgens een schema VI-10 sec. 
Na verloop van tijd verliest de duif de interesse voor de eerste sleutel (A) en pikt ze relatief 
meer op de 2de sleutel (B). Dit eenvoudig voorbeeld toont aan dat het stellen van een bepaald 
gedrag niet uitsluitend beïnvloed wordt door de bekrachtigingsgeschiedenis die eraan 
verbonden is maar ook door de aard van de gelijktijdig aanwezige alternatieven. Vandaar 
dat men in deze context spreekt van ‘concurrent schedules’ of gelijktijdige schema’s.  
 
Wanneer 2 gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden volgens een variabel intervalschema, 
dan bestaat er een wetmatig verband tussen de relatieve frequentie waarmee elk van beide 
alternatieve gedragingen gesteld wordt en het aantal bekrachtigers dat aan elk van de 
alternatieven verbonden is (= kern van matching law). In de eenvoudigste vorm kan deze 
wetmatigheid als volgt weergegeven worden:  

 
 
 
 
 

 
Links staat de relatieve frequentie waarmee één der gedragsalternatieven gesteld wordt (in 
dit geval A). Aan de rechterzijde van de vergelijking staat de relatieve bekrachtigingswaarde 
van alternatief A, waarbij rA en rB overeenkomen met het aantal bekrachtigers die het gevolg 
waren van gedrag A en gedrag B. De matching law wijst nu op het feit dat er meestal een 
(vrij) perfecte matching is tussen beide ratio’s.  
 
Deze machting law is enkel gelding indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:  

 Het moet gaan om variabele interval schema’s: als het namelijk om een fixed ratio 
schema zou gaan, dan zou het organisme enkel het gedrag stellen dat het meest 
bekrachtigd wordt.  

 
De matching law heeft aanleiding gegeven tot veel onderzoek. Dit soort onderzoek maakt 
ook deel uit van wat nu bekend staat als ‘behavioral economics’. Op basis van dit onderzoek 
werden bepaalde variabelen toegevoegd aan de matching law. Zo blijkt ook de omvang van 
de bekrachtigers en het tijdsinterval van toediening (delay) een rol te spelen.  
 
Om de complexiteit van keuzegedrag nog beter te modelleren, is men nog een stap verder 
gegaan met een basis-experiment van Rachlin en green, genaamd de concurrent-chain 
procedure:  
Als je de keuze krijgt tussen een kleine en grote som geld, zal je wellicht kiezen voor de 
grote som geld. Dit luik in de figuur is niet afgebeeld, maar lijkt vanzelfsprekend. Als ik je 
laat kiezen tussen 1 of 2 euro kies je uiteraard voor het laatste. Als de proefdieren een keuze 
krijgen tussen een onmiddellijke kleine hoeveelheid voedsel en een uitgestelde grotere 
hoeveelheid voedsel, lijken ze meestal te kiezen voor de onmiddellijke kleine hoeveelheid. 
Het creatieve in de proef was dat ze nog een tussenluik in het keuzegedrag inbouwden. De 
proefdieren werden geconfronteerd met 2 druksleutels.  Net als in de vorige experimenten 
leidde het drukken op de ene sleutel tot een kleine beloning en het drukken op de andere 
tot een grotere beloning. Na het drukken was er zowel voor de kleine als voor de grote 
uitkomst een wachtperiode, maar deze was langer voor de grote dan voor de kleine. IN dit 
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geval was er een voorkeur voor de grote beloning, ondanks het feit dat de dieren hier langer 
op moesten wachten dan op de kleine beloning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.4 Indirecte verbanden  
A. Tussen R en Sr-prikkels 
Zoals al is beschreven, was Hull met zijn behoeften theorie van mening dat de 
bekrachtigende waarde van een Sr bepaald werd door de mate waarin de prikkel voldoet aan 
een behoefte. Hij maakte daarbij een onderscheid tussen 2 soorten bekrachtigers: 

 Primaire bekrachtigers: Sr prikkels die voldoen aan een biologische, aangeboren 
behoefte (bv. eten of drinken).  

 Secundaire bekrachtigers: prikkels die samen voorkomen met primaire 
bekrachtigers of gebruikt kunnen worden om andere (primaire) bekrachtigers te 
bekomen.  

 
Het is aangetoond dat men gedrag kan veranderen door het te relateren aan een secundaire 
bekrachtiger. Het zou eventueel evidentie kunnen bieden voor de invloed van indirecte 
verbanden. De respons komt nooit samen voor met de primaire bekrachtiger maar komt wel 
samen voor met een neutrale prikkel die wel samen voorkomt met de primaire bekrachtiger.  
 
Bekrachtiging door prikkels die samen zijn voorgekomen met primaire bekrachtigers noemt 
men ook wel geconditioneerde bekrachtiging.  
 
Voorbeeld: 
Stel dat een toon op een contingente wijze gevolgd wordt door voedsel. Nadien stelt men 
vast dat een dier leert om op een hendel te duwen indien dit leidt tot de aanbieding van de 
toon. Het aanbieden van de toon bekrachtigt dus het hendelduwen. De toon functioneert als 
een bekrachtiger omdat het voordien samen ging met een prikkel die reeds daarvoor 
functioneerde als bekrachtiger (namelijk voedsel). De functie van één prikkel (bv. voedsel) 
kan dus transfereren naar een andere prikkel (bv. toon) als gevolg van het feit dat beide 
prikkels samen voorkomen.  
 
Een tweede vorm van secundaire bekrachtigers zijn prikkels die gebruikt kunnen worden om 
andere bekrachtigers te bekomen (= token reinforcers). Een typisch voorbeeld hiervan is 
geld. Mensen doen er alles aan om aan geld te komen, maar geld voldoet aan geen enkele 
biologische behoefte. Geld is effectief als bekrachtiger omdat het verbonden is met het 
bekomen van andere bekrachtigers.  
Merk op dat tokenbekrachtigers kunnen beschouwd worden als één bepaalde vorm van 
geconditioneerde bekrachtigers. Tokenbekrachtigers komen net als andere 
geconditioneerde bekrachtigers samen voor met andere (primaire) bekrachtigers. Maar de 
relatie tussen tokenbekrachtigers en andere bekrachtigers is speciaal. De tokens kunnen 
namelijk gebruikt worden om andere bekrachtigers te bekomen.  
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B. Tussen Sds en R 
Onderzoek heeft aangetoond dat ook indirecte verbanden tussen Sd en R een invloed kunnen 
hebben op operante conditionering.  
 
Studie Colwill en Rescorla:  
In een eerste fase werd R1 (het met de neus drukken op een knop) gevolgd door voedsel 
(Sr1) wanneer een lichtje brandde (Sd1). Diezelfde R1 werd gevolgd door suikerwater (Sr2) 
wanneer een toon werd aangeboden (Sd2). In de tweede fase leerden de ratten dat R2 
(duwen op een hendel) steeds gevolgd werd door voedsel (Sr1) en dat R3 (trekken aan een 
ketting) steeds gevolgd werd door suikerwater (Sr2). In deze 2de fase waren er geen Sds. In 
de testfase tenslotte, moesten de ratten kiezen russen R2 en R3 (R1 was niet meer mogelijk). 
Wanneer ze die keuze kregen tijdens de aanbieding van het lichtje (Sd1) kozen ze boven 
kansniveau voor R2. Tijdens het aanbieden van de toon (Sd2) kozen ze echter voor R3. De 
Sd beïnvloedde dus de keuze van R ondanks het feit dat de 2 nooit samen zijn voorgekomen 
maar enkel indirect gelinkt zijn via een bepaalde Sr. Meer bepaald waren Sd1 en R2 indirect 
met mekaar gerelateerd omdat ze beide met Sr1 voorkwamen. De indirecte relatie tussen 
Sd2 en R3 was het resultaat van een gemeenschappelijke relatie met Sr2.  
 

2.5.5 Veranderingen in de aard van het verband 
A. Geen verband gevolgd door wel een verband 
R-preesxposure, Sr-preexposure, en de afwezigheid van contingentie.  
 
