
LEERPSYCHOLOGIE 
INLEIDEND HOOFDSTUK: WAT IS LEREN EN HOE KAN MEN LEREN BESTUDEREN? 

1. WAT IS LEREN? 

1.1 LEREN ALS ONTOGENETISCHE ADAPTATIE 

Evolutie (Darwin) = fylogenetische adaptatie 

• Aanpassing aan de omgeving over generaties heen (bv.: nek giraf) 

Leren = ontogenetische adaptatie 

• Aanpassing tijdens het leven van één orgasime  

 

Leren = observeerbare veranderingen in het gedrag tijdens het leven van het organisme als het gevolg van 
regelmatigheden in de omgeving. 

 

1.2 MOEILIJKHEDEN BIJ HET TOEPASSEN VAN DE DEFINITIE VAN LEREN 

• De definitie van leren is een causale definitie 

• Verandering in gedrag is enkel een voorbeeld van leren als dit komt door regelmatigheden in de 
omgeving 

• Leren kunnen we niet observeren, enkel infereren 
o Er is geen observatie maar hypothese over oorzaken van gedrag 
o Omgeving is de oorzaak 
o Bv.: grijpreflex verdwijnt (verandering in gedrag) door herhaalde stimulatie van handpalm 

(regelmatigheden in omgeving) 

• Leren = een effect van de omgeving (regelmatigheden) op gedrag 

 

2. TYPES VAN LEREN 

2.1 DRIE TYPES REGELMATIGHEDEN 

Regelmatigheid = alles wat meer is dan 1 gebeurtenis op 1 moment in de tijd 

1. In voorkomen van 1 prikkel (bv.: voedsel) 
2. In voorkomen van 2 prikkels (bv.: voedsel aan een bepaalde soort boom) 
3. In voorkomen van gedrag en prikkels (bv.: voedsel als je aan de boom schudt) 

Deze drie types regelmatigheden zijn gekoppeld aan drie types van leren 

 



2.2 TYPES VAN LEREN 

Traditioneel gezien drie types: 

1. Effecten van een regelmatigheid in voorkomen 1 prikkel 
o = niet-contingente prikkelaanbieding (niet in relatie met andere prikkel) 
o Bv.: bij een herhaalde knal is er steeds meer reductie in onze reactie 

2. Effecten van een regelmatigheid in voorkomen 2 prikkels 
o = klassieke conditionering 
o Bv.: verband bel-voedsel à salivatie bij bel na leren verband 

3. Effecten van een regelmatigheid in voorkomen gedrag en prikkels 
o Operante conditionering 
o Bv.:  lichtje zien en duwenà duwen à voedsel à vaker duwen 

 

Een vierde type = complex leren = gezamenlijk effect van meerdere regelmatigheden 

• Twee types regelmatigheden binnen complex leren 

o Standaard regelmatigheid 
§ De regelmatigheid bestaat uit enkelvoudige gebeurtenissen 
§ Enkel individuele stimuli en responsen als elementen 
§ Bv.: toon-schok 

o Meta-regelmatigheid 
§ Regelmatigheid waarvan minstens één element, zelf een regelmatigheid is 

 

• Twee types complex leren o.b.v. de verschillende typesregelmatigheden 

o Gemodereerd leren 

§ = gezamenlijke impact van meerdere standaard-regelmatigheden 
§ Bv.: sensorische pre-conditionering 

• Fase 1: licht – toon  
• Fase 2: toon – schok  
• Test: licht à ontlokt angst 

§ Als één van de twee fases niet optreedt, is leren niet mogelijk 
 

o Effecten van meta-regelmatigheden 

§ Bv.: relational matching to sample 
• De keuze tussen de 2 comparison stimuli is afhankelijk van de similariteit 

ervan met de sample stimuli (bovenste paar) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: complex leren (indien één van de twee fases niet voldaan wordt is er niet sprake van leren?) 

2.3 MOEILIJKHEDEN BIJ HET BEPALEN VAN HET TYPE VAN LEREN 

Onderscheid op basis van wat de veronderstelde oorzaak is van verandering in gedrag 

• Bv.: hond van Pavlov 

o Gedrag: toename salivatie bij horen van de bel 
o Mogelijke oorzaken 

§ Herhaald aanbieden van voedsel 
§ Verband bel-voedsel  

• Confounds! Experimenteel onderzoek met controles is nodig 
 

2.4 ONDERSCHEID PROCEDURE VERSUS EFFECT 

Procedure = dat wat een onderzoeker doet, prikkels aanbieden en gedrag observeren (= objectief) 

Effect = impact van regelmatigheid op gedrag (= niet rechtstreeks observeerbaar) 

 

3. EEN FUNCTIONEEL-COGNITIEF KADER VOOR DE LEERPSYCHOLOGIE 

Er zijn twee benaderingen binnen de leerpsychologie die verschillen in hun doelstellling 

1. Functionele benadering 
o B = f(Er) 
o Gedrag (B) is een functie (f) van regelmatigheden in de omgeving (Er) 
o Doel: leren beschrijven 

2. Cognitieve benadering 
o Mentale processen waardoor Er invloed hebben op gedrag 
o Doel: leren verklaren  

 

 

 



3.1 FUNCTIONELE BENADERING 

OMGEVING ALS MODERATOR VAN LEREN 

Leren (impact van Er op B) wordt gemodereerd door kenmerken van de omgeving 
• Bv.: effect van hendel duwen – voedsel krijgen is afhankelijk van hoe lang de rat niet gegeten heeft 

Doel: de moderatoren van het leren ontdekken 
• Welke aspecten van de omgeving bepalen de impact van Er op B? 

Methode: elementen van de procedure manipuleren 
• Elke leerprocedure bevat 5 elementen 

1) Stimuli en gedragingen die de regelmatigheid vormen (bv.: bel – voedsel, hendel – voedsel) 

2) Een geobserveerd gedrag (bv.: salivatie, frequentie van duwen) 

3) Een organisme (bv.: hond, rat) 

4) Bredere context (bv.: andere taken, locatie, verleden) 

5) Aard van de regelmatigheid (bv.: aantal keer aanbieden) 

 

ABSTRACTE FUNCTIONELE KENNIS 

Abstractie = vereenvoudiging, focus op één aspect en de rest negeren 

Functionele leerpsychologie: abstractie in termen van relatie omgeving-gedrag 

• Bv.: hond van Pavlov 
o Salivatie is interessant voor fysioloog 
o Maar leerpsychologie focust op het algemene principe (klassieke cond. CS – US à CR) 

§ CS: bel 
§ US: voedsel 
§ CR: salivatie 

• Bv.: rat van Skinner 
o Interessant voor studie eetgedrag 
o Maar leerpsychologie focust op het algemene principe (operantie cond. Sd: R – Sr à R) 

§ Sd: lichtje, drankautomaat (Sd = discriminatieve prikkel die als functie heeft situaties 
te discrimineren waar gedrag al dan niet gevolgen heeft) 

§ R: hendel duwen, betalen (R = gedrag) 

§ Sr: voedsel, frisdrank (Sr = prikkel die het resultaat van het gedrag is) 

= analystisch-abstracte functionele benadering (kortweg dus functionele benadering) 

 

WAAROM DEZE BENADERING? 

• Voorspellen op basis van geobserveerde omgeving 
• Beïnvloeden op basis van ingrepen in de omgeving 

o Bv.: Mumbai video: mensen die toeteren voor rood licht langer laten wachten door de teller 
te herstarten 

 



3.2 COGNITIEVE BENADERING 

“”Hoe kunnen regelmatigheden in de omgeving een invloed hebben op gedrag? Via welk mentaal 
mechanisme?” 

= mentale proces verklaring 

= mediatie (noodzakelijke tussenstap) 

Waarom op zoek gaan naar mechanismen?  

• Biedt een “echte verklaring” van leren in plaats van het louter beschrijven van leren 
• Kennis over mechanisme kan leiden tot beter voorspellen en beïnvloeden 

Maar mentale processen vinden is niet makkelijk 

• Mentaal = informatie = niet fysisch 
• Enkel af te leiden uit functionele kennis 

 

 

 

 

RELATIE FUNCTIONELE – COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 

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

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

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

 

 

Oplossing: A à “er wordt nagegaan of” = puur 
objectief, prikkels aanbieden en gedrag observeren 

Oplossing: 3 à klassieke conditionering wordt 
gebruikt als verklarend mechanisme 

 



 Explanandum Explanans 

Functioneel Gedrag Regelmatigheden in de omgeving 

 Bv.: salivatie Bv.: samengaan van bel en voedsel 

Cognitief Leren Mentale processen 

 Bv.: klassieke conditionering Bv.: het vormen van associaties 

*explanandum = wat de wetenschap wil verklaren/begrijpen 

*explanans = het instrument om het explanandum te verklaren 

 

Er kan dus een perfecte wisselwerking zijn tussen observatie, functionele kennis en mentale proces 
theorieën.  

Op basis van concrete functionele kennis en abstracte 
functionele principes die hieruit afgeleid worden, kan men 
nieuwe observaties gaan voorspellen, wat kan leiden tot 
nieuwe (concrete & abstracte) functionele kennis. Er is dus 
een wisselwerking mogelijk tussen het niveau van 
observatie en niveau van functionele kennis.  

Maar er kan ook een wisselwerking optreden tussen het 
functionele en cognitieve niveau van verklaring. Op basis 
van bestaande functionele kennis kunnen cognitieve 
psychologen trachten theorieën te ontwerpen over de 
mentale oorzaken van leren. Deze theorieën kunnen leiden 
tot nieuwe predicties over functionele relaties, predicties 
die getoetst worden in nieuwe experimenten, wat leidt tot 
observaties die op hun beurt kunnen resulteren in nieuwe 
(concrete en abstracte) functionele kennis.  

 

!! Deze wisselwerking kan alleen succesvol zijn indien de niveaus (effect vs mentaal) duidelijk onderscheiden 
worden 

• Een vermenging van bv. het functionele en mentale niveau treedt op wanneer men leereffecten gaat 
definiëren in termen van mentale processen 

• Zo bestaat bij veel onderzoekers het misverstand dat klassieke conditionering overeenkomt met het 
vormen van associaties in het geheugen 
 

Welke van de volgende stellingen is juist?  

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

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



Kern van de les… 

• Leren = effect van regelmatigheid in omgeving op gedrag 
o is hypothetische verklaring van gedrag 
o is een effect, geen procedure en geen mentaal proces 

• Drie vormen van leren die verwijzen naar drie soorten regelmatigheden 

• Twee complementaire vragen over leren: 
o Welke aspecten van omgeving modereren leren? 
o Welke mentale processen mediëren leren? 

 

Oefenvraag 5: Een patiënt lijdt aan hysterie omdat zij vroeger sexueel misbruikt werd door haar vader. Dit is 
een: 

1. Functionele verklaring 

2. Freudiaanse verklaring 

3. Cognitieve verklaring 

4. Neurologische verklaring 

Antwoord A: er wordt een gedrag gekoppeld aan een bepaalde ervaring = functioneel 

 

 

Oefenvraag 6. Welk van onderstaande alternatieven biedt een (mogelijke) functionele verklaring voor het feit 
dat Product A meer verkocht wordt dan Product B? 

1. Product A is in het geheugen sterker geassocieerd met positieve concepten dan Product B 

2. Product A voldoet beter aan de behoeftes van mensen dan Product B. 

3. Product A is vaker te zien op TV dan Product B. 

4. Geen van bovenstaande 

 

Antwoord: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 1: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET VOORKOMEN VAN ÉÉN 
PRIKKEL 

= eerste vorm van leren 

= ook wel niet-contingente prikkelaanbieding genoemd à aanbieden van een prikkel op zich, niet in relatie tot  

1. FUNCTIONELE KENNIS 

1.1 AARD VAN DE STIMULI 

1. Algemeen: geluiden, visuele prikkels… 
• Bv.: habituatie als effect = intensiteit van de reactie daalt door het herhaald aanbieden van 

de prikkel 
• Wat maakt de grens tussen habituatie en andere reacties? 

 

2. Invloed van aard van stimuli 
• Snelheid van effect: hoe significanter de stimuli, hoe 

trager de habituatie 
• Bv.: affectieve versus neutrale beelden (grafiek) 

o OR = oriëntatierespons = opschrikken 
o OR is intens bij eerste prikkelaanbieding 
o Bij affectieve stimuli neemt de 

reactieintensiteit trager af dan bij neutrale 
stimuli 

• Bv.: angstkreet soortgenoot: sneller herstel na 
habituatie 

• Richting van het effect: zeer intense prikkels leiden tot 
sensitisatie = omgekeerd effect = toename intensiteit reactie 

 
3. Effect niet beperkt tot aangeboden prikkel 

• Generalisatie = aanbieding van stimulus A (bv.: toon 100 Hz) heeft ook effect op reactie op 
gelijkende stimuli (bv.: toon 80 Hz) 

o Habituatie bij de ene prikkel zal ook leiden tot een daling in intensiteit bij andere 
prikkels 

 

 

Habituatie vs sensitisatie 

 

 

 

 

 



1.2 AARD VAN HET GEDRAG; OP WELK GEDRAG LEGGEN WE ONZE FOCUS? 

1. Algemeen: veranderingen in intensiteit reactie, liking, reactie spon, vertragen van klassieke 
conditionering … 

2. In labo meestal verandering Oriëntatie Respons (OR) 

• OR = molaire reactie = omvattende reactie die verschillende deelcomponenten heeft 

• Verschillende componenten: stijging huidgeleiding, daling hartslagfrequentie, EEG 

• Snelheid van habituatie verschilt van component tot component 
o Bv.: hartslag component habitueert sneller dan huidgeleidingscomponent 

• Binnen OR interacties tussen aard stimuli en aard gedrag 
o Geen verschil in habituatie van hartslag tussen nieuwe neutrale en affectieve 

beelden 
o Wel verschil in habituatie huidgeleiding tussen nieuwe neutrale en affectieve  

beelden à huidgeleiding habituatie van significante stimuli gaat minder snel 
 

 
 

3. Reactie versus tegenreactie: daling intensiteit reactie, maar stijging intensiteit tegen-reactie 

• Bv.: roken – hartslag neemt toe tijdens roken (reactie), daling in hartslag bij stoppen roken 
(tegenreactie) 

• Bv.: joggen – hartsagtoename tijdens joggen (reactie), afname na joggen (tegenreactie) 

• Reacties (bv.: stijgen hartslag door drugs) habitueren, de reactie op de drugs wordt steeds 
zwakker bij herhaald aanbieden 

• Tegenreacties sensitiseren, tegen reactie op medicijn wordt steeds sterker bij herhaald 
aanbieden 

 

1.3 AARD VAN HET ORGANISME 

• Algemeen (invloed op allerlei organismes) 

• Maar moduleert wellicht effect aard van stimuli en aard van gedrag 

• Bv.: plant gaat dicht als je hem aanraakt of laat vallen 
o Respons wordt minder intens naarmate we hem meer en meer laten vallen 
o Gedrag verandert naarmate prikkel meer wordt aangeboden 



• Bv.: habituatie slime mold 
o Slime mold = geel; voedsel = wit; groen (A) = onschuldig 
o Groen (Q) = kinine = slime mold heeft hier aversie voor 
o Het slime mold gaat gewoon over groen (A) om tot het voedsel te komen 
o Het slime mold gaat eerst niet over groen (Q) maar naarmate het er meer aan wordt 

blootgesteld reageert het er steeds minder sterk op en gaat het er helemaal over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 BREDERE CONTEXT WAAR WE DE REGELMAAT IN AANBIEDEN 

• Weinig onderzocht 

• 1 voorbeeld: aandacht wegrichten helpt habituatie 

o Ze presenteerden herhaaldelijk een luide toon en onderzochten de mate waarin dit leidde 
tot een daling in de huidgeleidingsrespons die door de toon werd uitgelokt.  Bepaalde PP 
kregen de opdracht om de tonen zo goed mogelijk te negeren; aan anderen werd gevraagd 
om de tonen te tellen en na te gaan of elke toon hetzelfde was.  

o Resultaat: habituatie was meer uitsproken in de eerste groep. De aandacht weg richten van 
prikkels lijkt dus habituatie te versnellen. 

