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INLEIDEND HOOFDSTUK –  WAT IS LEREN EN HOE KAN MEN LEREN BESTUDEREN? 

Definitie van leren die wij zullen hanteren: observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald 
organisme als het gevolg van regelmatigheden in de omgeving van dat organisme. 

Wij gebruiken een definitie van leren die belangrijke sterktes heeft i.v.m. andere definities: ze is precies (geeft 
duidelijk aan wat wel en niet beschouwd kan worden als leren), toch breed genoeg (omvat een brede waaier 
aan vormen van leren) en is ook diep genoeg (in overeenstemming met onderzoek in andere 
wetenschapsgebieden).  

Een belangrijk voordeel van onze definitie is dat ze in overeenstemming is met twee fundamenteel 
verschillende benaderingen binnen de leerpsychologie, zijnde: 
1. Functionele benadering 
= toegespitst op het beschrijven van factoren die leren modereren (factoren die dus bepalen wanneer leren 
optreedt). Omvat radicaal behaviorisme, gedragsanalyse en contextuele gedragswetenschap. 

2. Cognitieve benadering 
= gericht op het beschrijven van de mentale mechanismes die leren mediëren (hoe leren plaatsvindt).  

Leerpsychologie kan je zien als de studie van ontogenetische adaptatie (= aanpassing van individuele 
organismes aan de omgeving tijdens het leven van het organisme). 

Wanneer we kijken naar de definitie, moet er dus aan twee voorwaarden worden voldaan: 
1. Er moet een observeerbare verandering in het gedrag optreden tijdens het leven van het organisme. 
2. De verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving. 
Leren wordt dus aanzien als een effect, zijnde een observatie die wordt toegeschreven aan een element in de 
omgeving.  

MOEILIJKHEDEN BIJ HET TOEPASSEN VAN DE DEFINITIE VAN LEREN  

 
Verschillende problemen kunnen optreden wanneer men wil bepalen of iets kan beschouwd worden als leren: 

1. De verandering in gedrag kan op eender welk moment optreden tijdens het leven van een organisme. 
We zien dus niet noodzakelijk een onmiddellijk effect. 

2. Er kan onenigheid bestaan over wat verstaan wordt onder “gedrag” en dus wat telt als een 
verandering in gedrag.  
Wij beschouwen elke observeerbare respons, ongeacht of deze geproduceerd wordt door het 
(on)willekeurig zenuwstelsel, neuronale processen en enkel observeerbaar zijn door het organisme 
zelf, als gedrag. 

3. Het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie. 
Causale relatie kunnen echter niet rechtstreeks geobserveerd worden. Het toepassen van de definitie 
impliceert dus het maken van assumpties over oorzaken. (bv. kind en grijpreflex: toe te schrijven als 
verandering in gedrag tgv regelmatigheid in de omgeving of tgv maturatie van de hersenen)  
 

WELKE TYPES LEREN KUNNEN WE ONDERSCHEIDEN?  

Doel van de leerpsychologie: het begrijpen van de invloed van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 
 
Wat bedoelen we met regelmatigheden in de omgeving: 
= patronen in het voorkomen van gebeurtenissen in de omgeving.  
 
Wanneer spreken we van een patroon: 

1. Er is één gebeurtenis bij betrokken die plaatsvindt op meer dan één plaats/moment in de tijd 
2. Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op één plaats/moment in de tijd 
3. Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen/momenten in de tijd 
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In de leerpsychologie wordt vooral aandacht besteed aan één van de volgende drie types regelmatigheden: 
1. Regelmatigheden in het voorkomen van één bepaalde prikkel 
2. Regelmatigheden in het samen voorkomen van twee prikkels 

= verband tussen de aanwezigheid van één prikkel en de aanwezigheid van een andere prikkel 
3. Regelmatigheden in het samen voorkomen van een prikkel en een gedrag 

= verband tussen de aanwezigheid van een prikkel en het stellen van een bepaald gedrag 
 
We beperken ons tot drie types van leren: 

1. Er treedt een verandering op in gedrag als gevolg van een regelmatigheid in het aanbieden van één 
prikkel, dus los van de manier waarop de aanbieding van die prikkel eventueel samenhangt met de 
aanwezigheid van andere gebeurtenissen.  
= effecten van een niet-contingente prikkelaanbieding 

2. Er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van twee of 
meerdere prikkels. 
= klassieke conditionering 

3. Er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van een gedrag en 
een prikkel. 
= operante conditionering 

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

1. Gemodereerd leren 
2. Effecten van meta-regelmatigheden 

Onderscheid tussen de twee wordt gemaakt tussen standaard-regelmatigheden en meta-regelmatigheden. 
Standaard-regelmatigheden = hebben enkel individuele stimuli (bv. een toon, een shock) of individuele 
responsen (bv. het drukken op een hendel) als elementen. 
Meta-regelmatigheden = hebben minstens één regelmatigheid als element: het zijn dus regelmatigheden in het 
voorkomen van regelmatigheden.  
Bv. relational matching-to-sample 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemodereerde leereffecten = meerdere regelmatigheden beïnvloeden samen het gedrag: het effect van één 
standaard-regelmatigheid in de omgeving hangt af van (wordt gemodereerd door) andere standaard-
regelmatigheden in de omgeving. 
Bv. sensoriële pre-
conditionering 
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Het is vaak moeilijk om te bepalen welk type van regelmatigheid verantwoordelijk is voor een verandering in 
gedrag. Er zijn vaak verschillende regelmatigheden tegelijk aanwezig. Er kan bijkomend onderzoek gedaan 
worden om dit te bepalen, maar in het dagelijks leven is dit vaak onmogelijk. Daarom doen onderzoekers naast 
observatie van gedrag in de buitenwereld, ook aan experimenteel onderzoek in laboratoria.  
Binnen de laboratoria is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen leereffecten en leerprocedures. 
Leerprocedures = het creëren van een experimentele context waarin een bepaalde regelmatigheid aanwezig si 
en een bepaald gedrag geobserveerd wordt. (= wat de onderzoeker DOET) 
Leereffect = impliceert een niet-observeerbare causale relatie; een regelmatigheid is de oorzaak van de 
geobserveerde verandering in gedrag. 
 
 

DOELEN VAN DE LEERPSYCHOLOGIE 

 
Twee verschillende doelen: 

1. Functionele benadering: omgevingsfactoren beschrijven die een invloed hebben op leren. 
2. Cognitieve benadering: de mentale processen beschrijven waardoor regelmatigheden in de omgeving 

een invloed hebben op gedrag 
 

DE FUNCTIONELE BENADERING BINNEN DE LEERPSYCHOLOGIE  

 
Men wil dus komen tot een zo goed mogelijke beschrijving van de invloed die dergelijke omgevingsfactoren 
hebben op leren. Om dit doel te bereiken, zullen functionele leerpsychologen experimenten uitvoeren waarin 
ze op een meer gecontroleerde wijze rechtstreeks kunnen ingrijpen in de omgeving van organismen. Ze zullen 
dus allerlei aspecten van leerprocedures manipuleren.  
 
Elke leerprocedure omvat: 

- Een bepaalde regelmatigheid in de omgeving die tot stand gebracht wordt met behulp van stimuli of 
gedragingen 

- Een organisme dat het gedrag vertoont 
- Een bredere context waarin de regelmatigheid optreedt en het organisme zich bevindt. 

 
We spreken over 5 potentiële types van moderatoren van leren: 

1. De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheid tot stand te 
brengen. 
Men kiest dus een concrete prikkel (simpel/complex) en een concreet gedrag (drukken op hendel/ 
verkrijgen diploma/…). 

2. De aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het mogelijke effect van de regelmatigheid vast te 
stellen. 
Men kan eender welk gedrag bestuderen: willekeurig, onwillekeurig, neuronaal, … 
De enige voorwaarde is dat het gedrag observeerbaar is. 

3. De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt. 
De enige voorwaarde is dat het organisme gedrag stelt. (dus geen levenloos object) 
Verschillende eigenschappen zijn bv. leeftijd, fysieke toestand, genetisch bepaalde eigenschappen. 

4. De aard van de bredere context 
Context omvat altijd bepaalde prikkels, maar kan ook andere regelmatigheden omvatten die op dat 
moment in de context aanwezig zijn. 

5. De aard van de regelmatigheid 
Elke regelmatigheid heeft verschillende facetten, elk facet kan gemanipuleerd worden. 

 
De meeste experimentele studies omvatten een manipulatie van minstens één potentiële moderator van leren.  
Een leerpsycholoog probeert abstractie te maken van de topografische kenmerken van specifieke stimuli.  
Wanneer men dit toepast op Pavlov, spreken we dus niet meer over een hond en de salivatie en voedsel, maar 
spreken we over een voorwaardelijke prikkel, een onvoorwaardelijke prikkel, een ongeconditioneerde respons 
en een geconditioneerde respons. 
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Reinforcer (bekrachtiger) = een resultaat van een gedrag dat zorgt voor een stijging in de frequentie van het 
gedrag. 
 
Het streven naar algemene kennis gaat, zoals altijd in de psychologie, wel samen met een erkenning van het 
individuele. Geen enkel principe of wetmatigheid is volledig algemeen. Binnen de functionele benadering 
erkent men het grote belang van het individuele, maar blijft men streven naar algemene kennis via abstractie 
op basis van functie.  
 
Het beschrijven van leren biedt dus informatie over de oorzaken van gedrag en laat ons dus toe om gedrag te 
verklaren. Meer bepaald biedt het beschrijven van leren een functionele verklaring van gedrag, zijnde een 
verklaring in termen van omgevingsfactoren.  
 

DE COGNITIEVE BENADERING BINNEN DE LEERPSYCHOLOGIE  

De cognitieve benadering binnen de leerpsychologie focust zich op het verklaren van leren. Het gaat meer 

bepaald op zoek naar de mentale mechanismes waardoor regelmatigheden in de omgeving een invloed 

hebben op gedrag. Cognitieve leerpsychologen gaan op zoek naar mediatoren van leren. Een sterk punt van 

cognitieve theorieën is dat ze meestal abstract zijn. 

Waarom proberen ze leren te verklaren in termen van mentale mechanismes? 
1. Drang om fenomeen “ten gronde” te begrijpen 
2. Kennis van onderliggende mechanismes zal leiden tot het beter kunnen voorspellen en beïnvloeden 

van gedrag. Zo kunnen we niet alleen de input observeren, maar ook elk van de verschillende stappen 
in het mechanisme. 

 
Toch zijn er belangrijke beperkingen aan verklaren in termen van mentale mechanismes: 
Mentale mechanismes kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden (i.t.t. fysieke mechanismes). Als je niet 
100% zeker bent wat de mentale oorzaken van een bepaald gedrag zijn, dan kan je ook niet zeker zijn wat dat 
gedrag zegt over de aanwezigheid van bepaalde mentale processen en inhouden. 
 

RELATIE TUSSEN FUNCTIONELE EN COGNITIEVE BENADERING BINNEN DE 

LEERPSYCHOLOGIE 

De relatie is op z’n minst gezegd, problematisch. Cruciaal in onze functioneel-cognitieve visie is het inzicht dat 

beide benaderingen andere doelstellingen hebben.  

De functionele leerpsychologie wil gedrag verklaren op basis van abstracte functionele principes over de 
impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 
De cognitieve leerpsychologie wil de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag verklaren in 
termen van mentale mechanismes. 
 
Beide benaderingen kunnen elkaar ook versterken, eens duidelijk is dat ze een ander doel hebben. Hoe meer 
functionele kennis we hebben, hoe beter we in staat zijn om mentale procestheorieën te evalueren en met 
elkaar te vergelijken. De cognitieve benadering kan ook bijdragen: een goede mentale procestheorie heeft 
naast een hoge heuristische waarde immers ook een hoge predictieve waarde. Dus de theorie moet in staat 
zijn om nieuwe voorspellingen te maken over voorwaarden waaronder leren optreedt. Op die manier kunnen 
mentale procestheorieën dus bijdragen tot functionele kennis.  
 
Het is belangrijk om strikt onderscheid te maken tussen datgene dat door mentale procestheorieën verklaard 
wordt en elementen van de mentale procestheorie zelf. Bv. toegepast op leren: onderscheid tussen de impact 
van regelmatigheden 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). 
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DOORDENKERS 

DOORDENKER 0.1: DE INTERACTIE TUSSEN LEREN EN GENEN 

Vaak worden voorbeelden gebruikt van de interactie tussen genetische en omgevingsfactoren om te 

beargumenteren dat het onmogelijk is om te komen tot een sluitende definitie van leren. Dit is voor ons echter 

geen probleem, want zelfs al treedt die interactie op, is er nog altijd sprake van leren. Het feit dat leren enkel 

optreedt onder strikte (wellicht genetisch bepaalde voorwaarden) doet niet af aan het feit dat het nog altijd 

over leren gaat. 

DOORDENKER 0.2: ZIJN ANDERE DEFINITIES VAN LEREN  MOGELIJK? 

Volgens onze definities besluiten we dat gedrag een voorbeeld is van leren als de oorzaak van de verandering 

in gedrag een regelmatigheid is in de omgeving. 

Men kan ook een negatieve definitie geven, zijnde een definitie die bepaalde veranderingen in gedrag uitsluit 

die zeker niet tellen als vormen van leren. Het probleem met een dergelijke definitie is dat men het eens moet 

zijn over alle oorzaken die men moet kunnen uitsluiten alvorens men besluit dat leren is opgetreden. Dit is niet 

altijd makkelijk. 

Een andere mogelijkheid is om het criterium te baseren op de adaptieve eigenschappen van de verandering in 
gedrag, zijnde de gevolgen van de verandering in gedrag. 
Moeilijkheden met deze definitie: 

- Even moeilijk toepasbaar als onze definitie in termen van de oorzaken van de verandering in gedrag. 
- Wat moet men doen met veranderingen in gedrag die wel veroorzaakt door regelmatigheden in de 

omgeving maar die niet adaptief zijn voor de aanpassing aan de omgeving. 
 
Men kan leren ook definiëren als een hypothetisch mentaal proces dat instaat voor het verwerven van kennis. 
Probleem: mentale processen zijn niet observeerbaar. Met een dergelijke definitie kan men dus enkel spreken 
van leren indien een bepaald gedrag of verandering in gedrag wordt vastgesteld. Volgend probleem: 
onderscheid maken tussen leren en performantie. Als je leren ziet als mentaal proces, kan er leren optreden 
zonder dat je een verandering ziet in gedrag (bv. latent leren). Volgend probleem: dergelijke definitie 
impliceert dat gedrag/verandering in gedrag causaal wordt veroorzaakt door de mentale inhoud. Dit maakt het 
dus nog moeilijker om aan te tonen dat een observeerbaar iets verantwoordelijk is voor gedrag. 
 
Daardoor nemen we dus aan dat onze definitie de beste is. 

DOORDENKER 0.3: HOE ZIJN FUNCTIONELE EN MENTALE PROCES VERKLARINGEN AAN 

ELKAAR GERELATEERD? 

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

definitie uit van de veronderstelling dat de verandering in gedrag te wijten is aan die bepaalde regelmatigheid 

in de omgeving en omvat dus steeds ook een functionele verklaring.  

DOORDENKER 0.4: WAT IS DE RELATIE TUSSEN COGNITIEVE EN NEURONALE 

VERKLARINGEN VAN LEREN? 

Beiden zijn mechanistische verklaringen van leren: men gaat op zoek naar het mechanisme waardoor 

regelmatigheden in de omgeving een invloed kunnen hebben op gedrag. Het soort mechanisme is verschillend: 

bij cognitieve verklaringen gaat het om een mentaal mechanisme dat bestaat uit schakels van 

informatieverwerking, bij neuronale verklaringen gaat het om een neuronaal mechanisme dat bestaat uit 
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schakels van neuronale activiteit. Ze hebben dus hetzelfde explanandum (dat wat verklaard moet worden) 

maar een verschillend explanans (dat waarmee verklaard wordt). 

 

HOOFDSTUK 1: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET VOORKOMEN VAN ÉÉN 

PRIKKEL 

FUNCTIONELE KENNIS 

Niet-contingente prikkelaanbieding = regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel 

AARD VAN DE STIMULI 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding zijn gevonden met onnoemelijk veel verschillende soorten 

stimuli. Er zijn twee mogelijke effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen: 

1. Meestal zal de oorspronkelijke reactie die door een prikkel ontlokt wordt, dalen in intensiteit als 

gevolg van het herhaaldelijk aanbieden van de prikkel. (= habituatie) 

Habituatie verloopt niet voor alle prikkels even snel. Habituatie van huidgeleiding verloopt trager voor 

affectieve beelden dan voor neutrale beelden. Ook biologische relevantie is belangrijk, wat belangrijke 

evolutionaire voordelen kan opleveren.  

2. Sensitisatie = toename in intensiteit van een reactie als gevolg van het herhaaldelijk aanbieden van 

een prikkel. (bv. drugs) 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de prikkel die op niet-contingente wijze 

wordt aangeboden. We zien bv. generalisatie van habituatie = 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.  

AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

Niet-contingente prikkelaanbiedingen kunnen een invloed hebben op allerlei aspecten van allerlei gedragingen. 

Fechner formuleerde volgende wetmatigheid: wat oorspronkelijk aangenaam is, wordt -omwille van de 

voortdurende herhaling- eerst aangenamer, maar uiteindelijk onaangenaam. (= eerste aanzet van onderzoek 

naar het mere exposure effect) 

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. 
 
Vaak wordt in laboratorium-context de OR onderzocht. OR = geheel van verschillende reacties die gericht lijken 
op het onderzoek van nieuwe en potentieel belangrijke prikkels in de omgeving. Wordt ook soms beschreven 
als de “investigatory reaction” of “wat is het”-respons. Bestaat uit verschillende componenten (willekeurig 
gedrag, onwillekeurig gedrag, neuronaal gedrag) die wellicht bepaald worden door verschillende aspecten in de 
omgeving.  
Er wordt meer en meer getwijfeld aan het nut om de OR te zien als één unitaire response.  
Er zijn ook interacties tussen de invloed van de aard van de stimulus en de invloed van de aard van de respons 
op habituatie. (bv. habituatie van huidgeleidingsrespons gaat sneller bij neutrale beelden dan voor affectieve 
beelden). 
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Effect van herhaalde prikkelaanbieding kan omgekeerd zijn voor reacties dan voor tegenreacties. (bv. alcohol -> 
kater) Deze geobserveerde reactie en tegenreactie noemt men de dynamics of affect. Deze kan wijzigen door 
het herhaald aanbieden van een prikkel, meer bepaald zal de initiële reactie steeds zwakker worden, terwijl de 
tegenreactie steeds sterker zal worden. (bv. meer moet drinken om de roes te voelen -> sterkere kater) 
 

EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding zijn aangetoond bij mensen, dieren, eencellige wezens, … Het 

is dan ook een zeer algemene vorm van leren.  