Onderzoek aangeleerde hulpeloosheid: 
In een eerste fase wordt door middel van een yoked-design aan één groep honden een 
elektrische schok toegediend die ophoudt wanneer de proefdieren een vooraf bepaald 
ontsnappingsgedrag stellen. In de andere parallelle (yoked) groep krijgen de proefdieren 
exact dezelfde aanbieding van schokken maar ze kunnen niets doen om deze te doen 
ophouden. In deze groep wordt dus een niet-contingente relatie aangeboden tussen gedrag 
en schok. Wanneer beide groepen tijdens een tweede fase in een gewijzigde situatie een 
vermijdingsgedrag moeten aanleren, wordt dit wel door de eerste maar niet door de tweede 
groep aangeleerd. Volgens Seligman wordt het leren van een contingentie tussen respons en 
Sr bemoeilijkt wanneer ze eerst ervaren dan hun gedrag geen impact heeft op belangrijke 
prikkels in hun omgeving.  
 
Ondanks het succes van deze bevindingen, heeft Seligman een nieuwe theorie opgesteld 
omdat het oorspronkelijke idee niet klopte. Hun nieuwe theorieën stelt dat het 
herhaaldelijk ervaren van aversieve gebeurtenissen op zich al voldoende is om hulpeloos 
gedrag tot stand te brengen. De impact van aversieve gebeurtenissen op hulpeloos gedrag 
kan echter voorkomen worden door te leren dat men controle heeft over die gebeurtenissen.  
 
Het gaat dus om het spiegelbeeld van de oude theorie: de 2 groepen (controleerbare vs. 
niet controleerbare schokken) verschillen in hulpeloos gedrag, niet omdat de ene groep leert 
dat de schokken oncontroleerbaar zijn maar omdat de andere groep leert dat de schokken 
wel controleerbaar zijn.  
 
B. Een R-Sr verband gevolgd door geen verband 
Wanneer een gedrag (bv. duwen op een hendel) gevolgd wordt door een bekrachtiger (bv. 
voedsel) dan zal dit leiden tot een toename in de frequentie van het gedrag (bv. vaker op 
de hendel duwen). Deze verandering noemt men acquisitie (verwerven van). Indien nadien 
de contingentie tussen R en Sr wordt doorbroken, dan zal de aangeleerde verandering in 
gedrag opnieuw verdwijnen (= uitdoving/extinctie).  
 
Wel is het zo dat direct na de start van de uitdovingsprocedure, er voor een korte periode 
een stijging is in de frequentie van R (= extinction burst). Dit gaat vaak samen met andere 
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bijwerkingen zoals een toegenomen variabiliteit in het gedrag en agressief gedrag. 
Dergelijke bijwerkingen beperken de praktische inzetbaarheid van de procedures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mate van extinctie wordt beïnvloed door de aard van de oorspronkelijke relatie 
tussen de R en de Sr. Wanneer een bepaald gedrag tijdens een eerste fase steeds gevolgd 
wordt door een bekrachtiger (CFR) en in een tweede fase hetzelfde gedrag niet meer gevolgd 
wordt door de bekrachtiger (extinctie), dan zal de frequentie van het gedrag vrij snel terug 
afnemen. Wanneer een gedrag tijdens de eerste fase slechts partieel bekrachtigd wordt, zal 
het gedrag tijdens extinctie minder snel verdwijnen.  
 
Partial reinforcement extincition effect = het feit dat extinctie minder effectief is na 
partiële bekrachtiging dan na continue bekrachtiging.  
 
Deze bevinding kunnen we ook begrijpen vanuit de unit of behavior. Deze is namelijk anders 
bij partiële bekrachtiging (bv. 5 keer op een hendel duwen) dan bij continue bekrachtiging 
(bv. 1 keer op een hendel duwen).  
 
C. De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context  
Er werd in onderzoek bij operante conditionering al vroeg aandacht besteed aan de rol van 
signalen die aangeven wanneer bepaalde R-Sr relaties opgaan. Deze signalen noemt men 
discriminatieve stimuli (Sds).  
 
Men maakt een onderscheid tussen Sds die aangeven dat een gedrag gevolgd zal worden door 
een Sr en Sds die aangeven dat een gedrag niet gevolgd zal worden door een Sr.  

 Stimuluscontrole!  
 
Voorbeeld: 
Stel dat de Sd (bv. lichtje) aangeeft dat R (bv. duwen op een hendel) gevolgd zal worden 
door een bekrachtiger (bv. voedsel). In dat geval zal de aanbieding van de Sd leiden tot een 
toename in frequentie van R. Wanneer R in afwezigheid van de Sd gevolgd wordt door een 
bekrachtiger maar in de aanwezigheid van de Sd niet gevolgd wordt door voedsel, dan zal 
de aanbieding van de Sd leiden tot een daling in de frequentie van R. Gedrag staat dus onder 
controle van de Sd.  
 
Het gebruik van een discriminatieve prikkel is dus een vorm van differentiële bekrachtiging: 
een procedure waarbij een respons (R) onder bepaalde voorwaarden gevolgd wordt door een 
bekrachtiger (Sr) en onder andere voorwaarden niet.  
 
Merk op dat discriminatie één mogelijk effect is van differentiële bekrachtiging. Soms leidt 
het namelijk niet tot discriminatie maar generalisatie: de R-Sr relatie die enkel geldig is 
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onder bepaalde voorwaarden heeft ook een invloed wanneer niet aan die voorwaarden 
voldaan is. Het is voor elk organisme belangrijk om tot een goed evenwicht te komen van 
discriminatie en generalisatie. Veel vormen van psychopathologie zou men namelijk kunnen 
begrijpen vanuit een teveel aan discriminatie of generalisatie. voetnoot 20 
 
Verschillende types van stimuluscontrole:  

 Controle door een enkelvoudige stimulus: dit leidt tot nonrelational responding.  
 
Voorbeeld:  
Veronderstel dat het drukken op een hendel (R) wordt gevolgd door voedsel (Sr) als 
een lichtje brandt (Sd). Door training (het blootstellen van het organisme aan deze 
Sd: R-Sr contingentie) zal het lichtje aanleiding geven tot de respons hendelduwen. 
Een prikkel controleert dus het gedrag als gevolg van het voorafgaandelijk ervaren 
van de Sd: R-Sr contingentie.  
 

 Non-arbitrarily applicable relational responding (niet-arbitrair toepasbaar 
relationeel reageren): hier wordt het gedrag bepaald door een relatie tussen 2 
prikkels.  
 
Voorbeeld: 
Deelnemers moeten op een linker- of rechter knop drukken om een bekrachtiger te 
krijgen. Tijdens de trainingsfase zijn er 2 sets van stimuli. Het drukken op de linker 
knop wordt gevolgd door een bekrachtiger als de linker stimulus onderaan identiek is 
aan de stimulus bovenaan (stimulus set 1). Het drukken op de rechter knop wordt 
beloond als de rechter stimulus onderaan identiek is aan de stimulus bovenaan 
(stimulus set 2). De pijl onderaan in de figuur geeft dus aan welke respons beloond 
wordt. Als gevolg van deze training procedures, zullen deelnemers steeds vaker de 
beloonde responsen stellen. In principe is het mogelijk dat dit gedrag enkel onder 
controle staat van de bovenste stimulus (sample): als de bovenste stimulus een * is, 
drukken ze links. Is de bovenste stimulus %, dan drukken ze rechts. In dit geval zou 
er dus sprake zijn van nonrelational responding.  
Tijdens de testfase krijgen de deelnemers echter stimuli te zien die niet werden 
aangeboden tijdens de leerfase. Op basis van de bovenste stimulus (é) kunnen ze dus 
niet beslissen of ze nu links of rechts moeten drukken want het is de eerste keer dat 
ze die stimulus (é) zien. Toch stellen we vast dat zowel dieren als mensen tijdens de 
testfase vaker voor de linker dan voor de rechter respons kiezen. Hieruit kan men 
afleiden dat het gedrag niet onder controle staat van de bovenste stimulus (sample) 
maar van de relatie tussen de bovenste en onderste stimuli: men kiest voor de 
respons langs de kant van de stimulus die identiek is aan de bovenste stimulus. Deze 
relatie voorspelt de juiste respons 
tijdens de trainingsfase en kan dus 
gebruikt worden om een respons te 
kiezen tijdens de testfase. Men 
spreekt hier over relational 
responding, omdat operant gedrag 
onder controle staat van een relatie 
tussen stimuli.  