 

1.5 KENMERKEN VAN NIET-CONTINGENTE AANBIEDING 

Impact van manier van niet-contingent aanbieden: 

1.5.1 DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

• Bv.: aantal aanbiedingen telt, niet enkel de eerste 
 

1.5.2 VERANDERINGEN IN DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

• We kunnen de regelmaat onderbreken 
• Dishabituatie: habituatie-effect deels teniet doen door aanbieding andere prikkel, herstel van de 

oorspronkelijke reactie 



o Bv.: reeks luide knallen wordt onderbroken door een ruis, daarna wordt de knal weer 
aangeboden en wordt er weer zoals oorspronkelijk gereageerd 

o Dit voorbeeld toont ook aan dat habituatie echt leren door een regelmatigheid is en niet 
afname in reactie door vermoeidheid 

• Bv.: dishabituatie eetgedrag – Epstein 

o Altijd hap nemen van hetzelfde (bv.: patatten) zorgt voor habituatie, wanneer we een paar 
keer afwisselen is er dishabituatie (bv.: patat – vlees – boontjes) 

o Verklaart waarom er altijd nog plek is voor een dessert, het verschilt sterk van het 
hoofdgerecht 

 

1.5.3 TEMPORELE ASPECTEN: WANNEER AANBIEDEN? 

• Massed versus distributed 
o Massed = heel kort op elkaar aanbieden 

§ Sneller maar minder duurzaam dan distributed 
o Distributed = over de tijd heen verspreid 

§ Trager maar duurzaam: gewenning duurt lang 

 

Oefenvraag 7: Stel dat de reactie van een rat op een elektrische schok intenser wordt omwille van het feit dat 
de elektrische schok vaker wordt toegediend. Dit is een voorbeeld van 

A. klassieke conditionering 

B. habituatie 

C. niet-contingente prikkelaanbieding 

D. geen van bovenstaande 

Antwoord: D 

 

2. PROCESTHEORIEËN 

2.1 HABITUATIE OR: SOKOLOV EN BRADLEY 

Drie routes:  

1: Prikkel activeert OR-mechanisme en lokt 
uiteindelijk een OR uit 

2: Prikkel wordt opgenomen in een neuronaal 
model, naarmate de prikkel meer optreedt is deze 
verwacht door het model. Het OR-mechanisme 
wordt gedesactiveert en er wordt geen OR ontlokt 

3: Bij een onverwachte afwezigheid van een prikkel 
kan het neuronale model een activatie naar het OR-
mechanisme sturen om zo een OR uit te lokken 



Biedt dit een verklaring voor functionele kennis? Niet volledig … 

• Biedt verklaring voor habituatie + OR bij onverwacht niet aanbieden van stimulus 
• Biedt geen verklaring voor effect aard stimuli, aard gedrag en interactie tussen de twee 

2.2 MODEL VAN BRADLEY – MENTALE PROCESTHEORIE 

Drie assumpties 

• OR niet enkel door novelty maar ook significance 

• Herhaalde aanbieding heeft sneller effect op novelty dan op significance 

o Dikkere pijl bij novelty 

• Sommige OR-componenten meer novelty, andere meer significance 

Biedt dit een verklaring voor functionele kennis? Beter dan Sokolov 

• Impact van de aard van de STIMULUS/PRIKKEL 

 

 

 

 

• Impact van de aard van het GEDRAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een neutrale prikkel bevat nooit significance. 
Hierdoor wordt de SCR (huidgeleidingrespons) 
enkel beïnvloed door novelty, waardoor de 
respons snel habitueert 

 

Een affectieve prikkel bevat zowel novelty als 
significance. Hierdoor wordt de SCR 
(huidgeleidingrespons) beïnvloed door 
beiden, wat ervoor zorgt dat de respons traag 
zal habitueren 

 

Bij hartslag is er GEEN significant verschil 
tussen neutrale en affectieve prikkels. 
Hierdoor zal de reactie enkel bepaald 
worden door novelty. De respons zal snel 
habitueren 

Bij huidgeleiding is er WEL een significant 
verschil tussen neutrale en affectieve 
prikkels. Hierdoor zal de reactie zowel 
bepaald worden door novelty als significance. 
De respons zal traag habitueren 

HF 
SCR 



• En de interactie tussen die twee 
o Verschillende combinaties mogelijk 

§ Bv.: neutrale prikkel bij hartslag / bij huidgeleiding 
§ Bv.: affectieve prikkel bij hartslag / bij huidgeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 OPPONENT PROCES THEORIE: SOLOMON 

1. Functionele kennis dat het model wil verklaren 

• Herhaalde prikkelaanbieding doet de reactie verzwakken en de tegenreactie versterken 
o Bv.: roken – na vaak roken hoesten ze niet meer (reactie), wanneer ze stoppen met roken 

daalt de hartslag enorm (tegenreactie 

• Studies in labo met honden 
 

 

Grafiek 1: reactie van honden op een schok 
die ze nog niet gewoon zijn is zeer sterk 

Grafiek 2: er is een sterk lage tegenreactie, 
daling in 20 hartslagen/minuut 

 

Reactie honden die schok nog niet vaak hebben gekregen 



Grafiek 1: zeer zwakke reactie op schok 

Grafiek 2: zeer sterke tegenreactie daling 
in hartslagfrequentie van 110 tot 40 

 

 

2. Assumpties: twee opponente processen 

1. A – proces 
• Onvoorwaardelijk ontlokt door prikkel 
• Onveranderbaar, blijft stabiel 

2. B – proces 
• Onvoorwaardelijk ontlokt door proces A 
• Veranderbaar: wordt sterker + komt vlugger op gang + langer naarmate prikkel vaker wordt 

aangeboden 

3. Observeerbaar gedrag is de som van de twee 

 

3. Verklaring verandering in dynamics of affect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie honden die schok vaak hebben gekregen 

Prikkel Reactie 

Ontlokt door prikkel 

Ontlokt door A-proces 

Herhaalde prikkelaanbieding 
beïnvloed B-proces 



 

Aanvankelijk sterke reactie en 
zwakke tegenreactie. Na 
herhaalde aanbieding zorgt de 
sterke tegenreactie voor een 
verandering in reactie 

 

A-proces is onveranderbaar, B-
proces wordt sterker 

 

 

 

 

4. Bijkomende assumptie: conditionering van B-proces 

• B-proces wordt niet enkel uitgelokt door het A-proces, maar ook door stimuli die samengaan met B-
proces 

• Verklaring nieuwe functionele kennis 
o Context-afhankelijkheid van herval en craving 

§ Wanneer je drugs gebruikt in een bepaalde context, zal je craving in die context ook 
altijd groter zijn 

§ Externe stimuli – thuis, werk, feestjes 
§ Interne stimuli – als je je gespannen voelt 

o Context-afhankelijkheid van tolerantie 

o Behandeling 
§ Cold turkey op zich werkt niet: mensen van de drug wegnemen 
§ Cold turkey + exposure aan omgeving 
§ Cold turkey + exposure + coping (mensen leren omgaan met de craving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 2: KLASSIEKE CONDITIONERING – EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN 
HET VOORKOMEN VAN MEERDERE PRIKKELS 

ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES 

Basistermen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS = conditional stimulus 

VP = voorwaardelijke prikkel 

Er kunnen meerdere VP’s zijn 

A = VP toon 
B = VP lichtje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ of – verwijst naar de aan- of afwezigheid van de US 

US = unconditional stimulus  

OP = onvoorwaardelijke prikkel 

CR = conditional response 

VR = voorwaardelijke reactie 



Procedures 

1. Pavlov 
• Voedsel (US) à salivatie (UR) 
• Leerfase : buzzer (CS) – voedsel (US) 
• Buzzer (CS) ontlokt salivatie (CR) 

 
2. Oogknipperreflex (= geautomatiseerde procedure) 

• Luchtstoot in oog (US) à knipperreflex (UR) 
• Leerfase: toon (CS) – luchtstoot (US) 
• Toon (CS) ontlokt knipperen (CR) 

 
3. Vreesconditionering 

• Schok (US) à pijn (UR) 
• Leerfase : driehoek (CS) – schok (US) 
• Driehoek (CS) ontlokt angst (CR) 

o !! de CR (angst) moet niet dezelfde zijn als de UR (pijn) 
o Verschillende indices van angst 

§ Huidgeleiding 
§ Suppressie 

 

 

Bv.: wanneer muis op hendel druk krijgt het voedsel. 
Tijdens dat hij eet hoort hij een toon, op het einde van 
die toon krijgt hij een elektrische schok 

Na 10 trials stopt de muis met eten tijdens het horen van 
de toon en blijft stilstaan (freezing) omdat deze een 
schok verwacht 

 

 

1. FUNCTIONELE KENNIS 

1.1 AARD VAN DE PRIKKELS 

1.1.1 KLASSIEKE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN 

• Bel – voedsel à salivatie 

• Maar ook niet-biologisch relevante stimuli!! 

• Observationele conditionering: sociale stimuli 
o CS = slang 
o US = angstreactie van soortgenoot t.o.v. slang 
o CR = angstreactie t.o.v. slang 
o Doordat we zien dat iemand angstig op een slang reageert, gaan we er zelf ook bang van 

worden = leren DOOR anderen (niet leren over andere) 
 



• Conditionering via instructies: verbale stimuli 
o Bv.: de driehoek zal gevolgd worden door een schok 

§ Angst voor driehoek 
§ Effecten lijken sterk op die van CS-US paring 

 

1.1.2 DE INVLOED VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CS EN US EN DE RELATIE DAARTUSSEN 

• Saillantie CS en US 

• Intrinsieke relaties: interactie CS en US 
o Garcia en Koeling 

• Seligman: aversieleren illustreert selectiviteit in welke verbanden geleerd worden 
o Steak met bearnaisesaus (CS) + misselijkheid (US) = aversie bearnaisesaus (CR) 
o Wat maakt dat we een aversie hebben voor bearnaisesaus, terwijl er nog andere 

regelmatigheden waren; ober, steak, dessert 
o Evidentie voor selectiviteit: van alle relaties, is er maar één die het gedrag gaat beïnvloeden 

• Aversieleren bij kankerpatiënten: ze linken de misselijkheid van de chemo aan hun eten en 
ontwikkelen hier dan een aversie voor 

 

Garcia & Koeling 

• Leerfase: ofwel water met een smaakje (K) ofwel water met lichtjes en geluid (L) als CS 
o Conditie 1: US = lithium chloride ~𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘	𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 
o Conditie 2: US = schok 

• Test: gaat men nog drinken met smaak (K) of light/noise (L) 
• Resultaat: interactie aard CS en aard US 

o Na misselijkmaking drinken dieren niet meer van water met smaak 
o Na schok gaan dieren niet meer drinken bij audiovisuele stimuli 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 IMPACT VAN DE AARD VAN DE US OP DE AARD VAN DE CR 

• Appetitieve US à appetitieve reactie (bv.: salivatie) 
o Salivatie is een appetiteve reactie omdat het helpt bij het omgaan met honger 

• Aversieve US à defensieve CR (bv.: freezing) 
o Je tracht de impact van de aversieve stimuli te verlagen 

!! Er is geen één op één relatie tussen de CR en UR; deze kunnen van elkaar verschillen 



• Bv.: driehoek voorspelt dat schok zal komen 
o Schok (US) à pijn (UR) 
o Driehoek (CS)  – schok à pijn (UR) 
o Driehoek (CS) à angst (CR) 

 

Verandering in US 

• Valentie US: US-revaluatie effect 
o Fase 1 = aquisitie (verwerving) 

§ Bel (CS) – voedsel (US) 
§ Bel ontlokt nadien salivatie 

o Fase 2 = herevaluatie US 
§ Bel (CS) – voedsel waar je misselijk van wordt 

• Voedsel wordt aversief i.p.v. appetitief 

o Test 
§ Bel ontlokt geen salivatie meer 

 
• Soort US: contra conditioneringseffect  

o Fase 1 = aquisitie 
§ Bel (CS) – voedsel (US) 
§ Bel ontlokt nadien salivatie 

o Fase 2 = herconditionering in tegenovergestelde richting 
§ Bel (CS) – schok (US) 
§ Bel ontlokt nadien geen salivatie meer 

Besluit i.v.m. rol van aard van prikkels 

• Klassieke conditionering treedt op met veel prikkels 
• Toch sneller leren met bepaalde CS, US en CS-US combinaties 
• Aard US heeft invloed op aard CR 

 