De leefwereld van het organisme, deels bepaald door genetische factoren en ook stabiele verschillen tussen 

individuen hebben een invloed op de effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen. 

INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

Heel weinig onderzoek. Slechts één relevant onderzoek met als resultaat dat de aandacht wegrichten van 

prikkels, habituatie lijkt te versnellen.  

KENMERKEN VAN NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

1. Aard van de niet-contingente prikkelaanbieding 

Vooral belangrijk: frequentie waarmee de prikkel aangeboden wordt. Bij elke aanbieding van de 

prikkel daalt de intensiteit van de reactie. 

 

2. Veranderingen in de aard van de niet-contingente prikkelaanbieding. 

Het effect van het herhaald aanbieden van een prikkel kan tenietgedaan worden door een andere 

prikkel onverwacht aan te bieden. (= dishabituatie). Bv. voortdurend iemand lepels witte kool geven -> 

habituatie, genot neemt af. Wanneer men dan plots een lepel bloemkool geeft, en daarna weer witte 

kool, is het genot weer toegenomen. 

 

3. Temporele aspecten van de niet-contingente prikkelaanbieding. 

Massed practice = prikkel herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden. Effect: habituatie verloopt 

sneller maar is minder duurzaam. 

Distributed practice = prikkel herhaalde malen met langere intervallen aanbieden. Effect: habituatie 

verloopt relatief traag maar is wel veel duurzamer. 

PROCES THEORIEËN 

We bespreken twee theorieën die ieder een verklaring proberen te vinden voor een subset van effecten van 

niet-contingente prikkelaanbiedingen. 

HET MODEL VAN SOKOLOV EN HET MODEL VAN BRADLEY 

Het model van Sokolov betreft de habituatie van de OR. Op basis van talrijke proeven komt hij tot het 

formuleren van een discrepantie-model. Het basisidee is dat elk organisme voortdurend een model opbouwt 

van de omgeving waarin het zich bevindt. Zodra er echter enige wijziging in de prikkel optreedt, wordt de OR 

opnieuw uitgelokt. (bv. tikken van een klok hoor je niet meer, maar je merkt het wel wanneer het tikken stopt) 

Het model van Sokolov kan beschouwd worden als de voorloper van de huidige ‘predictive coding’ modellen. 
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Tekortkomingen van het model: 

- Twijfels gerezen over de beving 

dat afwezige stimuli een OR 

kunnen ontlokken. 

- Beperkte heuristische waarde 

van het model. Kan bv. niet 

verklaren waarom habituatie 

wordt beïnvloed door de aard van 

de prikkels en de aard van het 

geobserveerd gedrag. 

 

 

 

Alternatieve model van Bradley: gaat uit van de veronderstelling dat elke prikkel die motivationeel relevant is, 

een OR zal ontlokken. Nieuwe, onverwachte prikkels zijn motivationeel relevant omdat nieuwe prikkels kunnen 

wijzen op een gevaar/kans. Andere prikkels kunnen motivationeel relevant zijn omdat men geleerd heeft dat ze 

belangrijk zijn voor bepaalde doelen. 

Prikkels kunnen dus een OR ontlokken op basis van novelty of significance. Nieuwe neutrale prikkels zullen dus 

aanvankelijk een zwakkere OR ontlokken dan nieuwe affectieve prikkels.  

Novelty van prikkels verdwijnt 

snel, maar significance blijft veel 

langer behouden.  

Bradley verklaart dus de invloed 

van de aard van de stimuli op 

habituatie van de OR door te 

veronderstellen dat verschillende 

elementen van een prikkel 

kunnen leiden tot een OR en dat 

die verschillende elementen op 

een verschillende wijze worden 

beïnvloed door het herhaald 

aanbieden van een prikkel. 

 

Bradley verklaart dat ook de aard van het geobserveerde gedrag een invloed heeft op habituatie door te 

veronderstellen dat verschillende componenten van de OR in verschillende mate bepaald worden door novelty 

en significance.  

De interactie tussen de invloed van de aard van de prikkel en de invloed van de aard van het geobserveerde 

gedrag: habituatie van een component van de OR die enkel bepaald wordt door novelty zal even snel optreden 

voor neutrale prikkels als voor affectieve prikkels. Voor dergelijke componenten telt immers enkel novelty en 

beide soorten prikkels zijn aanvankelijk even nieuw/onverwacht. Habituatie van componenten die ook bepaald 

wordt door significance zullen echter een tragere habituatie vertonen voor affectieve prikkels dan voor 

neutrale prikkels want de significance van de affectieve prikkels verdwijnt slecht langzaam. 
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De theorie van Bradley is een betere theorie dan die van Sokolov, door bijkomende veronderstellingen te 

maken over mentale processen, nl: 

1. De OR wordt niet enkel bepaald door novelty maar ook door significance van een stimulus 

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

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

significance.  

HET OPPONENT-PROCES MODEL VAN SOLOMON 

Solomon focust in zijn theorie specifiek op de dynamics of affect. Hij bestudeerde deze wetmatigheid door aan 

honden herhaaldelijk elektrische schokken toe te dienen. Hij observeerde de hartslagfrequentie van de honden 

tijdens de aanbieding van de schok (reactie) en na het stoppen van de schok (tegenreactie). 

We zien dus links dat er 

een duidelijke versnelling 

is van de hartslag, maar 

tijdens de schok zien we 

al een lichte daling, 

echter niet tot de 

baseline. 

 

 

Wanneer we dit experiment toepassen bij “veteran laboratory dogs”, honden die al vaker blootgesteld zijn aan 

elektrische schokken, bekomen we onderstaande resultaten: 

We zien dus geen 

versnelling meer bij het 

toedienen van een 

schok. Wel is rechts te 

zien dat de vertraging in 

hartslag veel meer 

uitgesproken is dan na 

de eerste toediening.  

 

Dergelijke bevindingen lijken volgens Solomon een fundamentele wetmatigheid te weerspiegelen inzake de 

reacties van mens/dier op emotioneel beladen prikkels. Er treedt, ifv herhaalde aanbiedingen, een grondige 

wijziging op. Aanvankelijk lokken dergelijke prikkels sterke primaire reacties uit die, qua affectieve toestand, 

positief of negatief gekleurd zijn. Na herhaalde aanbiedingen verminderen deze primaire reacties maar wordt 

de opponent state (tegenreactie) nog sterker. 
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Om deze veranderingen in de 

dynamics of affect te verklaren, 

ontwikkelde Solomon de opponent-

proces-theorie.  

Elke emotionele prikkel lokt een 

primair proces uit dat een a-proces 

genoemd wordt. Dit a-proces is 

contant zolang de prikkel duurt. Het a-

proces verandert ook niet als gevolg 

van het herhaald ervaren van de 

prikkel, maar wordt enkel bepaald 

door de aanwezigheid/intensiteit van 

de prikkel. 

Het organisme reageert op het a-proces met een tegenovergesteld proces, zijnde het b-proces. Dit b-proces is 

oorspronkelijk vrij zwak en duurt iets langer dan de aanbieding van de prikkel. Na herhaalde aanbiedingen 

krijgt het b-proces een kortere latentietijd (wordt sneller uitgelokt), 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. Een belangrijk idee die ook werd toegevoegd, is dat het b-proces 

niet enkel door het a-proces uitgelokt kan worden, maar ook door prikkels die herhaaldelijk samen voorkomen 

met het b-proces.  

Dit laatste houdt in dat bv. je bent een drugsgebruiker, je gebruikt regelmatig drugs in het parkje achter school. 

Wanneer deze omgevingsfactoren aanwezig zijn, wordt het b-proces hierdoor versterkt. Dit ter compensatie 

van de rechtstreekse effecten van de drugs. Wanneer iemand i.p.v. in het park, thuis deze drugs neemt, kan het 

zijn dat dezelfde hoeveelheid drugs leiden tot een overdosis, omdat het b-proces hier nog niet op 

geanticipeerd had. Ook als je bv. telkens rookt op het werk, maar nooit thuis: wanneer je stopt, zal je veel meer 

de neiging hebben om te roken op het werk dan thuis. Belangrijk inzicht voor ontwenningsklinieken: halen 

druggebruiker weg uit de context, waardoor het makkelijker is om te stoppen. Nadien ook belangrijk om 

patiënt terug bloot te stellen aan de externe prikkels! 

Deze kernassumptie, nl. het idee dat de herhaalde aanbieding van een prikkel zal leiden tot een versterking van 

het b-proces, kan volgens verschillende visies geïnterpreteerd worden. Dit kan geïnterpreteerd worden als het 

resultaat van klassieke conditionering, of als we het anders bekijken als voorbeeld van een effect van niet-

contingente prikkelaanbieding. Wanneer men zegt dat een bepaald type van leren is opgetreden, impliceert dit 

enkel een hypothese over de oorzaak van een verandering in gedrag. Dit kan vaak het gevolg zijn van 

verschillende regelmatigheden in de omgeving. 

 

P 66-67 in de cursus: ter uitbreiding/inoefening. Handig om na te lezen. 

  



 13 

HOOFDSTUK 2: KLASSIEKE CONDITIONERING: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN 

HET VOORKOMEN VAN MEERDERE PRIKKELS 

BASISTERMEN EN PROCEDURES 

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

Prototypisch voorbeeld: Pavlov en zijn hond. 

Onderzoek naar klassieke conditionering heeft als doel om te begrijpen wanneer en op welke manier het 

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

CS/conditional stimulus = indien men nagaat of de reacties op de prikkel voorwaardelijk zijn, dat is, afhankelijk 

zijn van het verband tussen die prikkel en andere prikkels. 

US/unconditional stimulus = de prikkel die samen met de CS wordt aangeboden en die, via het verband met de 

CS, de CS zou kunnen beïnvloeden. 

CR/conditional response = indien een bepaalde reactie ten opzichte van de CS afhankelijk is van het verband 

tussen de CS en de US. 

UR/unconditional response = de reactie op de US. 

Als er meerdere CS’en zijn, worden deze aangeduid door verschillende letters van het alfabet. De aanwezigheid 

van een US wordt uitgedrukt door het teken “+” en de afwezigheid door “-“. Wanneer we bv. schrijven AX-, 

bedoelen we dat CS A en CS X aanwezig zijn, maar dat de US afwezig is. 

De meest gekende procedure om klassieke conditionering te bestuderen is het experiment van Pavlov aan de 

hand van het meten van salivatie bij een hond. Echter zijn er ondertussen procedures ontwikkeld die 

praktischer zijn in gebruik. Ten voorbeeld bespreken we twee soorten procedures: 

1. Studies rond conditionering van de oogknipper reflex: een luchtstoot (US) in het oog veroorzaakt een 

knipperreflex (UR). Wanneer men de luchtstoot laat voorafgaan door een belletje/lichtje (CS), zal de 

CS na verloop van tijd ook de knipperreflex ontlokken (CR). 

2. In studies rond vreesconditionering wordt enerzijds gebruik gemaakt van huidgeleiding als index van 

vrees, ervan uitgaande dat men meer zweet als men angstig is. Anderzijds wordt gebruik gemaakt van 

gedragssuppressie als index van angst. Hierbij zorgt men eerst dat het organisme stabiel gedrag stelt, 

en men dan een US aanbiedt (bv elektrische schok), zal het organisme stoppen met dat gedrag te 

vertonen (= suppressie). Wanneer men de aanbieding van de US laat voorafgaan door een CS 

(lichtje/toon), zal men ook na de aanbieding van de CS, het gedrag onderbreken.  

FUNCTIONELE KENNIS OVER KLASSIEKE CONDITIONERING  

AARD VAN DE STIMULI 

Zoals al eerder besproken, kan een CS eenvoudig of complex zijn.  

Sommige onderzoeken spreken enkel over klassieke conditionering als de US een biologisch relevante prikkel 

is. Ze gebruiken dan termen zoals associatief leren. Wij zien echter geen inhoudelijke redenen om klassieke 

conditionering te beperken tot situaties met biologische relevante US’en.  
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We onderscheiden twee types van conditionering: 

1. Observationele conditionering  = gebruik van sociale stimuli 

Bv. aan een jong aapje (observator) een filmpje tonen van een oudere soortgenoot (model) die een 

angstige reactie vertoont t.o.v. een slang. Na het zien van het filmpje zal het jonge aapje ook een 

schrikreactie vertonen bij het zien van een slang. (= CR na de slang (CS) en de angstreactie van de 

oudere aap (US)) 

Sociaal leren = de impact van één specifiek type van regelmatigheid op het gedrag van een observatie, 

meer bepaald regelmatigheden waarbij het gedrag van een model betrokken één van de elementen is 

en het gedrag van de observator geen deel uit maakt van de regelmatigheid.  

Als het gedrag van de observator verandert als gevolg van de regelmatigheid, spreken we van 

observationele operante conditionering. 

 

2. Conditionering via instructies = gebruik van verbale stimuli 

We weten dat instructies over een CS-US relatie voldoende zijn om een CR tot stand te brengen. Dit 

effect treedt zelfs op als de CS en de US nooit effectief samen aangeboden worden. 

Bv. je vertelt dat een cirkel (CS1) soms gevolgd kan worden door een elektrische schok en dat een 

rechthoek (CS2) nooit gevolgd kan worden door een elektrische schok. Automatisch vertonen 

proefpersonen een grotere angstreactie wanneer ze CS1 zien dan wanneer ze CS2 zien.  

DE INVLOED VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CS, US, EN DE RELATIE TUSSEN DE CS EN US 

OP DE MATE VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

De eigenschappen van de CS en US hebben toch een invloed op de sterkte van de gedragsverandering die 

optreedt als gevolg van het verband tussen de CS en US. Een voor de hand liggende factor is de intensiteit van 

de prikkel zelf. (bv. luide duidelijk hoorbare toon t.o.v. stille, amper hoorbare toon) 

Er is ook een invloed van de intrinsieke relatie tussen de CS en de US, hiermee bedoelen we de combinatie van 

of “match” tussen de twee prikkels. Het gaat dus om een interactie tussen de kenmerken van de CS en de 

kenmerken van de US. Dit werd voor het eerst aangetoond bij onderzoek naar geconditioneerde 

voedselaversie. (bv. steak eten met bearnaisesaus -> ’s nachts moeten overgeven, als start van griep: 

bearnaisesaus associëren met overgeven) 

Tweede voorbeeld:  

Ratten zitten in een kooi waar ze van een 

drinkbuisje kunnen drinken van water met 

suiker in. Bij elke aanraking van de opening 

van het drinkbuisje werd automatisch ook 

licht en geluid aangeboden. Twee groepen: 

bij de eerste groep werd het suiker vervangen 

door lithium-chloride wat misselijkheid 

veroorzaakte; bij de tweede groep werd 

drinken gevolgd door een elektrische schok.  

Resultaat: interactie tussen de aard van de CS 

(smaak/licht+geluid) en de aard van de US 

(lithium/schok): wanneer de US lithium is, 

heeft de smaak van het water meer impact 

op het drinken dan de aanwezigheid van de licht+geluid prikkel; wanneer de US een schok is, heeft de 

licht+geluid prikkel meer invloed op het drinken van de smaak van het water. 
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DE IMPACT VAN DE AARD VAN DE US OP DE AARD VAN DE CR 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen appetitieve en aversieve US’en: beide types zijn stimuli die een 

(onvoorwaardelijke) emotionele reactie ontlokken. 

1. Appetitieve US = de emotionele reactie is vaak positief en gericht op het vervullen van een bepaalde 

biologische behoefte. Prototypisch voorbeeld: voedsel. 

2. Aversieve US = ontlokken negatieve emotionele reacties zoals angst/walging. Prototypisch voorbeeld: 

elektrische schok. 

Een CS die gepaard gaat met een appetitieve US lokt ook vaak positieve, appetitieve respons uit, terwijl een CS 

die gepaard gaat met een aversieve US meestal negatieve reacties uitlokt.  

US-revaluatie = klassieke conditionering is niet enkel afhankelijk van de eigenschappen van de US tijdens 

conditionering, maar ook van veranderingen in de US na conditionering. Bv. men biedt een toon herhaaldelijk 

samen aan met toon. De toon lukt een appetitieve CR (salivatie) uit. Wanneer men de emotionele waarde van 

het voedsel verandert door het bv. te paren met misselijkheid, lukt de UR geen appetitieve respons meer uit 

omdat deze ge-her-evalueerd is.  

Counterconditioning/contra-conditionering = de aard van de CS verandert tijdens CS+ aanbiedingen. Wanneer 

we bv. de US veranderen van aversief naar appetitief, zien we ook een geleidelijke verandering van de CR. 

DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

Niet enkel autonome reacties, maar ook willekeurige gedragingen kunnen beïnvloed worden door 

regelmatigheden in de aanwezigheid van prikkels in de omgeving. 

Bv. autoshaping = gedrag wordt op een blijkbaar “automatische” wijze gevormd, zonder dat het gedrag 

samenhangt met een bepaald resultaat. Bv. de duif in een lange kooi, na een aanbieding van een lichtflits gaat 

de voederbak open aan de andere kant van de kooi en heeft de duif 4sec om voedsel te eten. Na een tijdje 

begint de duif te pikken op het lampje, wat er eigenlijk voor zorgt dat ze telkens te laat is om het voedsel op te 

eten. Toch gaat de duif door met het vertonen van dit nutteloze gedrag.  

DRIE TYPES VAN GEDRAG 

1. Preparatorische responsen = responsen waarvan vermoed kan worden dat ze het organisme op een 

bepaalde wijze voorbereiden op de komst van een bepaalde prikkel.  

Dit is niet per se adaptief! (bv. appetieve preparatorische respons: salivatie – bereidt organisme voor 

op de komst van het voedsel. / aversieve preparatorische respons: freezing – maakt detectie van 

aversieve prikkels makkelijker) 

2. Veranderingen in oordelen over verbanden = men laat proefpersonen situaties zien waarin bepaalde 

cues (CS’en) en bepaalde uitkomsten (US’en) aan- of afwezig zijn. Op basis van de informatie die wordt 

aangeboden, dient de proefpersoon een oordeel te vellen over de sterkte van de relatie tussen de 

aanwezigheid van een cue en de aanwezigheid van een uitkomst. Indien dergelijke 

contingentieoordelen beïnvloed worden door het eigenlijke verband tussen de twee prikkels, kunnen 

we stellen dat een bepaald gedrag beïnvloed wordt het al dan niet samen aanbieden van prikkels.  
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Hier wordt vaak gebruik gemaakt van het voedsel-allergie paradigma. (= oordelen over het (causale) 

verband tussen voedsel en allergische reactie beïnvloed worden door de info over het samen 

voorkomen van voedsel en allergie) 

3. Veranderingen in evaluatieve reacties = onder welke voorwaarden het samen aanbieden van prikkels 

leidt tot verandering in hoe positief of negatief men die prikkels vindt. Dit wordt gemeten via directe 

bevraging. 

