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

 Onderzoek over leren heeft lange geschiedenis binnen psychologie en is vandaag nog steeds 

belangrijk onderzoeksthema maar toch weinig consensus over definitie van leren. 

 Voordelen van deze definitie:  

o Precies: geeft duidelijk aan wat wel en niet beschouwd wordt als leren 

o Maar toch breed: omvat een brede waaier aan vormen van leren 

o En ook diep genoeg: is in overeenstemming met onderzoek in andere 

wetenschapsgebieden vb. biologie, genetica, en neurowetenschappen 

o Is in overeenstemming is met twee fundamenteel verschillende benaderingen binnen de 

leerpsychologie: 

- Functionele benadering 

 Beschrijven van factoren die leren modereren (dus factoren die bepalen 

wanneer leren optreedt) 

 Formuleren van abstracte leerprincipes op basis van concrete bevindingen 

 Omvat intellectuele tradities binnen de psychologie zoals het radicaal 

behaviorisme, de gedragsanalyse en de contextuele gedragswetenschap 

- Cognitieve benadering 

 Beschrijven van de mentale mechanismes die leren mediëren (dus hoe leren 

plaatsvindt) 

- Weinig onderlinge interactie tussen beiden benaderingen 

 In meeste handboeken: nadruk op slechts één benadering 

 In dit hoofdstuk: essentie van beide benaderingen weergeven en aangeven 

hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn → functioneel-cognitief denkkader 

WAT IS LEREN? 

LEREN ALS ONTOGENETISCHE ADAPTATIE  

Levende organismen passen zich aan aan regelmatigheid in omgeving = adaptatie  

 Evolutie (Darwin): fylogenetische adaptatie = aanpassing van diersoorten aan hun omgeving 

over verschillende generaties heen 

bv. lange nek giraf 

 Leren: ontogenetische adaptatie =  aanpassing van individuele organismes aan de omgeving 

tijdens het leven van het organisme  

bv. aanpassing tijdens het leven van één organisme  

Leren: observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald organisme als het gevolg van 

regelmatigheden in de omgeving van dat organisme, omgeving is oorzaak  
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Dus 2 voorwaarden om van leren te spreken:  

1. Er moet een observeerbare verandering in gedrag optreden tijdens het leven van het 

organisme 

2. De verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving 

Leren wordt dus aanzien als een effect van omgeving (regelmatigheden in omgeving) op gedrag   

Leren is essentieel voor het begrijpen van het gedrag van organismen zoals mensen en andere dieren  

(vgl.: evolutieleer voor biologie) 

MOEILIJKHEDEN BIJ HET TOEPASSEN VAN DEFINITIE LEREN  

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

als leren: 

 

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

organisme. We zien dus niet noodzakelijk een onmiddellijk effect. Daarom is het moeilijk om 

met zekerheid te besluiten dat leren niet is opgetreden aangezien het mogelijk is dat een 

verandering in gedrag pas op een later moment zal optreden. 

 

 Er kan onenigheid bestaan over wat verstaan wordt onder “gedrag” en dus wat telt als een 

verandering in gedrag. Wij beschouwen elke observeerbare respons, ongeacht of deze 

geproduceerd wordt door het (on)willekeurig zenuwstelsel, neuronale processen en enkel 

observeerbaar zijn door het organisme zelf, als gedrag. 

Skinner: onderscheid tussen overt (= observeerbaar door derden) en covert (enkel observeren 

door het organisme dat gedrag stelt) gedrag. voetnoot 1 

 

 Het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie. Causale relaties niet 

rechtstreeks te observeren, wel infereren (afleiden op basis van logische argumenten en 

empirische evidentie).  

Verandering in gedrag kan enkel gezien worden als leren indien de verandering wordt 

toegeschreven aan regelmatigheden in de omgeving. 

bv. kind en grijpreflex: 2 mogelijke verklaringen waarom grijpreflex niet meer optreedt op 

latere leeftijd (nl. herhaaldelijk ervaren van stimulatie van de handpalm of spontane maturatie 

van de hersenen) 

Het toepassen van de definitie van leren impliceert dus het maken van assumpties over oorzaken. 

bv. ‘verkeersdode’ verwijst naar factoren die verantwoordelijk zijn voor het overlijden van de persoon 

WELKE TYPES LEREN KUNNEN WE ONDERSCHEIDEN?  

TYPES VAN REGELMATIGHEDEN IN DE OMGEVING  

Doel van de leerpsychologie: begrijpen van de invloed van regelmatigheden in de omgeving op gedrag 

Er → G (environmental regularity zorgt voor gedragsverandering) 
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➢ Regelmatigheden in de omgeving = patronen in het voorkomen van gebeurtenissen in de 

omgeving 

➢ Gebeurtenis = iets dat zich afspeelt in tijd en ruimte, kan betrekking hebben op zowel prikkels 

als gedragingen 

 

Soorten patronen: 

1. Er is één gebeurtenis bij betrokken die plaatsvindt op meer dan één plaats/moment in de tijd 

2. Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op één plaats/moment in de tijd 

3. Verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen/momenten in de tijd 

 

Types regelmatigheden: 

1. Regelmatigheden in het voorkomen van één bepaalde prikkel 

= Onafhankelijk van andere gebeurtenissen (bv. aantal keer voedsel aanbieden)  

 

2. Regelmatigheden in het samen voorkomen van twee prikkels voetnoot 2 

= Verband tussen de aanwezigheid van één prikkel en de aanwezigheid van een andere prikkel  

(bv. voedsel komt steeds voor in bepaalde ruimte)  

 

3. Regelmatigheden in het samen voorkomen van een prikkel en een gedrag voetnoot 3 

= Verband tussen de aanwezigheid van een prikkel en het stellen van een bepaald gedrag  

(bv. 1 prikkel; voedsel → 2 prikkels; voedsel aan bepaalde boom → gedrag en prikkels)  

TYPES VAN LEREN  

We beperken ons tot drie types van leren: 

 

1. Er treedt een verandering op in gedrag als gevolg van een regelmatigheid in het aanbieden 

van één prikkel, dus los van de manier waarop de aanbieding van die prikkel eventueel 

samenhangt met de aanwezigheid van andere gebeurtenissen.  

= Effecten van een niet-contingente prikkelaanbieding (habituatie is hier een subtype van) 

bv. intensiteit van reactie op luide knal verminderd bij herhaaldelijke blootstelling aan knal 

 

2. Er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van twee of 

meerdere prikkels. voetnoot 4 

= Klassieke conditionering of Pavloviaanse conditionering 

bv. hond van Pavlov 

bv. computerscherm flikkert → luide knal   reactie: vreemd opkijken 

      computerscherm flikkert voor tweede keer   reactie: angstiger dan eerste keer 
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3. Er treedt een verandering op in het gedrag als gevolg van het samen voorkomen van een 

gedrag en een prikkel. 

= Operante conditionering of instrumentele conditionering 

bv. computerscherm flikkert voor tweede keer, je drukt op escape → geen luide knal 

      computerscherm flikkert voor derde keer   reactie: meteen op escape drukken 

bv. rat van Skinner: L: D → V (als lichtje, dan duwen, zorgt voor meer voedsel) 

 

Uiteraard bestaan er ook veel complexere vormen van leren dan deze drie die traditioneel onderzocht 

worden. 