1.2 DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

1.2.1 INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

• Autoshaping 
o = verandering in willekeurig gedrag 

o Bv.: wanneer een lichtje brand, krijgt de vogel nadien voedsel. Het leert eerst de associatie 
maken waarbij lichtje en voederbak onder elkaar zijn 

o Daarna staat het lichtje aan de ene kant van de kamer en het voedsel aan de andere kant 

o De vogels staat aan de voederbak te wachten op voedsel, wanneer het lichtje aangaat rent 
het naar de andere kant van de kamer om op het lichtje te pikken en gaat daarna terug naar 
het voedsel om zoveel mogelijk te kunnen eten 

o Wanneer het lichtje niet door voedsel maar door water wordt gevolgd, zien we dat de vogel 
op een andere manier op het lichtje gaat pikken namelijk met zijn bek dicht (ipv met bek 
open) 



 

 

 

 

 

 

Het naar het lichtje lopen is eigenlijk disfunctioneel, aangezien het meer voedsel kan krijgen als hij gewoon bij 
de voederbak blijft staan 

 

1.2.2 DRIE TYPES VAN GEDRAG 

1. Preparatorische responsen 
o Voorbereiden op de US 
o Zowel appetitieve als aversieve responsen 
o Bv.: freezing ter voorbereiding op schok 

2. Contingentie oordelen 
o Aan PP laat men situaties zien waarin bepaalde cues (bv.: voedsel) en bepaalde uitkomsten 

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

o Bv.: voedsel-oordelen 
o “Mr. X eet aardbeien (CS) en krijgt een allergie (US)” à oordeel over verband 

aardbeien-allergie (CR) 
o Zodra het samengaan van 2 prikkels leidt tot verandering in gedrag spreken we van klassieke 

conditionering 

3. Evaluatieve responsen 
o “Have a coca-cola and smile » 
o CS = coca-cola  
o Positieve US = smile 
o CS + US à CS wordt positiever 

 

1.2.3 ONBEWUST LEREN: DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE GECONDITIONEERDE 
VERANDERINGEN 

Volgens functionele benadering 

• Onbewust leren gaat niet over een onbewust mentaal proces 

• Onbewust leren gaat erover dat verandering in een bewust oordeel, ervoor zorgt dat er verandering 
kan zijn in het type gedrag (CR) 

o Zo stelden we bv. vast dat een verandering in huidgeleiding (CR) bij een onderzoek met 
licht/elektrische schok (CS-US), pas optrad nadat een verandering in US-verwachting (schok) 
was opgetreden 



Wil dat dan zeggen dat er geen onbewust leren bestaat? 

• Discussie over “onbewust” leren blijft bestaan 
• Gebrek aan evidentie voor onbewuste fysiologische en evaluatieve conditionering 

Besluit: klassieke conditionering is algemeen 

• Gaat over willekeurig en onwillekeurig gedrag 
• Verschillende types gedrag zijn mogelijk, maar enkel na een bewust oordeel 

 

1.3 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

Klassieke conditionering is zeer algemeen: kan gaan van mensen tot wormen 

• Maar bij elke organisme gebeurd klassieke conditionering elk op zijn eigen manier 

• Convergente evolutie: op functioneel niveau zien we dezelfde effecten (het vertonen van klassieke 
conditionering), maar dit betekend niet dat hetzelfde mechanisme hierachter ligt!! 

De aard van het organisme bepaalt daarbij ook welke verbanden geleerd worden 

• Zoogdieren; smaak – misselijkheid  
• Vogels; kleur – misselijkheid  

 

EVOLUTIONAIRE VISIE: CONDITIONERING ALS ADAPTIEVE ADAPTATIE 

Visie : conditionering staat in functie van overleving en voortplanting 

• Het is een adaptief effect, dat voorkomt in natuurlijke situaties 

• Ga op zoek naar die vormen van klassieke conditionering die je helpen om je genen door te geven 
naar volgende generaties 

 

Gevolg van die visie 

1. Werk met ecologische CS-en à CS-en die in natuurlijke situaties met de US kunnen voorkomen 

o Bv.: seksuele conditionering bij kwartels 

§ A = hoofd vrouwtje gemonteerd op object = ecologisch valide CS 

§ B = geen hoofd  
o Uiteindelijk willen we kijken welke invloed dit heeft op de US à seksueel contact met 

vrouwtje  

o Heeft de aanbieding van de soort CS invloed op de 
US? 

o Resultaat: na aanbieding van de CS is het seksueel 
contact efficiënter dan zonder de aanbieding van de 
CS 

o Dit resultaat werd enkel gevonden wanneer de CS 
ecologisch valide was 

 



Beperkingen 

o De resultaten zijn nog onduidelijk 
o Hoe gaan we a priori bepalen of de CS ecologische valide is of niet? 

 

2. Ga op zoek naar adaptieve effecten 

o We kijken meestal naar de CR 

o Maar we kunnen ook kijken naar veranderingen in de UR à beter omgaan met belangrijke 
stimuli/events  

o Bv.: seksuele conditionering leidt tot meer efficiënte copulatie na zien van 
vrouwelijke soortgenoot (tijd, aantal zaadcellen, kans op bevruchting) 

o Bv.: geconditioneerde drugtolerantie à in bepaalde contexten waar je vaak drugs 
gebruikt, heb je meer tolerantie dan in andere contexten (kans op sterven daalt = 
adaptief) 

 

1.4 DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

Bredere context = andere verbanden in de omgeving 

o CS-US verband aanbieden samen met secundaire taak: verzwakt KC 
o Aandacht richten naar CS-US verband: versterkt KC 

 

1.5 VERANDERING IN KENMERKEN CS-US RELATIE 

Klassieke conditioneringsprocedure = een bepaald CS-US verband op een bepaalde wijze aanbieden 

1.5.1 DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND 

Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 

• Contiguïteit 
o Samen voorkomen in tijd en ruimte 
o Associationisme 
o Pavlov 

 
• Contingentie 

o Samen voorkomen én niet samen voorkomen 
o Een systematiek in het samen voorkomen van 2 prikkels 

§ = co-variatie 
o De kans op aanwezigheid van de ene prikkel afhankelijk is van de aanwezigheid van de 

andere prikkel 
o Logisch of statistisch verband 

 

 



Contingentie: ΔP = P(US/CS) – P(US/~CS) 

• P(US/CS) = probabiliteit van de US, gegeven dat de CS aanwezig is 
• P(US/~CS) = probabiliteit van de US, gegeven dat de CS afwezig is 
• !!! Formule om contingentie berekenen: (a/a+b) – (c/c+d) 

 

Positieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US 
waarschijnlijker is indien de CS aanwezig is dan indien de CS 
afwezig is 

• P(US/CS) > P(US/~CS) 
• De CS vergroot de kans op de US 

 

Negatieve contingentie: indien de aanwezigheid van de US 
minder waarschijnlijk is bij aanwezigheid dan bij afwezigheid 
van de CS 

• P(US/CS) < P(US/~CS) 
• De CS verkleint de kans op de US 

 

Oefenvraag: de volgende proefbeurten worden aangeboden: 5 A+, 5A-, 5 US-only, nooit beide afwezig. Wat is 
de contingentie tussen A en de US?  

A. 0 
B. 0.50 
C. -0.50 
D. 1 

Oplossing: C 

• We vullen de viervelden tabel in:  
o 5 A+ = CS aanwezig + US aanwezig 
o 5A- = CS aanwezig + US afwezig 
o 5 US only = CS afwezig + US aanwezig 

• We vullen de formule a.d.h.v. de formule in 
o (5/10) – (5/5) 
o 0.5 – 1 = -0.5   

 

Evidentie voor rol contingentie: contingentie bepaalt type van 
verandering in gedrag 

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

o Een excitatie van een bepaald gedrag 

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

o Een inhibitie van een bepaald gedrag 

                                                                                US (B) 

 
 
CS (A) 

 Aanwezig Afwezig 

Aanwezig (a) 5 (b) 5 

Afwezig (c) 5 (d) 0 



Hoe contingentie bepalen? 

We kunnen eenzelfde situatie op verschillende manieren afbakenen 

• Geeft een verschillende contingentie 
• Arbitrairtijdseenheid 
• Contingentie = arbitrair 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 

Evidentie dat niet enkel contingentie telt: cue competition (competitie tussen CS-en) 

1. Overshadowing 

o X+ versus AX+ 
o Twee condities worden vergeleken. In de ene conditie is X steeds de enige CS op een trial en 

wordt gevolgd door de US (X+) 

o In de andere conditie wordt X steeds aangeboden met een andere CS (CS A). Beide worden 
gevolgd door de US (AX+) 

o Als nadien de CR ten opzichte van X wordt gemeten, stelt men vast dat die CR sterker is in de 
1ste conditie (X+) dan in de 2de conditie (AX+). Het lijkt alsof de aanwezigheid van A het 
effect van de X-US relatie ‘overschaduwt’ 

 
2. Blokkering 

o A+ en AX+ vs. enkel AX+ 

o A “blokkeert” leren over X+ 

o Fase 1: prikkel A (visueel signaal) wordt gevolgd door een schok = A+ 

o Fase 2: prikkel A wordt nu samen met prikkel X (geluid) aangeboden, deze worden gevolgd 
door een schok = AX+ 

o Testfase: alleen X (geluid) wordt aangeboden 

o In een goed ontworpen blocking experiment zijn er ook nog controle condities waarin de 
eerste fase wordt weggelaten of waarin een derde prikkel wordt aangeboden tijdens de 
eerste fase (B+). 

o 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. 



 

 

 

 

Contingentie is niet voldoende à redundantie (overbodigheid) telt 
• Bv.: rebranding raider naar twix 

AB+ 

à A = gouden verpakking 

à B = brandname ‘raider’ 

à + = product (chocolade) 

 

 

AX+ 

à A = gouden verpakking 

à X = brandname ‘twix’ 

à+ = product (chocolade) 

 

 

Mensen kenden de A+ relatie al (gouden verpakking = chocola). Dit maakt dat het leren van de X-relatie 
vertraagt wordt 

• Redundantie: ze hoeven niet naar de naam te kijken, ze weten o.b.v. de gouden verpakking al wat er 
in gaat zitten 

• X is redundant wanneer de conditionele contingentie gelijk is aan 0 

 

Conditionele contingentie als meer valide index van de CS-US verband 

• In conditionele contingentie zetten we A als ALTIJD aanwezig 
• We houden de context hetzelfde in de situaties die je vergelijkt  

 

Conditionele probabiliteit à  ΔP = p(US/A.X) - p(US/A.~X) 

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

• p(US/A.~X): probabiliteit van de US wanneer enkel A 
aanwezig is 

 



Oefenvraag: stel dat er 15 situaties zijn. In 5 situaties wordt de aanbieding van A en X gevolgd door de US. In 5 
situaties wordt de aanbieding van A (zonder X) gevolgd door de US. In 5 situaties is enkel de US aanwezig. Wat 
is de contingentie tussen X en de US conditioneel op de aanwezigheid van A.  

A. 0 
B. -.50 
C. .50 
D. 1 

Oplossing: A 

• We vullen de vierveldentabel in 

o De informatie dat in 5 situaties enkel de US aanwezig is negeren we, aangezien onze A ALTIJD 
aanwezig moet zijn 

• We passen de formule voor conditionele contingentie toe 

o ΔP = p(US/A.X) - p(US/A.~X) 
§ Kans op US als CS X (én A aanw) = 5/5 = 1 
§ Kans op US als CS X afw (én A aanw) = 5/5= 1  

• 1 – 1 = 0 
o X is een redundante voorspeller 

 

Indirecte verbanden 

Hogere-orde conditionering 

De volgorde van de twee fases worden omgekeerd (bv.: normaal eerst toon – licht en daarna pas licht – schok) 

• Fase 1: licht – schok  
• Fase 2: toon – licht  
• Toon ontlokt angst  

= hogere (tweede) orde verband 

 

Sensoriële pre-conditionering 

2 neutrale prikkels (bv. toon en licht) eerst samen worden aangeboden (fase 1) en wanneer pas daarna de 2de 
neutrale prikkel wordt gepaard met de US (bv. licht en schok) 

• Fase 1: toon – licht  
• Fase 2: licht – schok  
• Toon ontlokt angst 

= hogere (tweede) orde verband 

 

                                                               US 

 
 
X 

 Aanwezig Afwezig 

Aanwezig 5 (AX+) 0 (AX-) 
Afwezig 5 (A+) 0 (A-) 



Oefenvraag: tijdens een eerste fase worden 5 A+ en 5 Z- proefbeurten aangeboden. Tijdens de tweede fase 
worden 5 AX+ en 5 Z- proefbeurten aangeboden. Welke uitspraak biedt de meest adequate beschrijving van de 
relatie tussen X en de US? 

A. Er is een contingente relatie tussen X en de US 
B. Er is een contigue relatie tussen X en de US 
C. X is een voorspeller van de US 
D. X is een redundante voorspeller van de US 

Oplossing: D  

Het woord « voorspeller » impliceert dat er een contigue (X en US komen soms samen voor) en contingente 
(kans op US is groter wanneer X aanwezig is dan wanneer er geen stimulus aanwezig is) relatie is. Bovendien is 
X een redundante voorspeller omdat er reeds voor de AX+ trials bepaald kon worden dat A een voorspeller is. 
Dus op het moment dat X voor de eerste keer wordt aangeboden, is A op zich voldoende om te voorspellen 
dat de US zal komen. Met andere woorden, X is redundant (louter bijkomend, overbodig). X beschrijven als 
een redundante voorspeller biedt dus de meest volledige beschrijving van hoe X zich verhoudt tot de US 

 

1.5.2 VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

Geen verband – wel verband 

CS – preexposure effect 

• Klassieke conditionering gebeurt trager als men 
eerst bloot wordt gesteld aan de CS alleen 

• Fase 1: CS (bv.: toon) 

• Fase 2: CS – US 

 

Bv.: ook bij mensen  

• Fase 1: CS ( als eens naar de tandartspraktijk 
gaan om de omgeving te verkennen, tandarts te 
spreken) 

• Fase 2: CS – US (tandarts – pijnlijke behandeling) 

• De sailliantie van de CS daalt (habituatie) 

Functionele analyse: wat is de rol van de CS-only trials? 

• Herhaalt aanbieden van de CS alleen zorgt voor een habidutuatie van de CS à saillantie CS daalt 
• De rol van het alleen aanbieden van de CS is om de contingentie tussen de CS en US te reduceren, 

waardoor de CS-US aanbiedingen minder impact hebben op gedrag 

 

US – preexposure effect  

• Klassieke conditionering gebeurt trager als men eerst bloot wordt gesteld aan de US alleen 
• Fase 1: US (bv.: schok) 
• Fase 2: CS – US (bv.: toon -schok) 



Functionele analyse: wat is de rol van de US-only trials? 