 
In dit voorbeeld gaat het om non-arbitrarily applicable relational responding 
(NAARR) omdat het steunt op de relatie tussen fysieke kenmerken van 2 stimuli. De 
relatie tussen de fysieke kenmerken is niet-artitrair (niet toevallig) in die zin dat de 
fysieke kenmerken eigen zijn aan elke individuele stimulus.  
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 Arbitrarily applicable relational responding (AARR; arbitrair toepasbaar 
relationeel reageren): gedrag dat onder controle staat van de relatie tussen stimuli.  

 
De relatie is arbitrair omdat ze los staat van de fysieke kenmerken van prikkels. In 
essentie komt het erop neer dat men zich eerst gedraagt alsof 2 prikkels op een 
bepaalde manier gerelateerd zijn. voetnoot 21 
 
Studie rond stimulus equivalentie:  
Stimuli worden aangeboden die random gekozen zijn en 
dus qua fysieke of andere eigenschappen niet 
systematische gelijkend zijn. Tijdens de trainingsfase 
leren de deelnemers om bij de sample stimulus * te kiezen 
voor stimulus ù (linker knop) en bij sample ù te kiezen 
voor stimulus % (rechter knop). Daarna krijgen ze een 
testfase waarbij ze moeten kiezen tussen de linker- of 
rechterknop bij de sample ù en *. Bij mensen stellen we 
vast dat ze in de testfase bij ù kiezen voor * (links) en bij 
* kiezen voor % (rechts). De deelnemers gedragen zich dus 
alsof ze denken dat * ‘hoort bij’ ù en ù ‘hoort bij’ %. Als 
je reageert op basis van de relatie ‘hoort bij’, dan kies je 
voor ù als * de sample is, en je kiest dan ook voor * als ù de sample is. De relatie 
‘hoort bij’ is immers symmetrisch en transitief (als A hoort bij B, en B hoort bij C dan 
hoort A ook bij C). Daarom kiest men de respons onder % als * de sample is, omdat * 
en ù als gelijkwaardig of equivalent worden beschouwd. Mensen kiezen dus in dit 
soort studies de respons dus niet op basis van de bovenste stimulus alleen maar ze 
kiezen voor de respons onder de stimulus die ‘hoort bij’ de bovenste stimulus.  
 
Hoe komt men echter tot die veronderstelde relatie? Wellicht is het maken van 
keuzes tijdens de trainingsfase al voldoende om te handelen alsof bepaalde 
stimuli bij mekaar horen. Bv. het feit dat kiezen voor ù bij sample * beloond wordt, 
kan al voldoende zijn om te handelen alsof ù bij * hoort. Het belonen van een keuze 
dus als een contextuele aanwijzing voor de manier waarop de prikkels gerelateerd 
moeten worden (= relationele contextuele cue). Soms zijn er ook meer directe 
aanwijzingen. Stel dat ik je vertel dat ù bij * hoort en dat % bij ù hoort. Wellicht zal 
je dan tijdens de testfase onmiddellijk kiezen voor * bij sample ù en voor % bij sample 
*, zelfs al heb je trainingsfase niet doorgemaakt. De verbale uitdrukking ‘hoort bij’ 
is dan voldoende om je te gedragen alsof bepaalde stimuli inderdaad bij mekaar 
horen.  
 

Onderzoek doet vermoeden dat enkel mensen in staat zijn om zich te gedragen alsof stimuli 
op een bepaalde manier gerelateerd zijn (dus enkel mensen AARR vertonen). Het fenomeen 
van stimulus equivalent is ondanks intensief onderzoek nog steeds niet bij niet-menselijke 
dieren vastgesteld. Dit biedt steun voor de veronderstelling dat taalgebruik bij mensen een 
complexe vorm is van AARR.  
 
Meer algemeen kan AARR gezien worden als de essentie van het geven van betekenis. Dit 
heeft dus aanleiding gegeven tot een nieuwe benadering binnen de klinische psychologie 
waarbij psychopathologie vooral gezien wordt als een probleem van betekenis geven. Deze 
nieuwe stroming noemt men Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de theorie 
over AARR waarop ACT gebaseerd is noemt men de Relational Frame Theory (RFT).  
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3. Mentale procestheorieën 
 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende procestheorieën van klassieke 
conditionering besproken. Voordat je verder leest, probeer eerst zelf deze theorieën te 
vertalen naar operante conditionering.  
 
Overwegingen: 
Vergelijk je eigen overwegingen met de inhoud van Deel 2.2, vooral de stukken over de aard 
van en evaluatie van S-R, R-Sr, en Sd-Sr modellen.  
 

3.1 Associatieve modellen  
Deze modellen gaan uit van de veronderstelling dat het effect van regelmatigheden in het 
voorkomen van gedrag en prikkels gemedieerd wordt door associaties.  
 

3.1.1 S-R modellen  
A. De kern van S-R modellen  
Volgens een typische S-R verklaring komt leren neer op het verwerven van een associatie 
tussen representaties van stimuli en responsen.  
 
Voorbeeld:  
Een rat duwt op een hendel wanneer een lichtje brandt en als gevolgd daarvan krijgt hij 
voedsel. Volgens de S-R visie zal de aanbieding van het voedsel (Sr) ervoor zorgen dat een 
associatie gevormd wordt tussen het lichtje (Sd) en het op de hendel duwen (R). Als gevolg 
van die associatie zal de aanbieding van het lichtje automatisch resulteren in het drukken 
op de hendel. Het voedsel (Sr) is dus iets waardoor men ‘leert’ en niet iets waarover men 
leert. voetnoot 22 
 
B. Het tweefactorenmodel van Mowrer  
Belangrijk probleem S-R modellen: als de aanwezigheid van de Sr een noodzakelijke 
voorwaarde is om te leren, hoe kan je dan vermijdingsgedrag verklaren?  
 
Voorbeeld: het gedrag van ratten in een shuttle box.  
Een shuttle-box is een kooi die ingedeeld is in 2 kamers die van elkaar gescheiden worden 
door een wand met onderaan een doorgang. Het proefdier wordt in één van beide kamers 
geplaatst. Na een tijd wordt een lichtje aangeboden dat na bv. 10 seconden gevolgd wordt 
door een elektrische schok. Deze schok blijft duren tot het proefdier door de opening naar 
de andere afdeling gaat. Na een tijd wordt het lichtje opnieuw aangeboden en gevolgd door 
een elektrische schok waaraan het proefdier opnieuw kan ontsnappen door terug naar de 
eerste kamer te gaan. En zo gaat de procedure verder. Na verloop van tijd gaat het 
ontsnappingsgedrag over in vermijdingsgedrag: als het lichtje aangaat, loopt het proefdier 
naar de andere kamer nog voor de schok wordt toegediend.  
 
Het leren van ontsnappingsgedrag stelt voor de S-R theorie weinig problemen: het stoppen 
van een negatieve prikkel is een positieve uitkomst die kan leiden tot het versterken van de 
associatie tussen het lichtje (S) en het weglopen naar de andere kamer (R). Zodra het 
ontsnappingsgedrag overgaat in vermijdingsgedrag is er echter geen fysische stimulus meer 
die zou kunnen functioneren als bekrachtiger en zou de S-R associatie tussen het lichtje en 
het gedrag moeten verzwakken. Wanneer het vermijdingsgedrag niet meer gesteld wordt, 
zal de schok opnieuw toegediend worden en kan de cyclus ontsnapping-vermijding weerom 
starten. Volgens een S-R theorie zou men dus verwachten dat vermijdingsgedrag weinig 
stabiel is en telkens opnieuw zal overgaan in ontsnappingsgedrag. We zien echter dat 
vermijdingsgedrag vaak heel stabiel is.  
 

DOORDENKER 2: 
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Mowrer formuleerde de tweefactorentheorie als oplossing voor dit probleem. Volgens 
Mowrer zijn er 2 S-R relaties die geleerd worden.  

 Pavloviaanse S-R associatie gebaseerd op contiguïteit tussen de Sd en Sr.  
Hierdoor zal de Sd reacties ontlokken die aanvankelijk enkel door de Sr werd ontlokt 
(bv. vrees).  