 

Complex leren = veranderingen in gedrag die te wijten zijn aan de gezamenlijke impact van meerdere 

regelmatigheden 

 

Types complex leren: 

1) Gemodereerd leren  

2) Effecten van meta-regelmatigheden 

 

Onderscheid tussen de twee wordt gemaakt o.b.v. onderscheid tussen standaard-regelmatigheden en 

meta-regelmatigheden: 

➢ Standaard-regelmatigheden hebben enkel individuele stimuli (bv. een toon, een schok) of 

individuele responsen (bv. het drukken op een hendel) als elementen 

➢ Effecten van meta-regelmatigheden hebben minstens één regelmatigheid als element: het zijn 

dus regelmatigheden in het voorkomen van regelmatigheden  

bv. relational matching-to-sample = zelfde relatie-paren kiezen  

 

 

M: K → Fp   
(als er een match is, dan kies je dat paar en 

dat leidt tot positieve feedback = voorbeeld 

van operante conditionering) 
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➢ Gemodereerde leereffecten = meerdere regelmatigheden beïnvloeden samen het gedrag: 

effect van één standaard-regelmatigheid in de omgeving hangt af van (wordt gemodereerd 

door) andere standaard-regelmatigheden in de omgeving. 

bv. sensoriële pre-conditionering 

MOEILIJKHEDEN BIJ BEPALEN VAN TYPE S VAN LEREN  

Het is vaak moeilijk om te bepalen welk type van regelmatigheid verantwoordelijk is voor een 

verandering in gedrag. Er zijn vaak verschillende regelmatigheden tegelijk aanwezig. Er kan bijkomend 

onderzoek gedaan worden om dit te bepalen (bv. single case designs), maar in het dagelijks leven is dit 

vaak onmogelijk. Daarom doen onderzoekers naast observatie van gedrag in de buitenwereld, ook aan 

experimenteel onderzoek in laboratoria.  

Het kan zijn dat het verband van belletje-voedsel tot salivatie leidt, maar het kan ook zijn dat enkel het 

aanwezig zijn van voedsel voldoende is voor salivatie → hier is dit geen klassieke conditionering!  

→ Confounds van verschillende regelmatigheden, dus experimenteel onderzoek met controle is 

nodig!  

➢ Pseudoconditionering: herhaaldelijk ervaren van een luide knal zorgt ervoor dat ook andere 

prikkels een meer negatieve reactie ontlokken (ongeacht of de andere prikkels systematisch 

samengingen met de luide knal) 

Binnen de laboratoria is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen leereffecten en 

leerprocedures. 

- Leerprocedures = het creëren van een experimentele context waarin een bepaalde 

regelmatigheid aanwezig is en een bepaald gedrag geobserveerd wordt (= wat de onderzoeker 

doet, is objectief). 

- Leereffect = impliceert een niet-observeerbare causale relatie; een regelmatigheid is de 

oorzaak van de geobserveerde verandering in gedrag. (= wat je vaststelt als gevolg van 

procedure) 

 

Procedures volstaan niet om te bepalen welke vorm van leren is opgetreden. Het is niet voldoende om 

vast te stellen dat een bepaalde regelmatigheid aanwezig is in de procedure en ook niet dat er een 

verandering in gedrag optreedt. Om te kunnen spreken van leren als effect moet men ook kunnen 

beargumenteren dat een regelmatigheid de oorzaak is van de geobserveerde verandering in gedrag. 



6 

 

 

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

bv. hond van Pavlov:  

 Gedrag: toename salivatie bij horen bel  

 Mogelijke oorzaken:  

o Herhaald aanbieden voedsel  

o Verband bel-voedsel  

FUNCTIONEEL –  COGNITIEF KADER VOOR DE LEERPSYCHOLOGIE  

Twee verschillende doelen: 

1. Functionele benadering: omgevingsfactoren beschrijven die een invloed hebben op leren 

voetnoot 5 

2. Cognitieve benadering: mentale processen beschrijven waardoor regelmatigheden in de 

omgeving een invloed hebben op gedrag 

DE FUNCTIONELE BENADERING  

OMGEVING ALS MODERATOR VAN LEREN  

Leren is afhankelijk van/wordt gemodereerd door kenmerken van de omgeving. Men wil dus komen 

tot een zo goed mogelijke beschrijving van de invloed die dergelijke omgevingsfactoren hebben op 

leren.  

→ Wat is de impact van Er op B: B = f(Er)          (gedrag is functie van regelmatigheid in omgeving) 

voetnoot 6 

Doel: moderatoren van leren ontdekken: welke aspecten van de omgeving bepalen de impact van  

           Er op B?              

          = functionele kennis  

 

Methode: elementen van procedure manipuleren = experimenten 

 

Overzicht types leren:  

1) Effecten van niet-contigente prikkelaanbieding  

2) Klassieke conditionering  

3) Operante conditionering  

4) Complex leren 

 Gemodereerd leren  

 Effecten van meta-regelmatigheden  
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Men wil tot een zo goed mogelijke beschrijving van de invloed die dergelijke omgevingsfactoren 

hebben op leren komen. Om dit doel te bereiken zullen ze allerlei aspecten van leerprocedure 

manipuleren.  

➢ Potentiële moderatoren van leren: ze kunnen bepalen of en in welke mate een regelmatigheid 

in de omgeving een impact heeft op gedrag  

 

We spreken over 5 potentiële types van moderatoren van leren: 

 

1. De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheid tot stand te 

brengen  

Men kiest dus een concrete prikkel (simpel/complex) en een concreet gedrag (bv. drukken op 

hendel, verkrijgen diploma, …) 

 

2. De aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het mogelijke effect van de 

regelmatigheid vast te stellen 

bv. huidgeleiding, salivatie, frequentie van duwen, … 

Men kan eender welk gedrag bestuderen: willekeurig, onwillekeurig, neuronaal,… De enige 

voorwaarde is dat het gedrag observeerbaar is. 

 

3. De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt 

De enige voorwaarde is dat het organisme gedrag stelt (dus geen levenloos object). 

Procedures verschillen met betrekking tot de eigenschappen van het organisme. Het gaat hier 

om eigenschappen zoals diersoort, leeftijd, fysieke toestand en genetisch bepaalde 

eigenschappen. 

 

4. De aard van de bredere context 

Context omvat altijd bepaalde prikkels, maar kan ook andere regelmatigheden omvatten die 

op dat moment in de context aanwezig zijn (bv. andere taken, lokaal, verleden, …)  

 

5. De aard van de regelmatigheid 

Elke regelmatigheid heeft verschillende facetten, elk facet kan gemanipuleerd worden  

(bv. aantal keer aanbieden, duur aanbieding, het interval tussen de aanbiedingen en de 

intensiteit van de prikkel) 

→ Meeste experimentele studies omvatten manipulatie van minstens één potentiële moderator van 

leren  

ABSTRACTE FUNCTIONELE KENNIS  

Een leerpsycholoog probeert abstractie te maken van de topografische (oppervlakkige) kenmerken 

van specifieke stimuli.  
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➢ Abstractie = vereenvoudiging; focus op één aspect en negeer de rest, “maak abstractie van” 

sommige aspecten  

 

bv. hond van Pavlov (KC) 

 Salivatie is interessant voor fysioloog 

 Leerpsycholoog focust (ook) op algemeen principe (klassieke conditionering: CS - US → CR)  

o CS: bel, toon, hond,…  

o US: voedsel, schok, bijt,… 

o CR: salivatie, huidgeleiding, angst,…  

 

bv. rat van Skinner: rat duwt op hendel als lichtje aan is omdat voedsel dan volgt (OC) 

 Interessant voor studie eetgedrag  

 Leerpsycholoog focust (ook) op algemeen principe (operante conditionering: Sd: R-Sr → R)  

o Sd: lichtje, toon, drankautomaat,… 

o R: hendel duwen, weglopen, betalen,..  

o Sr: voedsel, schok stopt, frisdrank,…  

= abstractie in termen van rol/functie voetnoot 7 

 

Abstracte concepten laten toe om functionele kennis uit te breiden naar nieuwe situaties. Een ander 

voorbeeld van operante conditionering is het algemene principe van bekrachtiging. 