• Us alleen fase zorgt voor een habituatie voor de US, daardoor zal ook de impact van de CS-US 
aanbieding minder groot zijn à saillantie US daalt 

• US alleen zorgt voor een verzwakking van de statistische contingentie tussen CS en US 

 

Verandering contingentie  

• Fase 1: ΔP = 0    
o Zowel de US als de CS worden soms eens alleen aangeboden, soms ook eens samen 
o De globale contingentie tussen de CS en US is 0, er is geen statistisch verband 

 
• Fase 2: ΔP > 0    

o Positieve contingentie: enkel CS en US relaties 

• Leren geen verband? 
o Fase 1 zorgt ervoor dat het verband trager wordt geleerd 
o Dus: door het leren dat er geen verband is, wordt het later moeilijker om te leren dat er wél 

een verband is 

 

Wel verband – geen verband 

CS-postexposure effect 

• Fase 1: CS-US verband wordt aangeleerd 

• Fase 2: enkel CS aanbieden 

• Effect: het alleen aanbieden van de CS na de trials, zorgt 
voor een verzwakking van de geconditioneerde reactie 

• We kunnen aangeleerde angstreacties enkel doen 
uitdoven door aan de angstprikkel te worden 
blootgesteld 

• Maar uitdoving betekent niet het uitwissen van gedrag 
à spontaan herstel 

o Na een tijd wachten zien we een spontaan 
herstel van de geconditioneerde reactie 

 

= renewal = het hernieuwen van een geconditioneerde reactie 

• Aquisitie van CS-US gebeurt in blauwe kamer 

• CS wordt alleen aangeboden in groene kamer, de 
geconditioneerde reactie dooft uit 

• Bieden we de CS weer aan in de blauwe kamer, wordt 
de uitgedoofde respons herstelt 

à Verklaart waarom veel mensen in therapie context hun angst 
overwonnen lijken te hebben, terwijl wanneer ze thuis zijn 
hunzelfde angstreactie vertonen 



Conditionering in lab als “model” voor angststoornis 

Conditionering in lab Angststoornis 

“pairings” oorzaak angst (soms) pairings oorzaak 
à bij veel angststoornissen vinden we het 
moeilijk een specifieke pairing te vinden 

à bv.: veel mensen zijn bang voor slangen, 
terwijl we in de westerse wereld bijna nooit 
slangen zien 

Uitdoving Exposure 

Spontaan herstel Herval 

Renewal Contextafhankelijk 

à Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee dus het blijft functioneel om conditionering als model te 
gebruiken voor angststoornissen 

 

US-postexposure effect  

• Verzwakking conditionering omwille van contingentie of habituatie aan US 

Omkering verbanden 

• Fase 1: A+, B- (toon wordt gevolgd door schok, licht niet) 
• Fase 2: A-, B+ (toon wordt niet gevolgd door schok, licht wel) 
• Wat ga je leren? Welk verband domineert? 

o Hetgeen je eerst leert? (primacy effect) 
o Hetgeen je laatst leert? (recency effect) 

 

Verband afhankelijk van context 

Voorbeeld 

• Licht: toon - shock  
• Geen licht: toon alleen 

2 functionele analyses 

• Occasion setting: licht geeft aan wanneer toon-shock relatie geldt 
• Compound: “Licht + Toon” = shock  

      “Toon” = geen shock 

à Licht en toon vormen een compound, het is een kwalitatief andere prikkel dan puur de delen van de prikkel 
(‘toon’ + ‘licht’) 

 

 



1.5.3 DE MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD 

• Achterwaartse conditionering: CS wordt aangeboden NA start US à conditionering verloopt trager 

• Simultane conditionering: CS wordt aangeboden SAMEN MET US à conditionering is het sterkste 

• Voorwaartse conditionering: CS wordt aangeboden VOOR start US à conditionering verloop bijna 
even sterk als simultane conditionering 

Tijd tussen het einde van CS en start van de US 

• Afname van conditionering als interstimulus interval (ISI) stijgt 

 

2. MENTALE PROCES THEORIEËN 

• Leren” = impact van regelmatigheden in de omgeving op ons gedrag 

• Functionele benadering = leren beschrijven (wanneer treedt het op: moderatie) 
o Biedt verklaringen voor gedrag in termen van omgeving  

• Cognitieve benadering = leren verklaren in termen van mentale processen (mediatie) 
o Moet verklaren waarom leren soms optreedt en soms niet 
o Evaluatie op basis van heuristische en predictieve functie 

Twee types van proces verklaringen van klassieke conditionering: 

1. Associatieve modellen 
o S-R modellen 
o S-S modellen 

2. Propositionele modellen 

2.1 ASSOCIATIEVE MODELLEN 

We hebben gezien dat er S-R modellen en S-S modellen zijn 

• Gemeenschappelijk 

o 1: er is een regelmatigheid in het voorkomen van prikkels 

o 2: deze regelmatigheden zorgen voor het vormen van associaties in het geheugen 

o 3: deze associaties leiden tot verandering in gedrag 

• Verschilpunten 
o Wat voor associaties worden er gemaakt (2) à  S-R of S-S? 
o Voorwaarden waaronder associaties gevormd worden (1) en gedrag beïnvloeden (3) 



2.1.1 S-R MODELLEN 

• Kern van S-R modellen 

o 1: CS en US komen samen voor (toon – schok) 

o 2: de US (schok) ontlokt een bepaalde UR (angst) 

o 3: de CS zal ook een reactie ontwikkelen, de CR 

à !! de US is louter een middel om een reactie te ontlokken 

à Eenmaal die reactie er is, kan die gekoppeld worden aan de US 

à Verklaring CR: de activatie van de CS resulteert in de activatie van de UR via “spreading of 
activation” 

o Bv.: pavlov 

§ Voedsel (US) en bel (CS) komen samen voor 

§ Voedsel (US) ontlokt salivatie (UR) 

§ Deze reactie (CR) wordt gekoppeld aan de CS 

 

• Algemene evaluatie van S-R modellen 

o Enkele problemen 

§ Assumptie dat het samen voorkomen van CS-US voldoende is (contiguïteit) 
• Maar conditionele contingentie is cruciaal! 

§ Assumptie dat het samen voorkomen van CS-UR noodzakelijk is 

• Impact indirecte verbanden 

• Geen verklaring voor sensorische pre-conditionering 

o Fase 1: A-B (toon-licht) 
o Fase 2: B-US (licht-schok) 
o Fase 3: A-CR (toon-angst) 

§ De toon komt nooit samen voor met de schok, maar toch 
treedt er angst op. Indien contiguïteit voldoende is, zou 
sensorische preconditionering niet mogen optreden 

• Wel verklaring voor tweede orde conditionering 
o Fase 1: B-US (licht-schok) 
o Fase 2: A-B (toon-licht) 
o Fase 3: A-CR (toon-angst) 

§ Licht komt voor met de schok dus het ontlokt angst, de 
toon wordt gekoppeld aan de angstreactie 

§ Assumptie dat CR = UR 
• Maar deze kunnen verschillen van elkaar! 

§ Kan geen verklaring bieden voor US-revaluatie 
• De enige rol van de US is het ontlokken van een respons 
• (vb., voedsel-misselijkheid na bel-voedsel) kan geen effect hebben volgens 

S-R want CS en nieuwe UR komen niet samen voor 

 



• Besluit 

o S-R modellen falen in het verklaren van belangrijke procedurele kennis en hebben dus een 
beperkte heuristische waarde (maar zijn toch nog populair) 

o MAAR: Onder bepaalde voorwaarden is KC wel conform voorspellingen S-R  

§ Bv.: geen US-revaluatie bij 2de orde conditionering 

 

2.1.2 S-S MODELLEN 

• Kern in S-S modellen 

o 1: US ontlokt een reactie 

o 2: CS-US komen samen voor 

o 3: CS-US relatie leidt tot associatie S (respresentatie 
CS) en S (representatie US) onder de juiste cognitieve 
vaardigheden 

à CR = activatie van de CS, resulteert in denken aan de US, en daarna de UR  

à !! Er wordt hier weldegelijk geleerd over de US!! 

o Bv.: Pavlov 
§ Bel (CS) à denken aan voedsel (US) à salivatie (UR) 

 
• Algemene evaluatie S-S modellen 

o US-revaluatie kan wel verklaart worden 

§ De CR is afhankelijk van de activatie van US 
§ Bv.: pavlov 

• Belletje (CS) doet denken aan voedsel (US), doet 
denken aan misselijkheid (UR) waardoor er niet 
gesaliveerd wordt (CR) 

• De link tussen de US en UR wordt doorbroken 

o Impact bredere context 
§ Secundaire taken – aandacht 

• Er is aandacht nodig vooraleer S-S relaties gemaakt kunnen worden 
• Bv.: je moet een secundaire taak uitvoeren tijdens de bel-voedsel paring, 

door het doen van iets anders gaan de bel-voedsel paringen minder impact 
hebben op je gedrag 

o Indirecte relaties: sensoriële pre-conditionering 

 

 

 

 

 
Belletje Mentale 

representatie 
belletje 

Denken aan 
lichtje 

Denken 
aan 

voedsel 

Activatie 
salivatie-
respons 

Salivatie 



o Maar nog problemen 
§ Waarom CR anders dan UR 
§ Waarom is “bewustzijn” CS-US relatie nodig? 

Oefenvraag: associaties zijn potentiële  

1. Moderatoren van leren 
2. Mediatoren van leren 
3. Regelmatigheden in de omgeving 
4. Leereffecten 

Oplossing: B 

Associaties zijn gesitueerd op het mentale niveau van verklaring. Volgens associatieve modellen mediëren ze 
de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 

 

• Voorbeeld S-S model = Rescorla-Wagner model 

o Basisidee 

§ Assumptie 1: Meer “leren” (wijziging asso sterkte) als aan/afwezigheid US 
onverwacht is 

• Verwachtingsdiscrepantie / Prediction error 

§ Assumptie 2: er worden S-S relaties gevormd 

§ Assumptie 3: wanneer leiden associaties tot verandering in gedrag? 
• ALTIJD: directe vertaling van associatiesterkte naar gedrag 

 
 
 

 

o Model is mathematisch geformuleerd 
§ Formalisatie met 1 CS:  ΔVA = αA β (λ - VA) 

• ΔVA = verandering in associatieve sterkte 
• Lambda = de werkelijke aanwezigheid van een prikkel 
• VA = de verwachte aanwezigheid van de prikkel 
• (λ - VA ) = verwachtingsdiscrepantie  

o Cijfervoorbeeld 1: acquisitie A+ 

 

 

 
§ Positieve waarde lambda duid aan dat er een US aanwezig is 
§ VA bij trial 1 = 0 à er is geen associatieve sterkte tussen US-CS 

• Grote verwachtingsdicrepantie 
§ Verwachtingsdiscrepantie wordt over trials heen steeds kleiner 
§ De associatieve sterkte na de vierde trial komt zeer goed overeen met lambda 



o Cijfervoorbeeld 2: extinctie A- 
 
 
 
 
 
 

§ Lambda = 0 à afwezigheid van de US 
§ Trial 5: grote verwachtingsdiscrepantie, men verwacht namelijk gezien de vorige 

trials dat er een US volgt na de CS 
§ Over de trials heen verwacht men steeds minder de US 

 

o Grafische voorstelling 

§ CS-US = acquisitie A+ 
• Eerste trials grote stijging in de 

grafiek 
• Naarmate er meer A+ trials zijn, zal 

de reactie bijna niet meer toenemen 
• Asymptoot: de werkelijkheid is gelijk 

aan de verwachting 
 

§ CS alleen = extinctie A- 
• Wanneer de US niet meer aangeboden wordt, zal de relatie tussen CS-US 

uitdoven 

§ Dit model kan spontaan herstel niet verklaren 

 

o Formalisatie met 2 CSn 

§ Formule (bv.: op AX+ trials) 
• ΔVA = αA β (λ - VAX) 
• ΔVx = αx β (λ - VAX) 
• VAX= som associatieve sterkte alle aanw. cues (A en X) 
• = Verwachting opbv alle aanw. cues  

 
§ Voorbeeld: blokkering 

• A+: VA ~ λ 
• AX+: VAX = VA +VX = λ + 0 = λ 
• ΔVx = αx β (λ - VAX) = 0 

§ Cijfervoorbeeld 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o Dit model heeft een .. 
§ Grote prediciteve waarde 
§ Grote heuristische waarden  

• Maar kan niet alles verklaren à bv.: spontaan herstel 
 

Oefenvraag: Indien AX+ trials gevolgd worden door A+ trials dan zal volgens het Rescorla-Wagner model de 
associatieve sterkte van X op de A+ trials: 

A. Stijgen 
B. Dalen 
C. Eerst stijgen en dan dalen 
D. Constant blijven 

Oplossing: D 

De associatieve sterkte van X zal enkel wijzigen op proefbeurten waarop X aanwezig is. Als de AX+ trials 
gevolgd worden door A+ trials, zal de associatieve sterkte van X niet wijzigen als gevolg van de A+ trials omdat 
X op die trials niet aanwezig is. Bovendien kunnen de A+ trials geen invloed hebben op de mate waarin de 
associatieve sterkte van X wijzigt op de AX+ trials omdat de A+ trials pas komen na de AX+ trials 

Ø Wanneer A+ eerst zou gaan, zou er wel een effect zijn à voorwaartse blokkering 
Ø Rescorla wagner kan geen achterwaartse blokkering verklaren 

 

• Voorbeeld S-S model: SOP model Wagner en Bouton 

o SOP = Sometimes Opponent Processes 

o Uitdoving is niet hetzelfde als afleren/vergeten 
§ Rescorla-Wagner à uitdoving = wissen van kennis 
§ Wagner à uitdoving = bijleren van kennis 

o Excitatorische én inhibitorische associatie 

§ Excitatorische associatie (+) 
• Activatie van de CS, leidt tot 

activatie van de US 

• Bv.: activatie van de belrepresentatie, maakt dat ook de 
voedselrepresentatie gevormd wordt = spreading of exitation 

• Hiervan spreekt Rescorla Wagner ook: acquisitiefase 

 



§ Inhibitorische associatie (-) 
• Bij activatie van de CS, wordt de representatie van de US geïnhibeerd 
• Bv.: de activatie van de belrepresentatie verminderd de 

voedselrepresentatie = spreading of inhibition 
 

o Als er aandacht is voor de CS dan … 

§ Wordt een excitatorische associatie gevormd bij de onverwachte aanwezigheid van 
de US 

§ Wordt een inhibitorische associatie gevormd bij de onverwachte afwezigheid van de 
US 
 

o Hoe werkt uitdoving? 