 Operante S-R associatie die het resultaat is van het feit dat het stellen van R in 
de context van de Sd leidt tot positieve resultaten.  

 
In de ontsnappingsfase is het belangrijkste positieve resultaat van R het stoppen van de Sr 
(schok). In de vermijdingsfase is dit positief resultaat niet meer aanwezig, maar als gevolg 
van de Pavloviaanse S-R associatie is er nog steeds een ander positief resultaat. Het stellen 
van R in de context van de Sd leidt immers tot het verwijderen van de Sd en dus tot het 
stoppen van de geconditioneerde angst die de Sd ontlokt.  
 
Het unieke aspect van het tweefactorenmodel, namelijk de assumptie dat ontsnappen aan 
geconditioneerde vrees kan functioneren als bekrachtiger voor vermijdingsgedrag, is echter 
niet zonder problemen. Allereerst zou de angst die de Sd ontlokt, na verloop van tijd ook 
moeten uitdoven. Hierdoor vervalt ook de tweede bron van bekrachtiging van R en zou dus 
ook R moeten uitdoven. De assumptie van een tweede bron van bekrachtiging stelt het 
probleem dus enkel uit en biedt geen fundamentele verklaring voor de vaststelling dat 
vermijdingsgedrag niet uitdooft.  
Ten tweede gaat het model uit van een S-R verklaring van klassieke conditionering. Het is 
problematisch om de vrees die de Sd ontlokt te zien als een deel van de UR. Vrees is geen 
toestand die volgt op het toedienen van een aversieve stimulus maar op het gaan toedienen 
ervan. Vrees ontstaat pas als men pijn verwacht.  
 
C. Algemene evaluatie van S-R modellen  
S-R modellen schieten tekort, niet enkel als verklaring van vermijdingsleren, maar ook 
als verklaring van operante conditionering in het algemeen. Operante conditionering is 
namelijk gebaseerd op kennis over de Sr. Volgens S-R modellen speelt kennis over de Sr 
echter geen enkele rol, en wordt immers niet over de Sr geleerd maar door de Sr.  
 
Een studie van MacFarlane: illustratie dat leren meer is dan het vormen van nieuwe S-R 
associaties.  
Hij plaatste een rat in een bad met water waarin het leerde om naar een bepaalde plaats te 
zwemmen waar het een bekrachtiger kreeg. Nadat de rat dit geleerd had, ledigde hij het 
bad. Als de rat in het lege bad geplaatst werd, wandelde de rat naar de locatie waar het 
eerder de bekrachtiger kreeg. De rat leerde dus niet een specifiek motorisch gedrag maar 
leerde over de locatie waar het een bekrachtiger kon krijgen.  
 
Toch mag men S-R modellen niet helemaal verwerpen. Uit onderzoek blijkt dat onder 
bepaalde voorwaarden, veranderingen in de Sr geen invloed hebben op geconditioneerd 
gedrag. Gedrag dat niet beïnvloed wordt door veranderingen in zijn uitkomsten noemt met 
habits (gewoonten).  
 

3.1.2 R-Sr en Sd-Sr modellen  
Volgens R-Sr modellen wordt operante conditionering gemedieerd door de sterkte van de 
associatie tussen de representatie van het gedrag en de representatie van de uitkomsten 
van gedrag.  

 R geassocieerd met positieve Sr: frequentie van gedrag stijgt.  

 R geassocieerd met negatieve Sr: frequentie van gedrag daalt.  
 
Het is echter helemaal niet duidelijk hoe R-Sr associaties een invloed kunnen hebben op 
gedrag.  
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Dit komt omdat cognitief psychologen vooral aandacht hadden voor het verklaren van 
klassieke conditionering. Hoe komt dat?  

 Het is veel eenvoudiger om klassieke conditionering te bestuderen dan operante 
conditionering want de onderzoeker heeft veel meer controle over de situatie in 
klassieke conditioneringsprocedures.  

 Er is al snel de overtuiging ontstaan dat het vormen van R-Sr associaties gebaseerd 
is op dezelfde mentale processen als het vormen van S-S associaties.  
 
Indien dit laatste zo moest zijn, dan kan men verschillende bevindingen verklaren 
die niet door S-R modellen verklaard kunnen worden. Als men bv. veronderstelt 
dat het Rescorla-Wagner model ook opgaat voor het vormen van R-Sr associaties, kan 
men verklaren dat operante conditionering niet bepaald wordt door enkel 
contiguïteit maar door (conditionele) contingentie. Ook effecten van Sr-revaluatie 
kan men verklaren vanuit R-Sr modellen omdat er over de Sr geleerd wordt en dus 
veranderingen in de Sr kunnen leiden tot veranderingen in gedrag.  

 
De R-Sr modellen zijn niet voldoende om alle functionele kennis over operante 
conditionering te verklaren, omdat ze bv. niets zeggen over de belangrijke rol die Sds 
spelen in operante conditionering. Men kan echter de invloed van Sds in rekening brengen 
door ook representaties van de Sds te betrekken in R-Sr modellen.  
 
Een eerste oplossing is te veronderstellen dat de invloed van R-Sr associaties op het gedrag 
gemoduleerd wordt door Sd representaties.  
 
Voorbeeld:  
Stel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel wanneer een lichtje brandt, 
maar niet wanneer het lichtje niet brandt, dan kan dit leiden tot de onderstaande 
associatieve structuur:  

 
 
 
 
 

 
Er is een exitatorische associatie tussen R en Sr (volle lijn) waardoor activatie van de Sr kan 
leiden tot activatie van R. Deze associatie is dus enkel actief wanneer de Sd aanwezig is.  
 
Een gelijkaardig model kan gecreëerd worden voor situaties waarin de Sd aangeeft dat de 
R-Sr relatie niet opgaat.  
 
Voorbeeld: 
Veronderstel dat het drukken op een hendel gevolgd wordt door voedsel behalve wanneer 
het lichtje brand.  

 
 
 
 
 
 

Er is een exitatorische associatie tussen Sr en R (de volle lijn) die steeds actief is. Het effect 
van deze exitatorische associatie wordt echter tegengewerkt door een inhibitiorische 
associatie (de gestreepte lijn) die enkel actief is wanneer de Sd aanwezig is. Activatie van 
de Sr kan daarom leiden tot het stellen van de R wanneer de Sd afwezig is maar niet wanneer 
de Sd aanwezig is.  
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Een tweede manier waarop een Sd invloed kan uitoefenen binnen R-Sr modellen is via een 
associatie tussen de Sd en de Sr. De aanbieding van de Sd via de Sd-Sr associatie kan leiden 
tot de activatie van de Sr representatie. Deze activatie leidt op zijn beurt tot activatie van 
de representatie van R.  
 
Voorbeeld: Rescorla en Colwill.  
Wanneer het horen van een ton een sd is die aangeeft dat voedsel kan bekomen worden door 
met de neus op een knop te drukken, en nadien geleerd wordt dat (in afwezigheid van de 
toon) voedsel ook kan bekomen worden door op een hendel te duwen, dan zal de aanbieding 
van de toon achteraf de kans vergroten dat dieren op de hendel gaan duwen.  
 
Denken kan dus leiden tot actie: omwille van een bepaalde prikkel in de omgeving (bv. de 
geur van een taart) denk je aan een andere prikkel (bv. de taart) wat leidt tot een tendens 
om gedrag te stellen dat resulteert in die prikkel (bv. de bakker binnen gaan en een taart 
kopen). Dit idee sluit aan bij de zogenaamde ‘ideo-motor theory’.  
 
Schematisch voorgesteld geeft dit:  

 
 

Dickinson beschreef nog een tweede manier waarop Sds betrokken kunnen worden in R-
Sr modellen, namelijk via S-R leren. In een eerste stap zou het samengaan van de Sd en 
een R resulteren in het vormen van S-R associaties. Hierbij denkt men bv. aan het zien van 
een hendel (Sd) dat heel vaak samengaat met het feitelijk duwen op de hendel (R). Wanneer 
er ook R-Sr associaties gevormd zijn, kan activatie van de R representatie op zijn beurt 
leiden tot activatie van de Sr representatie. Bv. het zien van de hendel doet denken aan het 
duwen op de hendel wat op zijn beurt doet denken aan het voedsel dat in het verleden werd 
aangeboden na het duwen op de hendel. Indien het waardevol is, zal dit de kans verhogen 
dat er op de hendel wordt geduwd.  
 