Vaak bestudeerd door beeld-beeld procedure. Proefpersonen worden gevraagd beelden te 

beoordelen volgens schaal (negatief/neutraal/positief). Dan worden beelden na elkaar afgespeeld met 

telkens een seconde tussen. Dit is bv. neutraal beeld – 1 sec – positief beeld of neutraal beeld – 1 sec – 

negatief beeld. Nadien moesten de proefpersonen de foto’s weer beoordelen. Wanneer het neutraal 

beeld gevolgd werd door een positief beeld, werd het bij de tweede beoordeling beduidend positiever 

geëvalueerd dan voorheen. Vice versa voor het neutraal beeld gevolgd door het negatief beeld. 

ONBEWUST LEREN: DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE GECONDITIONEERDE 

VERANDERINGEN IN GEDRAG 

We bekomen één duidelijke conclusie bij onderzoek naar onbewuste conditionering: 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.  

Zo stelden we bv. vast dat een verandering in huidgeleiding bij een onderzoek met licht/elektrische schok, pas 

optrad nadat een verandering in US verwachting was opgetreden.  

Ook in onderzoek naar evaluatieve conditionering bleek de sterkte van de verandering in valentie in grote mate 

afhankelijk te zijn van de mate waarin ook oordelen over de CS-US relatie veranderen als gevolg van de CS-US 

aanbiedingen. 

Voor cognitieve psychologen blijft de vraag bestaan of conditionering onbewust kan optreden. Wij sluiten dit 

niet uit, maar het lijkt ons toch dat conditionering vaak contingentie-bewustzijn vereist.  

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Convergente evolutie = diersoorten die onafhankelijk van mekaar evolueren maar toch gelijkaardige 

kenmerken vertonen omwille van gelijkenissen in hun leefwereld. Vrijwel alle dieren zullen dus klassieke 

conditionering vertonen onder voorwaarden die de kans op overleven en voortplanting bevordenren. Deze 

gelijkenissen impliceren echter niet dat het onderliggende mechanisme bij alle diersoorten hetzelfde is. 

Bovendien zijn er ook duidelijke verschillen tussen diersoorten in de voorwaarden waaronder klassieke 

conditionering optreedt. Onderzoek toont aan dat de ene diersoort sterker beïnvloed wordt door bepaalde 

regelmatigheden dan de andere diersoort. 

Conditionering (als effect) = wordt gezien als een adaptief fenomeen dat voorkomt in natuurlijke situaties.  

Deze visie heeft twee belangrijke implicaties naar hoe men conditioneringsonderzoek gaat uitvoeren: 

1. Men gebruikt beter CS’en 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 bepaalde smaak als Cs en 

misselijkheid als US), of omdat de CS deel uitmaakt van de US (bv. visuele kenmerken van een 

seksuele partner die voorafgaan aan copulatie). 

2. Men besteed vooral aandacht aan de adaptieve conditioneringseffecten.  (bv. mannelijke kwartel een 

nagemaakte vrouwelijke kwartel tonen, wat uiteindelijk het seksueel contact met een echte 

vrouwelijke kwartel vermakkelijkt). 
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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. 

KENMERKEN VAN DE CS-US RELATIE EN VERANDERINGEN IN DIE KENMERKEN 

DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND 

Contingue relatie = wanneer prikkels op minstens één moment samen aanwezig zijn in de tijd en ruimte 

Contingente relatie = wanneer er een statistisch verband is in de aanwezigheid van de twee prikkels; over 

verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van de ene prikkel afhankelijk van de aanwezigheid 

van een andere prikkel. 

1. Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 

Indien de aanwezigheid van de US waarschijnlijker is indien de CS aanwezig is dan indien de CS afwezig is, 

spreekt men van een positief verband of een positieve contingentie en vice versa.  

Statistisch gezien 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 vier mogelijke gebeurtenissen: 

a) De CS en de US zijn aanwezig 

b) De CS is aanwezig maar de US is afwezig 

c) De CS is afwezig maar de US is aanwezig 

d) Zowel de CS als de US zijn afwezig 

De p(US/CS) is gelijk aan de frequentie van a gedeeld door de gezamenlijke frequentie van a en b. De p(US/~CS) 

is gelijk aan de frequentie van c gedeeld door de gezamenlijke frequentie van c en d. De sterkte van het 

verband (P) wordt bepaald door: P= p(US/CS) – p(US/~CS) = (a/(a+b)) – (c/(c+d)) 

Dus: naarmate de CS en de US meer samen 

voorkomen (a) of niet samen voorkomen (d), 

zal het verband positiever worden. Naarmate 

enkel de CS (b) of US (c) voorkomen, zal het 

verband negatiever worden.  

Inhibitorische conditionering treedt op 

wanneer er een nagtieve contingentie is, 

excitatorische conditionering treedt op 

wanneer er een positieve contingentie is.  

 

Het is niet altijd makkelijk om de mate 

van contingentie tussen twee prikkels 

eenduidig te bepalen. Dit is ook 

afhankelijk van bv. hoe ruim men de 

tijdintervallen neemt, zoals te zien in 

de figuur hiernaast.  
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Verschillende tijdsindelingen leiden tot een verschillende invulling van de vierveldentabel (tabel met a, b, c, d) 

en dus tot verschillende uitspraken over contingentie. 

2. Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 

Belangrijkste bevindingen: 

- Overshadowing: wanneer men twee situaties neemt, enerzijds X+ en AX+, ziet men dat het effect van 

X groter is (tov de CR) uit de situatie X+ dan uit de situatie AX+. Het is alvast A het effect van X 

‘overschaduwt’. 

- Blocking: 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 conditie.  Er is volledige blocking als X 

geen enkel CR ontlokt in de experimentele 

conditie.  

Bv. blocking: prikkel A wordt steeds gevolgd door een elektrische schok in fase 1 (A+). In fase 2 wordt prikkel A 

samen met prikkel X (bv. een geluid) aangeboden. AX wordt nu gevolgd door een elektrische schok (AX+). In 

een daaropvolgende testfase wordt X alleen aangeboden. (blocking is wanneer nu aan de definitie voldaan 

wordt die hierboven staat) 

Conditionele contingentie = verwijst naar de contingentie tussen twee prikkels in situaties waarin aan een 

bepaalde voorwaarde voldaan is. De voorwaarde waaraan voldaan moet zijn, is dat de situaties enkel 

verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van de CS.  

(p99 – heel onduidelijk, herlees in cursus) 

3. Indirecte verbanden 

Zelfs conditionele contingentie is echter geen absolute voorwaarde voor het optreden van klassieke 

conditionering. Prikkels kunnen immers ook onrechtstreeks met elkaar gerelateerd zijn.  

Sensoriële pre-conditionering = wanneer twee neutrale prikkels eerst samen worden aangeboden en wanneer 

pas daarna de tweede neutrale prikkel wordt gepaard met de US. 

Hogere-orde conditionering = de volgorde van de twee fases wordt omgekeerd. 

Deze twee zijn beiden wel afhankelijk van de (conditionele) contingentie van de onderliggende (eerste orde) 

relaties. 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND  

Spatio-temporele verbanden tussen prikkels zijn niet noodzakelijk onveranderlijk. We bespreken drie situaties 

apart:  

1. Geen verband gevolgd door wel een verband. 

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 voorgekomen is, dat de US steeds alleen voorgekomen is, of dat beide voorkomen maar op 

een niet-contingente manier.  
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- Effecten van CS-preexposure 

CS-preexposure = verwijst naar procedures waarin de CS herhaaldelijk wordt aangeboden voor de 

aanbieding van het verband tussen die CS en een US.  

Het vooraf aanbieden van de CS is een manier om toekomstig leren over die CS te verzwakken.  

Enkele moderatoren waaraan het CS-preexposure effect gerelateerd zou kunnen zijn: 

Gekende moderatoren waaraan het CS-preexposure effect gerelateerd zou kunnen zijn: 

• De intensiteit/opvallendheid van de CS 

Het is mogelijk dat een CS die vaak wordt aangeboden als minder intens/belangrijk wordt ervaren.  

• De statistische contingentie tussen de CS en de US 

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

verkleinen.  

CS-preexposure kan positieve effecten hebben, zoals wanneer kinderen voor een tandartsbezoek 

uitgebreid kennis maken met de tandarts (CS), ze nadien minder bang (CR) zijn bij een tandartsbezoek.  

- Effecten van US-preexposure 

US-preexposure = De US wordt herhaaldelijk op zich aangeboden voordat de CS met die US wordt 

gepaard. Ook US-preexposure leidt tot een vertraging en verzwakking van het effect van het CS-US 

verband.  

 

We zien twee functionele verklaringen van het effect in termen van andere moderatoren van 

conditionering: 

• US aanbiedingen verminderen de intensiteit van de US waardoor het effect van het CS-US verband zal 

verzwakken.  

• Het effect van de US aanbiedingen kan louter te wijten zijn aan de daling in de statistische 

contingentie tussen de CS en de US.  

 

- Effecten van de afwezigheid van een verband 

= wanneer zowel de CS als de US voorkomen, maar op een niet-contingente manier. Organismes 

kunnen ook leren dat er geen verband bestaat tussen prikkels.  

 

2. Een verband gevolgd door geen verband 

- Effecten van CS-postexposure 

CS-postexposure = het aanbieden van de CS op zich na de aanbieding van een (contingent) verband 

tussen die CS en een US. 

Op deze manier kan geconditioneerd gedrag ook verwijderd worden. Extinctie/uitdoving = de 

verzwakking van een CR als gevolg van het aanbieden van de CS op zich. Dit is echter niet permanent 

en treedt ook niet altijd op! Een uitgedoofde CR kan na verloop van tijd soms spontaan weer gesteld 

worden (= spontaan herstel). Ook leiden CS-postexposures niet tot uitdoving wanneer ze plaats vinden 

in een andere context dan deze waarin het CS-US verband werd geleerd. (bv. we leren een participant 

een CS-US verband aan in een blauwe kamer. Dan verplaatsen we de persoon naar een groene kamer 

en bieden hem daar herhaaldelijk CS aan. CR zal niet volgen. Wanneer de participant terug in de 

blauwe kamer geplaatst wordt, zal een CS wel terug leiden tot een CR) 

Er zijn aanwijzingen dat uitdoving minder snel of zelfs niet optreedt bij biologisch relevante CS’en. Na 

onderzoek bleek dat de daling in de CR ten opzichte van biologisch relevante CS’n minder sterk was 

dan die ten opzichte van de biologisch minder relevante CS’en.  
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Ook de aard van het geobserveerde gedrag lijkt een invloed te hebben op de mate waarin uitdoving 

optreedt. Geconditioneerde veranderingen in valentie (evaluatieve conditionering) lijken veel minder 

gevoelig aan de effecten van CS-postexposure.  

 

- Effecten van US-postexposure 

Deze zijn vastgesteld maar treden ook vaak niet op. Als men na het paren van een CS-US de US alleen 

aanbiedt, zal de CR ten opzichte van de CS soms verzwakken. De effecten van de US-postexposure 

kunnen te wijten zijn aan de veranderingen in de eigenschappen van de US op zich of aan 

veranderingen in het verband tussen de CS en de US.  

 

- Effecten van de afwezigheid van een verband.  

Hier zijn eigenlijk geen studies naar uitgevoerd. Er zijn wel studies uitgevoerd naar het omkeren van 

verbanden (= contingency reversal) Dit houdt in dat eerst een CS A gevolgd wordt door een US en de 

CS B niet, en nadien de CS A niet en de CS B wel.  

Dit omkeren van verbanden heeft een primacy effect (CR op A is sterker dan CR op B) of een recency 

effect (CR op B is sterker dan CR op A). Verschillende factoren bepalen of er primacy of recency 

effecten optreden. Zo blijkt bij het leren van contingente oordelen dat recency effecten sterker 

worden naarmate men tijdens de twee leerfases om een oordeel vraagt.  

 

3. De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context.  

Onderzoek: gedurende 15sec wordt een achtergrondgeluid aangeboden dat tijdens de laatste 5sec 

samenvalt met een verlichte druksleutel, onmiddellijk gevolgd door de toediening van voedsel. Tussendoor 

wordt de verlichte druksleutel ook aangeboden zonder voorafgaand geluid en niet gevolgd door voedsel. 

Na verloop van tijd zal de duif uitsluitend op de verlichte druksleutel pikken als er geluid voorafgaat.  

Voor deze bevinding zijn er twee functionele analyses mogelijk die gebaseerd zijn op een verschillende 

beschrijving van eenzelfde objectieve situatie.  

- Er is een CS-US verband, maar dit verband is enkel geldig wanneer de occasion setter aanwezig is (het 

geluid. Occasion setter = een signaal dat aangeeft wanneer een relatie tussen een CS en US opgaat.  

Positieve occasion setter: CS-US verband is geldig in aanwezigheid van de occasion setter. (negatief = 

verband is niet geldig).  

Occasion setting = de vaststelling dat CR’s afhankelijk kunnen zijn van occasion setters.  

- Men kan ook zeggen dat er twee verschillende verbanden zijn met elk een unieke CS. Het 

achtergrondgeluid en het oplichten van de druksleutel kunnen immers gezien worden als één 

samengestelde CS of een coppound CS. Die compound is meer dan de som van de twee elementen, 

net zoals de letter T meer is dan de som van een horizontaal/verticaal streepje. In dat geval zijn er dus 

twee verschillende relaties met twee verschillende CS’en: CS A (de compound prikkel) wordt wel 

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

Het feit dat CS A wel een CR ontlokt kan verklaard worden door de aanwezigheid van een verband 

tussen de CS A en de US. Het feit dat de CS B geen CR ontlokt kan verklaard worden door de 

afwezigheid van een verband tussen de CS B en de US.  
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DE MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD 

Eenzelfde verband tussen bepaalde prikkels kan op verschillende wijzen worden aangeboden.  

- Het moment van aanbieding van de CS en US kan variëren. De start van de aanbieding van de CS kan 

plaatsvinden voor de start van de aanbieidng van de US (= forward/voorwaartse 

conditioneringsprocedures), de start van de aanbieding van de CS kan simultaan plaatsvinden met de 

start van de aanbieding van de US (= simultane conditioneringsprocedures), of de start van de 

aanbieding van de CS kan plaatsvinden na de start van de aanbieding van de US (= 

backward/achterwaartse conditioneringsprocedures) 

- Effecten worden kleiner naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het einde van de aanbieding van de CS 

en het begin van de aanbieding van de US. De invloed van het interstimulus interval is echter 

afhankelijk van de intrinsieke relatie tussen de CS en de US.  

MENTALE PROCES THEORIEËN 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 

= gaat uit van de veronderstelling dat het effect van verbanden in de omgeving op gedrag gemedieerd wordt 

door het vormen van associaties tussen representaties in het geheugen.  

Ze gaan dus ook ervan uit dat het onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van twee 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 de representaties van stimuli.  

S-R MODELLEN 

Algemene evaluatie: 

- Niet continguïteit maar (conditionele) contingentie bepaalt of er klassieke conditionering zal optreden.  

De meeste S-R modellen gaan van de assumptie uit dat het vormen van S-R associaties bepaald wordt 

door contiguïteit, echter toont onderzoek duidelijk aan dat contiguïteit geen voldoende voorwaarde 

is.  

- Sensoriële pre-conditionering 

Ook de invloed van indirecte verbanden op gedrag kan niet verklaard worden vanuit S-R modellen 

omdat de CS dan een CR uitlokt omdanks het fiet dat de CS en UR nooit samen zijn voorgekomen. Bv. 

twee prikkels worden samen aangeboden: in een tweede fase wordt 1 van beide prikkels gevolgd door 

een US tot er een CR tot stand komt. Wanneer men de andere neutrale prikkel aanbiedt, stelt men 
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vast dat deze ook de CR uitlokt. Dit toont aan dat het samen voorkomen van CS en UR geen 

noodzakelijke voorwaarde is voor het optreden van conditionering.  

- US-revaluatie 

Veranderingen in de US na conditionering kunnen een invloed hebben op gedrag. Wanneer men bv. 

eerst een bel aanbiedt met voedsel, en daarna het voedsel negatief maakt (bv. paren met 

misselijkheid) zal men merken dat de bel hierna geen salivatie meer uitlokt. Volgens het S-R model zou 

het veranderen van de US na het vormen van de CS-UR associatie geen invloed mogen hebben.  

- De CR kan verschillen van de UR 

S-R modellen kunnen niet verklaren waarom de CR verschillende kan zijn van de UR; aangezien ze er 

van uitgaan dat klassieke conditionering het resultaat is van een associatie tussn de CS en de UR.  

Echter lijkt de CR vaak eerder een reactie te zijn die het organisme voorbereidt op de komst van de 

US.  

We zien dus dat S-R modellen vele aspecten van de functionele kennis over klassieke conditionering niet 

kunnen verklaren. We moeten wel toegeven dat we ons vooral gebaseerd hebben op een karikatuur van de S-R 

modellen. Men kan terzelfdertijd ook niet uitsluiten dat S-R associaties onder beplaade voorwaarde wel 

tussenkomen in conditionering.  

S-S MODELLEN 

Een cruciaal verschil met S-R modellen is dat volgens S-S modellen conditionering wel afhankelijk is van kennis 

over de US. Nog een verschil is dat de meeste S-S modellen veronderstellen dat het samengaan van de CS en 

US geen noodzakelijke en voldoende voorwaarde is voor het optreden van conditionering.  

Algemene evaluatie: 

- 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. (denk aan het 

voorbeeld van de hond en het voedsel, wanneer men het voedsel paart met misselijkheid en dus 

revalueert, lukt het belletje geen salivatie meer uit) 

- De impact van secundaire taken op conditionering 

Binnen S-S modellen in contiguïteit geen voldoende voorwaarde. Zo gaan de meeste S-S modellen uit 

van de veronderstelling dat S-S associaties enkel gevormd worden indien aandacht wordt besteed aan 

de CS en de US. 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 US.  
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- Sensoriële pre-conditionering 

Men kan zich ondanks deze successen ook 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.  

Het is vooral onduidelijk hoe de activatie van een US representatie aanleiding kan geven tot een 

verwachting van de US.  

Ook het belang van bewuste kennis over de CS-US relatie in klassieke conditionering kan niet zomaar 

verklaard worden vanuit S-S modellen.  

Voorbeelden van S-S modellen: 

Prototypisch S-S model: Rescorla-Wagner model. 

Model verschilt van andere associatieve S-S modellen met betrekking tot de assumpties over de voorwaarden 

waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden.  

Kernassumptie: de mate waarin CS-US associaties gewijzigd worden is afhankelijk van de mate waarin de aan- 

of afwezigheid van een US verwacht/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 onverwacht/verrassend is, zullen er wel nieuwe 

associaties gevormd worden en zal de sterkte van de bestaande associaties ook sterk veranderen. Men kan dus 

stellen dat het afhankelijk is van verwachtingsdiscrepantie.  