§ Wegens onverwachte afwezigheid van de US ontstaat een inhibitorische associatie 

§ Maar de exitatorische associatie blijft ook nog bestaan, wordt niet uitgewist 

§ De twee associaties hebben tegengestelde effecten en heffen elkaar op waardoor 
de CS-US representatie niet meer actief is 

§ Er treedt geen CR meer op 

§ Uitdoving is NIET het afleren van een associatie 

 

• Het model van Bouton 

o Inhibitorische associaties zijn contextafhankelijk 

o Een bepaalde context cue (bv.: rode kamer) kan 
er voor zorgen dat de inhibitorische associatie 
actief wordt 

o Dit model biedt een verklaring voor waarom 
uitdoving contextafhankelijk is 

§ Bv.: angst overwonnen bij therapeut maar thuis niet 

o Niet vergeten maar bijleren dat CS soms (in bepaalde context) niet gevolgd wordt door de US 

 

 

 

à Blauw = er wordt een exitatorische 
associatie gevormd (acquisitie) 

à Rood = inhibitorische associatie 
gevormd door onverwachte afwezigheid 
van de US 

à Blauw / groen = inhibitorische 
associatie is niet meer actief, de 
exitatorische associatie is enkel actief dus 
de CR verschijnt opnieuw 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het comparator model van Miller 

o Gaat uit van achterwaartse blokkering (backwards blocking) 
§ Voorwaartse blokkering: eerst A+ dan AX+ 
§ Achterwaartse blokkering: eerst AX+ dan A+ 

• De geconditioneerde reactie op X na de AX+ trials is zwakker wanneer de 
AX+ trials gevolgd worden door A+ trials 

o Rescorla-Wagner kan dit niet verklaren 

§ X heeft al een associatieve sterkte en dit kan niet veranderen op A+ trials want X is 
daar niet aanwezig 

§ Fout: in het echte leven kan informatie achteraf (retrospectief) gerevalueerd 
worden 

o De assumpties van het model 

§ Assumptie 1: contiguïteit is voldoende voor associatievorming 

§ Assumptie 2: er worden S-S associaties gevormd 

§ Assumptie 3: de performantie (gebruik van kennis) is afhankelijk van de vergelijking 
sterkte X-US en sterkte A-US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A, X en US zijn aanwezig 
o Contiguïteit is voldoende voor associatievorming 
o X-US associatie 
o X-A associatie (= within compound associatie) 
o A-US associatie 

• Gedrag (CR) wordt bepaald door de vergelijking van de associaties 
o X leidt tot directe activatie van de US 
o X leidt ook tot indirecte associatie van de US via A 
o CR afhankelijk van de vergelijking van de X-US en A-US relatie 

§ Verschil bepaalt de geconditioneerde relatie 

• Blokkering 
o Bijkomende A+ trials zorgen voor een versterking van de A-US associatie, waardoor het 

verschil tussen directe en indirecte activatie minder of zelfs omgekeerd wordt 

 

2.2 PROPOSITIONELE MODELLEN 

2.2.1 KERN  

 

 

 

Conditionering wordt gemedieerd door het vormen van proposities 

Propositie = een uitspraak over de werkelijkheid 

• Bevat een waarheidsgehalte/belief à mogelijk na gaan of een propositie waar is (ó associaties) 

• Ze zijn informationeel rijker, zeggen ons iets over de aard van de relatie (bv.: ik BEN goed vs ik WIL 
goed zijn) ó associaties zeggen gewoon dat ‘goed’ en ‘ik’ verbonden zijn maar niet op welke manier 

• Vorming van proposities gebeurt niet automatisch (bewustzijn en aandacht nodig) 
o Problem solving: o.b.v. de kennis die je hebt nieuwe hypotheses evalueren 



Bijvoorbeeld: hond van Pavlov 

 

 

 

 

 

 

Belief violation: onze verwachtingen worden geschonden, hierop reageren we 

• Bv.: hond reageert verrast wanneer het snoepje plots niet meer in de goochelaar zijn hand zit 
• Het gedrag dat ze stellen toont aan dat ze verwachten dat het brokje dan ergens anders moet zijn 

 

2.2.2 ALGEMENE EVALUATIE  

A. Heuristische waarde 

o Grote heuristische waarde  

o Invloed eigenschappen CS, US, intrinsieke relatie 

§ Impact via; 
v Aandacht (om problemen op te lossen heb je aandacht nodig) 

v Motivatie (naarmate US belangrijker is, zijn dieren meer gemotiveerd om 
aan problem solving te doen) 

v Hypotheses (het actief vormen van hypotheses kan een verklaring bieden 
voor de impact van intrinsieke relaties) 

a. Bv.: de relatie voedsel – misselijkheid wordt sneller geleerd dan 
voedsel – schok 

b. Vooraleer dieren leren, brengen ze kennis met zich mee. Ze weten 
al dat voedsel kan leiden tot misselijkheid 

o Ook willekeurig, irrationeel gedrag 

§ Proposities gaan niet noodzakelijk over rationeel gedrag, propositionele modellen 
kunnen ook verklaren dat irrationeel gedrag tot stand komt  

§ Leren komt tot stand door beliefs, maar die beliefs kunnen verkeerd zijn à leidt tot 
verkeerd gedrag 

§ Geen 2 systemen nodig om rationeel en irrationeel gedrag te verklaren 

o Eerst bewust oordeel CS-US relatie 

§ Vooraleer ze een impact kunnen hebben op gedrag, moeten proposities minstens 1x 
bewust geweest zijn 

o Verschillende organismes 

§ Niet alle dieren hebben proposities, maar sommige wel (bv.: ratten, vogels) 
§ Ze gebruiken beschikbare cognitieve vaardigheden 



o Impact secundaire taken 

§ Vertragen de klassieke conditionering want er is aandacht nodig voor problem 
solving / het ontdekken van verbanden 
 

B. Predictieve waarde 

o Grote predictieve waarde  

o Wanneer blokkering? 
§ Oefening 1 

v Sla: Allergische reactie 10/20 
v Sla + tomaat: allergische reactie 10/20 
v => allergisch voor tomaat? 
v Bijna zeker dat tomaat geen oorzaak is van de allergische reactie, tomaat 

voegt niks toe van intensiteit aan reactie (submaximale situatie) 
§ Oefening 2 

v Sla: Allergische reactie 10/10 
v Sla + tomaat: allergische reactie 10/10 
v => allergisch voor tomaat? 
v Maximale situatie, je kunt niet zien of de tomaat iets toevoegt aan de 

intensiteit aangezien de sla alleen al het maximale effect behaald 
 

C. Kritieken  

o Empirisch: Perruchet effect 
§ Dissociatie bewuste verwachting en geconditioneerde reactie 

v Het herhaald samengaan van prikkels leidt tot een sterkere CR maar een 
zwakkere belief 

v CR neemt toe als CS-US toeneemt 
v Belief neemt af als CS-US afneemt 

o Niet precies genoeg geformuleerd en dus niet falsicieerbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 3: OPERANTE CONDITIONERING  

ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES 

BASISTERMEN 

OC = het effect van regelmatigheden in het voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving 

DE DRIE TERMEN CONTINGENTIE 

Sd: R – Sr 

Sd: discriminatieve prikkel 

• Descriptief/procedureel: discrimineert tussen R-Sr en R-geenSr situaties 
o Kan 1 prikkel, een serie van prikkels of klasse van prikkels zijn 

§ Bv.: klasse “rood” à kleur is een eenheid die de klasse aflijnt 

• Functioneel: Sd heeft impact op gedrag omwille van het feit dat het de R-Sr relatie aangeeft 
o Sd: R-Sr (lichtje – duwen – voedsel) 
o GeenSd: R-geenSr (geen lichtje – duwen – geen voedsel) 
o R is frequenter na de Sd dan zonder Sd à Sd heeft dus een functie, beïnvloed het gedrag 

Sr: resultaat / reinforcer 

• Descriptief/procedureel: uitkomst van gedrag 
o Kan verwijzen naar één prikkel(1 brokje), een reeks prikkels (10 brokjes) of klasse stimuli 

(rode brokjes) 

• Functioneel: Sr heeft impact op gedrag omwille van de R-Sr relatie 
o Sr heeft een functie 

R: operant gedrag 

• Descriptief/procedureel: gedrag dat impact heeft op de omgeving (= operatie) 
o Kan verwijzen naar één gedrag (hendel duwen) maar ook naar reeks van gedragingen (code 

intikken) 
o Altijd klasse van gedrag afgelijnd door unit of behavior (=criterium) 

§ Bv.: vanaf de hendel 1 cm ingeduwd is, behoort dit tot de responsklasse 
§ Bv.: kracht van hendelduwen, vanaf kracht 10 ziet men de hendel als ingeduwd 

• Functioneel: gedrag dat afhankelijk is van de R-Sr relatie 
o = operante klasse 

 
 
 
 
 
 
 
 



TYPES VAN OPERANTE CONDITIONERING 

 

Leren = alle veranderingen van gedrag te wijten 
aan regelmatigheden in de omgeving 

Operante conditionering = verandering van gedrag 
tgv regelmatigheid in het voorkomen van gedrag 
en prikkels 

Straf = afname in gedrag  

Bekrachtiging = toename in gedrag 

Vermijdingsleren = toename in gedrag om zo een 
onaangename prikkel te vermijden 

Ontspanningsleren = toename in gedrag voor het 
stoppen van een prikkel 

 

PROCEDURES 

AFZONDERLIJKE TRIALS METHODE 

A. Thorndike puzzle box 
o Kat in box à aan lus trekken à vis 
o Elke keer opnieuw, afzonderlijke trials 

 
B. Doolhof 

o Startpositie à zoeken à voedsel 
o Elke keer opnieuw starten 

= tijdrovend + enkel snelheid als afhankelijke variabele 

 

VRIJE-OPERANTE METHODE 

A. Skinner: doolhof met automatisch terugbrengen van dier naar start 
o = efficiënt + frequentie als afhankelijke variabele 

B. Skinner box: vrij om gedrag te stellen 

 

 

 

 

 



1. FUNCTIONELE KENNIS 

1.1 AARD VAN DE STIMULI 

1.1.1 OC IS ALGEMEEN 

• Verschillende (klassen van) stimuli / gebeurtenissen 
o Sd à bv.: lokaal 
o R à bv.: stilte 
o Sr à bv.: waardering 

• Illustratie: sensory reinforcement 
o = gewoon het feit dat mensen een gedrag stellen om stimulatie te krijgen 
o Bv.: op hendel duwen om treintje te laten rondrijden 

1.1.2 IMPACT EIGENSCHAPPEN SD, SR, R-SR EN SD-R OP DE MATE VAN CONDITIONERING 

• Intensiteit Sd, Sr 

o Hoe intenser de stimuli/het resultaat hoe beter men leert 
o Verandering intensiteit 

§ Straf heeft meer effect als die direct intens van aard is 

§ Bv.: zware verkeersboete doet mensen meer leren dan eerst een milde boete en 
daarna een zware (maatschappelijk belangrijk) 

§ Bv.: eerst rat de R-voedsel relatie leren, daarna het gedrag straffen d.m.v. schok. Als 
we direct een intense schok toedienen daalt de frequentie in gedrag veel meer dan 
wanneer we eerst een zwakke gevolgd door een intense schok aanbieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

• R-Sr 
o Rol van intrinsieke relatie à interactie tussen aard respons (R) en de uitkomst (Sr) 
o Sevenster: onderzoek stekelbaarzen 

§ Mannetje kan twee soorten gedragingen stellen, aan de andere helft van de bokaal 
verschijnt ofwel een mannetje ofwel een vrouwtje 

§ Zwemmen door ring gevolgd door vrouwtje à gedrag neemt toe 
§ Bijten op staafje gevolgd door mannetje à gedrag neemt toe 
§ Maar als bv zwemmen gevolgd wordt door mannetje zien we slechts een kleine 

conditionering. Oorzaak: we leren vlugger als R compatibel is met Sr 



o Vermijdingsleren: gedrag neemt toe, omdat het de kans van de aanwezigheid van een 
aversieve prikkel verminderd 
 

• Selectiviteit in impact Sd-R relatie 

o Bv.: thermos die aangeeft rood = drukken 

§ De knoppen op een thermos geven aan wanneer gedrag zal leiden tot een uitkomst 
• Open = je krijgt koffie 
• Dicht = je krijgt geen koffie 

§ Soms duiden thermoskannen via blauw-rood aan of de kan open is of niet 
• Mensen leren minder snel dan rood betekend dat je koffie kan krijgen, ze 

leren sneller dat bij de kleur blauw de kan open is 

 

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

Aard van verandering in gedrag: toename of afname 

• Bekrachtiging: toename in gedrag 
• Straf: afname in gedrag 

Welke Sr functioneren als bekrachtigers? 

Sr is een bekrachtiger als het leidt tot toename van gedrag 

Bekrachtiger ≠ beloning  

• Beloning impliceert de verklaring van WAAROM iets functioneert als bekrachtiger (= mentaal niveau) 
• Terwijl een bekrachtiger = functioneel niveau 

 

1. Thorndike 

o Law of effect = gedrag gekoppeld aan een positief resultaat zal vaker voorkomen en 
andersom 

o Bekrachtiging indien R resulteert in een positieve Sr  
§ Gedrag à bekrachtiging à beloning 

o Straf indien R resulteert in negatieve Sr  

o Maar wat zijn positieve / negatieve Sr? 
§ Niet universeel bv.: Masochisme 

v Vinden pijn leuk, zien het als bekrachtiger 
 

2. Hull’s drive theorie 

o Positieve prikkels zijn prikkels die voldoen aan een huidige behoefte 
§ Bekrachtiging als de Sr het optimale niveau van de behoefte dichterbij brengt 

o Gevaar: cirkelredenering 
o Gaat over de mentale verklaring, niet over het beschrijven van prikkels die functioneren als 

bekrachtigers 
 

3. Neuronale verklaring 

o Positieve prikkels zijn prikkels die dopamine doen produceren 
o Maar wat als een stimulus die dopimane ontlokt, functioneert als straf? 