Schematische voorgesteld geeft dit:  

 
 

Het model van Dickinson biedt een elegante verklaring voor een brede waaier van 
functionele kennis. Bv. wanneer de Sd-R associatie heel sterk is, kan een gedrag ontlokt 
worden puur op basis van de aanbieding van de Sd. Het model verklaart dus zo habitueel 
gedrag. In situaties waarin de Sd-R associatie echter niet sterk genoeg is om op zich te leiden 
tot gedrag, kan het wel leiden tot een gedragstendens die versterkt kan worden wanneer 
het gekoppeld is aan een Sr die op dat moment waardevol is voor het organisme. In die 
situaties zal het gedrag dus doelgericht zijn. Het model kan dus effecten van Sr-revaluatie 
verklaren.  
 
 
 
Voglens Bolles, functioneert de Sd als een signaal voor de aanbieding van een aversieve Sr 
(bv. een elektrische schok). De Sd zal daarom angst ontlokken. Maar zodra het dier erin 
slaagt om de Sr altijd te vermijden, zal de Sd nooit meer gevolgd worden door de Sr en zou 
de angst dus moeten verdwijnen (uitdoving). Toch toont onderzoek aan dat de Sd, zelfs na 
langdurige periodes van succesvolle vermijding, nog altijd angst zal uitlokken in situaties 
waarin het vermijdingsgedrag niet kan gesteld worden. Hoe kan je dit verklaren wanneer 
we uitgaan van de veronderstelling dat het vormen van Sd-Sr associaties gebeurt in lijn met 
de veronderstellingen van het Rescorla-Wagner model?  
 
 
 

DOORDENKER 3: 



 
64 

Overwegingen: 
Volgens het model ontstaat tijdens de eerste fase van het experiment een sterke Sd-Sr 
associatie. Wanneer de Sd wordt aangeboden, leidt dit tot een sterke verwachting van de 
Sr. Indien echter het vermijdingsgedrag gesteld wordt, treedt de Sr niet op. Er is dus een 
grote verwachtingsdiscrepantie. Je kan echter ook doen alsof R een Cs is. De 
ontspanningstrials kan je dan coderen als A+ trials waarbij A staat voor de Sd en + voor de 
aanwezigheid van de negatieve Sr. De vermijdingstrials kan je coderen als AX-trials waarbij 
A staat voor Sd, X staat voor het vermijdingsgedrag en – staat voor de afwezigheid van de 
negatieve Sr. Met behulp van de formule van Rescorla-Wagner kan je zien dat op de AX- 
trials de sterkte van de Sd-Sr associatie zal afnemen maar nooit volledig zal verdwijnen. Dit 
komt omdat een stuk van de verwachtingsdiscrepantie op de AX- trials wordt omgezet in een 
inhibitorische R-Sr relatie. Zolang de Sd alleen aanwezig is, zal die dus blijven leiden tot de 
verwachting van de Sr. Van zodra R gesteld wordt na de Sd, zal echter verwacht worden dat 
de Sr niet meer optreedt. De aanwezigheid van R op de trials waarop Sr niet optreedt, leidt 
dus tot een bescherming van de associatieve sterkte van de Sd-Sr relatie.  
 

3.2 Propositionele modellen  
3.2.1 De kern van propositionele modellen  
Het idee is dat mensen en andere dieren proberen te achterhalen onder welke 
voorwaarden hun gedrag een invloed heeft op de omgeving. Ze formuleren hiervoor 
hypotheses en proberen op basis van alle beschikbare evidentie te evalueren welke 
hypotheses/proposities waar zijn. Op basis van deze proposities, leiden ze af welk gedrag 
de meest gunstige gevolgen heeft. Dit gedrag wordt dan gesteld.  
 
Het model van Lovibond over vermijdingsleren is een van de enige propositionele modellen 
die expliciet gericht is op het verklaren van operante conditionering.  
Stel dat een rat een schok krijgt in ruimte A tenzij het naar een andere ruimte B loopt. 
Volgens Lovibond zal de rat 2 proposities leren: “in ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr)” en 
“Ik kan de schok (Sr) vermijden door naar een andere ruimte te lopen (R)”. Het dier gebruikt 
deze proposities om te beslissen welk gedrag het best stelt.  
 

3.2.2 Algemene evaluatie van propositionele modellen  
Volgens propositionele modellen zullen organismes dus proposities vormen over de gevolgen 
van hun gedrag. Operante conditionering zou dus een vorm zijn van causaal leren.  
 
Onderzoek Watson: voorbeeld.  
Hij plaatste baby’s in een wieg met hun hoofd op een kussen. In de contingentie-conditie 
werd een draaibeweging van het hoofd van de baby onmiddellijk gevolgd door de beweging 
van een voorwerp dat zich boven het wiegje bevindt. In de niet-contingente conditie werd 
die voorwerp even vaak bewogen maar onafhankelijk van wat de baby deed. Daar waar in 
de eerste groep de draaibeweging van het hoofd in frequentie steeg, was dit niet het geval 
in de tweede groep. Maar er is meer: in de eerste groep vonden de baby’s de beweging van 
het voorwerp steeds prettiger terwijl in de tweede groep aanvankelijk wel met een glimlach 
gereageerd werd op de beweging maar deze glimlach verdween vlugger.  
 
Een van de belangrijke voordelen van propositionele modellen is dat proposities niet enkel 
kunnen vatten dat er een relatie is tussen 2 prikkels of tussen een gedrag en een prikkel, 
maar ook kunnen weergeven hoe de elementen gerelateerd zijn. Typisch associatieve 
modellen kunnen dit niet verklaren.  
 
Soms wordt gesteld dat propositionele modellen enkel een verklaring kunnen bieden voor 
rationeel gedrag. Er zijn echter verschillende redenen waarom organismes toch kunnen 
kiezen voor een gedrag dat objectief gezien niet het meest optimale gedrag is.  
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 Foutieve proposities:  
Als men vertrekt van foute premissen dan zal men ook komen tot foutieve conclusies. 
Het vormen van foutieve proposities over relaties in de omgeving kan te wijten zijn 
aan veel verschillende factoren zoals niet-representatieve ervaringen (bv. door pech 
ervaart men enkel negatieve uitkomsten van gedrag) of het krijgen van foutieve 
informatie van anderen.  
 

 Foutieve conclusies: 
Mensen kunnen redeneren maar ze maken ook fouten in hun redeneringen. Dergelijke 
fouten kunnen leiden tot irrationeel gedrag.  
 

 Automatische effecten van oude proposities: 
Eenmaal dat men tot een bepaalde propositie is gekomen, moet men de waarheid 
van die propositie niet telkens opnieuw evalueren. Na verloop van tijd weet men 
echter automatisch dat die propositie waar is zonder de renden hiervoor opnieuw te 
overlopen. Als men dus heel vaak tot een bepaalde conclusie is gekomen, kan die 
conclusie zich automatisch aan je opdringen, zelfs in situaties waar die conclusie 
misschien niet meer correct is.  

 
Propositionele modellen zijn dus in staat om vele aspecten van operante conditionering te 
verklaren. De echte heuristische en predictieve waarde van deze modellen blijft echter 
onduidelijk.  
 

 VRAAG & ANTWOORD: zie cursus!  
 

 
 

 
Leerdoelen: 

 Kunnen weergeven hoe leerprincipes gebruikt worden om het welzijn van mensen te 
kunnen bevorderen. 

 De kern van een functionele analyse kunnen weergeven en kunnen verduidelijken 
hoe men kan nagaan of een interventie de gewenste impact heeft op gedrag.  

 

1. Inleiding: van experiment tot toepassing 
De kernboodschap van dit hoofdstuk is dat de procedures, effecten, en principes die we 
besproken hebben in de voorgaande hoofdstukken van onschatbare waarde zijn voor het 
bevorderen van welzijn.  
 
Uitgaande van het functioneel-cognitief denkkader zullen we pleiten voor de ontwikkeling 
van de toegepaste leerpsychologie als onderdeel van een bredere discipline die we 
‘psychologische ingenieurswetenschap’ noemen. Het basisidee hier is dat zowel de 
functionele als de cognitieve (leer)psychologie mekaar kunnen versterken in de mate waarin 
ze bijdragen tot het bevorderen van welzijn.  
 