Tweede assumptie: de CR ten opzichte van de CS is een min of meer directe weergave van de sterkte van de 

associatie tussen de representatie van de CS en de US.  

De kernassumptie werd in de volgende formule gegoten: VA = A  (-VA) 

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.  

A = een parameter die de opvallendheid/intensiteit van de CS weergeeft. 

 = een paramter voor de opvallendheid/intensiteit van de US. 

 = 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 
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Hoe sterker de conditionering zal zijn, hoe groter de discrepantie is tussen  en VA.  

Een andere belangrijke assumptie van het model is dat de verwachting van de US bepaald wordt door alle 

CS’en die op dat moment aanwezig zijn: 

VA = A  (-VAX) 

VX = X  (-VAX) Hierbij staat VAX voor de som van de bestaande associatieve sterkte van A én X. 

Volgens het model is blokkering te wijten aan het feit dat de associatie tussen de geblokkeerde stimulus X en 

de US niet gevormd wordt.  

Superconditioning = je kan conditionering extra sterk maken door een CS samen aan te bieden met een CS die 

een negatieve associatieve reltaie heeft met de US.  

Omdat het Rescorla-Wagner model zo’n hoge heuristische en predictieve waarde heeft, is het zeer invloedrijk 

geweest binnen en buiten de leerpsychologie.  

Model van Wagner en het model van Bouton 

Extinctie/uitdoving = wanneer na de acquisitiefase (het aanbieden van US-CS trials) een uitdovingsprocedure 

wordt gegeven (het herhaaldelijk aanbieden van de CS zonder het aanbieden van de US), dan zal de CS tijdens 

de uitdovingsprocedure stelselmatig in intensiteit verminderen.  

Dit is volgens het Rescorla-Wagner model te wijten aan het feit dat de associatieve sterkte van de CS afneemt. 

Dit klopt niet want wat doe je dan met bv. spontaan herstel.  

Wagner stelde het SOP (sometimes opponent processes) model voor. Hierin veronderstelde hij dat er twee 

soorten S-S associaties gevormd kunnen worden: 

Excitatorische associaties = zullen in sterkte toenemen wanneer een CS gevolgd wordt door de onverwachte 

aanwezigheid van een 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.  

Inhibitorische associaties = zullen in sterkte toenemen wanneer een CS gevolgd wordt door de onverwachte 

afwezigheid van een US. Wanneer een inhibitorische CS-US associatie gevormd is, zal de aanbieding van de CS 

leiden tot een verlaging van de activatie van de US representatie.  

Dit SOP model is een van de meest elegante en invloedrijke modellen binnen de leerpsychologie. Het maakt 

ook interessante voorspellingen over de wisselwerking tussen habituatie en conditionering.  

Omdat excitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan, kan de betekenis van een CS dus 

ambique zijn: een CS kan terzelfdertijd een signaal zijn voor de aanwezigheid van de US én een signaal zijn voor 

de afwezigheid van de US. Deze ambiguïteit kan worden opgelost door de context in rekening te brengen.  

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 dus niet 

alleen afleren maar ook bijleren.  
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Comparator model van Miller 

Volgens het Rescorla-Wagner model is blocking te wijten aan een “failure to learn”: omwille van de A+ 

proefberuten is de aanwezigheid van de US op de AX+ proefbeurten verwacht en wordt de X-US associatie niet 

gevormd. Dit model kan ook achterwaartse blokkering niet verklaren. Volgens dit model zou het feit dat dit kan 

optreden, suggereren dat het organisme de AX+ trails retrospectief revalueren  

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

model. Volgens dit model speelt verwachtingsdiscrepantie geen rol bij het tot stand komen en wijzigen van 

associaties. Het enige wat een invloed heeft op de sterkte van de associatie tussen de CS en US is het aantal 

keer dat twee prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte. Met andere woorden, contiguïteit is de drijvende 

kracht achter associaties.  

Het is volgens dit model ook essentieel dat CR’s ten opzichte van een CS niet een directe weergave zijn van de 

sterkte van de CS-US associatie. CR’s zijn nl. volgens dit model afhankelijk van een vergelijk van de sterkte van 

verschillende associaties.  

Bv. blocking: door de AX+ trials, wordt een A-US en X-US associatie gevormd. Indien er bijkomend A+ trials 

worden aangeboden, resulteert dit in een versterking van de A-US, maar de X-US relatie blijft onaangetast. 

Omdat X steeds samen voorkwam met A, zal de CR ten opzichte van X niet enkel bepaald worden door de 

sterkte van X-US associatie, maar ook door de sterkte van de A-US associatie. Aangezien de CR ten opzichte van 

X afhankelijk is van de X-US associatiesterkte in verhouding tot de A-US associatiesterkte, zal er dus zowel 

voorwaartse als achterwaartse blocking optreden.  

Essentie van het comparator model: 

- “leren”: dit is, het vormen van associaties, gebeurt op een vrij eenvoudige en onvoorwaardelijke 

manier. (het enige dat telt is de mate waarin twee prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte) 

- Associaties worden niet direct vertaald in gedrag maar enkel op indirecte manier, nl. na een 

vergelijking met andere associaties. 

PROPOSITIONELE MODELLEN 

Proposities hebben twee unieke kenmerken: 

1. Een propositie heeft een waarheidsgehalte: een bewering over wat in de omgeving aanwezig is, kan 

juist of fout zijn. Je kan er in bepaalde mate geloof aan hechten.  

2. 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 twee kenmerken van proposities niet hebben: 

1. Een associatie in het geheugen is geen bewering over een verband in de omgeving. Het is een 

toestand in het geheugen waarvan verondersteld wordt dat het een gevolg is van een verband in de 

omgeving. Omdat het geen bewering is maar een mentale structuur is het zinloos om te zeggen dat 

een associatie juist of fout is.  

2. Een associatie is enkel het gevolg van de aan- of afwezigheid van een vrband. De aard van een verband 

wordt niet gevat dor een associatie.  
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Leren is het gevolg van het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van proposities over verbanden in 

de omgeving. Dit houdt in: 

1. Mensen en dieren vormen hypotheses over verbanden in de omgeving en proberen na te gaan welke 

hypothese juist is. Hiervoor gebruiken ze alle informatie die nuttig kan zijn om een verband te 

ontdekken en evalueren.  

2. Ze doen 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.  

Wat heeft dit te maken met klassieke conditionering? Wel volgens propositionele modellen zal na het 

aanbieden van een belangrijke prikkel zoals voedsel, de hond actief op zoek gaan naar voorspellers/oorzaken 

van de aanbieding van voesdel en zo snel het verband tussen de bel en het eten evalueren.  

Algemene evaluatie van propositionele modellen: 

- Hoe snel men een bepaalde relatie ontdekt, hangt af van de eigenschappen van de CS, US en de 

intrinsieke relatie tussen CS en US. Men zal meer gemotiveerd zijn om verbanden met belangrijke 

US’en te ontdekken, men zal sneller verbanden detecteren met opvallenden CS’en. Organismes 

gebruiken dus alle kennis die ze al verworven hebben om nieuwe verbanden in de omgeving te 

ontdekken.  

- Klassieke conditionering kan ook onwillekeurig gedrag beïnvloeden. Propositionele modellen van leren 

zeggen op zich niets over waarom bepaalde proposities bepaalde effecten hebben op gedrag. Ze 

zeggen wel dat regelmatigheden in de omgeving een effect kunnen hebben op gedrag nadat een 

propositie is gevormd over die regelmatigheid.  

- Contingentie-bewustzijn is belangrijk: het vormen en evalueren van proposities gebeurt immers op 

een niet-automatische en dus bewuste manier.  

- Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt in verschillende organismes: het is 

onwaarschijnlijk dat eenvoudige diersoorten zoals een slak/bij bijleren op basis van propositionele 

processen. Toch zijn er aanwijzingen dat leren in bepaalde niet-menselijke dieren zoals ratten 

weldegelijk gebaseerd is op het vormen en evalueren van proposities.  

- Secundaire taken hebben een belangrijke impact op klassieke conditionering: het kost moeite om 

hypotheses te formuleren/evalueren, maar als die aandacht gericht wordt op het verband CS-US, zal 

men sneller een hypothese over dat verband vormen en evalueren als zijnde aanwezig.  

Bovenstaande bevindingen geven propositionele modellen ene hoge heuristische waarde. Toch zijn er ook 

bevindingen die propositionele modellen in vraag stellen.  

De meest intrigerende uitdaging komt van het zogenaamde Perruchet effect. Dit is gebaseerd op “Gamblers 

fallacy” = gokkers geloven verkeerdelijk dat de kans op winnen afneemt naarmate men vaker na mekaar 

gewonnen heeft, zelfs wanneer de kans op winnen elke keer even groot is. Zo deed Perruchet opnieuw het 

experiment waarbij hij een luchtstoot in het oog gaf, na het aanbieden van een toon, waardoor mensen 

automatisch knipperden en er een CR ontstond. Door de gamblers fallacy nemen mensen aan dat de kans dat 

CS-US samen aangeboden worden, na een aantal keer afneemt. De verwachting van de mensen dat de 

luchtstoot zal volgen, neemt dus af. Volgens het propositionele model zou ook de knipperreflex moeten 

afnemen in intensiteit. Dit is echter niet het geval.  

Propositionele modellen hebben ook een hoge predicitieve waarde. Deze modellen hebben geleid tot 

belangrijke studies rond blokkering, omdat propositionele modellen blocking verklaren als resultaat van 

causaal redeneren. Volgens deze redenering zou blocking enkel mogen optreden wanneer A en X voorgesteld 

worden als mogelijke oorzaken van de US. Onderzoek toonde aan dat inderdaad blocking enkel optrad als A en 

X mogelijke oorzaken waren van de US maar niet indien de US een mogelijke oorzaak was van A en X.  
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Of blocking al dan niet optreedt, is afhankelijk van hoe additief de twee oorzaken zijn. Wanneer verteld wordt 

dat A het maximale effect heeft van 10, kan X dit effect niet meer versterken. Het feit dat US hetzelfde is op A+ 

trails als op AX+ trials, geeft geen extra info over X. In deze conditie werd geen blocking vastgesteld.  

Propositionele theorieën behaalden grote successen op vlak van klassieke conditionering, maar toch blijft hun 

impact eerder beperkt. Dit waarschijnlijk omdat associatieve theorieën vaker geformuleerd zijn in heel precieze 

mathematische formules, waar propositionele theorieën dat niet zijn. Wij blijven geloven in de waarde van 

propositionele modellen van klassieke conditionering, want algemeen verdedigen wij het standpunt dat de 

mogelijkheid om mentale proces theorieën empirisch te weerleggen geen essentieel criterium is om de 

kwaliteit van theorieën te bevorderen. Wat vooral telt is de heuristische en predictieve waarde van een 

mentale proces theorie.  

DOORDENKERS 

DOORDENKER 2.1: CONTROLE CONDITIES VOOR HET VASTSTELLEN VAN BLOCKING  

Om vast te stellen dat blocking heeft plaatsgevonden, moet men zeker zijn dat de verzwakte CR ten opzichte 

van X te wijten is aan de A-US relatie. Er wordt vaak gebruik gempaakt van twee controle condities die beiden 

niet geheel perfect zijn: 

1. De CR voor X in de experimentele conditie (A+, AX+) wordt vergeleken met de CR voor X in de eerste 

controle conditie (enkel AX+). De controle conditie is niet perfect want die verschilt met de 

experimentele conditie ook met betrekking tot het totale aantal US’en dat wordt aangeboden. Dit kan 

op zich al verklaren waarom de CR voor X zwak is in de experimentele conditie, want we weten uit 

ander onderzoek dat het louter vooraf aanbieden van US’en een nefaste invloed heeft op 

conditionering.  

2. De tweede controle conditie is wel gelijkgesteld met de experimentele conditie met betrekking tot het 

aantal US aanbiedingen. Als de CR voor X zwakker is in de experimentele conditie, kan dit dus niet te 

wijten zijn aan het aantal aanbiedingen van US. Toch is ook de tweede controle conditie niet perfect 

omdat deze verschilt van de experimentele conditie niet enkel met betrekking tot de A-US relatie, 

maar ook met betrekking tot het totaal aantal prikkels. 

Daarom is het veiligste om de beiden mee te nemen in het design. Ook wordt soms gebruik gemaakt van een 

within-subjects controle.  

DOORDENKER 2.2: OVERSCHADOWING EN DE CONDITIONELE CONTINGENTIE  

In een overshadowing situatie zijn er enkel trials waarin zowel A als X aanwzzig zijn en trails waarin er geen CS 

aanwezig is. Het is dus onmogelijk om situaties te vergelijken die enkel verschillen met betrekking tot de 

aanwezigheid van X. De conditionele contingentie kan dus 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 posities.  

DOORDENKER 2.3: HET CS-PREEXPOSURE EFFECT EN HABITUATIE  

Je kan beiden zien als effecten van niet-contingente prikkel aanbiedingen. Bij habituatie is het effect een 

reductie in intensiteit van de oorpsornkelijke reactie die de prikkel ontlokt. Bij CS-preeposure effect is het 

effect een vertraging in klassieke conditionering.  
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DOORDENKER 2.4: DE RELATIE TUSSEN RENEWAL EN OCCASION SETTING  

In renewal studies kan de context die aanwezig is tijdens uitdoving, beschouwd worden als een negatieve 

occasion setter. Het is een signaal dat de CS-US relatie niet meer geldig is. Bij spontaan herstel kan men tijd 

zien als context.  

DOORDENKER 2.5: CIJFERVOORBEELD 1 & 2  

Zie p 141-143 in de cursus.  

HOOFDSTUK 3: OPERANTE CONDITIONERING: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN 

HET VOORKOMEN VAN PRIKKELS EN GEDRAG 

BASISTERMEN EN PROCEDURES 

Operante conditionering = effect van regelmatigheden in het samen voorkomen van gebeurtenissen in de 

omgeving; verwijst naar het effect van een regelmatigheid in het voorkomen van gedrag en prikkels in de 

omgeving.  

Drie-termen-conditionering = drie elementen spelen een cruciale rol. (A-B-C contingentie) 

Sd: R – Sr 

 

Sd = disciminatieve stimulus; soms ook A – antecedent genoemd. 

Descriptieve niveau: = simpelweg een gebeurtenis die aangeeft of een R gevolgd zal worden door een 

bepaalde Sr. Dit kan een afgelijnde, individuele prikkel zijn of meerdere prikkels, of een stimulusklasse.  

Functionele niveau: = deze prikkel heeft effectief een bepaalde invloed op het gedrag omwille van zijn rol in de 

procedure.  

Het is dus mogelijk dat een stimulus descriptief gezien een Sd is maar dat het niet functioneert als een Sd. 

 

Sr = resultaat van het gedrag; soms ook C – consequent genoemd   

Descriptieve niveau: = elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag. Dit kan een afgelijnde, individuele 

prikkel zijn, meerdere prikkels zijn, de afwezigheid van een prikkel zijn of een klasse van een prikkels. Daarom is 

het beter om de Sr te beschouwen als een gebeurtenis, meer bepaald als ene utikomst van het gedrag.  

Functionele niveau: = wanneer de stimulus effectief een invloed heeft op het gedrag omwille van de R-Sr 

relatie.  

Ook hier is het mogelijk dat een prikkel decriptief een Sr is, maar dat het niet functioneert als een Sr. 

 

R = het gedrag; soms ook B – behaviour genoemd 

Descriptieve niveau: = gedrag dat een bepaalde impact heeft op de omgeving. Ook dit gedrag is niet 

noodzakelijk enkelvoudig, individueel gedrag maar kan ook om een bepaalde opeenvolging van individuele 

gedragingen zijn of een klasse van gedragingen.  

Functionele niveau: operant gedrag = wanneer gedrag effectief beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst 

van het gedrag. Het bestaan van deze causale relatie kan onderzocht worden door de relatie te manipuleren. 

Als de manipulatie een invloed heeft, kan men zeggen dat het gedrag een functie is van de Sr en dus dat het 

gedrag een operant gedrag is.  



 29 

Gedrag kunnen we opdelen in twee klassen: 

Respons klasse = wordt steeds descriptief gedefinieerd; een bepaalde verzameling van gedragingen 

Operante klasse = wordt enkel gebruikt op het functioneel niveau om te verwijzen naar een verzameling van 

gedragingen die gesteld worden omwille van een bepaalde uitkomst 

Vandaar dat je het best altijd denkt aan een klasse van gedragingen wanneer je de term ‘operant gedrag’ 

gebruikt. Merk eveneens op dat het kan gaan om zeer complexe gedragingen met verschillende componenten 

die zich kunnen uitstrekken over de tijd.  

TYPES VAN OPERANTE CONDITIONERING  

Bekrachtiging = een effect waarbij de -Sr relatie resulteert in een toename van frequentie van gedrag 

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

Deze twee worden dus onderscheiden op basis van de richting van het effect van de R-Sr relatie op gedrag.  

We onderscheiden twee subtypes binnen bekrachtiging: 

Vermijdingsleren = een effect waarbij er een negatieve contingentie is tussen R en Sr (het stellen van de 

respons vermindert de kans op aanbeiding van de Sr) en deze R-Sr relatie resulteert in de toename in 

frequentie van gedrag. Het stellen van R gaat steeds samen met het uitblijven van de Sr. 

Ontsnappingsleren = een vorm van bekrachtiging waarbij er een negatieve contingentie tussen R en Sr 

resulteert in een toename van frequentie van gedrag. Het stellen van R gaat steeds samen met het stoppen of 

verdwijnen van de Sr.  

PROCEDURES 

1. Afzonderlijke trials methoden 

Het bekendste voorbeeld heirvan is Thorndike’s puzzle box methode. Men noemt deze procedure zo omdat 

elke trial duidelijk te onderscheiden is van de volgende. Andere voorbeelden van deze procedure zijn doolhof 

methoden (maze methods).  

Het nadeel van een afzonderlijke trials methode is dat de proefleider constant moet aanwezig zijn en elke trial 

zelf opnieuw moet opstarten. Een voordeel is dan weer dat men de tijd tussen de trials exact kan manipuleren.  

2. Vrije operante methoden 

Het bekendste voorbeeld hiervan is de Skinner-box. Hierin is het dier vrij om te bepalen wanneer het een 

operant gedrag stelt. (bv. de rat kiest zelf wanneer hij aan de hendel trekt) 

Voordelen hierbij zijn dat de werkdruk van de proefleider verlicht wordt en dat het toelaat de snelheid en 

frequentie van gedrag te bestuderen.  

FUNCTIONELE KENNIS 

AARD VAN STIMULI  

Sensory reinforcement = de vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële prikkels op zich kan 

bekrachtigend werken.  