➢ Bekrachtiging/reinforcer: respons kan in een frequentie toenemen omwille van wat erop volgt   

 

Het enige wat telt is de functie: wat is de relatie met (veranderingen in) andere elementen in de 

omgeving?  

➢ Analytisch-abstracte functionele benadering (functionele benadering): zo abstract mogelijk, 

maar zo specifiek als noodzakelijk (ook kennis over moderatoren; bv. verschillen tussen 

diersoorten in het vertonen van KC)  

 

Het streven naar algemene kennis gaat hand in hand met de erkenning van het individuele. Geen 

enkel principe of wetmatigheid is volledig algemeen. (bv. kookpunt van water op aarde vs op de maan) 

WAAROM STREVEN NAAR ABSTRACTE FUNCTIONELE KENNIS?  

Abstracte functionele kennis laat onderzoekers toe om gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. 

Leerpsychologie draagt hier enorm aan bij omdat het informatie biedt over één belangrijke oorzaak 

van gedrag: regelmatigheid in de omgeving. Het beschrijven van leren biedt een functionele verklaring 

van gedrag (= een verklaring in termen van omgevingsfactoren).  
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Hoe meer we weten over de oorzaak van gedrag, hoe beter in staat we zijn over zijn om gedrag te 

voorspellen en te beïnvloeden (bv. rat van Skinner en likes op facebook).  

Veel vormen van psychotherapie zijn gebaseerd op het idee dat psychologisch lijden zijn oorsprong 

vindt in regelmatigheden in de omgeving (bv. gebeten geweest door hond). Psychotherapie is gericht 

op mensen in contact te brengen met nieuwe regelmatigheden (bv. blootstelling aan hond zonder 

negatieve gevolgen).  

→ Functionele leerpsychologie is heel toepasbare discipline want produceert kennis over oorzaken 

van gedrag die rechtstreeks observeerbaar zijn en die rechtstreeks manipuleerbaar zijn. 

DE COGNITIEVE BENADERING BINNEN DE LEERPSYCHOLOGIE  

MENTALE MECHANISMEN ALS MEDIATOR VAN LEREN  

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

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

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

sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze meestal abstract zijn. 

➢ Mediëren: ze zijn een noodzakelijke oorzakelijke schakel tussen de regelmatigheid in de 

omgeving en verandering in gedrag  

 

➢ Mentale mechanismes met niet-fysieke schakels: aaneenschakeling van mentale 

representaties waarbij de info die vervat zit in deze representaties stap voor stap bewerkt 

wordt (aaneenschakeling van stappen waarbij elke schakel inwerkt op volgende schakel)  

bv. hond van Pavlov: input = regelmatigheid in de omgeving, output = verandering in gedrag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze (meestal) abstract zijn. Maar abstractie wordt op een 

andere manier bereikt binnen deze twee soorten leerpsychologie.  

- Cognitieve leerpsychologie: mentale mechanismes breed toepasbaar  

- Functionele leerpsychologie: functionele concepten breed toepasbaar  
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WAAROM STREVEN WE NAAR COGNITIEVE KENNIS?  

Waarom proberen ze leren te verklaren in termen van mentale mechanismes? 

 

1. Drang om fenomeen “ten gronde” te begrijpen (niet enkel beschrijving van relatie tussen 

regelmatigheden in de omgeving en verandering in gedrag, maar ook willen begrijpen hoe 

regelmatigheden leiden tot veranderingen in gedrag). 

 

2. Kennis van onderliggende mechanismes zal leiden tot het beter kunnen voorspellen en 

beïnvloeden van gedrag. Zo kunnen we niet alleen de input observeren, maar ook elk van de 

verschillende stappen in het mechanisme. 

 

Toch zijn er belangrijke beperkingen aan verklaren in termen van mentale mechanismes: 

Mentale mechanismes kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden ( fysieke mechanismes). Als 

je niet 100% zeker bent wat de mentale oorzaken van een bepaald gedrag zijn, dan kan je ook niet 

zeker zijn wat dat gedrag zegt over de aanwezigheid van bepaalde mentale processen en inhouden. 

DE RELATIE TUSSEN DE FUNCTIONELE EN COGNITIEVE BENADERING  

De relatie is problematisch. Cruciaal in onze functioneel-cognitieve visie is het inzicht dat beide 

benaderingen andere doelstellingen hebben.  

- De functionele leerpsychologie wil gedrag verklaren op basis van abstracte functionele 

principes over de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag. 

- De cognitieve leerpsychologie wil de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag 

verklaren in termen van mentale mechanismes. 

 

De twee benaderingen bevinden zich op een ander niveau van verklaring met elk hun eigen 

explanandum (wat verklaard moet worden) en explanans (waarmee verklaard wordt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide benaderingen kunnen elkaar ook versterken, eens duidelijk is dat ze een ander doel hebben. 

Hoe meer functionele kennis we hebben, hoe beter we in staat zijn om mentale procestheorieën te 

evalueren en met elkaar te vergelijken. De cognitieve leerpsychologie kan echter ook bijdragen tot het 

realiseren van de doelstellingen van de functionele psychologie. Een goede mentale procestheorie 

heeft naast een hoge heuristische waarde immers ook een hoge predictieve waarde.  
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Dus de theorie moet in staat zijn om nieuwe voorspellingen te maken over voorwaarden waaronder 

leren optreedt. Op die manier kunnen mentale procestheorieën dus bijdragen tot functionele kennis.  

 

Er kan dus een perfecte wisselwerking zijn tussen observatie, functionele kennis (concrete en 

abstracte kennis over de impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag) en mentale proces 

theorieën (hypotheses over de mentale processen en representaties die verantwoordelijk zijn voor de 

impact van regelmatigheden in de omgeving op gedrag), een wisselwerking die nuttig kan zijn voor 

zowel functionele leerpsychologen als voor cognitieve leerpsychologen. 

 

Deze wisselwerking kan echter alleen succesvol zijn indien de niveaus duidelijk onderscheiden worden: 

effect vs. mentaal proces. Het is belangrijk om een strikt onderscheid te maken tussen datgene dat 

door mentale procestheorieën verklaard wordt en elementen van de mentale procestheorie zelf.  

Toegepast op leren: onderscheid tussen de impact van regelmatigheden op gedrag (leren als effect) 

en de mentale processen die verantwoordelijk worden geacht voor het feit dat die regelmatigheden in 

de omgeving een invloed hebben op gedrag (leren als mentaal proces). 

DOORDENKERS 

Probleemstelling: nauwe interactie tussen de impact van genetische factoren en de impact van 

regelmatigheden in de omgeving op gedrag. bv. imprinting  

Bedenking: vaak worden voorbeelden gebruikt van de interactie tussen genetische en 

omgevingsfactoren om te beargumenteren dat het onmogelijk is om te komen tot een sluitende 

definitie van leren. Dit is voor ons echter geen probleem, want zelfs al treedt die interactie op, is er 

nog altijd sprake van leren. Het feit dat leren enkel optreedt onder strikte (wellicht genetisch 

bepaalde) voorwaarden doet niet af aan het feit dat het nog altijd over leren gaat. De capaciteit om te 

leren is zelf wellicht genetisch bepaald.  