4. Premack 

o We moeten Sr niet zien als prikkel, maar als gedrag 
§ Bv.: de uitkomst van op de hendel duwen is niet voedsel, maar de kans om te eten 

o Gedragingen verschillen in natuurlijke frequentie 

o Bekrachtiging als de natuurlijke frequentie van Sr groter is dan de natuurlijke frequentie R 
§ Bv.: voor een rat is natuurlijke frequentie van eten (Sr) is groter dan de natuurlijke 

frequentie van op een hendel duwen (R) à er treedt bekrachtiging op 

§ We doen iets voor iets wat we liever willen doen (eten) 
 

5. Respons deprivatie 

o Natuurlijke én situationele frequentie van Sr 

o Er kan een begrenzing zijn van de frequentie van Sr door de situatie 

§ Je kan niet zomaar doen wat je wilt, er zijn limieten gesteld 

o Bekrachtiger indien situationele frequentie < natuurlijke frequentie 

§ Bv.: door de coronacrisis is de situationele frequentie van op café gaan (hoe vaak we 
KUNNEN) lager dan de natuurlijke frequentie (hoe vaak we WILLEN) à café als 
bekrachtiger 

§ Minder “kunnen doen” dan je het “wilt doen” 

o Straf indien situationele frequentie > natuurlijke frequentie 

o Voedsel als Sr wanneer er geen voedsel is, maar niet als er veel voedsel is 

§ Test: als de rat op de hendel duwt en enorm veel voedsel krijgt voor de hele maand, 
dan zal die een maand lang niet meer op de hendel duwen  

 

Maar … hoe natuurlijke en situationele frequentie vaststellen? 

Conclusie: je kan niet vooraf 100% zeker zijn of een prikkel zal functioneren als bekrachtiger of als straf 

• Altijd afweging R en Sr 
• Steeds afhankelijk van de situatie = contextualisme 

 

Veranderingen in eigenschappen Sr; Sr-revaluatie 

• Fase 1: acquisitie 
o Hendel à voedsel 
o Ketting à suikerwater 

• Fase 2: herevaluatie 
o Voedsel OF suikerwater à misselijkheid 

• Fase 3: testfase 
o Minder hendel duwen als voedsel slecht 
o Minder ketting trekken als water slecht 

 

 



 

 

 

1.2 AARD VAN GEOBSERVEERD GEDRAG 

1.2.1 INVLOED OP WILLEKEURIG ÉN ONWILLEKEURIG GEDRAG 

• Onrechtstreeks (via willekeurig gedrag) 
o Bv.: hartslag – geld  
o Als je hartslag boven 100 is krijg je €5 
o Willekeurig gedrag: op en neer springen om hartslag te doen stijgen 

• Rechtstreeks (zonder willekeurig gedrag, geen tussenliggend hulpmiddel) 
o Miller: hartslag – stimulatie  
o Indien hartslag boven gewenste waarde is een stimulatie in bepaalde hersencentra 

§ Moeilijk te repliceren 
§ Biofeedback: mensen zijn in staat autonome reacties te controleren 

 

1.2.2 AARD VAN VERADERING IN GEDRAG 

• Allerlei aspecten van bestaand gedrag 
o Frequentie 
o Kracht 
o Creativiteit 
o Snelheid 
o Unit of behavior is cruciaal 

§ R = operante KLASSE (nooit individueel gedrag) 
• WAT wordt bekrachtigd? 
• Bv.: nieuwe manier van drukken of gewoon drukken 
• Bv.: drukken met veel tussenpozen of gewoon drukken? 

§ Welke eenheid van gedrag je gebruikt om de responsklasse af te lijnen, zal ook 
bepalen wat voor soort verandering in gedrag je zal krijgen wanneer je die 
responsklasse laat volgen door bepaalde uitkomsten 
 

• Creëeren van nieuw gedrag: shaping 
o = stelselmatige veranderingen in gedrag ontstaan door het stapsgewijs veranderen van de 

eenheid van gedrag 

Antwoord: D Antwoord: A 



o Voorbeeld 

§ Tijdens een eerste fase wordt een bekrachtiger toegediend telkens dat de rat op 
een hendel duwt, ongeacht hoe hard dat de rat duwt. Hij duwt gemiddeld met een 
kracht van 20, men wil de rat leren drukken met een kracht van 80 

§ Tijdens een tweede fase wordt een bekrachtiger enkel toegediend indien de rat 
duwt met een kracht van 50 of meer. Hierdoor zal de rat harder beginnen duwen 

§ We kunnen het criterium steeds verderop opschuiven, zodat uiteindelijk de 
gewenste kracht bekomen wordt  

§ Op deze manier is dus een nieuw gedrag tot stand gebracht dat voordien nooit 
voorkomen. Dergelijke shaping kan stap voor stap verdergezet worden 

o We kunnen volledig nieuw gedrag aanleren door het stelselmatig veranderen van de unit of 
behavior 

 

 

 

 

 

 

 

o Shaping in het dagelijkse leven 

§ Bv.: leren rijden met fiets (trappen, sturen, evenwicht) 

o Merk op dat shaping kan gezien worden als de ontogentische evolutie van nieuw gedrag (= 
de ontwikkeling van een nieuw gedrag tijdens het leven van een organisme) 

o Ook shaping is afhankelijk van variabiliteit. Er moeten verschillende gedragingen voorkomen 
opdat het gewenste gedrag kan beloond worden 

 

• Samenhang van verschillende veranderingen in gedrag 

o Onbewuste operante conditionering: verbal conditioning 
§ In studies probeerde men het taalgebruik van een PP te beïnvloeden door verbale 

bekrachtigers te geven à “uhhu” nadat pp meervoud gebruikte  

§ Uit de resultaten bleek dat dit resulteerde in een stijging in de frequentie van het 
gebruik van meervouden en de PP waren zich niet bewust van dit verband 

o Kritiek: gecorreleerde verbanden 

§ De proefleider bepaalt de regel dat wanneer meervoud wordt gebruikt, hij 
bevestigend reageert. 

§ De participant praat over juwelEN, hij merkt dat bevestigend wordt gereageerd dus 
hij blijft over juwelen praten, zonder zich bewust te zijn van de meervoudregel 

§ De proefpersoon had een ander gecorreleerd verband geleerd: verbanden die 
verschillen van elkaar, maar wel tot gelijkaardige veranderingen in gedrag leiden 



o Een bewustzijnstest moet ALLE mogelijke relevante kennis onderzoeken, niet enkel de 
bedoelde regel 

§ = information criterion 

o Skinner: onderscheid tussen rule-governed vs contingency based behavior 

§ Contingency based behavior = meestal bij niet-menselijke dieren, gedrag is een 
weerspiegeling van de verbanden in de omgeving 

§ Rule governed behavior = bij mensen, gedrag is in lijn met de regels die de persoon 
ziet over de omgeving, in plaats van de feitelijke contingenties 

 

1.3 EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

• Operante conditionering is zeer algemeen: van ratten tot mensen tot fruitvliegjes 

• Maar welk organisme bestudeert, bepaalt welke resultaten je zal zien 

o Iedere diersoort heeft bepaalde intrinsieke relaties die sneller geleerd worden dan andere 

o Genen wellicht belangrijk 

 

1.4 INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

1.4.1 ANDERE SD: R-SR RELATIES 

Elk gedrag is afhankelijk van welke andere keuzes er nog zijn. Gedrag is één optie, uit zeer verschillende 
mogelijkheden 

• Operante conditionering wordt beïnvloed door de bredere context: welke andere opties aanwezig zijn 
en wat de gevolgen zijn van die andere opties 

DRO en DOE 

• DRO = differential reinforcement of other behavior 
o We bekrachtigen gedrag, dat incompatibel is met het ongewenste gedrag 
o Bv.: een autitisch kind mutuleert zich, we willen dat hij daarmee stopt 

§ We bekrachtigen het kind wanneer hij stil zit (en dus niet mutuleert) 
§ Hij zal steeds meer stil zitten, waardoor het mutuleren afneemt 

• DOE = Differential outcome effect 
o Unieke uitkomsten hebben meer impact; beter leren 

 

à de conditionering zal vlotter verlopen 
in conditie 2 

à leren gaat sneller wanneer de 
uitkomsten verschillend zijn 

 

 



1.4.2 SR-VORMENDE INGREPEN 

De context beïnvloedt de mate waarin Sr functioneert als een bekrachtiger 

• Bv.: voedseldeprivatie 

o Vooraleer we de rat in de box plaatsen, geven we hem een tijdje geen eten 

o Door nu op de hendel te drukken en voedsel te krijgen, is de bekrachtigende waarde van Sr 
(voedsel) vergroot 

o Deprivatie versterkt de bekrachtigende waarde van voedsel à het verhoogt de motivatie om 
voedsel te zoeken ( = cognitieve verklaring) 

 

• Niet enkel bij aangeboren zaken, ook aangeleerd 
o Bv.: wanneer mensen koffie ruiken, zullen ze meer gemotiveerd zijn om koffie te gaan kopen 

in de winkel om de hoek dan wanneer ze geen koffie ruiken 
o Geur zorgt dat het krijgen van koffie een grotere bekrachtiger wordt 

 

Sd versus Sr-vormend 

• Sd = duidt aan wanneer er een R-Sr relatie is 
o Leidt tot een stijging in gedrag 

• Sr-vormend = gaat over de functie van een prikkel. Kan voor een toename in gedrag zorgen omdat het 
aangeeft dat een uitkomst zeer bekrachtigend is 

à Onderscheid procedure (Sd) en effect (Sr-vormend)  

à Maar Sd kan ook een Sr-vormend effect hebben 

• 1 prikkel kan meerdere functies hebben 

 

2. MENTALE PROCES THEORIEËN 

Doel: Verklaren van functionele kennis OC 

Twee types: 

• Associatieve modellen: 
o S-R 
o R - Sr, Sd - Sr 

• Propositionele modellen 
 

2.1 ASSOCIATIEVE MODELLEN 

= Vormen van een associatie is 
noodzakelijk zodat een verband tussen 
gedrag en respons kan leiden tot 
verandering in gedrag 

2 types van associaties:  (1) S - R  OF (2) R - Sr en Sd - Sr 



2.1.1 S-R MODELLLEN 

De kern van de S-R modellen 

1. We leren niet over Sr, maar DOOR Sr 

o In de associatie Sd – R wordt niets geleerd over de 
uitkomst, de rol van de Sr is om de relatie tussen Sd 
en R tot stand te brengen. Het is de cement van de 
relatie 

2. De oorzaak (Sd) is aanwezig VOOR het gedrag 

o Enkel reëele / fysieke dingen in het hier en nu kunnen onmiddelijke oorzaken zijn 

o = mechanistisch denken = contiguous causation 
o Enkel Sd kan de oorzaak zijn van R, Sr is er pas na R 

ó functional causation = maakt niet uit of een oorzaak in het hier en nu is of in het verre   
verleden (= skinner) 

 

Voorbeeld: twee-factoren model van Mowrer 

• Ontsnappings- en vermijdingsleren: R leidt tot afwezigheid negatieve Sr 
o = bekrachtiging = toename frequentie R 

• Voorbeeld Shuttlebox: ontsnappingsleren 
o Lichtje in ruimte geeft aan dat een schok zal komen 
o Wanneer de rat door het deurtje loopt, stopt de schok 
o De rat loopt weg NADAT de schok is aangeboden, gedrag is afhankelijk van het beeindigen 

van de stimulus 

• Voorbeeld Shuttlebox: vermijdingsleren 
o Wanneer de rat het lichtje ziet loopt hij al naar de andere ruimte vooraleer de schok wordt 

aangeboden 
o Gedrag is afhankelijk van het voorkomen van de stimulus 

à Vermijdingsleren vormt een probleem voor de S-R modellen: er is geen fysieke schok (Sr) aanwezig + men 
kan de schok dus niet fysiek stoppen 

Oplossing Mowrer: 2 factoren theorie van vermijdingsleren 

• Twee factoren = twee vormen van leren = niet enkel werken met OC maar ook met KC 

• Tijdens ontsnapping 
o OC: lichtje-lopen associatie versterkt door stoppen van schok = S-R visie 
o KC: lichtje-vrees associatie versterkt door samen voorkomen lichtje en vrees die ontlokt 

wordt door schok 

• Tijdens vermijding 
o OC: lichtje-lopen associatie versterkt door stoppen van geconditioneerde vrees voor lichtje 
o Omwille van KC is er een bekrachtigend element tijdens vermijding: stoppen van vrees 

 

 



Evaluatie 2 factoren model 

• (blijvend) succes 2 factoren model: stoppen van vrees als bron van bekrachtiging => fear of fear  

• Problemen 2 factoren model 
o Geconditioneerde vrees zou moeten uitdoven en dus ook vermijdingsgedrag moeten 

uitdoven 
o Stoppen vrees als Sr is maar tijdelijke oplossing 

o Problemen met S-R verklaring KC (vb., CR verschilt van UR: vb., vrees vs. pijn) 
§ Hij zegt dat vrees tot de ongeconditonereerde respons (UR) op de schok behoort. 