2. Een functionele kijk op gedragsverandering 
2.1 Toegepaste gedragsanalyse 
In de toegepaste leerpsychologie probeert men om interventies en technologieën te 
ontwikkelen die specifieke vormen van gedrag in de echte wereld kunnen veranderen. Dit 
kan op 2 manieren:  

 Via het manipuleren van regelmatigheden in de omgeving en potentiële 
moderatoren van leren (toegepaste functionele leerpsychologie).  

Hoofdstuk 5: Toegepaste leerpsychologie: het gebruik van leerprincipes voor 

het bevorderen van het welzijn van individuen, groepen & samenlevingen 
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 Via het beïnvloeden van de mentale processen die het effect van regulariteiten op 
gedrag mediëren (toegepaste cognitieve leerpsychologie).  

 
Veel toegepaste functionele leerpsychologen hebben zich gegroepeerd en een veld gevormd 
dat bekendstaat als toegepaste gedragsanalyse (ABA). Deze groep is geïnteresseerd in de 
wetenschappelijke studie van gedragsverandering op basis van leerprincipes.  
ABA heeft verschillende uitgangspunten:  

 De focus ligt op gedrag.  

 ABA is gebaseerd op de overtuiging dat leerprincipes ons kunnen helpen om gedrag 
te begrijpen.  

 Op basis van leerprincipes kan men interventies ontwikkelen die gedrag 
beïnvloeden.  
 
Gedragsanalisten focussen hierbij op het manipuleren van de omgeving. Voorafgaand 
aan zo’n interventie zal de gedragsanalist eerst een functionele analyse maken van 
het gedrag dat hij/zij beoogt te veranderen. Een functionele analyse vertelt ons 
welke antecedenten het gedrag controleren en welke uitkomsten het bekrachtigen. 
Eenmaal dat de functionele analyse is uitgevoerd, zal de gedragsanalist bepalen wat 
de gewenste uitkomst is van de interventie en hoe de interventie er zal uitzien. 
Tijdens de interventie wordt niet enkel aandacht besteed aan het reduceren van 
probleemgedrag maar ook aan het tot stand brengen van alternatief gedrag. voetnoot 
23 

 

2.2 De effectiviteit van ABA-interventies testen  
Toegepaste functionele leerpsychologen gebruiken ‘single-subjectdesigns’ om na te gaan of 
een interventie gewerkt heeft. In single-subjectdesigns wordt het gedrag van een individu 
voor de interventie (controle conditie) vergeleken met het gedrag tijdens de interventie.  
 
Een mogelijke manier om na te gaan of een interventie werkt zijn A-B-A-B designs. Deze 
designs bieden een krachtige methode om causale relaties tussen antecedenten (Sd), gedrag 
(R) en consequenties (Sr) vast te stellen. De onderzoeker wisselt hier af tussen een basislijn 
(A-fase) zonder interventie en een testcontext (B-fase) met interventies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: 
Stel je voor dat je hond de gewoonte heeft ontwikkeld om de postbode te bijten en dat je 
hem wilt trainen om minder agressief te zijn. Tijdens de A-fase ga je het gedrag 
herhaaldelijk meten om een basislijn te bepalen voorafgaand aan de interventie (bv. je 
observeert dat de hond de postbode 4 keer per week bijt). In de B-fase wordt de relatie 
tussen de omgeving en gedrag manipuleert en wordt het gedrag dan herhaaldelijk gemeten 
(bv. de hond bekrachtigen met lieve woorden als hij de postbode niet bijt in jouw 
aanwezigheid). Als er een verandering optreedt in het doelgedrag en als de interventie 
verantwoordelijk is voor deze verandering, dan zou een terugkeer naar de A-fase ervoor 
moeten zorgen dat het gedrag terugvalt op basislijnniveau (bv. de hond bijt de postbode 
opnieuw vanaf dat de bekrachtiging achterweg wordt gelaten of wanneer je niet in de buurt 
bent). De B-fase herintroduceren zou moeten maken dat het gedrag weer verandert naar 
het gedrag dat voorheen werd geobserveerd in de B-fase.  
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Hoewel ze nuttig zijn hebben A-B-A-B designs toch beperkingen. In het bovenstaand 
voorbeeld is zo’n design niet aangewezen omdat het onethisch is.  
 

2.3 Generalisatietraining 
Eenmaal het doelgedrag geïdentificeerd en gewijzigd is, moet het nieuwe gedrag blijven 
duren en in een verscheidenheid aan situaties worden gesteld.  
 
Voorbeeld:  
Een kind gedraagt zich agressief op school (bv. medeleerlingen slagen en bijten) en dat het 
dit na interventie niet langer doet. Als het gedrag evenwel enkel achterweg blijft in de 
kliniek, maar terugkeer wanneer het kind naar huis of naar school gaat, dan is de 
gedragsverandering niet gegeneraliseerd.  
 
De gedragsanalist zal generalisatie op 3 manieren trachten te maximaliseren:  

 Stimulusgeneralisatie: zodat een variëteit aan stimuli en contexten een invloed 
hebben op gedrag.  

 Responsgeneralisatie: zodat de gedragsverandering uitbreidt naar gerelateerde 
responsen.  

 Gedragshandhaving: zodat de gedragsverandering blijft duren wanneer de 
contingenties van de interventie weggelaten worden.  

 
De meest effectieve manier om generalisatie te komen is om deze rechtstreeks te trainen 
tijdens de interventie, dus uit te voeren in verschillende contexten.  
 

3. Het vormen van het gedrag van individuen  
Functionele leerpsychologen ontwikkelen interventies waarin omgeving-gedrag relaties 
worden gemanipuleerd met als doel gedrag te veranderen. Dit houdt het volgende in:  

 Het uitvoeren van een functionele analyse om te identificeren welke aspecten van 
de omgeving bestaand gedrag veroorzaken en in standhouden.  

 Het manipuleren van deze contingenties om nieuw gedrag tot stand te brengen.  

 Het generaliseren van het nieuwe gedrag over stimuli, responsen en contexten heen. 
 
In dit onderdeel verduidelijken we hoe deze strategie werd geïmplementeerd om individueel 
welzijn te verbeteren en lijden te verlichten.   
 

3.1 Ontwikkelingsstoornissen  
Individuen met autisme spectrum stoornissen worden meestal gekenmerkt door 3 
kernklachten:  

 Bemoeilijkte communicatie (bv. repetitieve spraakpatronen).  

 Stoornissen in sociale interacties (bv. weinig oogcontact). 

 Abnormale gedragspatronen (bv. repetitieve interesses).  
 
Deze gedragsproblemen en beperkingen kunnen aangepakt worden door vroege en 
intensieve gedragsinterventies (Early and Intensive Behavioral Interventions (EIBIs)). Dit 
zijn ABA procedures voor het behandelen van vele met ASS geassocieerde gedragsproblemen. 
EIBIs bestaan gewoonlijk uit een omvattend, hiërarchisch geordend leerplan dat toegepast 
wordt over verschillende jaren heen en ontwikkeld is om het globaal functioneren van het 
kind te verbeteren.  
 
Een van de meest belangrijke doelwitten van EIBIs zijn taalstoornissen. Er zijn verschillende 
EIBIs ontwikkeld om deze problemen aan te pakken. Bv. natuurlijke omgevingstraining 
wordt gewoonlijk uitgevoerd in een natuurlijke setting door ouders die hiervoor opgeleid 
worden. Deze interventie maakt gebruikt van Sr-vormende ingrepen om functionele 
taalvaardigheden aan te leren. Ouders kunnen bv. gebruik maken van de honger van een 
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kind. Generalisatie is ingebouwd in de training zodat er meer kans is dat de gewenste verbale 
responsen optreden in verschillende contexten.  
 
Andere interventies zoals ‘Promoting the Emergence of Advance Knowledge Training 
System (PEAK)’ zijn dan weer gebaseerd op recente ontwikkelingen in relationeel leren (bv. 
AARR).  
 

3.2 Psychisch lijden  
In dit onderdeel wordt een overzicht geboden van toepassingen voor de behandeling van 
psychisch lijden.  
 