 

Probleemstelling: aangezien definities in termen van oorzaken soms moeilijk toepasbaar zijn, stelt zich 

de vraag of er geen andere definities mogelijk zijn die minder problematisch zijn.  

Bedenking: het lijkt weinig zinvol om leren te definiëren als eender welke verandering in gedrag. Het 

doel van een concept zoals “leren” is net om bepaalde veranderingen in gedrag op een zinvolle wijze 

te onderscheiden van andere veranderingen in gedrag.  

 Er is dus een criterium nodig dat ons toelaat om een onderscheid te maken tussen 

veranderingen in gedrag die wel of niet een voorbeeld zijn van leren. Ons criterium is de 

oorzaak van de verandering in gedrag. Als deze oorzaak een regelmatigheid is in de omgeving, 

dan besluiten we dat de verandering in gedrag een voorbeeld is van leren.  

 Soms zal men een negatieve definitie geven van leren (= een definitie die bepaalde 

veranderingen in gedrag uitsluit die zeker niet tellen als vormen van leren). Bepaalde 

veranderingen in gedrag kunnen optreden wanneer de fysische toestand van het organisme 

verandert. Probleem bij deze definities: er moet consensus zijn over alle oorzaken die men 

moet kunnen uitsluiten. Dit is niet makkelijk omdat oorzakelijke verbanden niet rechtstreeks 

kunnen geobserveerd worden. 
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Definiëren in termen van aanwezigheid van een bepaalde oorzaak > definiëren enkel o.b.v. 

afwezigheid van een reeks van oorzaken 

 Andere mogelijkheid: criterium baseren op adaptieve eigenschappen van de verandering in 

gedrag, op de gevolgen van de veranderingen in gedrag. Problemen: even moeilijk toepasbaar 

als definitie in termen van oorzaken, impliceert evenzeer een causale attributie, vraag naar 

wat men moet doen met veranderingen in gedrag die wel veroorzaakt zijn door 

regelmatigheden in de omgeving maar die niet adaptief zijn voor de aanpassing aan de 

omgeving. Dit laatste heeft als implicatie dat maladaptieve vormen van leren onmogelijk zijn. 

 Leren definiëren als hypothetisch mentaal proces dat instaat voor het verwerven van kennis.  

Hier staat verandering in mentale inhouden staat centraal. Problemen: mentale inhouden 

zoals “kennis” zijn niet rechtstreeks observeerbaar (itt veranderingen in gedrag), mentale 

definitie impliceert dat het gedrag of de verandering in gedrag causaal wordt veroorzaakt 

door de mentale inhoud 

 

Probleemstelling: welke van de volgende stellingen is juist? 

 Stelling 1: Als je een functionele verklaring hebt, heb je per definitie ook een mentale proces  

                                 verklaring. 

  Stelling 2: Als je een mentale proces verklaring hebt, heb je per definitie ook een functionele 

                                 verklaring. 

Bedenking: stelling 1 is fout. Je kan een verandering in gedrag verklaren in termen van een 

regelmatigheid in de omgeving zonder assumpties te maken over de mentale processen die 

verantwoordelijk zijn voor het feit dat die regelmatigheid resulteert in die verandering in gedrag. 

Stelling 2 is wel 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 per definitie uit 

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

de omgeving en omvat dus steeds ook een functionele verklaring. 

  

Probleemstelling: wat is relatie tussen cognitieve en neuronale verklaringen van leren? 

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

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

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

van informatieverwerking, bij neuronale verklaringen gaat het om een neuronaal mechanisme dat 

bestaat uit schakels van neuronale activiteit. Ze hebben dus hetzelfde explanandum (dat wat verklaard 

moet worden) maar een verschillend explanans (dat waarmee verklaard wordt). 
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OEFENVRAGEN 

Als je zegt dat leren heeft plaatsgevonden, dan beweer je dat  

A. er veranderingen zijn opgetreden in de hersenen. 

B. een regelmatigheid in de omgeving een invloed heeft op gedrag. 

C. er informatie wordt opgeslagen in het semantisch geheugen. 

D. er beloningen worden aangeboden. 

Stel dat een rat eerst ervaart dat een toon steeds gevolgd wordt door voedsel. Nadien leert de rat dat 

duwen op een hendel gevolgd wordt door voedsel. Als na het ervaren van beide fases de toon wordt 

aangeboden, zal de rat op de hendel duwen. Deze verandering in gedrag is een voorbeeld van 

A. Klassieke conditionering 

B. Complex leren 

C. Operante conditionering 

D. Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 

In studies rond habituatie wordt nagegaan of het herhaald aanbieden van een prikkel leidt tot een 

verandering in het gedrag ten opzichte van die prikkel. Dit is een: 

A. procedurele beschrijving. 

B. een definitie in termen van effect. 

C. een definitie in termen van mentale processen. 

D. alle bovenstaande alternatieven zijn correct. 

“Het samen aanbieden van twee prikkels leidt tot een verandering in gedrag als gevolg van klassieke 

conditionering”. In deze uitspraak wordt klassieke conditionering gezien als 

A. een effect. 

B. een procedure. 

C. een mentaal proces. 

D. een gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: B, B, A, C 
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HOOFDSTUK 1: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET VOORKOMEN VAN  ÉÉN 

PRIKKEL  

FUNCTIONELE KENNIS  

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

DE AARD VAN DE STIMULI  

Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding zijn gevonden met 

onnoemelijk veel verschillende soorten stimuli. Er zijn twee mogelijke 

effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen:  

1. Meestal zal de oorspronkelijke reactie die door een prikkel ontlokt 

wordt, dalen in intensiteit als gevolg van het herhaaldelijk 

aanbieden van de prikkel. (= habituatie)  

Habituatie verloopt niet voor alle prikkels even snel. Habituatie van 

huidgeleiding verloopt trager voor affectieve beelden dan voor neutrale beelden. Ook biologische 

relevantie is belangrijk, wat belangrijke evolutionaire voordelen kan opleveren.  

 

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

het herhaaldelijk aanbieden van een prikkel. (bv. drugs) voetnoot 8 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de 

prikkel die op niet-contingente wijze wordt aangeboden. We zien bv. 

generalisatie van habituatie = als men een bepaalde prikkel A herhaaldelijk 

aanbiedt, zal hierdoor ook de reactie op andere prikkels beïnvloed worden, 

op voorwaarde dat die andere prikkels gelijken op de prikkel A die 

herhaaldelijk aangeboden werd. 

 DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

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

gedragingen. 

Fechner formuleerde volgende wetmatigheid: wat oorspronkelijk (on)aangenaam is, wordt - omwille 

van de voortdurende herhaling - eerst (on)aangenamer, maar uiteindelijk onaangenaam (of 

aangenaam) (= eerste aanzet van onderzoek naar het mere-exposure effect) 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de reacties die deze prikkels 

initieel ontlokken maar ook op reacties die tot stand komen na de niet-contingente 

prikkelaanbiedingen. 

Vaak wordt in laboratorium-context de OR (= oriëntatie respons) onderzocht. OR = geheel van 

verschillende reacties die gericht lijken op het onderzoek van nieuwe en potentieel belangrijke prikkels 

in de omgeving.  
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Wordt ook soms beschreven als de “investigatory reaction” of “wat is het-respons.” OR bestaat uit 

verschillende componenten (willekeurig gedrag, onwillekeurig gedrag, neuronaal gedrag) die wellicht 

bepaald worden door verschillende aspecten in de omgeving.  