Deze term wordt gebruikt om de algemeenheid van operante conditionering te beschrijven.  
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DE INVLOED VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE SD EN SR OP DE MATE VAN OPERANTE 

CONDITIONERING 

1. Veranderingen in de intensiteit van de Sd en Sr. 

Sd en Sr zullen een grotere impact hebben op het gedrag naarmate ze meer opvallend, intens of biologisch 

relevant zijn. Ook verandering in intensiteit van prikkels is belangrijk. Zo blijkt uit onderozek dat bestraffing 

vooral effectief is indien bij de eerste bestraffing een intense, aversieve prikkel wordt gebruikt. Het initieel 

gebruik van een mild-aversieve prikkel kan zelfs een nefast effect hebben.  

2. Intrinsieke relaties 

Operante conditionering wordt gemodereerd door de intrinsieke relatie tussen stimuli en gedrag.  

Impact van intrinsieke R-Sr relatie: we hebben dus een interactie tussen de impact van de aard van de Sr en de 

aard van de R. Het is dus de relatie tussen die twee die de operante conditionering beïnvloedt. Uit onderzoek 

blijkt dat het vooral belangrijk is of R behoort tot de klasse van gedragingen die spontaan door de Sr xorden 

uitgelokt.  

Voorbeeld: mannelijke stekelbaarzen moesten leren door een ring zwemmen (R1) en op een staafje bijten (R2). 

Dit in combinatie met de aanwezigheid van een vrouwelijke stekelbaars (Sr1) of een mannelijke stelkerbaars 

(Sr2). Men merkte op dat R1 makkelijker werd aangeleerd wanneer Sr1, en dat R2 makkelijker werd aangeleerd 

wanneer Sr2.  

Ook vermijdingsgedrag is een goed voorbeeld. Het is heel makkelijk om het natuurlijk vluchtgedrag van bv. een 

rat aan te spreken en die naar een andere kamer te laten lopen om een schok te vermijden, maar het is veel 

moeilijker om die aan te leren dat bv. trekken aan een hendel de schok kan doen uitblijven.  

Impact van Sd-R relatie: een goed voorbeeld hierbij is bv wanneer je koffie wil zetten, de knop blauw kleurt 

wanneer het water opwarmt (en dit dus betekent dat je niet op de knop kan drukken), maar wanneer de knop 

rood kleurt je automatisch weet dat je wel op de knop kan drukken en dus koffie zal krijgen. Wanneer men dit 

test en de kleuren omwisselt, merkt men dat mensen dit veel moeilijker aanleren.  

DE IMPACT VAN DE AARD VAN DE SR OP DE AARD VAN VERANDERING IN R  

De aard van Sr heeft een impact op de sterkte van operante conditionering, maar bepaalt ook hoe een R zal 

veranderen als gevolg van een verband met Sr.  

Welke prikkels leiden als Sr tot bekrachtiging of straf?  

1. Thorndike’s wet van effect 

Law-of-effect = gedrag dat positieve uitkomsten heeft, zal in frequentie toenemen (bekrachtiging) terwijl 

gedrag dat resulteert in negatieve utikomsten, in frequentie zal afnemen (straf).  

1.1  Echter weten we niet altijd a priori of een bepaalde uitkomst (Sr) positief of negatief is voor een 

organisme. (bv. SM: we nemen aan dat een zweepslag krijgen negatief is, terwijl in deze situatie dit als positief 

ervaren wordt). Dus deze wet van effect biedt geen sluitend antwoord op de vraag welke prikkels fungeren als 

bekrachtigers of als straf om die reden.  

1.2 Voorkeuren en afkeuren definiëren in termen van mentale begrippen als ‘motivatie’ 

Ook dit kan het probleem niet oplossen, het is nl. moeilijk om vooraf met 100% zekerheid te bepalen welke 

prikkels voldoen aan welke behoeftes. Dit helpt ons dus niet vooruit op het functionele niveau.  
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1.3  De evaluatieve waarde van prikkels definiëren en meten in termen van neuronale processen.  

Het probleem met deze aanpak is dat het uitgaat van de veronderstelling dat het vrijkomen van dopamine een 

perfecte indicator biedt van hoe positief een stimulus is. Echter weten wat dat een bepaalde toestand/proces 

zelden perfect zijn als is het maar omdat (bijna) alle indicatoren beïnvloed worden door meerdere mentale 

processen.  

2. Het principe van Premack: natuurlijke frequentie van gedrag 

Dit is een volledig nieuwe visie op de aard van de Sr, die wel past binnen een functionele benadering. Hij zag 

bekrachtigers als responsen en niet als stimuli.  

Wanneer we dit toepassen op een voorbeeld: een rat duwt op een hendel en krijgt voedsel. Traditioneel wordt 

het voedsel op zich, of het toedienen van voedsel gezien als bekrachtiger. Premack echter, zag het eten van het 

voedsel als bekrachtigende element. De bekrachtiger is dus een respons, een handeling, zoals hier het eten van 

voedsel.  

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 A toenemen.  

Verstaanbaar verwoord: de mogelijkheid om hoog frequent gedrag te stellen (bv. eten) werkt als een 

bekrachtiger voor een gedrag met een lagere natuurlijke frequentie (bv. op een hendel drukken).  

Dit principe werd later aangepast naar het respons deprivatie model = benadrukt het belang van situationele 

frequentie. (= frequentie van gedrag in een specifieke situatie.  

Een gedrag zal dus enkel als Sr functioneren als de situationele frequentie van dat gedrag verschilt van de 

natuurlijke frequentie. Het verplicht uitvoeren van een gedrag kan je zien als gedrag waarvan de situationele 

frequentie hoger is dan de natuurlijke frequentie.  

Deze beide modellen staan of vallen met de mogelijkheid om natuurlijke frequentie van gedrag te bepalen, iets 

wat niet altijd eenvoudig lijkt. Stel nu dat men mensen 24h lang in een ruimte steekt waarin ze koffie kunnen 

drinken en kunnen seks hebben, zal men waarschijnlijk concluderen dat men meer koffie drinkt in die periode 

en dat koffie dus een hogere natuurlijke frequentie heeft dan seks. Wanneer men mensen echter maar 30min 

in zo’n ruimte steekt, kan men heel andere resultaten bekomen.  

Conclusie: Sr functie kan niet herleid worden tot fysieke kenmerken.  

Eénzelfde Sr zal leiden tot bekrachtiging als R een lagere natuurlijke frequentie heeft, maar niet als R een nog 

hogere frequentie heeft. Je kan het effect van een Sr kan je niet voorspellen zonder rekening te houden met 

het gedrag waarmee het gekoppeld wordt. Ook impliceert het respons deprivatie model dat de bredere 

context waarin het organisme zich bevindt ook cruciaal is.  

Veranderingen in de kenmerken van de Sr 

Veranderingen in de eigenschappen van de Sr kunnen een invloed hebben op operante conditionering.  Zo kan 

bv. het bekrachtigende effect van een R-Sr raltie teniet gedaan worden door de Sr achteraf aversief te maken.  

DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

Men kan een onderscheid maken tussen rechtstreekse en onrechtstreekse operante conditionering van 

dergelijke autonome reacties.  
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Onrechtstreeks ligt voor de hand: via een operant of willekeurig gedrag kan controle worden uitgeoefend op 

autonome reacties. (bv. elektrische activiteit in de hersenen beïnvloeden door bv. de ogen te sluiten) 

De rechtstreekse vorm van operante conditionering kan pas worden aangetoond als men invloed via 

willekeurige gedragingen kan uitschakelen.  

Biofeedback = men geeft informatie over biologische functies en men geeft de persoon de opdracht om deze 

functies te proberen te beïnvloeden. Vaak ziet men dat mensen hierin slagen, meestal door bepaalde mentale 

beelden te vormen. (bv. hou je hartslag laag). 

DE AARD VAN DE VERANDERING IN HET GEDRAG  

We weten al dat een R-Sr relatie kan leiden tot een toename/afname in frequentie van gedrag, maar ook dat 

het de kracht/manier waarop/snelheid van gedrag kan beïnvloeden. Ook de variabiliteit in gedrag kan 

veranderen. (bv. rat telkens belonen wanneer het op een andere manier op de knop drukt: zorgt ervoor dat de 

rat veel meer verschillende manieren gebruikt dan in een normale situatie) 

Unit of behaviour = de eenheid van gedrag waarmee je een bepaalde klasse van gedragingen aflijnt van andere 

gedragingen.  Welke eenheid van gedrag je gebruikt om de respons klasse af te lijnen, zal ook bepalen wat voor 

verandering in gedrag je zal krijgen wanneer je die respons klasse laat volgen door bepaalde uitkomsten.  

Tot nu toe hebben we enkel gesproken over situaties waarin de eenheid van gedrag constant blijft. Deze 

eenheid kan echter ook wijzigen over de tijd heen. Op deze manier kan en gedrag stelselmatig vorm geven, 

zelfs tot op het punt dat volledig nieuw gedrag ontstaat.  

Shaping = stelselmatige veranderingen in gedrag door stapsgewijs veranderen van de eenheid van gedrag 

 

 

 

 

 

 

 

Shaping kan gezien worden als de ontogenetische evolutie van een nieuw gedrag, dat is, de ontwikkeling van 

een nieuw gedrag tijdens het leven van een organisme.  

Net als klassieke conditionering, lijkt ook operante conditionering pas op te treden nadat er een verandering 

optreedt in het oordeel over het verband tussen het gedrag en de prikkel. Proefpersonen moeten zich bewust 

zijn van het verband tussen het gedrag en de Sr opdat dit verband gedrag kan beïnvloeden. Als men bewustzijn 

meet, moet men niet enkel nagaan of de proefpersoon zich bewust is van de regel die de proefleider gebruikt, 

maar ook van andere, gecorreleerde regels die de proefpersonen zouden kunnen oplerken en die ook kunnen 

leiden tot een verandering in gedrag.  
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DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

Operante conditionering vinden we terug bij alle organismen. Toch verschillen diersoorten in het type R-Sr en 

Sd-R verbanden dat ze snel leren. Wie zien dus een combinatie van algemeenheid en specificiteit.  

DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

De impact van een bepaald Sd:R-Sr verband op gedrag wordt gemodereerd door gebeurtenissen in bredere 

context waarbij andere prikkels en gedragingen betrokken zijn, zonder dat deze gebeurtenissen een invloed 

hebben op de aard van de Sd:R-Sr relatie.  

Elk gedrag impliceert een keuze. Wanneer men namelijk ervoor keist gedrag A te stellen, stelt men niet gedrag 

B. Dit biedt een opstapje voor een interessant handvat voor het veranderen van gedrag: DRO (differential 

reinforcement of other behaviour) of het bekrachtigen van ander gedrag. Ook wanneer men bepaalde 

problematieken wil afleren (bv. telkens ik buis voor een examen doe ik aan automutilatie) kan men dergelijke 

techniek gebruiken.  

Ook lijkt de impact van één bepaalde Sd-R-Sr relatie afhankelijk te zijn van hoe uniek de Sr prikkels zijn.  

Differential outcomes effect = leren vergemakkelijken door verscheidenheid aan te brengen in de uitkomsten 

van gedrag. (bv. je leert een duif dat het bij groen licht op de linkerknop moet duwen en bij rood licht op de 

rechterknop; aanvankelijk geven beide zaken dezelfde voedselbrok als uitkomst. Wanneer men echter de 

voedselbrok van links vierkant maakt en de voedselbrok van rechts rond, leren duiven dit sneller) 

Sr-vormende ingreep = procedures die de bekrachtigende of bestraffende impact van een Sr beïnvloeden.  

Mooi voorbeeld; voedsel-deprivatie (het ontzeggen van voedsel), dit zal er bv. voor zorgen dat de rat sneller 

aan de hendel trekt om voedsel te krijgen, omdat de rat meer gemotiveerd is om eten te zoeken.  

Niet enkel complexe ingrepen, maar ook enkelvoudige stimuli kunnen een Sr-vormunde functie hebben.  

Retrospectief effect = de Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van oude R-Sr relaties op het hudig 

gedrag. (bv. in Starbucks ruikt het superlekker en je krijgt daar lekkere koffie. Wanneer je lekkere koffie-geur 

ruikt, zal je naar Starbucks willen gaan om daar opnieuw zo’n lekkere koffie te drinken) 

Prospectief effect = de Sr-vormende gebeurtenis bepaalt de mpate waarin nieuwe R-Sr ervaringen een invloed 

hebben op gedrag. (bv. je passeert een winkel, het ruikt er naar lekkere koffie. Je haalt er een lekkere koffie. De 

geur van koffie als Sr-vormende gebeurtenis zal het effect van die nieuwe ervaring op het latere gedrag sterker 

laten worden) 

Er is ook een belangrijk onderscheid tussen prikkels die functioneren als Sd en prikkels die functioneren als Sr. 

Prikkels met een Sd functie geven aan wanneer de R-Sr relatie opgaat. Prikkels met een Sr functie beïnvloeden 

de bekrachtigende/bestraffende waarde van de Sr.  

DE AARD VAN HET VERBAND 

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). (wanneer ratten per 20keer dat ze op een hendel drukken voedsel krijgen, is er een positieve 

contingentie en zullen ze dit blijven doen) Contingenties zijn dus belangrijk; maar ook het type contingentie 

(positief/negatief) is cruciaal. Zoals bij klassieke conditionering zorgt een positieve contingentie voor een 

toename en een negatieve contingentie voor een afname van het gedrag.  
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We spreken van ‘uitkomsten’ en niet van prikkels. Een uitkomst verwijst immers niet naar de prikkel zelf maar 

naar de impact van het gedrag op de prikkel. Dit is dus veel meer dan een concrete prikkel.  

Er zijn 4 mogelijke uitkomsten, zoals ook te zien in de tabel.  

1. Een toename in de kans op een positieve prikkel 

2. Een toename in de kans op een negatieve prikkel 

3. Een afname in de kans op een positieve prikkel 

4. Een afname in de kans op een negatieve prikkel 

Een R die in frequentie 

toeneemt omdat deze een Sr 

doet stoppen/verdwijnen 

noemen we 

onstnappingsgedrag.  

Een R die in frequentie 

toeneemt omdat het leidt tot 

een reductie in de kans dat Sr 

zal optreden, noemen we vermijdingsgedrag.  

Conditionele contingentie is even belangrijk voor operante conditionering als voor klassieke conditionering. Zo 

kan een contingentie tussen een Sd en Sr interfereren met een bestaande Sr-R relatie, dit is het equivalent van 

blocking bij klassieke conditionering.  

SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING  

Continue bekrachtiging = Een R wordt steeds gevolgd door een Sr. 

Partiële bekrachtiging = Men moet beslissen wanneer een R wel gevolgd wordt door een Sr en wanneer niet.  

4 mogelijke schema’s van partiële bekrachtiging: 

1. Fixed ratio schema = een Sr wordt aangeboden telkens dat een bepaald aantal gedragingen werden 

gesteld. (bv. een rat drukt 5 keer op een hendel en krijgt dan beloning) 

2. Variabel ratio schema = 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. (de ene keer beloning na 17 keer, de andere keer na 22 keer -> vaak toegepast bij 

gokapparaten) 

3. Fixed interval schema = men bekrachtigt het eerste gedrag dat volgt op een welomschreven 

tijdsinterval. (bv. een uitbetaling van een salaris: elke maand op hetzelfde moment) 

4. Variabel interval schema = de Sr wordt aangeboden na het eerste gedrag dat volgt op een variabel 

interval. (bv. je belt iemand op maar de lijn is bezet, na een bepaald interval bel je die persoon 

opnieuw op en zal je die aan de lijn krijgen.  

Er zijn duidelijke verschillen in het effect dat verschillende schema’s hebben 

op gedrag.  

- 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.  
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- Partiële bekrachtiging leidt tot meer frequent gedrag dan continue bekrachtiging.  

Schema’s van bekrachtiging beïnvloeden niet alleen de frequentie van gedrag maar ook de keuze van gedrag.  

Dit is voor het eerst onderzocht met het T-doolhof door Tolman. Hij verdedigde de stelling dat alle gedrag van 

mens en dier uiteindelijk berust op een keuze tussen alternatieven.  

Concurrent schedules = wanneer het stellen van een bepaald gedrag niet uitsluitend beïnvloed wordt door de 

bekrachtigingsgeschiedenis die eraan verbonden is maar ook door de aard van de gelijktijdige aanwezige 

gedragsalternatieven die betrokken zijn in een ander schema.  

Matching law = wanneer twee gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden volgens een variabel 

intervalschema, dan bestaat er een wetmatig verband tussen de relatieve frequentie waarmee een van beide 

alternatieve gedragingen gesteld wordt en het aantal bekrachtigingers daat aan elk van de alternatieven 

verbonden is.  

RA/RA+RB = rA/rA+rB 

Links van deze formule staat de relatieve frequentie waarmee één van de gedragsalternatieven gesteld wordt. 

(Dus de verhouding is afhankelijk van de voorkeur voor het stellen van gedrag A of B. Als er geen voorkeur is, 

dan is dit gelijk aan ongeveer 0,50). Rechts staat de relatieve bekrachtigings waarde van alternatief A. rA en rB 

staan voor het aantal bekrachtigers die het gevolg waren van gedrag A (rA) en van gedrag B (rB).  

Deze wetmatigheid geldt enkel bij variabele interval schema’s en heeft aanleiding gegeven tot veel onderzoek. 

Hier is oa. “behavioral economics” op gebouwd. Op basis van bevindingen werden ook nog de omvang van 

bekrachtigers en het tijdsinterval van toediening toegevoegd aan de matching law, omdat ze ook een rol 

speelden.  

Paradigma van Rachel en Green – concurrent chain.  

Opzet: als je proefdieren laat kiezen tussen onmiddellijke kleine beloning of een uitgestelde grote beloning, 

kiezen ze meestal voor de snelle kleine beloning. Maar, wanneer er ook voor de kleine beloning een kleine 

wacttijd wordt ingesteld, zijn ze meer geneigd om langer te wachten voor de grote beloning. Dit kunnen we 

ook toepassen op rokers. Interessant paradigma om zelfcontrole mee te bestuderen.  
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INDIRECTE VERBANDEN 

1. Tussen R en Sr prikkels:  

Gedrag kan ook beïnvloed worden door indirecte spatio-temporele verbanden tussen het gedrag en prikkels in 

de omgeving.  

Primaire bekrachtigers = Sr prikkels die voldoen aan een biologische, aangeboren behoefte 

Secundaire bekrachtigers = prikkels die samen voorkomen met primaire bekrachtigers of gebruikt kunnen 

worden om andere bekrachtigers te bekomen. Men kan gedrag veranderen door het te relateren aan een 

secundaire bekrachtiger.  

Geconditioneerde bekrachtiging = bekrachtiging door prikkels die samen voorkomen met primaire 

bekrachtigers.  

Token reinforcers = prikkels die gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen. (bv. geld) Deze 

zijn een enorm efficiënt middel om gedrag te sturen.  