 Traditionele gedragstherapie: 
Een vorm van therapie die gebaseerd is op het idee dat de oorzaak en oplossing voor 
vele klinische problemen zich bevinden in de relatie tussen omgeving en gedrag. 
De benadering is gericht op het veranderen van de omgevingsfactoren die 
maladaptief gedrag voorafgaan, uitlokken, versterken of in stand houden. Door het 
opmaken van een functionele analyse van het probleemgedrag, probeert men in te 
werken op de contingenties die het gedrag in stand houden.  

 Bv. persoon met intense vliegangst.  
 

De gedragstherapie leverde een verscheidenheid aan procedures op voor het 
behandelen van klinische problemen. Twee populaire procedures:  

 Systematische desensitisatie:  
Een hiërarchie van situaties wordt gecreëerd, gaande van licht 
angstopwekkende situaties tot hoog angstopwekkende situaties, om op die 
manier angst te doen afnemen d.m.v. het paren van de beangstigende 
stimulus met relaxatie.  
 

 Exposure technieken:  
Deze technieken stellen de patiënt gradueel bloot aan de bevreesde situatie 
zelf, met als doel de angstrespons te doen afnemen.  

 

 Cognitieve gedragstherapie: 
Bij deze benadering stond de omgeving niet meer centraal maar richtte men de 
aandacht op het mentale niveau, meer specifiek op zogenaamde cognitieve 
vertekeningen die verondersteld werden te mediëren tussen omgeving en gedrag. 
Het idee was dat deze cognitieve vertekeningen de oorzaak waren van maladaptief 
gedrag en dat deze fouten konden worden opgelost door ze te detecteren, corrigeren 
of elimineren, wat meestal het installeren van nieuwe mentale inhouden inhield.  
 
Later werden elementen van gedrags- en cognitieve therapie gecombineerd om een 
familie van technieken en benaderingen te vormen, gekend als cognitieve 
gedragstherapieën.  
 

 Meer recente ontwikkelingen: 
Men begon beperkingen te erkennen van de cognitieve gedragstherapie, en deze 
problemen droegen bij tot een hernieuwde interesse in omgevingsfactoren die een 
invloed hebben op zowel overt als covert gedrag. Opkomende therapeutische 
benaderingen zoals dialectische gedragstherapie, functionele analytische 
psychotherapie, integratieve gedragstherapie voor koppels en ACT deelden 2 
kernideeën:  

 Een nadruk op gedragsmatige principes en omgeving is cruciaal als we 
psychisch lijden willen begrijpen en behandelen.  
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 De erkenning dat ook taal en cognitie menselijk gedrag bepalen en dus 
moeten opgenomen worden in de functionele analyse.  

 
De meeste therapieën leggen niet de nadruk op het veranderen van iemands 
gedachten/gevoelen, in de plaats daarvan wordt de aandacht gelegd op welke 
functies die gedachten en gevoelens hebben voor het individu en hoe de omgeving 
die functies veroorzaakt en in stand houdt.  
 

 Conclusie: 
Veel traditionele en moderne behandelingen van psychisch lijden baseren zich op een 
idee dat afkomstig is van leerpsychologie: problematische gedragingen moeten 
begrepen worden vanuit de interactie tussen mens en omgeving waarbij de 
behandeling zich toespitst op het wijzigen van deze interactie.  

 

3.3 Middelenmisbruik  
Als men druggebruik als een operant beschouwt, dan volgt daaruit dat druggebruik 
behandeld kan worden door middel van wat we weten over operante conditionering.  
 
Labowerk heeft geleid tot de ontwikkeling van contingentie management behandelingen 
waarvan abstinentie bekrachtigingsinterventies de meest doeltreffende zijn. Deze 
interventies bekrachtigen het niet gebruiken van drugs.  
 
Sommige van deze programma’s, ‘de deposit contracting procedures’ vereisen dat mensen 
een aanbetaling doen van een bepaalde som geld voor de start van het programma. Deze 
som kan na verloop van tijd terug verdiend worden op voorwaarde dat er een vermindering 
in druginname wordt vastgesteld.  
 
Ondanks de bruikbaarheid van deze interventies, kampen ze met 2 belangrijke problemen: 

 Veel individuen weigeren om een abstinentie programma op te starten.  

 Na een succesvolle behandeling treedt vaak herval op.  
 
Deze problemen suggereren dat aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden voor de 
behandeling effectief zal zijn voor velen.  
 

4. Van individuen naar groepen  
4.1 ‘Nurturing’ gezinnen  
De gezinsomgeving is een context waarvan de meeste mensen deel uitmaken en die vanaf 
de allerjongste leeftijd een adaptieve of maladaptieve invloed kan uitoefenen.  
 
Pogingen om toxische omgevingen tijdens de vroege kinderjaren zo veel mogelijk te 
reduceren zijn belangrijk voor zowel ouders als kinderen. Een belangrijke interventie vorm 
hierbij zijn de dwingende gedragspatronen. 
 
Dwang = het controleren van gedrag via bestraffing of dreigen met bestraffing of negatieve 
bekrachtiging die bestaat uit het wegnemen van de bestraffer.  
 
Voorbeeld: 
In een studie van Patterson werd opgemerkt dat er meer conflicten waren in gezinnen met 
agressieve kinderen en dat die conflicten anders aangepakt werden dan in andere gezinnen.  
 
Op korte termijn zullen dwingende patronen effectief zijn, maar op lange termijn zijn ze 
echter nefast. Dwingende patronen die binnen het gezin aangeleerd worden voorzien 
agressieve kinderen van een agressief gedragsrepertoire en gebrekkige pro-sociale 
vaardigheden.  
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Als we dwingende gedragspatronen van kinderen, ouders en partners willen veranderen, 
moeten we eerst de familiale context waarin ze zich bevinden aanpakken, meer bepaalde 
de contingentie binnen gezinnen. We kunnen bv. ouders aanleren hoe ze storend gedrag bij 
hun kinderen kunnen veranderen (= behavioral parent training). Dit soort programma’s leert 
ouders dat ze moeten vermijden om ongewenst gedrag te bestraffen met dwingend gedrag, 
maar worden ze getraind om gewenst gedrag te bekrachtigen en gebruik te maken van time-
outs en uitleg. Dat schijnt te werken want onderzoek suggereert dat behavioral parent 
training zorgt voor een significante vermindering van dwingende gezinsprocessen, een 
toename van positief bekrachtigende interacties en een afname in het agressief sociaal 
gedrag van kinderen.  
 

4.2 ‘Nurturing’ scholen  
Om nurturing omgevingen te creëren die het gedrag van scholen en hun leden beïnvloeden, 
kunnen we eenzelfde aanpak gebruiken als bij gezinnen. Ten eerste moeten we de impact 
van dwang minimaliseren. De principes van de leerpsychologie kunnen gebruikt worden in 
de praktijk om leerkrachten te helpen pro-sociaal gedrag bij hun studenten aan te moedigen.  
 
Een voorbeeld is de Good Behavior Game (GBG). In dit spel specifieert de leerkracht welk 
types gedrag bekrachtigd zullen worden. Ze verduidelijkt vervolgens ook welke soorten 
gedrag incompatibel zijn met die doelen en wat de gevolgen zullen zijn als men dit gedrag 
stelt. Van beide types gedragen worden voorbeeld aangeboden. Bovendien implementeert 
de leerkracht de spelregels op sommige momenten maar op andere niet. De kinderen worden 
ingedeeld in groepen en de groep met het laagste aantal strafpunten, krijgt toegang tot één 
of andere bekrachtiger.  
 
Leerpsychologische principes kunnen niet alleen helpen om de onderwijsomgeving te 
optimaliseren, maar ook om de snelheid en kwaliteit van de leerervaring zelf te bevorderen. 
Een voorbeeld is direct onderwijs, een contingentie-gebaseerde methode. Aanvankelijk 
wordt een functionele analyse gemaakt om de huidige capaciteiten van een leerlingen met 
betrekking tot een bepaalde lesinhoud te bepalen, wat vervolgens gebruikt wordt om hen in 
een bepaalde groep in te delen. Vervolgens focust de lesaanpak op beheersing van 
vaardigheden waarbij het onderwijs begint met bepaalde vaardigheden. Direct onderwijs is 
geassocieerd met een stijging in schoolse vaardigheden, cognitieve vermogens en affectieve 
uitkomsten, en doet het vaak beter dan andere onderwijsmethoden.  
 