Er wordt meer en meer getwijfeld aan het nut om de OR te zien als één unitaire response. Er zijn ook 

interacties tussen de invloed van de aard van de stimulus en de invloed van de aard van de respons op 

habituatie. (bv. habituatie van huidgeleidingsrespons gaat sneller bij neutrale beelden dan voor 

affectieve beelden, geen verschil in habituatie van hartslagrespons bij neutrale beelden vs affectieve 

beelden). 

 
Effect van herhaalde prikkelaanbieding kan omgekeerd zijn voor reacties dan voor tegenreacties.  

(bv. drugs → roes + kater) Deze geobserveerde reactie en tegenreactie noemt men de dynamics of 

affect. Deze kan wijzigen door het herhaald aanbieden van een prikkel, meer bepaald zal de initiële 

reactie steeds zwakker worden, terwijl de tegenreactie steeds sterker zal worden. (bv. meer moeten 

drinken om de roes te voelen → sterkere kater) 

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

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

wezens en planten. Het is dan ook een zeer algemene vorm van leren.  

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

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

mensen hangen deze verschillen samen met belangrijke fenomenen zoals obesitas, migraine en 

psychiatrische stoornissen. 

DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Heel weinig onderzoek. Slechts één relevant onderzoek met als resultaat dat de aandacht weg richten 

van prikkels habituatie lijkt te versnellen. (bv. harde knallen tijdens concentratietest) 

KENMERKEN VAN NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

Impact van verschillende aspecten van niet-contingente aanbieding op intensiteit van de reactie: 

DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

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

prikkel daalt de intensiteit van de reactie. 
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VERANDERINGEN IN DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

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

prikkel onverwacht aan te bieden, dus door regelmatigheid te doorbreken (= dishabituatie).  

Bv. voortdurend iemand lepels witte kool geven → habituatie: genot neemt af. Wanneer men dan plots 

een lepel bloemkool geeft, en daarna weer witte kool, is het genot weer toegenomen. 

Snelheid van habituatie aan voedsel in labo blijkt voorspeller van toename in lichaamsgewicht in 

daarop volgende jaar. 

TEMPORELE ASPECTEN VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING 

Massed practice = prikkel herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden.  

Effect: habituatie verloopt sneller maar is minder duurzaam.  

Distributed practice  = prikkel herhaalde malen met langere intervallen aanbieden.  

Effect: habituatie verloopt relatief traag maar is wel veel duurzamer. 

PROCESTHEORIEËN 

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

niet-contingente prikkelaanbiedingen. 

HET MODEL VAN SOKOLOV EN HET MODEL VAN BRADLEY (2009 ) 

MODEL VAN SOKOLOV (1975) 

Het model van Sokolov betreft de habituatie van de OR. Op 

basis van talrijke proeven komt hij tot het formuleren van 

een discrepantie-model. Het basisidee is dat elk organisme 

voortdurend een model opbouwt van de omgeving waarin 

het zich bevindt. Zodra er echter enige wijziging in de 

prikkel optreedt, wordt de OR opnieuw uitgelokt. (bv. 

tikken van een klok hoor je niet meer, maar je merkt het wel 

wanneer het tikken stopt). 

Het model van Sokolov kan beschouwd worden als de 

voorloper van de huidige ‘predictive coding’ modellen. 

Tekortkomingen van het model: 

 Twijfels gerezen over de bevinding dat afwezige stimuli een OR kunnen ontlokken.  

 Beperkte heuristische waarde van het model. Kan bv. niet verklaren waarom habituatie wordt 

beïnvloed door de aard van de prikkels en de aard van het geobserveerd gedrag. 

MODEL VAN BRADLEY 

Model gaat uit van de veronderstelling dat elke prikkel die motivationeel relevant is een OR zal ontlokken. 

Nieuwe, onverwachte prikkels zijn motivationeel relevant omdat nieuwe prikkels kunnen wijzen op een 

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

voor bepaalde doelen. 
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Prikkels kunnen dus een OR ontlokken op basis van 

novelty of significance. Nieuwe neutrale prikkels zullen 

dus aanvankelijk een zwakkere OR ontlokken dan 

nieuwe affectieve prikkels. Novelty van prikkels 

verdwijnt snel, maar significance blijft veel langer 

behouden. 

Bradley verklaart dus de invloed van de aard van de 

stimuli op habituatie van de OR door te 

veronderstellen dat verschillende elementen van een 

prikkel kunnen leiden tot een OR en dat die 

verschillende elementen op een verschillende wijze 

worden beïnvloed door het herhaald aanbieden van 

een prikkel.  

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

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

en significance. 

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

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

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

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

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

prikkels want de significance van de affectieve prikkels verdwijnt slechts langzaam. 

De theorie van Bradley is een betere theorie dan die van Sokolov, door bijkomende veronderstellingen te maken 

over mentale processen, nl: 

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

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

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

significance. 

 

Het model van Bradley. De stimulus (S) activeert een 

oriëntatie response (OR) op basis van zijn novelty en 

significance. Eerdere aanbiedingen van de stimulus hebben 

een sterk effect op novelty (dikke pijl) en een zwak effect op 

significance (dunne gebogen pijl). Sommige OR componenten 

worden enkel bepaald door novelty, andere enkel door 

significance. 
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HET OPPONENT-PROCES MODEL VAN SOLOMON 

Solomon focust in zijn theorie 

specifiek op de dynamics of affect. Hij 

bestudeerde deze wetmatigheid door 

aan honden herhaaldelijk elektrische 

schokken toe te dienen. Hij 

observeerde de hartslagfrequentie 

van de honden tijdens de aanbieding 

van de schok (reactie) en na het 

stoppen van de schok (tegenreactie).  

 

We zien dus links dat er een duidelijke versnelling is van de hartslag, maar tijdens de schok zien we al een lichte 

daling, echter niet tot de baseline. 

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

elektrische schokken, bekomen we onderstaande resultaten: 

We zien geen versnelling meer bij het 

toedienen van een schok. Wel is 

rechts te zien dat de vertraging in 

hartslag veel meer uitgesproken is 

dan na de eerste toediening. 

 

 

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

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

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

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

opponent state (tegenreactie) nog sterker. 

Om deze veranderingen in de dynamics of affect te verklaren, ontwikkelde Solomon de opponentproces-theorie.  

Elke emotionele prikkel lokt een primair proces uit dat een A-proces 

genoemd wordt. Dit A-proces is constant zolang de prikkel duurt . Het A-

proces verandert ook niet als gevolg van het herhaald ervaren van de 

prikkel, maar wordt enkel bepaald door de aanwezigheid/intensiteit van de 

prikkel. 

Het organisme reageert op het A-proces met een tegenovergesteld proces, 

het B-proces. Dit B-proces is oorspronkelijk vrij zwak en duurt iets langer dan 

de aanbieding van de prikkel. Na herhaalde aanbiedingen krijgt het B-proces 

een kortere latentietijd (wordt sneller uitgelokt), groeit het in sterkte en 

duurt het langer na het ophouden van de prikkel. 

Solomon veronderstelt dat de observeerbare emotionele toestand van het organisme de resultante is van de 

som van de toestand van het A- en B-proces. Een belangrijke assumptie die later werd toegevoegd, is dat het B-

proces (en dus craving) niet enkel door het A-proces uitgelokt kan worden, maar ook door prikkels die 

herhaaldelijk samen voorkomen met het B-proces. 
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Illustratie van deze assumptie: (1) persoon rookt veel tijdens werkuren maar weinig thuis. Wanneer deze 

persoon stopt, zal hij/zij meer drang (craving) hebben om te roken op het werk dan om thuis te roken.  