2. Tussen Sd prikkels en R 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND  

1. Geen verband gevolgd door wel een verband: R-preexposure, Sr-preexposure en de afwezigheid van 

contingentie 

Aangeleerde hulpeloosheid = nefaste invloed van de afwezigheid van een R-Sr verband op latere effecten van 

de aanwezigheid van een R-Sr verband.  

Het leren van een contingentie tussen R en Sr wordt bemoeilijkt wanneer ze eerst ervaren dat hun gedrag geen 

impact heeft op belangrijke prikkels in hun omgeving. Deze bevinding heeft grote effecten gehad binnen de 

klinische psychologie waar ze geleid hebben tot inzichten in depressie.  
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Nieuwe theorie van Seligman (bovenstaande ook van hem): het herhaaldelijk ervaren van aversieve 

gebeurtenissen op zich kan al hulpeloos gedrag tot stand brengen. Dit kan echter voorkomen worden wanneer 

men leert dat men controle heeft over de gebeurtenissen.  

2. Een R-Sr verband gevolgd door geen verband 

Wanneer een gedrag gevolgd wordt door een bekrachtiger, dan zal dit leiden tot een toename in de frequentie 

van het gedrag. (= acquisitie).  

Extincite/uitdoving = wanneer de contingentie 

tussen R en Sr wordt doorbroken, dan zal de 

aangeleerde verandering in gedrag opnieuw 

verdwijnen.  

Extinction burst = direct na de start van de 

uitdovingsprocedure, is er een korte periode een 

stijging in de frequentie van R. Dit gaat vaak 

samen met andere bijwerkingen zoals een 

toename in variabel en agressief gedrag. Dit 

heeft echter ook positieve effecten: meer 

variabiliteit biedt immers ook meer 

mogelijkheden om nieuw gedrag tot stand te 

brengen.  

 

De mate van extinctie wordt beïnvloed door de aard van de oorspronkelijke relatie tussen de Sr en R. Hierbij is 

vooral belangrijk of er sprake was van continue of partiële bekrachtiging. Bij continue bekrachtiging dal de 

frequentie van het gedrag vrij snel terug afnemen. Bij partiële bekrachtiging zal het gedrag tijdens extinctie 

minder snel verdwijnen.  

Partial reinforcement extinction = extinctie is minder effectief na partiële bekrachtiging dan na continue 

bekrachtiging.  

Dit kan je ook beargumenteren met het feit dat de unit of behaviour anders is bij de twee.  

Dit effect zie je ook in het dagelijks leven. Stel een kind heeft een knuffelbeer maar is hier te gehecht aan, 

ouders willen het kind minder gehecht maken. Ze spreken af dat ze de vraag naar de knuffelbeer van het kind 

uit, niet meer gaan inwilligen, hier passen ze dus extinctie toe. Of ze spreken af dat het kind de beer alleen 

krijgt ’s avonds voor het slapen gaan. Dan hangen ze de inwilliging van het verzoek af van een Sd (zijnde of het 

kind gaat slapen/niet.) Nog andere ouders gaan echter het kind de beer niet geven, maar wanneer het lang 

genoeg zaagt toch toegeven. Dit zorgt voor een partiële bekrachtiging waarbij het kind dus niet leert afstand 

nemen van de beer. Ook wordt de unit van behaviour verandert voor het kind van 1 maal vragen naar de beer 

en krijgen naar 20 keer vragen naar de beer en dan pas krijgen.  

3. De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 

Discriminatieve prikkel = rol van signalen die aangeven wanneer bepaalde R-Sr relaties opgaan. (voorbeeld zie 

hierboven, kind krijgt beer alleen als het tijd is om te gaan slapen) 

Het gebruik van discriminatieve prikkels is een vorm van differentiële bekrachtiging = een procedure waarbij 

een respons onder bepaalde voorwaarden gevolgd wordt door een bekrachtiger en onder andere voorwaarden 

niet. Het onderscheid tussen beide situaties wordt dus aangegeven door de discriminatieve prikkel.  
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We kunnen dus stellen dat de unit of behaviour niet enkel gedefinieerd kan worden in termen van gedrag zelf, 

maar ook in termen van discriminatieve prikkels. Discriminatie is één mogelijk effect van differentiële 

bekrachtiging, maar dit kan evengoed generalisatie zijn. (bv. plots denken ze dat elke keer er een licht brandt in 

eender welke ruimte, dit gevolgd wordt door een schok) Veel vormen van psychopathologie kunnen begrepen 

worden adhv generalisatie/disciminatie.  

Er zijn verschillende types stimulus controle. Deze types verschillen mbt de specifieke aspecten van stimuli in 

de omgeving die het gedrag bepalen: 

1. Controle door enkelvoudige stimulus. Dit leidt tot nonrelational responding. Bv. wanneer het lichtje 

brandt (Sd), en men drukt op de hendel (R), krijgt men een koekje (Sr). Na een tijd zal het lichtje 

ervoor zorgen dat we automatisch op de hendel gaan drukken.  

 

2. Non-arbitrarily applicable relational responding. (NAARR) 

Gedrag wordt bepaald door de 

relatie tussen twee prikkels.  

Hier zal de participant geneigd 

zijn om è aan te duiden in de 

testfase, omdat die een 

verband denkt te zien, als 

gevolg van de trainingfase.  

 

De relatie tussen de prikkels wordt voorspeld in de trainingfase (nl. we zoeken het symbool identiek 

aan het gegeven symbool). Aangezien deze relatie de juiste respons voorspelt tijdens de trainingfase, 

zal deze gebruikt worden om een respons te kiezen tijdens de testfase.  

Dit is dus NAARR omdat het steunt op de relatie tussen fysieke kenmerken van twee stimuli. De relatie 

tussen de fysieke kenmerken van de stimuli is niet-arbitrair (dus niet toevallig aanwezig) in de zin dat 

de fysieke kenmerken eigen zijn aan de individuele stimulus.  

 

3. Arbitrarily applicable relational responding (AARR) 

Gedrag dat niet onder controle staat van één stimulus, maar 

van de relatie tussen stimuli. Deze relatie is deze keer echter 

arbitrair omdat ze los staat van de fysieke kenmerken van de 

prikkels.  

Hier leren de participanten dus dat er een verband bestaat 

tussen * - ù - %. Wanneer ze in de testfase gevraagd worden 

om het bijpassend symbool te kiezen, zijn ze in staat om de 

relatie om te draaien en te weten dat * niet enkel bij ù past, 

maar omgekeerd ook ù bij * past.  

Participanten reageren dus op de relatie “hoort bij”, wat een 

symmetrische relatie is en dus langs alle kanten kan gelden. 

(bv. A hoort bij B, B hoort bij C dus A hoort ook bij C)  

 

 

Het unieke aan deze unit is dat het verwijst naar een relatie tussen prikkels, meer bepaald een relatie 

die dus niet gegrond is in fysieke kenmerken.  

Deze relatie geldt ook zonder testfase, wanneer het enkel via verbale instructies gegeven wordt aan 

de participanten. Dit laatste fenomeen is nog niet vastgesteld bij niet-menselijke dieren, wat steun 

biedt voor de veronderstelling dat taalgebruik bij mensen een complexe vorm is van AARR.  
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Bv. Men kan zowel een papegaai als een jong kind belonen wanneer ze het woord ‘Carla’ zeggen, 

telkens wanneer een bepaald meisje de kamer binnenkomt. Beiden zullen dit succesvol leren. Maar, 

wanneer iemand ‘Carla’ zegt, zal het kind waarschijnlijk opkijken in de verwachting van het meisje te 

zien, de papegaai zal dit niet doen.  

Algemeen kan met AARR dus zien als de essentie van het geven van betekenis. Dit heeft de aanleiding 

gegeven tot een nieuwe benadering binnen de klinische psychologie, zijnde Acceptance and 

Commitment Therapy. De theorie waarop ACT gebaseerd is, noemt men Relational Frame Theory.  

MENTALE PROCES THEORIEËN 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 

Deze modellen gaan allemaal uit van de veronderstelling dat het effect van regelmatigheden in het voorkomen 

van gedrag en prikkels gemedieerd wordt door associaties.  

S-R MODELLEN 

Volgens een typische S-R verklaring, komt leren neer op het verwerven van een soort interne structuur die 

bestaat uit een associatie tussen het sensorisch centrum van de stimulus en het motorisch centrum van de 

respons. Het gaat dus over een associatie tussen representaties van stimuli en responsen.  

Als we deze redenering volgen, hebben we dus een rat die leert op een hendel drukken na het zien van een 

lichtje omdat het erna voedsel krijgt. Het vormt dus de associatie tussen Sd (lichtje) en R (drukken op de 

hendel) door de Sr (voedsel krijgen).  

Voorbeeld: twee-factoren model van Mowrer 

Hier zien we hoe 

ontsnappingsgedrag naar 

vermijdingsgedrag 

omslaat. Een hond wordt 

in een kamer geplaatst, 

een licht gaat branden, hij 

krijgt een schok, loopt naar 

de andere kamer, de schok 

stopt. Na verloop van tijd 

zal het lichtje alleen al 

voldoende zijn voor de 

hond om naar de andere 

kamer te vluchten, zodat 

hij het krijgen van een 

schok op deze manier 

vermijdt.  

Volgens Mowrer worden er twee S-R relaties geleerd. Allereerst is de Pavloviaanse S-R associatie gevormd die 

gebaseerd is op de continguïteit tussen de Sd en de Sr. Hierdoor zal de Sd reacties ontlokken die aanvankelijk 

enkel door de Sr xwerden ontlokt. Daarnaast wordt een operante S-R associatie gevormd die het resultaat is 

van het feit dat het stellen van R in de context van de Sd leidt tot positieve resultaten.  
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Het unieke aspect van het tweefactoren model, nl. de assumptie dat ontsnappen aan geconditioneerde vrees 

kan functioneren als bekrachtiger voor vermijdingsgedrag, vormt enkele 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. Ten tweede gaat het model uit van een S-R verklaring 

van klassieke conditionering. Het valt dus ten prooi aan alle kritieken die gelden voor S-R verklaringen van 

klassieke conditionering.  

Algemene evaluatie van S-R modellen: 

Ze schieten te kort, verschillende bevindingen kunnen op directe wijze de predicties van S-R modellen 

weerleggen. Operante conditionering is gebaseerd op kennis over de Sr, terwijl S-R modellen Sr geen enkele rol 

speelt.  

Habits = gedrag dat niet beïnvloed wordt door veranderingen in zijn uitkomsten. Deze gedragingen zijn bewijs 

dat onder bepaalde voorwaarden, veranderingen in de Sr geen invloed hebben op geconditioneerd gedrag.  

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 het gedrag. Indien R geassocieerd is 

met een positieve Sr, zal de frequentie van het gedrag stijgen en vice versa bij een negatieve Sr. 

Er zijn echter weinig specifieke modellen over de processen die verantwoordelijk worden geacht voor de 

vorming van R-Sr associaties. Dit omdat klassieke conditionering veel eenvoudiger te bestuderen is dan 

operante conditionering en ook dat al snel de overtuiging is ontstaan dat het vormen van R-Sr associaties 

gebaseerd is op dezelfde mentale processen als het vormen van S-S associaties. Dit kan er op wijzen dat ook de 

onderliggende mentale processen gelijkend zijn.  

Indien men veronderstelt dat operante conditionering inderdaad gebaseerd is op R-Sr associaties die op 

dezelfde manier gevormd worden als S-S associaties, dan kan men inderdaad 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 contiguïteit maar door 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.  

Echter zijn R-Sr modellen niet voldoende om alle functionele kennis te verklaren, omdat ze niets zeggen over 

de belangrijke rol van Sd’s.  

Een eerste oplossing hiervoor is veronderstellen dat de invloed van R-Sr associaties 

op het gedrag gemoduleerd wordt door Sd representaties. Dergelijk model lijkt op 

het associatieve model van Bouton.  

Een gelijkaardig model kan gecreëerd worden voor situaties waarin de Sd aangeeft 

dat de R-Sr relatie niet opgaat. (onderste foto) 
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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. Allereerst kan de aanbieding van de Sd via de Sd-Sr associatie leiden tot de activatie van de Sr 

representatie. Deze activatie leidt op zijn beurt tot activatie van de representatie van R.  

Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen: 

Sd → Sr →R 

Dickinson beschreef nog een tweede manier waarop Sd’s betrokken kunnen worden in R-Sr modellen, nl.via S-

R leren.  

Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen: 

Sd → R → Sr → R 

Dit biedt een elegante verklaring voor een brede waaier van functionele kennis. Bv. wanneer de Sd-R associatie 

héél sterk is, kan een gedrag ontlokt worden puur op basis van de aanbieding van de Sd. Zo verklaart het dus 

habitueel gedrag en kan het ook effecten van Sr-revaluatie verklaren.  

PROPOSITIONELE MODELLEN 

Deze modellen zijn ook vooral ontwikkeld obv onderzoek rond klassieke conditionering.  

Het idee is dat mensen en andere dieren proberen te achterhalen onder welke voorwaarden hun gedrag een 

invloed heeft op de omgeving. Ze formuleren hierover hypotheses en proberen obv alle beschikbare evidentie 

te evalueren welke hypothese waar zijn. Hun gedrag is dan gebaseerd op de proposities die volgens hen waar 

zijn. Obv deze proposities leiden ze af elk gedrag de meest gunstige gevolgen heeft.  

Het model van Lovibond is een van de enige propositionele modellen puur gefocust op operante 

conditionering.  

Stel een rat krijgt een schok in ruimte A, tenzij het naar ruimte B loopt. Volgens Lovibond vormt de rat zich 

twee proposities: in ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr) & ik kan de schok (Sr) vermijden door naar een andere 

ruimte te lopen (R).  

Algemene evaluatie van propositionele modellen: 

Operante conditionering zou volgens deze modellen een vorm zijn van causaal leren. Onderzoek toont aan dat 

zelfs baby’s in staat zijn om te begrijpen welke prikkels in de omgeving veroorzaakt worden door eigen gedrag. 

(experiment waarbij een draaibeweging van het hoofd van een baby gevolgd werd door het draaien van de 

beweging van een voorwerp: wanneer dit consistent was, vonden baby’s dit prettig. Wanneer dit adhv een 

variabel interval schema aangeboden werd, vonden baby’s dit minder prettig (ze hadden zelf geen controle 

meer)) 

Eén van de belangrijkste voordelen van dergelijk model is dat het kan vatten of er al dan niet een relatie is, 

maar ook kan weergeven hoe de twee prikkels gerelateerd zijn. Dit past ook heel goed bij de AARR.  

Toch bestaan er enkele redenen waarom organismes toch kunnen kiezen voor de niet-meest optimale optie: 

- Foutieve conclusie: fout in redenering leidt tot irrationeel gedrag.  

- Automatische effecten van oude proposities: een ooit gemaakte conclusie kan zich automatisch aan je 

opdringen, zelfs in situaties wanneer die conclusie niet meer correct is. (dit zorgt ervoor dat we bv. 

niet telkens 1+1=2 moeten revalueren.  

We concluderen dus dat deze modellen vele aspecten kunnen verklaren van operante conditionering, maar dat 

ze eerder vaag blijven en daarom weinig impact gehad hebben op het onderzoek er rond.  

-doordenkers niet besproken want naar mijn mening irrelevant om te vermelden. zie cursus p 218-219- 
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HOOFDSTUK 4: COMPLEXE VORMEN VAN LEREN: GEZAMENLIJKE EF FECTEN VAN 

MEERDERE REGELMATIGHEDEN.  

We onderscheiden twee types van complex leren:  

1. Gemodereerd leren = de gezamenlijke impact van meerdere standaard-regelmatigheden (= 

regelmatigheden met enkel individuele prikkels of responsen als elementen) 

2. Effecten van meta-regelmatigheden = veranderingen in gedrag die te wijten zijn aan regelmatigheden 

waarvan minstens één element zelf een regelmatigheid is. 

FUNCTIONELE KENNIS 

TWEE TYPES VAN COMPLEX LEREN 

1. Gemodereerd leren 

Twee criteria om hieraan te voldoen: 

- Beide regelmatigheden zijn standaard-regelmatigheden omdat ze enkel individuele stimuli als 

elementen hebben.  

- Geen van beide regelmatigheden zou afzonderlijk leiden tot angst bij het zien van het licht.  

Criteria toegepast op vb.: studie rond sensoriële pre-conditionering waarbij een licht samen wordt aangeboden 

met een toon (regelmatigheid 1) en de toon nadien samen wordt aangeboden met een elektrische schok 

(regelmatigheid 2). Nadat beiden regelmatigheden samen zijn aangeboden, zal het licht een angstreactie 

ontlokken, ondanks het feit dat het licht nooit samen met de schok aangeboden is.  

Sensoriële pre-conditionering kan dus beschouwd worden als een vorm van gemodereerd leren. 

Nog andere vb’en zijn: hogere-orde conditionering, geconditioneerde bekrachtiging, effecten van indirecte 

relaties tussen Sd en R, het differential outcomes effect). Er is ook veel onderzoek gebeurd naar het fenomeen 

van Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT). Hierbij wordt eerst licht en voedsel aangeboden (= 

regelmatigheid in het voorkomen van twee prikkels) en dat daarna het drukken op een linkse toets gevolgd 

wordt door voedsel (= regelmatigheid in het voorkomen van een gedrag en een prikkel). Beide 

regelmatigheden samen zorgen er dan voor dat achteraf de aanbieding van het licht de kans vergroot dat er op 

de linkse toets gedrukt wordt. Het licht functioneert dus als een Sd voor het drukken op de linkse toets, zelfs al 

is er voordien nooit op de linkse toets gedrukt terwijl het lichtje brandt.  

De leerfenomen zijn dus zeker niet nieuw, het is gewoon nieuw om ze te groeperen onder de term 

‘gemodereerd leren’. 

Intersecting regularities (Hughes) = in plaats van elke regelmatigheid apart te beschouwen, kan men de 

combinatie van regelmatigheden zien als een geheel dat meer is dan de som van delen. Meer bepaald vormen 

de aparte regelmatigheden samen een intersecting regularity als ze één of meerdere elementen 

gemeenschappelijk hebben.  

Bij de PIT wordt de intersecting regularity gevomrd door een S-S relatie en een R-S relatie.  

Hieruit volgt dat men de effecten van dergelijke intersecting regularities kan beschouwen als een vierde type 

van leereffecten. (Naast effecten van niet-contingente prikkelaanbieding, KC en OC) 
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Dit voorstel heeft een heuristische (want het beidt een neiuwe manier om te kijken naar reeds gekende 

effecten) en predictieve waarde. 