Ten slotte helpen leerprincipes om procedures te ontwikkelen die niet enkel gedrag en 
onderwijs in het klaslokaal verbeteren maar ook beter gedrag op het niveau van school 
vormgeven. Een interventie, Positive Behavioral Intention and Support, houdt in dat men 
consistent gewenst gedrag bekrachtigt en tegelijk contingenties implementeert die 
probleemgedrag moeten inperken. Het programma begint doorgaans met functionele 
analyse die zich richt op gedrag op 3 verschillende niveaus (individu, klas, school). Op elke 
niveau worden verwachtingen met betrekkingen tot gedrag geformuleerd en bekrachtigers 
toegekend om met probleemgedrag om te gaan indien het voorkomt.  
 

5. Andere toepassingen  
In dit onderdeel focussen we op hoe de leerpsychologie kan bijdragen tot een oplossing voor 
een zeer actueel en cruciaal probleem: klimaatverandering.  
 
Er zijn nog 3 opties die overblijven om met het probleem om te gaan:  

 Het probleem zoveel mogelijk inperken (mitigation).  

 Onszelf aanpassen (adapt).  

 De gevolgen ondergaan (suffer).  
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Onderzoek toont aan dat de impact van bekrachtigers afneemt naarmate er meer tijd 
verloopt tussen het gedrag en de aanbieding van de bekrachtiger. Onmiddellijke 
bekrachtiging heeft dus een groter effect dan uitgestelde bekrachtiging. Veel van de 
gedragingen die nefast zijn voor het klimaat hebben onmiddellijke positieve gevolgen (bv. 
het genot bij eten van vlees) die daarom vaak meer impact hebben dan de negatieve 
gevolgen voor het klimaat op lange termijn. Als we dit gedrag willen veranderen, installeren 
we best nieuwe contingenties waardoor het gedrag leidt tot onmiddellijke negatieve 
gevolgen (bv. duurdere prijs van benzine) en waardoor onmiddellijke negatieve gevolgen 
van minder schadelijk gedrag worden weggenomen (bv. lagere prijs voor openbaar vervoer).  
 
Wanneer we het gedrag van organisaties willen veranderen, moeten we contingenties 
creëren die milieuvriendelijke maatregelen van deze organisaties bekrachtigen of 
milieuonvriendelijke maatregelen bestraffen. Dit kan ieder van ons doen via zijn/haar 
koopgedrag. Regeringen hebben hiervoor instrumenten zoals belastingen en wetgeving. Zo 
is er de ‘cap and trade’ benadering waarbij elk bedrijf een maximum aan vervuilding kan 
uitstoten (cap) en overschotten aan gunstige voorwaarden kan verkopen (trade).  
 

6. Toegepaste cognitieve leerpsychologie 
Een interessant idee is het idee van contextafhankelijke inhibitorische associaties, een 
idee dat een grote rol gespeeld heeft in klinisch onderzoek en in de praktijk. Klinische 
onderzoekers zijn geïnspireerd geweest door het idee dat (inhibitorisch) leren tijdens 
extinctie een functie is van verwachtingsdiscrepantie. Bijgevolg hebben ze onderzocht of 
exposuretherapie versterkt kan worden door de vrees die patiënten initieel ervaren tijdens 
exposure te laten toenemen (en dus de discrepantie te vergroten).  
 
We zien echter weinig indirecte bijdragen van cognitieve leertheorieën tot het oplossen van 
problemen in de reële wereld. voetnoot 24 Op de lijst van toepassingen van de cognitieve 
leerpsychologie, is er dus weinig te zien.  
 
We zien 2 redenen voor deze conclusie:  

 We zijn een aantal toepassingen van de cognitieve leertheorie vergeten.  

 Deze theorieën zijn uitermate geschikt om vragen over mechanismen te 
genereren, maar relatief ongeschikt om tot oplossingen te komen voor problemen 
in de reële wereld buiten het labo.  

 

7. Psycholoog en ingenieur: een functioneel-cognitief pad naar succes 
Zoals al aangehaald, is er zeer weinig interactie tussen functionele en cognitieve 
leerpsychologen. We zijn er echter van overtuigd dat toepassingen van de leerpsychologie, 
alsook de leerpsychologie, gebaat zou zijn bij meer interactie tussen onderzoekers uit deze 
tradities.  
 
Om psychologen uit beide invalshoeken succesvol te laten integreren, moet men in de mate 
van het mogelijke alle onderzoekers de gedragsfenomenen die ze bestuderen laten 
beschrijven in abstract-functionele termen. Indien ze dezelfde soort taal spreken, kan dit 
de basis vormen voor een meer intense samenwerking. Door problemen in de reële wereld 
te beschrijven in abstract-functionele termen, worden nieuwe kansen gecreëerd voor 
cognitieve theorievorming. Dit functioneel-cognitief kader voor toegepaste psychologie 
noemt men psychologische ingenieurswetenschap. Volgens de schrijvers is zo’n 
psychologische ingenieurswetenschap nastrevenswaardig in het licht van de vele problemen 
die ons pad kruisen als individu, maatschappij en soort.  
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Wat denk jij ? Nu we aan het einde gekomen zijn van dit boek, denk jij dat het bespreken 
van de functionele leerpsychologie een meerwaarde was voor het boek? Zijn cognitieve 
verklaringen, net zoals chemische modellen, het ultieme niveau van verklaring?  
 
Overwegingen: 

 Argument: we zouden weinig verliezen.  
De functionele benadering draagt bij tot het doel om een inleiding te geven van de 
leerpsychologie, en deze benadering heeft in het verleden geleid tot belangrijke 
bevindingen en inzichten; en blijft dat nu nog doen. De functionele benadering is 
namelijk nog springlevend.  
 

 Argument: functionele en cognitieve kennis over leren kan men toch scheiden.  
Te vaak wordt functionele en cognitieve kennis over leren met elkaar vermengd. Bv. 
Zelden of nooit wordt een onderscheid gemaakt tussen bekrachtigers en beloningen 
alsook worden effecten vaak benoemd in termen van potentiële mentale proces 
verklaringen, wat leidt tot misverstanden. In dit boek hebben we deze vermenging 
proberen vermijden, waardoor het aan bod komen van de functionele benadering als 
iets apart noodzakelijk was.  
 

 Argument: verklaren functionele verklaringen weldegelijk iets?  
Dit is afhankelijk van de doelen die men als wetenschapper nastreeft. Functionele 
en cognitieve leerpsychologen hebben een ander wetenschappelijk doel. Functionele 
wetenschappers willen graag gedrag voorspellen en beïnvloeden, terwijl cognitieve 
wetenschappers willen weten via welke mentale processen elementen in de omgeving 
een invloed kunnen hebben op gedrag. Als de waarde van de functionele benadering 
enkel beoordeeld wordt in termen die de cognitieve verklaringen genereren, dan is 
de waarde van de functionele benadering inderdaad beperkt want deze benadering 
is hierop niet gericht. Als men aanvaardt op wat het is gericht, biedt het wel degelijk 
goede verklaringen.  

 
 
 
Sommige functionele leerpsychologen beargumenteren dat de cognitieve benadering weinig 
of geen meerwaarde biedt voor functionele onderzoekers. Nu dat jij het boek gelezen hebt, 
wat is jou mening hierover? Hoe nuttig is de cognitieve leerpsychologie volgens jou, zowel 
in termen van toepassing als in termen van het ontdekken van de mentale processen die aan 
de basis liggen van leren?  
 
Overwegingen: 
Het antwoord wordt bepaald door de doelen die we nastreven en de waarden die we als 
wetenschapper dragen (zie ook hierboven). Vanuit dit perspectief is er een assymetrische 
relatie tussen de functionele en cognitieve leerpsychologie: een functionele benadering is 
mogelijk zonder de cognitieve benadering, maar de cognitieve benadering kan niet bestaan 
zonder functionele kennis.  

DOORDENKER 1: Hebben we de functionele benadering echt nodig?  

DOORDENKER 2: Hebben we de cognitieve benadering echt nodig?   