(2) Iemand die afkickt van heroïne zal vaak hervallen wanneer hij/zij in situaties komt die gelijken op deze waarin 

het vroeger druggebruik plaatsvond. 

Verklaring: de prikkel die herhaaldelijk samengaat met roken/druggebruik brengen het B-proces op gang. Dit 

veroorzaakt een “craving” die aanleiding kan geven tot het opnieuw gebruiken van de drug om zo aan de craving 

te voldoen.  

Niet enkel externe prikkels (bv. bepaalde ruimtes) maar ook interne prikkels (bv. gevoelens) kunnen geassocieerd 

worden met het B-proces.  

Ook de contextafhankelijkheid van tolerantie kan men vanuit dit perspectief begrijpen.  

bv. wanneer iemand regelmatig drugs gebruikt, wordt het B-proces versterkt door omgevingsprikkels.  

Dit compenseert de rechtstreeks effecten van de drug, waaronder ook fysiologisch gevaarlijke effecten. Zelfde 

persoon, zelfde hoeveelheid, andere situatie → B-proces minder sterk → minder tolerantie → overdosis 

Cold turkey: ontwenning in een kliniek zal misschien resulteren in een vermindering van het B-proces maar het 

zal op zich niets veranderen aan de associaties tussen externe prikkels en het B-proces. Eens terug in situaties 

die geassocieerd zijn met druggebruik, blijft de kans op herval groot. 

Cold turkey + exposure: patiënt tijdens de ontwenning blootstellen aan prikkels die vroeger samengingen met 

druggebruik. Dergelijke extinctie-procedure maakt het minder waarschijnlijk dat de prikkels een 

geconditioneerde reactie uitlokken maar de effecten van extinctie kunnen teniet gedaan worden dus herval is 

nog steeds mogelijk. 

Cold turkey + exposure + coping: beste manier is om patiënt ook aan te leren hoe hij/zij met craving kan omgaan 

zonder terug te moeten hervallen in druggebruik. 

p66-67 in de cursus: ter uitbreiding/inoefenen, handig om na te lezen 

OEFENVRAGEN 

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

A. Functionele verklaring 

B. Freudiaanse verklaring 

C. Cognitieve verklaring 

D. Neurologische verklaring 

Welke van onderstaande alternatieven biedt een (mogelijke) functionele verklaring voor het feit dat 

product A meer verkocht wordt dan product B? 

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

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

C. Product A is vaker te zien op tv dan product B 

D. Geen van bovenstaande 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: A, C, D 
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HOOFDSTUK 2: KLASSIEKE CONDITIONERING: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET 

VOORKOMEN VAN MEERDERE PRIKKELS  

ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES  

BASISTERMEN 

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

voorbeeld: Pavlov en zijn hond.  

Onderzoek naar klassieke conditionering heeft als doel om te begrijpen wanneer (functionele benadering) en op 

welke manier (cognitieve benadering) het samen aanbieden van een CS en een US leidt tot een CR ten opzichte 

van de CS.  

Conditional stimulus (CS)/voorwaardelijke prikkel (VP) = indien men nagaat of de reacties op de prikkel 

voorwaardelijk zijn, dat is, afhankelijk zijn van het verband tussen die prikkel en andere prikkels.  

Unconditional stimulus (US)/onvoorwaardelijke prikkel (OP) = de prikkel die samen met de CS wordt aangeboden 

en die, via het verband met de CS, de reactie op de CS zou kunnen beïnvloeden.  

Conditional response (CR)/voorwaardelijke respons (VR) = indien een bepaalde reactie ten opzichte van de CS 

afhankelijk is van het verband tussen de CS en de US.  

Unconditional response (UR)/onvoorwaardelijke respons (OR) = de reactie op de US. 

Notatie: verschillende CS: verschillende letters uit het alfabet (vb. A, B, C) 

                US: aanwezig: +  afwezig: - 

PROCEDURES 

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

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

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

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

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

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

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

vrees, ervan uitgaande dat men meer zweet als men angstig is. US = elektrische schok, CS = neutrale 

prikkels zoals figuren, geluiden of lichtjes. Door samen aanbieden van CS en US zal huidgeleiding 

toenemen bij aanbieding van CS. 

Anderzijds wordt gebruik gemaakt van gedragssuppressie als index van angst. Hierbij zorgt men eerst 

dat het organisme stabiel gedrag stelt, en men dan een US aanbiedt (bv. elektrische schok), zal het 

organisme stoppen met dat gedrag te vertonen (= suppressie). Wanneer men de aanbieding van de US 

laat voorafgaan door een CS (lichtje/toon), zal men ook na de aanbieding van de CS, het gedrag 

onderbreken = geconditioneerde suppressie. voetnoot 9 
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FUNCTIONELE KENNIS  

DE AARD VAN DE STIMULI  

KLASSIEKE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN  

CS kan eenvoudig (bv bel die rinkelt)  of complex (bv informatie over de aanwezigheid van virussen in het bloed 

van patiënten) zijn. Ook US kan variëren van heel simpel (bv brokje voedsel) tot heel complex (bv informatie over 

het optreden van een bepaalde ziekte in een patiënt). 

Sommige onderzoeken spreken enkel over KC als de US een biologisch relevante prikkel is (bv voedsel of pijnlijke 

schok). Ze gebruikten termen zoals “associatief leren” om te verwijzen naar andere situaties waarin het 

samengaan van (niet-biologische relevante prikkels) leidt tot veranderingen in gedrag. Wij zien echter geen 

inhoudelijke redenen om klassieke conditionering te beperken tot situaties met biologische relevante US’en. 

2 types conditionering waar speciale soort stimuli gebruikt worden: 

 Observationele conditionering maakt gebruik van sociale stimuli: observator kijkt naar model dat 

reactie vertoont t.o.v. prikkel.  

bv jong aapje kijkt naar video waar oudere soortgenoot angstig reageert op slang. CS = slang,  

US = angstreactie van oudere soortgenoot, CR = aangeleerde angstreactie van jong aapje. 

bv emotionele reacties bij mensen 

 

Dit is een voorbeeld van sociaal leren (= de impact van één specifiek type van regelmatigheid op het 

gedrag van een observatie, meer bepaald regelmatigheden waarbij (a) het gedrag van een model 

betrokken één van de elementen is (daarom spreken we van sociaal leren) en (b) het gedrag van de 

observator geen deel uit maakt van de regelmatigheid (waardoor we leren over anderen kunnen 

uitsluiten – zoals het leren beïnvloeden van anderen – en sociaal leren kunnen beperken tot leren op 

basis van wat anderen doen). Sociaal leren is gericht op het verklaren van het gedrag van een 

observator in termen van het gedrag van anderen. 

 

Observationele operante conditionering: als het gedrag van de observator verandert als gevolg van de 

regelmatigheid in het samen voorkomen van het gedrag van het model (bv rat duwt op hendel) en de 

uitkomst van het gedrag (bv voedselbrokje) 

 

 Conditionering via instructies maakt gebruikt van verbale stimuli: instructies over een CS-US relatie zijn 

voldoende om een CR tot stand te brengen.  

bv proefpersonen vertellen dat vierkant (CS1) gevolgd kan worden door elektrische schok en dat cirkel 

(CS2) nooit gevolgd zal worden door schok, dan meer angst observeren na aanbieding van vierkant dan 

van cirkel. 