De predictieve waarde werd al getest door Hughes. In een experiment moesten deelnemers na het zien van 

een positief beeld, op een eerste toets drukken. Hierna kregen ze een eerste neutrale Chinese letter te zien. Bij 

het zien van een nieuwe, ongekende productnaam, moesten ze op een tweede toets drukken, waarna ze 

diezelfde Chinese letter te zien kregen. (Intersecting regularity = de Chinese letter) Bij een derde 

regelmatigheid kregen ze een negatief beeld te zien, moesten ze op een derde toets drukken en kregen ze een 

andere Chinese letter te zien. De vierde regelmatigheid was weer neutraal en bij een druk op de vierde toets 

kregen ze diezelfde Chinese letter opnieuw te zien. Na het experiment bleek dat deelnemers het eerste 

neutrale product verkozen boven het tweede. De valentie van het positieve product was dus door het 

gemeenschappelijke kenmerk, de intersecting regularity, getransfereerd naar het eerste neutrale product.  

2. Effecten van meta-regelmatigheden 

a) De functies van relaties: relationeel leren 

Regelmatigheid = een gebeurtenis in de omgeving die meer omvat dan één stimulus op één moment in de tijd.  

Er zijn dus bij een regelmatigheid per definite meerdere stimuli/gedragingen aanwezig.  

Relatie = iets in de omgeving dat twee dingen met mekaar in verband brengt.  

Gedrag is heel vaak afhankelijk van relaties eerder dan van individuele stimuli.  

Relationeel gedrag = elk gedrag dat in functie is van relaties in de omgeving. (bv. je moet kiezen tussen een 

groot en een klein stuk taart; als je de keuze maakt obv de grootte van het stuk, dan is dat relationeel gedrag, 

want je maakt je keuze obv de relatie tussen de twee stukken (zijnde de grootte dus)) 

Relationeel leren = verwijst naar het effect van regelmatigheden in de omgeving. Het unieke van relationeel 

leren zit in het feit dat gedrag verandert als gevolg van regelmatigheden waarin een relatie functioneert als een 

stimulus.  

Unit = een kenmerk dat alle gebeurtenissen binnen een klasse gemeenschappelijk hebben en dat gebruikt kan 

worden om alle gebeurtenissen binnen de klasse te onderscheiden van alle gebeurtenissen buiten die klasse. 

(bv. als Sd het kleur “rood”; dit kan dus een rode cirkel zijn, een rode driehoek,… de unit is dan de kleur rood) 

Maar, een unit kan ook verwijzen naar een relatie tussen gebeurtenissen.  

Doorheen dit hoofdstuk maken we gebruik van 2 voorbeelden:  

1. Matching-to-sample procedure 

Zie hoofdstuk 3 (NAARR) 
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2. Relational matching-to-sample taak 

Zie hoofdstuk 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta-regelmatigheden bieden dus een uitgelezen middel voor de studie van relationeel leren omdat ze 

minstens één regelmatigheid als element hebben, wat toelaat om relaties te identificeren en dus 

veranderingen in de functies van die relaties te bestuderen.  

Zo zien we in de matching-to-sample taak dat de relatie “gelijkheid tussen de sample en comparison” als Sd 

functioneert: deze relatie geeft aan of het drukken op de linkse toets of op de rechtse toets leidt tot positieve 

feedback. In de relational matching-to-sample taak wordt de Sd uitgevoerd door de relatie tussen relaties.  

Binnen het relationeel leren kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types van relationeel 

leren obv de aard van de regelmatigheid waarbinnen regelmatigheden functioneren als stimuli. Zo kunnen we 

een onderscheid maken tussen: 

- Regelmatigheden in de aanwezigheid van één relatie 

- Regelmatigheden in de aanwezigheid van meerdere relaties 

- Regelmatigheden in de aanwezigheid van relaties en gedrag (bv. matching-to-sample) 

- Intersecties tussen meerdere meta-regelmatigheden met relaties als stimuli 

Dit onderscheid tussen verschillende types biedt zowel een heuristisch als predictief kader. 

Onze definitie van relationeel leren genereert namelijk ook nieuwe ideeën voor onderzoek:  

- Kunnen relaties functioneren als CS? (bv. zullen identieke stimuli angst ontlokken indien een schok 

volgt na het aanbieden van twee identieke stimuli maar niet na het aanbieden van twee 

verschillende?) 

- Kunnen relaties functioneren als US? (bv. zullen twee stimuli gezien worden als meer gelijkend indien 

ze herhaaldelijk gevolgd werden door een paar van identieke stimuli?) 

- Kunnen relaties functioneren als occasion setter? (bv. is de angst die ontlokt wordt door licht 

afhankelijk van de aanwezigheid van twee identieke prikkels die aangeven dat het licht gevormd zal 

worden door een schok?) 

- Kunnen relaties functioneren als Sr? (bv. kan de aanwezigheid van identieke prikkels functioneren als 

een berkachtiger nadat twee identieke prikkels herhaaldelijk gevolgd werden door voedsel?) 

- Kunnen relaties functioneren als Sr-vormende ingreep? (bv. kan de aanwezigheid van identieke 

prikkels de bekrachtigende waarde van voedsel versterken nadat twee identieke prikkels herhaaldelijk 

gevolgd werden door voedsel?) 
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Op één belangrijke functie gaan we dieper in, nl. de functie van de relationele contextuele cue. 

Relationele contextuele cue = geeft aan welke van deze relaties relevant is in een bepaalde context, dwz, welke 

relatie welke functie heeft. Deze kunnen gebruikt worden om aan te geven welke relatie moet functioneren als 

Sd. M.a.w, de RCC geeft dus aan welk 

relationeel gedrag bekrachtigd zal worden. Dit 

kunnen niet alleen individuele stimuli zijn, maar 

ook relaties kunnen deze functies uitvoeren. 

Dit kunnen we doen door in het voorbeeld 

hiernaast de cirkel bv. te vervangen door twee 

foto’s. Als deze twee dezelfde foto’s zijn, gaat 

de relatie op. Als de foto’s verschillende zijn, 

dan niet (bijvoorbeeld). 

 

 

 

 

 

b) De functie van regelmatigheden: regelmatigheden als relationele contextuele cues 

Een regelmatigheid kan beschouwd worden als een speciaal soort van relatie, nl. een relatie in termen van het 

moment en de plaats van voorkopen van stimuli of gedrag.  

Tenslotte verwijzen we naar het idee dat regelamtigheden kunnen functioneren als relationele contextuele 

cues voor AARR. Zo kan het feit dat je tijdens een leerfase positieve feedback krijgt na de keuze van 

comparison ù bij sample * functioneren als een relationele contextuele cue voor één specifiek type van 

relationeel gedrag tijdens de testfase, meer bepaald, het gedrag “handel alsof ù en * gelijk zijn”. Twee 

elementen maken deze situatie uniek: 

- De functie van de RCC wordt bepaald door een regelmatigheid.  

- Het gedrag tijdens de testfase is een vb. van AARR.  

Helaas is er weinig geweten over de manier waarop regelmatigheden de functie van RCC kunnen verwerven, 

maar studies doen vermoeden dat deze functie context afhankelijk is.  

LEARNING 2.0 

Evaluatieve conditionering = veranderingen in de valentie van prikkels als gevolg van het samen aanbieden van 

prikkels. 

Dergelijke veranderingen in valentie zijn te wijten aan het feit dat het samen aanbieden van prikkels 

functioneert als een RCC voor de equivalentie van de prikkels. Bv. wanneer de woorden AMBRIK (fictief woord) 

en LIEFDE gepaard worden, zal de proefpersoon zich gedragen alsof ze een gelijkwaardige betekenis hebben. 

Volgens deze analyse blijft de verandering in valentie dus te wijten aan het samen aanbeiden van de prikkels, 

maar het samen aanbieden van de prikkels heeft nu de functie van een RCC voor equivalentie.  
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We kunnen een gelijkaardig argument gebruiken bij andere vormen van leren. Zo is het mogelijk dat het 

herhaald aanbieden van een prikkel functioneert als een RCC voor de equivalentie tussen die prikkel en andere 

prikkels die frequent voorkomen in de omgeving.  Als we ervan uitgaan dat positieve prikkels frequenter 

voorkomen in de omgeving dan negatieve prikkels, dan kunnen we begrijpen waarom de frequente aanbieding 

van een prikkel leidt tot een positievere beoordeling van die prikkel (mere exposure effect).  

Dus: het feit dat een nieuwe prikkel frequent wordt aangeboden kan functioneren als een RCC voor de 

equivalentie tussen die prikkel en andere frequente prikkels; andere frequente prikkels zijn vaak positief; dus 

reageren op de nieuwe prikkel zoals op de frequente prikkels olvat dat je positief reageert op de nieuwe 

prikkel. 

Learning 2.0 = het idee dat regelmatigheden gedrag beïnvloeden omdat ze functioneren als een RCC heeft 

belangrijke implicaties voor de leerpsychologie, dus hebben we de term ‘Learning 2.0’ voorgesteld om dit 

perspectief te belichten.  

Waar zorgt Learning 2.0 voor:   

- Het werpt een nieuw licht op de relatie tussen leren via instructies en obeservaties enezrijds en 

andere vormen van leren, anderzijds.  

Het lijkt waarschijnlijk dat leren via instructies en observatie voorbeelden zijn van AARR. Ook het 

observeren van de angstreactie van een andere persoon tov een ongekend object, kan fucntioneren 

als een RCC voor de equivalentie van dat object met andere angst-ontlokkende objecten. 

Observationeel leren zou dus een een voorbeeld kunnen zijn van AARR.  

Men zou dus vanuit dit perspectief kunnen beargumenteren dat in talige mensen alle vormen van 

leren vormen zijn van AARR. 

- De effecten van een regelmatigheid zouden context afhankelijk moeten zijn, simpelweg omdat de 

functie van RCC ook contextafhankelijk is.  

Dit kunnen we illustreren adhv een vb. van daarnet: wanneer we AMBRIK en LIEFDE samen aanbieden, 

doet dit vermoeden dat AMBRIK een positieve betekenis heeft. Wanneer we echter voorafgaand 

LICHT – DONKER aanbieden, doet dit vermoeden dat AMBRIK – LIEFDE ook een tegenstelde betekenis 

zou moeten hebben en dan gaat de proefpersoon vermoeden dat AMBRIK een negatieve betekenis 

heeft. 

- Er zijn mogelijks fundamentele verschillen tussen leren bij mensen en leren bij andere dieren.  

Als simpele vormen van leren zoals KC bij talige mensen weldegelijk voorbeelden zijn van AARR, dan 

moeten we dus besluiten dat die vormen van leren fundamenteel anders zijn bij talige mensen dan bij 

andere organismes. Als we kijken naar de moderatoren van leren, zien we inderdaad dat er grote 

overeenkomsten zijn tussen mensen en andere dieren. Maar door Learning 2.0 zien we dus dat er ook 

fundamentele verschillen kunnen zijn.  

Het feit dat conditionering bij mensen vaak afhankelijk lijkt te zijn van bewuste regels (rule-governed 

behavior) ipv objectieve contingenties (contingency-shaped behavior), is al een belangrijke aanwijzing 

dat er cruciale verschillen zijn.  

- Het perspectief wijst op het belang van meer onderzoek naar RCC.  

MENTALE PROCESTHEORIEËN 

Gezien de dominantie van associatieve modellen binnen leerpsychologie zijn de meeste cognitieve verklaringen 

van complex leren geformuleerd in termen van het vormen van associaties in het geheugen.  

Vanuit onderzoek bij dieren bestaat er echter héél weinig evidentie voor een dergelijke omgekeerde spreading 

of activation. (van de representatie van een uitkomst naar de representatie van een prikkel die vooraf gaat aan 

die uitkomst) 
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Associaties bieden geen info over de precieze manier waarop prikkels gerelateerd zijn, en dus bieden ze ook 

geen verklaring voor het feit dat gedrag afhankelijk kan zijn van de manier waarop prikkels gerelateerd zijn. 

Dus: associatieve modellen zijn beperkt in hun vermogen om complexe vormen van leren te verklaren.  

Complex leren lijkt meer in lijn met de veronderstellingen van propositionele modellen. Één van de grote 

voordelen van proposities is dat ze via inferentieel redeneren gecombineerd kunnen worden om zo te komen 

tot nieuwe proposities: uit bestaande kennis kan nieuwe kennis worden afgeleid.  

Complex leren kan dan het gevolg zijn van het feit dat deze proposities samen resulteren in nieuwe proposities 

die op hun beurt het gedrag beïnvloeden.  

Ook passen propositionele modellen mooi bij NAARR en AARR. En aangezien we dit hoofdstuk gezien hebben 

dat ook KC en OC voorbeelden kunnen zijn van AARR, is dit mooi meegenomen.  

Niettemin zijn propositionele modellen in verschillende opzichten problematisch. Bv. NAARR kan vastgesteld 

worden bij zowel mensen als niet-menselijke dieren terwijl AARR enkel lijken op te treden bij talige mensen. Als 

zowel NAARR als AARR berusten op propositionele kennis, waarom is er dan een verschil tussen mens en dier? 

We zouden kunnen zeggen dat mensen een ander soort proposities hebben dan andere dieren, maar het is 

onduidelijk waarin deze types van proposities verschillen.  

DOORDENKERS 

Zie cursus p240-242.  

HOOFDSTUK 5: TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE: HET GEBRUIK VAN LEERPRINCIPES 

VOOR HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN INDIVIDUEN, GROEPEN, & 

SAMENLEVINGEN 

INLEIDING: VAN EXPERIMENT TOT TOEPASSING  

Vaak is het zo dat factoren die een invloed hebben op het gedrag van eerder eenvoudige organismes, ook een 

invloed hebben op het gedrag van meer complexe dieren.  

De concepten die we in de vorige hoofdstukken allemaal besproken hebben, kunnen voor meerdere zaken 

ingezet worden: 

- Bevorderen van het welzijn van mensen 

- Begrip van gedrag in economische context 

- Functioneren en welzijn van werknemers in bedrijven optimaliseren 

- Drug en alcohol misbruik inperken 

- … 

Kennis kan niet alleen toegepast worden op het niveau van één individu maar ook op het niveau van groepen.  

Psychologische ingenieurswetenschap = ontwikkeling van toegepaste leerpsychologie als onderdeel van een 

bredere discipline. Basisidee is dat zowel de functionele als de cognitieve (leer)psychologie mekaar kunnen 

versterken in de mate waarin ze bijdragen tot het bevorderen van welzijn.  

Het is onmogelijk een volledig overzicht te geven van alle toepassingen van leerprincipes. Er werd dus een 

selectie gemaakt.  
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FUNCTIONELE KIJK OP GEDRAGSVERANDERING  

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 twee manieren: 

1. Via het manipuleren van regelmatigheden in de omgeving en potentiële moderatoren van leren.  

2. Via het beïnvloeden van de mentale processen die het effect van regulariteiten op gedrag mediëren.  

Toegepaste gedragsanalyse (ABA; Applied Behavior Analysis) = wetenschappelijke studie van 

gedragsverandering obv leerprincipes 

Uitgangspunten: 

- Focus op gedrag 

- Gebaseerd op de overtuiging dat leerprincipes ons kunnen helpen begrijpen van gedrag 

Bv. Kind wordt gedepriveerd van aandacht door te drukke kinderopvang. Wanneer kind zich pijn doet, 

krijgt het aandacht van personeel. Dit zou kunnen leiden tot zelfverwondend gedrag als kreet naar 

aandacht.  

- Obv van leerprincipes worden interventies ontwikkeld die gedrag beïnvloeden. Gedragsanalisten 

focussen hierbij op het manipuleren van de omgeving.  

Functionele analyse = het identificeren van de gebeurtenissen die voorafgaan aan (antecedenten) en volgen op 

(consequenties) het doelgedrag.  

Na de functionele analyse zal de gedragsanalist bepalen wat de gewenste uitkomst is van de interventie en hoe 

de interventie er zal uitzien. Tijdens de intervantie wordt niet enkel aandacht besteed aan het reduceren van 

probleemgedrag maar ook aan het stand brengen van alternatief gedrag.  

DE EFFECTIVITEIT VAN ABA-INTERVENTIES TESTEN 

Na de interventie wil men nagaan of de interventie gewerkt heeft. Toegepaste functionele leerpsychologen 

gebruiken vaak single-subjectdesigns (= het gedrag van een individu voor de interventie wordt vergeleken met 

het gedrag van datzelfde individu tijdens de interventie) 

A-B-A-B designs 

hebben ook 

beperkingen. Het komt 

bv. voor dat deze 

onethisch zijn. (denk 

aan voorbeeld van een 

hond afleren van de 

postbode te bijten: je 

kan mensen niet 

(herhaaldelijk) 

blootstellen aan 

dergelijk gevaar). 
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GENERALISATIETRAINING 

Wijzigingen in gedrag mogen niet beperkt blijven tot één specifieke uiting van eht gedrag in één specifieke 

context of op één specifiek tijdsstip.  

De gedragsanalist zal generalisatie op drie manieren trachten te maximaliseren: 

1. Stimulusgeneralisatie = zodat een variëteit aan stimuli en contexten een invloed hebben op het gedrag 

2. Responsgeneralistatie = zodat de gedragsverandering uitbreidt naar gerelateerde responsen 

3. Gedragshandhaving = zodat de gedragsverandering blijft duren wanneer de contingenties van de 

interventie weggelaten worden 

HET VORMEN VAN HET GEDRAG VAN INDIVIDUEN  

Doorgaans houden interventies om gedrag te veranderen 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, en het generaliseren van het 

nieuwe gedrag over stimuli, responsen en contexten heen.  

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

Één van de grote successen van ABA is dat het heeft geleid tot interventies die het leven van personen met 

ontwikkelingsstoornissen aanzienlijk verbeteren. Bv. individuen met ASS. 

Dezen worden meestal gekenmerkt door drie kernklachten: 

- Bemoeilijkte communicatie 

- Stoornissen in sociale interacties 

- Abnormale gedragspatronen 

Deze beperkingen kunnen variëren van ernstig tot mild. 

Vroege en intensieve gedragsinterventies/”early and intensive behavioral interventions” (EIBIs) = ABA 

procedure voor het behandelen van vele met ASS geassocieerde gedragspatronen.  

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.  

Één van de belangrijskte EIBIs zijn taalstoornissen. Er zijn verschillende EIBIs ontwikkeld om deze problemen 

aan te pakken. Natuurlijke omgevingstraining is hier een voorbeeld van. Dit wordt gewoonlijk uitgevoerd in een 

natuurlijke setting, door ouders die hiervoor opgeleid worden. Aan ouders wordt bv. gezegd dat ze honger 

moeten gebruiken als opportuniteit om een bepaalde taalvaardigheid te bekrachtigen. Dit door hen bv. “Ik heb 

honger” te laten zeggen. Generalisatie is ingebouwd in de training, zodat er meer kans is dat de gewenste 

verbale responsen optreden in verschillende contexten.  

Deze benadering is gebaseerd op Skinner’s theorie over verbaal gedrag, waarbij het doel is om een individu 

niet enkel te doen reageren op hoe een woord klinkt/eruit ziet, maar ook op de antecedenten en de 

consequenten. Andere interventies zoals “Promoting the Emergence of Advanced Knowledge Training System” 

(PEAK) zijn dan weer gebaseerd op recente ontwikkelingen in relationeel leren. 
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PSYCHISCH LIJDEN 

Leerprincipes hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende vormen van behandeling 

van psychisch lijden.  