Maar een schok ontlokt geen vrees maar pijn 

 

Algemene evaluatie S-R modellen 

Verschillende aspecten van procedurele kennis kunnen niet verklaard worden 

• Sr- revaluatie 

o Sr representatie medieert OC 

o MAAR: soms geeft Sr-revaluatie geen effect 

§ Bv.: habits na veel oefening: men maakt de aquisitiefase zeer lang, waardoor Sr- 
revaluatie geen effect meer heeft, je bent het verband zo gewoon 

§ Maar moeilijk om zeker te zijn van habits 
• “Als er geen Sr-revaluatie effect is, dan is het een habit” 

• McFarlane: zwemmen of wandelen naar voedsel 

o Een rat leert zwemmen naar een eiland met voedsel, wanneer het water wordt weggehaald, 
loopt het ratje richting het eiland 

o Ze leren niet HOE ze moeten bewegen: niet leren van motorische R 

o Ze leren dat ze het voedsel moeten benaderen 

 

2.1.2 R-SR EN SD-SR MODELLEN 

De kern van R-Sr modellen 

• Leren OVER Sr 
o Gedrag is gericht op het verkrijgen van Sr 

• Ideomotortheory: activatie Sr activeert R (zie afbeelding) 
o In de omgeving zie je voedsel (Sr), dit doet je denken aan voedsel 
o Deze gedachte van voedsel doet je denken aan een bepaald gedrag (R) 
o Denken aan een bepaalde respons leidt tot 

het stellen van die respons 

• Maar weinig uitgewerkte R-Sr modellen 
o Studie KC is makkelijker 
o Geloof dat vorming R-Sr = vorming S-S 

• Maar R-Sr is niet voldoende: zie rol Sd  

 



Er zijn twee manieren waarop Sd invloed kan hebben in een R-Sr model 

1. Context afhankelijke R-Sr associaties 

o “feature positive” 

§ Als het lichtje (= de feature) brandt, dan wordt het 
duwen op de hendel gevolgd door voedsel 

§ De Sd activeert de associatie tussen R – Sr 

o “feature negative” 

§ Als het lichtje (= de feature) brandt, dan wordt het 
duwen op de hendel NIET gevolgd door voedsel 

v Er wordt een inhibitorische associatie gevormd  
v Wanneer het lampje brandt en men denkt aan 

voedsel, gaat men niet op de hendel duwen 

§ Als het lichtje NIET brandt, wordt het duwen op de hendel gevolgd door voedsel 
v Er wordt een excitatorische associatie gevormd 
v Als het lichtje niet brandt en je denkt aan voedsel, gaat men aan de hendel 

duwen 

 
2. Vorming van Sd-Sr associaties 

o Impact Sd via activatie Sr 
§ Omgeving: je ziet een lichtje (Sd), dit 

zorgt voor een mentale representatie 
van Sd 

§ Denken aan de Sd leidt tot denken aan 
de Sr 

§ Denken aan de Sr leidt tot denken aan 
de R wat op zich leidt tot het hendel 
duwen 

o Dickinson: combinatie Sd-R en R-Sr 
§ Sd à R à Sr à R 
§ Bv.: zien hendel doet denken aan drukken wat doet denken aan (lekker) voedsel wat 

nog meer doet denken aan drukken 
§ = schakel van associaties 

 

 

 

 

 

 

 



GASTLES: BELANGRIJKSTE ZAKEN 

VIER VERSCHILLENDE SOORTEN OPERANTE CONTINGENTIES 

• Bekrachtiging = gedrag neemt toe 
• Straf = gedrag neemt af 
• Positief = iets wordt toegevoegd 
• Negatief = iets wordt weggehaald 

 

Positieve bekrachtiging = gedrag neemt toe door het toedienen van een positieve stimulus 

• Bv.: je drukt op de knop en je krijgt €50 à stijging gedrag 

Positieve straf = gedrag neemt af door het toedienen van een onaangename stimulus 
• Bv.: je drukt op de knop en krijgt een klap à afname gedrag 

Negatieve bekrachtiging = gedrag neemt toe door het wegnemen van een onaangename stimulus 
• Bv.: je drukt op de knop en krijgt zeker geen klap à stijging gedrag 
• Ontsnappingsgedrag = stoppen Sr 
• Vermijdingsgedrag = reductie van de kans op Sr 

Negatieve straf = gedrag neemt af door het wegnemen van een aangename stimulus 
• Bv.: je drukt op de knop en verliest €50 à afname gedrag 

 

OEFENING 

1. Jouw vriend of vriendin zegt “Ik hou van jou” (Sr) nadat jij iets voor hem of haar hebt gedaan (R). Je 
merkt dat jij dat steeds meer doet. is dit verandering in gedrag een voorbeeld van... 

a. Positieve bekrachtiging 

2. Wanneer jij de keuken na een gek feest opruimt, dan kunt je conflicten met je huisgenoot ontsnappen 
of vermijden. Als een gevolg, heb je in de toekomst na je feestjes meer kans om op te ruimen. Dit is 
een voorbeeld van… 

a. Negatieve bekrachtiging 

3. Je krijgt in Gent een boete voor te hard rijden. Als een gevolg, zal je in de toekomst in Gent minder 
snel te hard rijden. Is dit een voorbeeld van... 

a. Positieve straf 

4. Je partner bedriegen leidt tot het einde van je relatie. Als gevolg hiervan zult je in de toekomst minder 
snel vreemdgaan als je een relatie hebt. Dit is een voorbeeld van... 

a. Negatieve straf 

 

 



SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING 

• Continue bekrachtiging: R steeds gevolgd door Sr 
o Bv.: iedere keer wanneer je hond een pootje geeft, geef je een snoepje 

• Partiële bekrachtiging: R soms gevolgd door Sr 

o Vier types van partiële bekrachtiging 

§ Fixed ratio = vaste hoeveelheid tussen hoeveelheid R’s en hoeveelheid Sr-en 

v Bv.: FR = 1:4 à je geeft je hond 1 koekje, wanneer hij 4 keer een pootje 
heeft gegeven 

§ Variabele ratio = variabele ratio tussen hoeveelheid R-en en hoeveelheid Sr-en 

v Bv.: VR = 1:5 à soms 1 koekje voor 3x pootje, soms koekje voor 7x pootje, 
maar gemiddeld 1 koekje per 5x pootje gegeven 

§ Fixed interval = eerste gedrag na een bepaald vast interval wordt bekrachtigd 

v Bv.: FI20 = de eerste swipe op tinder na een interval van 20 minuten, is een 
match 

v Bv.: het eerste pootje na een interval van 20 minuten is een koekje 

§ Variabel interval = eerste gedrag na een variabel interval wordt bekrachtigd 

v Bv.: VI60 à soms eerste R na 40 s, soms na 120s, maar gemiddeld na 60 s 

 

 

Bekrachtigingsschema’s motiveren gedrag 

 

à Ratio schema's presteren meestal beter dan intervalschema’s 

• Ratioschema's leiden tot een hogere mate van reageren die moeilijker te onderdrukken is dan 
intervalschema's 

 

à Variabele schema’s presteren meestal beter dan fixed schema’s 

• Een schema met een variabele ratio leidt tot persistent gedrag (sterk en persistent gedrag wordt vaak 
bestempeld als "zeer gemotiveerd") 

 

 



OEFENING 

1. Een kind wordt eenmaal per week (op zaterdag) beloond als hun kamer wordt opgeruimd. Welke 
soort schema is dit? 

a. Fixed interval 
 

2. Elke keer dat u geld in de automaat steekt, ontvangt u uw snoepreep. Welke soort schema is dit? 

a. Fixed ratio 
 

3. Wachten op het nemen van een lift wordt bekrachtigd volgens… 

a. Variable interval 
 

4. Je moet je vriend Jietske ongeveer 3 keer e-mailen voordat zij je terugmailt. Na je derde e-mail blijft 
zij echter meestal reageren. Welke soort schema is dit? 

a. Variable ratio 

 

INVLOED VAN SCHEMA’S OP KEUZEGEDRAG 

Als twee gedragingen mogelijk zijn, welk gedrag kiest men dan? 

• Antwoord leerpsychologie: Is afhankelijk van Sr die op gedrag volgen en schema’s die gedragingen 
koppelen aan Sr 

!! PROCEDURELE THEORIE: MATCHING LAW 

 

 

• R = rate of responding 
• r = rate of reinforcement 

Wanneer we voorspellen of iemand gedrag A of gedrag B zal stellen, moeten we kijken hoeveel bekrachtigers 
er verbonden zijn aan A en B 

• Als er geen specifieke voorkeur voor A of B is, dan zal de ratio gelijk zijn aan .5.  

• Voorkeur voor A of B leidt naar een ratio groter of kleiner dan .50 

 

Voorbeeld 

Stel voor dat je thuis met een vriend bent. Er zijn twee alternatieve opties op de televisie: Undercover en How 
I Met Your Mother. En elke optie is verbonden met een bepaalde bekrachtigenswaarde: er zijn ongeveer zes 
boeiende momenten per uur als je naar Undercover kijkt en allen twee per uur als je naar HIMYM.  

à Met deze bekrachtigingsschema’s is rA (Undercover) maximaal gelijk aan 6 bekrachtigingen per uur en 
rB (HIMYM) aan 2. Daarom is rA / (rA + rB) = 6/8 = .75. Je kunt dus voorspellen dat – in principe - jullie 
zullen ¾ van jouw tijd naar Undercover en ¼ naar HIMYM kijken 

 



• Maar merk op dat de matching law enkel geldig is onder bepaalde voorwaarden 
o Deze wetmatigheid is enkel geldig bij variabele interval schema’s 

• Belangrijk model voor menselijke keuzes: Behavioral economics 

• Voorbeeld van een belangrijke bijkomende factor: onmiddellijkheid van beloning: concurrent-chain  
o Als mensen moeten kiezen tussen nu €5 krijgen of €50 binnen een jaar, kiezen ze voor de €5 

 

CONCURRENT CHAINS – ZELFCONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

Als de proefdieren een keuze krijgen tussen een onmiddellijke kleine beloning en een uitgestelde grotere 
beloning, kiezen ze meestal voor de onmiddellijke beloning. 

In de studie van Rachlin en Green de proefdieren werden geconfronteerd met twee druksleutels. Drukken op 
de eerste sleutel leidt tot een kleine beloning en drukken op de tweede sleutel leid tot een grotere beloning. 
Na het drukken op en sleutel was er een wachtperiode, maar deze periode was langer voor de grote dan kleine 
beloning. In dit geval was er een voorkeur voor de grotere beloning ondanks het feit dat de dieren langer 
moesten wachten dan op de kleine beloning 

 

INDIRECTE VERBANDEN 

Tussen R en Sr: secundaire bekrachtiging 

• Primaire Sr: voldoen aan primaire behoefte 
o Bv.: voedsel, drinken, seks 

• Secundaire Sr: 2 soorten 
o Ze komen samen voor met een primaire bekrachtiger 

§ Bv.: een toon wordt gevolgd door voedsel, de toon is niet op zich een bekrachtiger 
maar enkel omdat het vroeger geassocieerd werd met een primaire bekrachtiger zal 
hij op de knop drukken om de toon af te spelen 

o Ze kunnen gebruikt worden om een andere (primaire) bekrachtiger te bekomen 
§ De secundaire Sr is een token die kan worden ingeruild voor een Sr die heel 

belangrijk is (bv.: geld à voedsel kopen) 
§ Bv.: aapjes: d.m.v. een steen te geven aan de proefleider, kunnen ze een druif 

krijgen (steen = token) 



VERANDERING IN DE AARD VAN HET VERBAND 

GEEN VERBAND GEVOLGD DOOR VERBAND  

 

 

 

 

 

 

 

Een goed voorbeeld is aangeleerde hulpeloosheid. Neem het experiment van Seligman & Maier. Hier werden 
twee groepen honden blootgesteld aan een experiment dat in twee fases ingedeeld was 

• In de eerste fase wordt een elektrische schok toegediend aan één groep honden. Deze schok stopte 
wanneer de honden drukten op een knop 

• De tweede groep krijgen ook een schok maar ze kunnen niks doen om het te ontsnapping. In deze 
groep wordt er dus een niet-contingente relatie tussen knop duwen en schok 

Tijdens een tweede fase moeten beide groepen een vermijden gedrag aanleren (spring van een kant van het 
shuttle box tot het andere). Dit wordt wel door de eerste maar niet door de tweede groep aangeleerd. Zij 
denken dat er geen relatie is tussen gedrag en het stoppen van de schok 

 

VERBAND GEVOLGD DOOR GEEN VERBAND  

Wanneer een R-Sr verband aanwezig is, zal dit leiden tot een verandering in gedrag. Deze verandering noemt 
men acquisitie. Wanneer de contingentie tussen R en Sr wordt doorbroken dan zal de aangeleerde 
verandering in gedrag opnieuw verdwijnen. Dit effect noemt men uitdoving 

• Vaak is er (direct na de start van de uitdovingsprocedure) een korte periode waarin er een stijging is in 
de frequentie van R. Deze “extinction burst” wordt vaak gevolgd door een toename in het variabiliteit 
van gedrag 

• Het soort schema van bekrachtiging is belangrijk hier: continue of partiële bekrachtiging. Wanneer 
een bepaald gedrag tijdens een eerste fase steeds gevolgd wordt door een bekrachtiger (CRF) en in 
een tweede fase hetzelfde gedrag niet meer gevolgd wordt door de bekrachtiger (extinctie), dan zal 
de frequentie van het gedrag vrij snel afnemen. 

• Wanneer een gedrag tijdens de eerste fase partieel bekrachtigd wordt, zal het gedrag tijdens extinctie 
minder snel verdwijnen. Het feit dat extinctie minder effectief is na partiële dan na consistente 
bekrachtiging noemt men het partial-reinforcement extinction effect.  

 



 

 

 

 

 

 

 

AFHANKELIJK VAN CONTEXT 

• Sd: discrimineert tussen situaties waarin R-Sr relatie verschilt 

• Verschillende functies Sd 

o Geeft aan wanneer R gevolgd door Sr (wel/niet) 

o Geeft aan volgens welk schema 

 

Stimuluscontrole 

Er zijn drie verschillende soorten stimuluscontrole 

1. Non relational responding  

o Gedrag onder controle door één discrete stimulus 

o Bv.: procedure à als licht (Sd): dan zal drukken op knop (R) gevolgd worden door geld (Sr) 

o Bv.: effect à frequentie knop drukken neemt toe als lichtje brandt (gedrag onder controle 
van lichtje) 

 
2. Niet arbitrair relationeel responding 

o Controle door niet-arbitraire relatie tussen twee prikkels 

o Bv.: “gelijk”, “verschillend”, “groter dan” 

o Tijdens de trainingfaze zijn er twee sets van stimuli: (1) en (2). Het drukken op de linkerknop 
wordt gevolgd door een beloning als de linkerstimulus onderaan identiek is aan de stimulus 
bovenaan. Hetzelfde geldt voor de rechterknop 

o Tijdens de testfaze krijgen de deelnemers stimuli die niet werden aangeboden tijdens de 
trainings faze. Maar het gedrag staat niet onder controle van de bovenste stimulus maar wel 
van de relatie tussen de bovenste en onderste stimuli. 

o Het is niet-arbitrair omdat het gebaseerd is op 
de relatie tussen fysieke kenmerken van twee 
stimuli 

 

 

 



3. Arbitrair relationeel responding 

o Controle door arbitraire relatie tussen twee prikkels 

o De relatie is deze keer arbitrair omdat het los staat van de kenmerken van de prikkels 

o In essentie met dit soort stimulus controle gedraagt men ALSOF twee prikkels op een 
bepaalde manier gerelateerd zijn 

o Tijdens de trainingfaze leren de deelnemers om bij sample A te kiezen voor stimulus B. En bij 
sample B te kiezen voor stimulus C  

§ Bv.: als je Homer Simpson als sample krijgt, moet je voor de professor kiezen 

o Tijdens een volgende testfaze zullen meestel deelnemers A kiezen wanneer B een sample 
stimulus is, en B kiezen wanneer C een sample is, ondanks het feit dat deze respons werden 
nooit bekrachtigd 

§ Bv.: als ze nu ze professor als sample krijgen, zullen ze Homer Simpson kiezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEFENINGEN 

1) Het is Gezonde Eetdag op de universiteit. Je komt naar de cafetaria en ziet een tafel met fruit erop. Je mag 
één stuk gratis meenemen. Je kijkt naar de tafel, ziet het grootste stuk fruit en beslist dat mee te nemen. Dit is 
een voorbeeld van … 

1. Niet-relationele stimuluscontrole 
2. Niet-arbitrair toepasbaar relationele stimuluscontrole 
3. Arbitrair toepasbaar relationele stimuluscontrole 

Antwoord: 2 

 

2) Je bezoekt de VS en gaat naar de bank voor geld? Ze vertellen je het 
volgende: 

Je besluit om meer dimes dan nickels te vragen, ookal zijn nickels fysiek groter 
dan dimes. Dit is een voorbeeld van… 

Antwoord: arbitrair relationele stimulus controle 

 



2.2 PROPOSITIONELE MODELLEN 

2.2.1 DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

De mens formuleert actief hypotheses over hoe de wereld er uit zien en hoe zijn gedrag daar invloed op heeft 

• = causaal redeneren 
• Ook kinderen gaan als kleine amateurwetenschapper op zoek naar hoe de wereld in elkaar zit 

Ons gedrag is afhankelijk van onze proposities over R-Sr relaties die men als waar beschouwt 

 

Kritiek op propositionele modellen: het kan toch niet dat dieren zo op zoek gaan naar hoe de wereld ineen zit? 