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

MAKE VAN KLASSIEKE CONDITIONERING 

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

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

de prikkels: verbanden waarin opvallende, intense of biologisch belangrijke stimuli betrokken zijn zullen sneller 

en meer impact hebben op gedrag. Daarnaast is er ook een invloed van de intrinsieke relatie (= de combinatie 

van of “match” tussen de twee prikkels) tussen de CS en de US. Het gaat dus niet om een invloed van kenmerken 
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van één van de twee prikkels op zich, maar om een interactie tussen de kenmerken van de CS en de kenmerken 

van de US.  

Dus leren is selectief: bepaalde relaties worden sneller geleerd dan andere relaties. 

Belang van de intrinsieke relatie tussen de CS en de US werd voor het eerst aangetoond door Garcia en Koeling 

in de context van onderzoek naar geconditioneerde voedselaversie (= onderzoek naar aversie leren). 

Experiment: ratten tijdens leerfase in kooi waar ze uit drinkbuisje water met suiker kunnen drinken. Bij elke 

aanraking van opening van drinkbuisje werd automatisch ook een licht en een geluid aangeboden. CS = zoete 

smaak van water en licht-geluid prikkel. De aard van de US werd gemanipuleerd tussen groepen.  

Groep 1: lithum-chloride in het water, leidt tot misselijkheid. Groep 2: twee seconden na het drinken een 

elektrische schok toedienen. Hierna testfase: CS apart aangeboden (ofwel licht + geluid tijdens drinken van 

zuiver water, ofwel suikerwater zonder licht-geluid prikkel).  

Resultaten: groep 1: weinig drinken van suikerwater (smaak werd aversief), licht + geluid prikkel had geen  

                                     invloed op drinken van zuiver water  

                     groep 2: weinig drinken van water dat samenging met licht-geluid prikkel, veel drinken van zoet 

                                      water 

DUS: interactie tussen aard van de CS (smaak of licht + geluid) en de aard 

van de US (lithium of schok) want wanneer US lithium (en dus misselijkheid) 

is heeft smaak van water meer impact op drinken dan aanwezigheid van 

licht + geluid prikkel; wanneer US elektrische schok (en dus pijn) is heeft 

licht + geluid prikkel meer invloed op drinken dan smaak van water.  

! Deze verschillen traden niet op tijdens een pre-test die plaats vond vóór 

de leerfase !  

DUS leerfase is verantwoordelijk voor geobserveerde interactie.  

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

Onderscheid appetitieve US: ontlokt (onvoorwaardelijke) emotionele reactie die vaak positief is en gericht op  

                                                     het vervullen van een bepaalde biologische behoefte. 

          bv voedsel: salivatie is appetitieve US omdat ze gericht is op voedselconsumptie  

                        aversieve US: ontlokt (onvoorwaardelijke) emotionele reactie die negatief is (bv angst of walging) 

                                                 bv elektrische schok 

CS die gepaard wordt met appetitieve US lokt vaak ook positieve responsen uit terwijl CS die gepaard wordt met 

aversieveve US meestal negatieve reacties uitlokken. 

De eigenschappen van de US bepalen dus de eigenschappen van de CR. 

Echter, veel onduidelijkheid over relatie UR-CR: 

 Lang gedacht dat CR identiek was aan UR die US ontlokt (dit is inderdaad zo 

in het voorbeeld van de hond van Pavlov) 

 KC wordt vaak gedefinieerd als een transfer van reacties als gevolg van het 

samen aanbieden van prikkels. (zie figuur) 

 Uit onderzoek blijkt: dit ligt heel ver van de waarheid. Soms zal CR zelfs tegenovergesteld zijn aan UR.  

bv terwijl morfine resulteert in een reductie van pijn, zullen prikkels die samen gaan met het toedienen 

van morfine de gevoeligheid voor pijnlijke prikkels verhogen  
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➢ US-revaluatie: belangrijke ontdekking: KC is niet enkel afhankelijk van de eigenschappen van de US 

tijdens conditionering, maar ook van veranderingen in de US na conditionering. 

US-revaluatie studie: toon herhaaldelijk samen aanbieden met voedsel → toon lokt appetitieve CR (nl. salivatie) 

uit. Daarna emotionele waarde van voedsel veranderen (bv door voedsel te paren met misselijkheid). De US wordt 

dus ge-her-evalueerd en wordt negatief i.p.v. positief. Als men nadien toon aanbiedt → geen appetitieve respons 

meer uitlokken en soms zelfs aversieve respons. 

➢ Counterconditioning of contraconditionering: de aard van de US verandert tijdens de CS+ aanbiedingen.   

bv toon herhaaldelijk laten volgen door aversieve elektrische schok → toon zal angst uitlokken. Daarna 

zelfde toon laten volgen door appetitieve prikkel (bv voedsel) → verandering in aard van US leidt tot 

verandering in aard van CR: angstreacties t.o.v. toon zullen verzwakken en vervangen worden door 

appetitieve reacties. 

DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

Misvatting: het samen voorkomen van prikkels kan enkel een invloed hebben op autonome reacties (= gedrag 

dat gestuurd wordt door het onwillekeurig zenuwstelsel).  

Verklaring voor deze misvatting: hond van Pavlov als prototypisch voorbeeld voor KC, daar werd inderdaad een 

autonome reactie gemeten om de invloed van het verband tussen bel en voedsel te onderzoeken. Ook in 

onderzoek naar conditionering van angstresponsen wordt vaak gebruik gemaakt van autonome (fysiologische) 

reacties. 

Dus ook willekeurige reacties kunnen beïnvloed worden door regelmatigheden in de aanwezigheid van prikkels 

in de omgeving. bv autoshaping: duiven in Skinner-box en metalen plaatje oplichten vóór graankorrel in 

voederbakje valt. Na enkele aanbiedingen begint duif op plaatje te pikken → wijziging in willekeurig gedrag als 

gevolg van verband tussen 2 prikkels. Dit gedrag wordt op ‘automatische’ wijze gevormd (= zonder dat het 

gedrag samenhangt met een bepaald resultaat). 

Verandering in gedrag telt enkel als voorbeeld van KC indien men zeker weet dat de verandering te wijten is aan 

het verband tussen 2 prikkels en niet aan andere factoren. Mogelijk alternatieve oorzaak voor duif die op plaatje 

pikt is dat dit gedrag leidt tot de aanwezigheid van een positief resultaat = operante conditionering (= een 

verandering in gedrag die veroorzaakt wordt door een verband tussen gedrag en een prikkel in de omgeving).  

MAAR: ander experiment: duif zit in lange kooi. Aan de ene kant is lampje dat oplicht voor voedsel wordt 

gegeven in bakje in het midden van de kooi, aan andere kant lampje dat af en toe oplicht maar gaat niet samen 

met voedsel. Voedsel slechts 4 sec beschikbaar → Na verloop van tijd: duif spontaan naar voedsellampje en er 

op pikken en naar voederbakje haasten. Gezien afstand vaak te laat en voedsel al verdwenen maar bleven 

gedrag volhouden → Lijkt onwaarschijnlijk dat gedrag veroorzaakt wordt door prikkels aangezien gedrag niet 

enkel tot positief maar ook tot negatief resultaat leidt. Dus meer waarschijnlijke oorzaak is verband tussen lichtje 

en voedsel. 

° Moore: gedrag van duif in autoshaping proef is verschillend naargelang water of voedsel als US wordt gebruikt. 