TRADITIONELE GEDRAGSTHERAPIE 

Vanaf het begin legde de gedragstherapie een grote nadruk op klassieke en (later) operante conditionering. 

Deze benadering is gericht op het veranderen van de omgevingsfactoren die maladaptief gedrag voorafgaan, 

uitlokken, versterken of in stand houden.  

Ook hier wordt gebruik gemaakt van de functionele analyse. Deze functionele analyse is de eerste stap in het 

opstellen van een geïnidividualiseerd behandelingsplan waarbij wordt gewerkt op het angst- en 

vermijdingsgedrag doormiddel van het veranderen van de relevante contingenties.  

Twee procedures die hierbinnen snel populair werden: 

- Systematische desensitisatie = een hiërarchie van situaties wordt gecreëerd, gaande van licht tot hoog 

angstopwekkende situaties, om op die manier angst te doen afnemen doormiddel van het paren vanb 

de beangstigende stimulus met relaxatie. De therapeut leert de patiënt ontspannen door middel van 

een progressieve relaxatie oefening.  

- Exposure technieken = ongeveer hetzelfde als systematische desensitisatie, maar in plaats van dat de 

patiënt zich zaken moet voorstellen, stellen deze techniek de patiënt gradueel bloot aan de bevreesde 

gebeurtenis zelf, met als doel de angstrespons te doen afnemen.  

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

Men kwam tot het besef dat ook de interne toestanden geïncorporeerd moesten worden ind e behandeling 

omdat deze factoren een sterke invloed leken uit te oefenen op gedrag.  

Deze evolutie zorgde ervoor dat omgeving niet meer centraal stond. In plaats daarvan richtte men de aandacht 

op het mentale niveau, meer specifiek op zogenaamde cognitieve vertekeningen. Het diee 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. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Men begon ook de beperkingen van cognitieve gedragstherapie te erkennen. Deze problemen droegen bij tot 

hernieuwde interesse in de omgevingsfactoren die een invloed hebben op zowel overt als covert gedrag (bv. 

gedachten/gevoelens). Opkomende therapeutische benaderingen zoals dialechtische gedragstherpaie, 

fucntionele analytische psychotherpaie, integratieve gedragstherapie voor koppels, en ACT deelden twee 

kernideeën: 

- Een nadruk op gedragsmatige principes en omgeving is cruciaal als we psychisch lijden willen 

begrijpen en behandelen.  

- De erkenning dat taal en cognitie menselijk gedrag bepalen en dus moeten opgenomen worden in de 

functionele analyse.  
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De meeste therapieën (bv. ACT) leggen niet de nadruk op het veranderen van iemands gedachten en 

gevoelens, in de plaats daarvan wordt de aandacht gelegd op welke functies die gedachten en gevoelens 

hebben voor het individu, en hoe de omgeving die functies veroorzaakt en in stand houdt. 

MIDDELENMISBRUIK 

Als men druggebruik als een operant beschouwt, dan volgt daaruit dat drugmisbruik behandeld kan worden 

door middel van wat we weten over operante conditionering.  

Laboratoriumwerk heeft geleid tot de ontwikkeling van contingentie management behandelingen waarvan 

abstinentie bekrachtigingsinterventies de meest deoltreffende zijn. Abstinentie bekrachtigingsinterventies 

bekrachtigen het niet gebruiken van drugs. Bekrachtiging wordt gegeven als de test bevestigt dat de drug 

afwezig is in het systeem van het individu. Als de drug wel gedetecteerd wordt in het sample, worden de 

bekrachtigers onthouden of gereduceerd.  

Sommige van deze programma’s, de zogenaamde “deposit contracting procedures”. (= vereisen dat mensen 

een aanbetaling doen van een bepaalde som geld voor de start van het programma.) 

Variabele bekrachtigingsschema’s worden vaak gebruikt in situaties waar het niet mogelijk is om continue 

abstinentie te bekrachtigen of abstinentie te meten via biochemische samples.  

Bekrachtigingsinterventies hebben bewwezen zeer doeltreffend te zijn in het bevorderen van abstinentie van 

allerlei drugs, vooral wanneer deze gecombineerd worden met ander strategieën. Toch kampen deze 

interventies met twee belangrijke problemen: 

- Veel individuen weigeren om een abstinentie programma op te starten.  

- Vaak herval.  

VAN INDIVIDUEN NAAR GROEPEN 

Invloed proberen uitoefenen op complexe systemen (groepen) is uiteraard een ambitieus en uitdagend doel.  

Via het gebruiken van leerpincipes om interventies op te stellen, zou dit kunnen bereikt worden. Nurturing 

environments = veel vormen van probleemgedrag vloeien voort uit ons onvermogen om te zorgen dat mensen 

in omgevingen kunnen leven die het welzijn van henzelf en anderen bevorderen. Als we dus tot een betere 

maatschappij willen komen, moeten we op elk niveau ervan nurturing environments creëren.  

Hierbij kunnen bepaalde praktijken beschouwd worden als “gedragsvaccin”. Net zoals medische vaccins ons 

beschermen tegen toekomstige infecties, “immuniseren” gedragsvaccins de persoon tegen “besmettingen” die 

aanwezig zijn in toxische omgevingen.  

“NURTURING” GEZINNEN  

Pogingen om toxische omgevingen tijdens de vroege kinderjaren zo veel mogelijk te reduceren zijn belangrijk 

voor zowel ouders als kinderen. Een belangrijke interactievorm zijn de dwingend gedragspatronen.  

Dwang = het controleren van gedrag via bestraffing of dreigen met bestraffing, of negatieve bekrachtiging die 

bestaat uit het wegnemen van een bestraffer.  

Bv. ouder wil dat kind iets doet, kind weigert en roept, als ouder zich dan terugtrekt zorgt dat ervoor dat het 

kind de gevraagde activiteit succesvol vermeden heeft én wordt de ouder bekrachtigd omdat de aversieve 

reactie beëindigd wordt.  
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Zo zullen familieleden aan elkaar aversieve prikkels blijven toedienen om ongewenst gedrag tot een minimum 

te beperken.  

Als we de dwingende gedragspatronen van kinderen, ouders en partners willen veranderen, moeten we eerst 

de familiale context waarin ze zich bevinden aanpakken, meer bepaald de contingenties binnen gezinnen. Dit 

kunnen we doen door contingenties te installeren die prosociale interacties bekrachtigen en cycli van dwang 

tussen ouders en kinderen opbreken.  

Behavioral parent training = ouders aanleren hoe ze storend gedrag bij hun kinderen kunnen veranderen. Dit is 

uitgegroeid tot het toepassen van contingentieanalyse op gezinsinteracties en houdt doorgaans in dat de 

contingenties voor ouder en kind zo worden ingericht dat ze het gedrag van het kind positief zouden moeten 

beïnvloeden.  

Dit soort programma’s leert ouders dat ze moeten vermijden om ongewenst te bestraffen met dwingend 

gedrag. Als alternatief worden ze getraind om gewenst gedrag te bekrachtigen en gebruik te maken van time-

outs en uitleg in plaats van de “pedagogische tik”. Onderzoek suggereert dat behavioral parent training zorgt 

voor een significante vermindering van dwingende gezinsprocessen, een toename van positief bekrachtigende 

interacties en een afname is het agressief sociaal gedrag van kinderen.  

“NURTURING” SCHOLEN  

Op school kunnen we eenzelfde aanpak volgen als bij gezinnen.  

Ten eerste moeten we de impact van dwang minimaliseren. Leerkrachten schenken bv. vaak meer aandacht 

aan probleemstudenten dan aan studenten die zich goed gedragen omdat probleemstudenten de les versotren 

en deze aanpak bekrachtigd wordt. Maar ook louter aandacht besteden aan probleemgedrag kan het 

probleemgedrag van de student bekrachtigen, wat kan leiden tot een vicieuze cirkel.  

Ervaren leerkachten vermijden deze dwang-valstrik en leren hoe ze positieve bekrachtiging moeten gebruiken 

om gewenst gedrag te doen toenemen en ongewenst gedrag te reduceren.  

Een bekend voorbeeld is de Good Behavior Game. Hierbij specifieert de leerkracht naar de klas toe welke types 

gedrag bekrachtigd zullen worden; welk gedrag incompatibel is met de doelen; en wat de gevolgen zijn van het 

stellen van het gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van een interval bekrachtingsschema, en kinderen zien hun 

score op het bord en zien hoeveel strafpunten ze hebben. Dit spel heeft een groot effect, want louter de 

blootstelling hieraan zorgt ervoor dat de jongeren minder kans hebben om in de misdaad te belanden.  

Leerpsychologische principes kunnen ons ook helpen om naast het optimaliseren van de onderwijsomgeving 

ook de snelheid en kwaliteit van de leerervaring zelf te bevorderen. Een voorbeeld van hoe ze dit doen is direct 

onderwijs, een contingentie-gebaseerde methode.  

Dit houdt in dat er een functionele analyse gemaakt wordt om de huidige capaciteiten van de leerling te 

bepalen. Nadien focust de lesaanpak op beheersing van vaardigheden waarbij het onderwijs begint met 

bepaalde vaardigheden en slechts verder gaat naar andere wanneer leerlingen kunnen demonstreren dat ze 

zich deze eerste vaardigheden eigen hebben gemaakt.  

Leerlingen komen doorgaans snel in contact met een sterke bekrachtiger: een gevoel van competentie.  

Leerprincipes helpen ons om procedures te ontwikkelen die niet enkel het gedrag en onderwijs in het 

klaslokaal verbeteren maar ook beter gedrag op het niveau van de school vormgeven.  
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Positive Behavioral Invention and Support = houdt in dat men consistent gewenst gedrag bekrachtigt en 

tegelijk contingenties implementeert die probleemgedrag moeten inperken. Het programma begint doorgaans 

met een fucntionele analyse die zich richt op gedrag op drie verschillende niveaus (individu, klaslokaal en 

school). Op elk niveau worden verwachtingen met betrekking tot gedrag geformuleerd en bekrachtigers 

toegekend aan studenten die aan deze verwachtingen voldoen, en er wordt een strategie gespecifieerd om 

met probleemgedrag om te gaan indien het voorkomt.  

ANDERE TOEPASSINGEN 

Klimaatproblematiek: er blijven nog drie opties over. Het probleem zoveel mogelijk inperken (mitigation), 

onszelf aanpassen (adapt) of de gevolgen ondergaan (suffer).  

Zo toont onderzoek aan dat de impact van bekrachtigers afneemt naarmate er meer tijd verloopt tussen het 

gedrag en de aanbieding van de bekrachtiger. Onmiddellijke bekrachtiger heeft dus een groter effect dan 

uitgestelde bekrachtiging. Veel van de gedragingen die nefast zijn voor het klimaat hebben onmiddellijk 

positieve gevolgen. Als we dit gedrag willen veranderen, installeren we best nieuwe contingenties waardoor 

het gedrag leidt tot onmiddellijke negatieve gevolgen en waardoor onmiddellijke negatieve gevolgen van 

minder schadelijk gedrag worden weggenomen.  

Dergelijke functionele analyses van organisaties staan nog in de kinderschoenen.  

Vanuit leerpsychologische kennis kunnen we dus ook begrijpen waarom organisaties zoals ondernelingen en 

regeringen zo traag zijn in het nemen van de maatregelen om de klilaatverandering in te perken: vaak zijn de 

onmiddellijke gevolgen van deze maatregelen negatief en zijn de positieve gevolgen pas tastbaar op lange 

termijn.  

Regeringen hebben hiervoor instrumenten zoals belastingen en wetgeving. Zo is er da “cap and trade” 

benadering waarbij elk bedrijf een maximum aan vervuiling kan uitstoten (cap) en overschotten aan gusntige 

voorwaarden kan verkopen (trade).  

Ook het gedrag van beleidsorganen zoals steden en staten kan vanuit leerpsychologisch standpunt 

geanalyseerd en beïnvloed worden. De beleidsmensen kunnen zelf hun gedrag aanpassen, maar kunnen ook 

het gedrag van andere individuen en organisaties beïnvloeden. Ook dit kan via installeren van contingenties 

(bv. belastingen, uitstoot normen, educatieve programma’s) die milieuonvriendelijk gedrag ontmoedigen en 

milieuvriendelijk gedrag bekrachtigen.  

Skinner stelde in 1987 een relatief eenvoudige vraag: waarom handelen mensen niet op een manier die de 

wereld kan redden? Zijn antwoord was dat we tekortschieten in onze analyse van de problemen en de 

mogelijkheden om de omgeving te veranderen. Hij beargumenteerde dat we op een doorgedreven manier de 

contingenties moeten blootleggen die het gedrag van individuen, groepen en ganse samenlevingen in stand 

houden, alsook deze contingenties moeten aanpassen zodat ze resulteren in meer aangepast gedrag.  

TOEGEPASTE COGNITIEVE LEERPSYCHOLOGIE  

Er zijn niet veel interventies te vinden die rechtstreeks uit cognitieve leertheorieën komen. Er is wel één 

interessante uitzondering, zijnde het idee van contextafhankelijke inhibitorische associaties. Dit speelde een 

grote rol in de klinisch onderzoek. Klinische onderzoekers zijn geïnspireerd geweest door het idee dat 

(inhibitorisch) leren tijdens extinctie een functie is van verwachtingsdiscrepantie zoals vooropgesteld door het 

Rescorla-Wagner model. Bijgevolg hebben ze onderzocht of exposuretherapie versterkt kan worden door de 

vrees die patiënten initieel ervaren tijdens exposure te laten toenemen (en dus zo de discrepantie te vergroten 

tussen de verwachting dat er iets akeligs zal gebeuren en het feit dat een dergelijke gebeurtenis uitblijft).  
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Er zijn zaken die we achteraf gezien als succesvolle cognitief leerpsychologische oplossingen kunnen 

benoemen, maar dan zijn dit nog altijd geen succesvolle toepassingen van de cognitieve leerpsychologie. (bv. 

CS-preexposure van tandarts om angst bij kinderen te doen afnemen) 

Er zijn twee mogelijke redenen voor deze conclusie: 

- De auteurs zijn een aantal toepassingen van de cognitieve leertheorie vergeten. 

- De theorieën zijn uitermate geschikt om vragen over mechanismen te genereren, maar zijn relatief 

ongeschikt om tot oplossingen te komen voor problemen in de reële wereld buiten het labo.  

PSYCHOLOOG ÉN INGENIEUR: EEN FUNCTIONEEL -COGNITIEF PAD NAAR SUCCES 

Er is nog altijd heel weinig interactie tussen (toegepaste) functionele en cognitieve onderzoekers. Hoewel de 

cognitieve beandering weinig bijdragen heeft geleverd in de toegepaste leerpsychologie, zou de teogepaste 

waarde van deze benadering kunnen toenemen als er meer geïnvesteerd wordt in het nadenken over hoe deze 

theorieën gelinkt zijn aan problemen in de reële wereld.  

We hebben doorheen de cursus de nadruk gelegd op de voorwaarden om functionele en cognitieve 

psychologen succesvol te laten interageren: in de mate van het mogelijke moeten alle onderzoekers 

(functioneel en cognitief) de gedragsfenomen die ze bestuderen beschrijven in abstract-functionele termen. 

Door problemen in de reële wereld te beschrijven in abstract-functionele temren, worden nieuwe kansen 

gecreëerd voor cognitieve theorievorming. Zo kan onderzoek ook divers blijven, zowel in termen van 

onderzoeksonderwerpen als in termen van aanpak.  

DOORDENKERS 

DOORDENKER 5.1: HEBBEN WE DE FUNCTIONELE BENADERING ECHT NODIG?  

Verschillende argumenten van de beoordelaar: 

1. We zouden weinig verliezen “if the entire concept of functional approach to learning was removed 

from the book”. 

Hier zijn we het niet mee eens. De functionele benadering heft geleid tot belangrijke bevindingen en 

inzichten en blijft dit ook nu nog doen.  

2. Men kan de functionele kennis over leren scheiden van de cognitieve kennis over leren. 

Hier gaan we mee akkoord. Jammer genoeg wordt binnen de cognitieve benadering deze scheiding 

niet systematisch doorgevoerd en zo worden de functionele en cognitieve kennis over leren te vaak 

met elkaar vermengd.  

3. Verklaren de functionele verklaringen wel degelijk iets?  

Dit antwoord is afhankelijk van de doelen die je als wetenschapper nastreeft, waarbij deze doelen op 

hun beurt afhankelijk zijn van de filosofische veronderstellingen en waarden die je als wetenschapper 

nastreeft.  

Voor functioneel geïnspireerde onderzoekers biedt iets een verklaring wanneer het toelaat gedrag te 

voorspellen. Voorbeelden zoals de frequentie waarmee een rat op een hendel drukt beïnvloeden; zijn 

voor functionele onderzoekers geldige verklaringen omdat ze verwijzen naar abstracte concepten 

zoals bekrachtiging en bestraffing, concepten die hun toelaten om hun wetenschappelijk doel te 

bereiken, nl. het voorspellen en beïnvloeden van gedrag. 

Cognitieve onderzoekers hebben een ander doel: zij willen weten via welke mentale processen 

elementen in de omgeving een invloed kunnen hebben op gedrag.  
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Als de waarde van de functionele benadering enkel beoordeeld wordt in termen van de cognitieve 

verklaringen dat het genereert, dan is de waarde van de functionele benadering inderdaad beperkt 

want deze benadering is niet gericht op het genereren van cognitieve verklaringen. Maar als men 

aanvaardt dat het waardevol is om gedrag te voorspellen en te beïnvloeden, dan is het overduidelijk 

dat de functionele benadering een waardevolle verklaring van gedrag biedt.  

 

Als laatste willen we ook opmerken dat de analogie tussen theorieën in de chemie en cognitieve 

theorieën in de leerpsychologie verre van perfect is.  

 

DOORDENKER 5.2: HEBBEN WE DE COGNITIEVE BENADERING ECHT NODIG?  

Ook dit antwoord wordt bepaald door de doelen die we nastrevebn en de waarden die we als wetenschapper 

in ons dragen. Als je een functionele wetenschapper bent, dan kan je in principe je doelen bereiken zonder iets 

te weten over de cognitieve benadering want louter op basis van functionele kennis kan je gedrag voorspellen 

en beïnvloeden. Vanuit dit perspectief is er een asymmetrische relatie tussen de functionele en cognitieve 

leerpsychologie: een functionele benadering is mogelijk zonder de cognitieve benadering, maar de cognitieve 

beandering kan niet bestaan zonder de functionele kennis. Toch blijven we ervan overtuigd dat ook functionele 

onderzoekers baat kunnen hebben van de cognitieve literatuur rond leren.  
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