• ó Lovibond 
o Voorbeeld shuttlebox: ratten vormen beliefs 

o 1) als lichtje in ruimte A brandt, komt schok 

o 2) schok komt niet als ik doorloop naar ruimte B 

o Uit deze proposities leidt het beest af dat het 
goed is om naar ruimte B te lopen 

o Het gaat puur over inhoudkennis, over hoe de 
wereld in elkaar zit 

 

2.2.2 ALGEMENE EVALUATIE VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

1. Operante conditionering is het gevolg van causaal leren 

o Studie Watson 
§ De beweging van een speelgoedje is ofwel onafhankelijk ofwel afhankelijk van de 

baby zijn gedrag 
§ De baby heeft meer plezier wanneer de beweging van het object afhankelijk is van 

zijn eigen gedrag 
§ De baby is dus in staat causale verbanden te zien; hoe het ene het andere kan 

beïnvloeden 

o Causaal begrijpen en tool use bij kraaien 

§ Steentjes en buisje gevuld met water en buisje met zand 
Ø De kraai weet dat hij de steen in de buis met water moet laten vallen om 

het eten te kunnen krijgen 
§ Zware versus lichte steentjes 

Ø De kraai weet dat je met zware steentjes het snelste bij het voedsel zal 
komen 

o Leren over de aard van de relatie is belangrijk 
§ AARR = arbitrair relationeel reageren (zie gastcollege) 
§ NAARR = niet-arbitrair relationeel reageren 
§ Kan enkel in propositionele modellen 

 
 

 



2. Irrationeel gedrag: kan in propositioneel model 

o Tweede kritiek: wat met irrationeel gedrag? 
§ Het is niet omdat het proces gebaseerd op beliefs dat de uitkomst steeds 

rationeel/correct/goed moet zijn 
§ Ook propositioneel systeem kan tot irrationeel of fout gedrag leiden 

o Organismes kunnen gewoonweg foute proposities/beliefs hebben 

o We kunnen ook foutief redeneren, hierdoor zal ook de conclusie en het gedrag verkeerd zijn 

o Oude proposities kunnen automatisch effect hebben 
§ Eens een propositie ooit een keer bewust is geweest, kan het later automatisch 

invloed hebben 

§ Bv.: mensen die stoppen met roken gaan terug een opsteken wegens hun belief dat 
het de stress reduceert 

 

GASTCOLLEGE: TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE 

So in this lesson we will:   

1. Discuss the core ideas behind applied learning psychology (i.e., functional analyses) 

2. Discuss how applied learning psychology can help us design interventions to help individuals.  

3. Discuss how applied learning psychology can help us design interventions to help groups.  

1. FUNCTIONELE ANALYSE: EEN TOOLBOX OM GEDRAG TE VERANDEREN 

Hoe verbeteren toegepaste leerpsychologen problemetisch gedrag?  

• Ze zoeken uit hoe het gedrag functioneel is gerelateerd aan het verleden en de huidige omgeving 

Hoe benaderen leerpsychologen problematisch gedrag? 
• “Baby in the backseat” metafoor 

o Je staat voor een groen licht maar de auto voor je rijdt niet door 

o Je ziet dat de vrouw niet door heeft dat het groen is, ze kijkt naar achter in haar auto 

o Je wordt boos en stapt naar haar auto, maar dan zie je dat ze kijkt naar haar baby die 
vanachter blauw aan het worden is. Je woede is nu omgezet in compassie 

o This is a useful metaphor for understanding how applied learning psychologists view problem 
behavior. The person in the front seat might be us, or a client, or a friend, or family member 

o It is the maladaptive behavior we are struggling with, and that needs to be changed. The 
baby in the back seat which is eating up our time, energy, and preventing us from moving 
forward is our learning history…the set of past and present circumstances that we are 
trapped and influenced by. These circumstances prevent us from adapting to the dynamic 
world we are embedded in and moving forward towards the things we value and want to 
achieve 

 
 

 



 

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA) 

Maladaptieve gedragingen zijn nu in hoge frequentie, we willen de frequentie zo laag mogelijk krijgen 

• Ze gebruiken regelmatigheden en gedragsbeginselen om gedrag te voorspellen en beïnvloeden 

• Volgens deze benadering kunnen we kunnen concepten als bekrachtiging, bestraffing, uitdoving, 
generalisatie.... gebruiken om ons te helpen begrijpen waar adaptief en maladaptief gedrag vandaan 
komt en hoe wij kunnen beïnvloeden of het in de toekomst ook voorkomt. 

 

We gaan gedrag voorspellen en beïnvloeden via functionele analyses 

• We identificeren welke evenementen voor (antecedenten) en na (consequenten) het gedrag komen 
en welke er functioneel aan gerelateerd zijn 

• Bijvoorbeeld: iemand heeft een compulsieve drang om zijn haar uit te trekken 

 

 

Stap 1: identificeer het gedrag dat we willen veranderen 

In veel gevallen is het niet één gedrag maar een klasse van gedragingen dat we willen veranderen 

• Zoeken naar een haar 
• Haar plukken 
• Kijken naar het haar en het beoordelen 

 

Stap 2: verzamel baseline data 

Hoe vaak komt het gedrag voor?  

• Hier is duidelijk op 2/3 een trigger geweest om het 
gedrag te stellen 

We kunnen gedrag op verschillende manieren vastleggen:  

• Elke instantie van het gedrag opnemen [event 
recording]  

• Alleen specifieke perioden van de tijd [interval opname] 
• Over een lange tijdschaal [time sampling] 

 
 

Stap 3: identificeer de ABC’s 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Stap 4: wat is de functie (WTF)? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stap 5: we veranderen de contingenties 

 

 

HOE WETEN WE OF HET HEEFT GEWERKT? 

We moeten nagaan of onze interventie effectief was 

 

ABAB-design 

• A fase = geen behandeling 
• B fase = behandeling invoeren 
• In the B-phase you manipulate the contingencies that 

sustain this behavior. If there is a change in the 
client’s behavior (e.g., she no longer pulls her hair out 
at a high rate), and your intervention was responsible, 
then bringing back the A-phase should cause behavior 
to return to what it was before (i.e., the client should 
return to pulling their hair out at a high rate).  



Probleem waarom we hier niet een ABAB-design kunnen gebruiken: het is onethisch. Het is een problematisch 
gedrag en het is onverantwoord om de persoon het gedrag in fase A terug te laten stellen 

 

Multipele baselines 

Across behavior 
 

For instance, we could first apply our intervention to one behavior 
(pulling hair from the head) and then to a second behavior (pulling 
hair from eyebrows) and then to a third behavior (pulling hair from 
the armpits). In this way we see a decrease from pre to post 
intervention rates of behavior in each case. However, the baseline 
behavior is still high when the intervention is not being applied (see 
the second and third sections of the above graph) 

 

Across subjects 

 

 
We kunnen de interventie bijvoorbeeld toepassen 
op één persoon (Rachel) en dan op een later 
tijdstip op een tweede persoon (Joey) en dan op 
een later tijdstip op een derde persoon (Monica). 
Op deze manier zien we dat de basisniveaus van 
gedrag binnen proefpersonen verminderen. Maar 
de basislijnniveaus van gedrag tussen 
proefpersonen zijn nog steeds hoog zijn totdat de 
interventie in hun specifieke geval wordt toegepast 

 

 

 

Across settings 
 

We kunnen onze interventie eerst in één context 
toepassen (bv. de badkamer), dan in een tweede context 
(bv. de slaapkamer) en dan in een derde (bv. de 
woonkamer). Op deze manier zien we een vermindering 
van het gedrag van de basislijn naar het gedrag na de 
interventie binnen elke setting. Maar het basisniveau van 
gedrag is nog steeds hoog tussen de settings, totdat de 
interventie wordt toegepast 

 
 

 

 

 

 
 



HOE ZORGEN WE DAT DE VERANDERING BLIJFT? 

We trainen voor stimulusgeneralisatie 
 

Stap 6: train voor generalisatie 

• Stimulusgeneralisatie 
o Verschillende stimuli en contexten veroorzaken gedrag 

• Responsgeneralisatie 
o Gedrag verspreidt zich naar andere verwante reacties 

• Gedragsbehoud 
o Verandering houdt aan zelfs wanneer omstandigheden/contingenties die tijdens de 

interventie werden geleerd, worden weggenomen 
 

 

Vraag: “Your client is addicted to checking Tiktok and Instagram. They check both 50 times per hour. You 
conducted a functional analysis and implemented your intervention. The client now only checks Tiktok 2 times 
per hour.” 

What would be a good example of Response Generalization? 

1. The client’s checking behavior would disappear completely 
2. The client’s Instagram checking would also decrease in frequency 
3. The client would start using Facebook 
4. The client would check Tiktok more than before 

Antwoord: 2 

 

 

Vraag: “Your client recently broke up with his girlfriend. He is constantly thinking about his ex which is 
seriously interferring with his daily life. You conducted a functional analysis and implemented an intervention. 
To check that it works, you first implement the intervention at home, then at work, and then when he is out 
with friends.”  

What type of testing procedure are you using? 

1. Multiple baselines: across subjects 
2. Multiple baselines: across behaviors 
3. Multiple baselines: across settings 

Antwoord: 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE: INDIVIDUEEL NIVEAU  

Laten we nu eens kijken hoe deze interventies worden gebruikt om het welzijn op individueel niveau te 
verbeteren 

• We concentreren ons op drie voorbeelden: kwesties die te maken hebben met verstandelijke 
beperkingen, klinische problemen, en middelenmisbruik 

AUTISME 

Personen met ASS vertonen vaak:  

• Verminderde communicatie  
• Tekortkomingen in sociale interacties  
• Abnormale gedragspatronen 
• Maar ook slaapproblemen, vertraging in toilettraining, zelfverminking… 

Veel van deze gedragsproblemen en tekorten kunnen worden aangepakt met EIBI 

Early Intensive Behavioral Interventions 

Package of procedures that are:  
• Applied from an early age (3-4 years) 
• Intensive (20-40 hours per week) 
• Individualized and comprehensive 
• Train parents to function as co-therapists 

Ontworpen voor het verbeteren van: 
• Sociaal gedrag 
• Spreken en communicatie 
• Verminderen van uitdagend gedrag 

 

Laten we een klein deel van EIBI onder de loep nemen: natural environment training 

Deze procedure maakt gebruik van natuurlijk 
voorkomende vaststellende handelingen (bv. 
honger) om taalvaardigheden aan te leren (het 
maken van het teken voor 'Eet' om toegang te 
krijgen tot bekrachtigers zoals koekjes).  

Misschien moeten we in het begin gebruik maken 
van prompts, en generalisatie inbouwen in de 
training (b.v. gebruik van verschillende stimuli, 
settings en therapeuten) zodat de verbale reacties 
die getraind worden meer kans hebben om voor 
te komen in verschillende settings 

 

 



Video: het kind is autistisch en vertoont problematisch gedrag (zelfverwonding). Dit gedrag treedt op nadat hij 
thuiskomt van een wandeling met zijn moeder en wanneer hij onmiddellijk weer naar buiten wil. Tijdens de 
wandeling geniet hij van de beweging en telt de auto's op de weg. Moeder probeert hem te troosten. Maar dit 
zorgt ervoor dat hij zichzelf nog meer verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. De 
zelfverwonding stopt. 

• https://www.youtube.com/watch?v=0IbgxtdmSXE 
 

Vraag: What is the MAIN behavior we want to change?  

1. Taking the boy for a walk  
2. Self-injury behaviors 

3. Mother comforting her son when he hurts himself 

4. The boy crying      

Antwoord: 2 

 

Vraag: What is functioning as an Sd for self-injury here?  

1. Mother 

2. Father 

3. Going for the first walk 

4. Crying 

Antwoord: 1, de aanwezigheid van de moeder is een stimulans die aangeeft dat een reactie (probleem) zal 
leiden tot een gevolg (aandacht en een tweede wandeling) 

 

Vraag: What seems to be reinforcing self-injury in this context?  

1. Mere presence of the mother 
2. Attempts to comfort him 

3. Counting cars when on a walk 

4. Exercise that comes with walking 

Antwoord: 2, als de moeder aanwezig was maar niet met hem interageert, is het waarschijnlijk dat het gedrag 
zal uitdoven. Dus optie a is onjuist. We zien in het bovenstaande voorbeeld dat zelfverwonding toeneemt als 
functie van de pogingen om hem te troosten 

 

Vraag: What is an appropriate intervention in this context?  

1. Ignoring self-injury (i.e., putting it into extinction) is enough 

2. DRO (Differential Reinforcement of other Behavior à bv.: providing access to a counting game at 
home) 

3. Going on a second walk 

4. Having the father shout at the child until he stops crying 

 



3. TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE: GROEPEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