De aard van de reactie ten opzichte van het oplichten van het metalen plaatje (pikken alsof het eet versus pikken 

alsof het drinkt) wordt dus bepaald door de aard van de prikkel die gepaard gaat met het oplichten van het 

metalen plaatjes. 
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DRIE TYPES VAN GEDRAG  

 Preparatorische responsen: responsen waarvan vermoed kan worden dat ze het organisme op een 

bepaalde wijze voorbereiden op de komst van een bepaalde prikkel. (bv appetitieve en aversieve 

responsen) 

▪ Appetitieve: vb. salivatie bereidt organisme voor op de komst van voedsel en stelt het 

in staat voedsel beter te consumeren. 

▪ Aversieve: vb. freezing kan detectie van aversieve prikkels makkelijker maken en 

daardoor impact van aversieve prikkel verminderen. 

o Preparatorische en consumatorische responsen zijn niet altijd adaptief (soms zelf 

contraproductief) 

 Veranderingen in oordelen over verbanden: pp krijgt situaties te zien waar bepaalde cues (CS) of 

bepaalde uitkomsten (US) aan- of afwezig zijn en pp moet op basis hiervan oordeel vellen over sterkte 

van relatie tussen aanwezigheid van cue en aanwezigheid van uitkomst. 

o Indien dergelijke contingentie oordelen beïnvloed worden door het eigenlijke verband tussen 

de 2 prikkels, kunnen we stellen dat een bepaald gedrag beïnvloed wordt door het al dan niet 

samen aanbieden van prikkels (cue en outcome). 

o Het wel/niet samen aanbieden van prikkels en nagaan van verandering in contingentie oordeel 

= definitie van KC als procedure 

o Het optreden van een verandering in contingentie oordeel als gevolg van wel/niet samen 

aanbieden van prikkels = definitie van KC als effect 

o Vaak gebruik maken van voedsel-allergie paradigma: aan pp verteld dat ze informatie zullen 

krijgen over patiënt die allergisch is aan bepaald voedsel – tijdens iedere proefbeurt wordt 

aangegeven wat patiënt gegeten heeft en of die allergische reactie vertoonde (dus elke 

proefbeurt = 1 maaltijd) – pp moet o.b.v. die informatie aangeven in hoeverre voedsel zal 

leiden tot allergische reactie.  

Resultaten: oordeel over (causaal) verband tussen voedsel en allergische reactie wordt 

beïnvloed door de informatie over samen voorkomen van voedsel en allergie. 

 Veranderingen in evaluatieve reacties: nagaan onder welke voorwaarden het samen aanbieden van 

prikkel leidt tot verandering in hoe positief/negatief iemand die prikkel vindt.  

o Evaluatieve reacties meten via directe (bv rating op schaal -100 tot +100) of indirecte  

(bv fysiologische of gedragsmatige responsen) metingen 

o Evaluatieve conditionering = veranderingen in evaluatieve responsen die resultaat zijn van 

regelmatigheden in het voorkomen van prikkels 

o Vaak bestudeerd door beeld-beeld procedure: eerste fase: pp krijgt reeks foto’s te zien  

(bv onbekende gezichten of schilderijen), voor elke foto beoordelen hoe (on)aangenaam ze 

deze vinden (bv van -100 tot +100) → proefleider selecteert foto’s die neutraal, positief en 

negatief werden beoordeeld (-10 tot +10, +80 of meer, -80 of minder) en stelt daarna paren 

van foto’s op die bestaan uit neutraal + positief of neutraal + negatief (vaak ook 2x neutraal als 

controleconditie) --- tweede fase: stimulus-paren aanbieden (1 sec neutrale foto, 1 sec niets, 1 

sec positieve/negatieve foto), proefbeurt begin 7 sec later (dus neutrale foto herhaaldelijk 

gevolgd door positieve/negatieve foto) --- nadien: pp opnieuw valentie van aangeboden foto’s 

beoordelen van -100 tot +100.  

Resultaat: neutrale foto’s aangeboden met positieve foto’s achteraf positiever beoordeeld dan 

neutrale foto’s die gepaard werden met negatieve foto → Valentie van neutrale foto’s 

verandert in de richting van de valentie van de foto’s waarmee ze gepaard werden 

o Stemt overeen met KC-procedure: neutrale prikkel = CS, positieve en negatieve prikkel = US, 

verandering in valentie = CR 
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ONBEWUST LEREN: DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE GECONDITIONEERDE VERANDERINGEN 

IN GEDRAG 

Typische cognitieve visie: verbale oordelen worden gezien als directe index van kennis, van mentale 

representatie  

Functionele visie: veranderingen in (verbale) oordelen over het verband tussen prikkels kunnen beschouwd 

worden als vorm van KC 

Cognitieve visie: verbale oordelen over verbanden kunnen ons informeren over de vraag of de kennis die 

conditionering medieert, bewust toegankelijk is 

Vanuit functioneel standpunt: afstappen van idee dat verbale oordelen of eender welk ander gedrag een directe 

reflectie van onderliggende kennis is. Ook oordeel is gedrag dat een functie is van bepaalde factoren in de 

omgeving waaronder regelmatigheden zoals het samengaan van prikkels. Onderzoek rond onbewust leren gaat 

louter over het feit dat verschillende types van gedrag op een verschillende wijze beïnvloed worden door 

regelmatigheden in de omgeving. voetnoot 10 

Duidelijke conclusie uit onderzoek naar onbewuste conditionering: vaak is het zo dat een verband tussen prikkels 

in de omgeving een invloed moet hebben over oordelen over dat verband opdat het ook een invloed kan 

hebben op ander gedrag. 

° Dawson en Schell: pp blootgesteld aan verband tussen licht als CS en elektrische schok als US, D&S 

onderzochten voorwaarden waaronder verband resulteerde in verandering in huidgeleiding tijdens aanbieding 

van CS en vroegen aan pp om bij iedere aanbieding van CS te beschrijven in welke mate ze US verwachten. 

Resultaat: verandering in huidgeleiding trad pas op nadat een verandering in de US-verwachting optrad 

Resultaat andere studie van D&S: factoren die verhinderen dat er verwachting optreedt, verhindert ook  

                                                             verandering in huidgeleiding 

Onderzoek naar evaluatieve conditionering: sterkte van verandering in valentie is afhankelijk van mate waarin  

       oordelen over CS-US relatie veranderen a.g.v. CS-US aanbieding 

Veranderingen in contingentie-oordelen zijn belangrijkste determinant van sterkte van verandering in valentie 

(hoe beter bewuste kennis over CS-US verbanden, hoe sterker evaluatieve conditionering). Dus vanuit cognitieve 

visie: bewuste kennis is heel belangrijk voor het optreden van conditionering. 

Echter nog steeds onduidelijk in hoeverre veranderingen in contingentie-oordelen noodzakelijk zijn opdat er 

veranderingen kunnen optreden in ander gedrag als gevolg van die contingentie. 

Voor cognitieve psychologen blijft vraag of conditionering onbewust kan optreden. Wij sluiten dit niet uit maar 

veronderstellen toch dat conditionering vaak contingentie-bewustzijn vereist. Dus in functionele woorden: 

meestal zal het mogelijk zijn om veranderingen in contingentie-oordelen te observeren vooraleer er andere 

effecten optreden van het samen aanbieden van prikkels.  

Grote vraag voor toekomstig onderzoek: wat zijn de voorwaarden die bepalen of conditionering onbewust kan 

verlopen? 

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

KC (dus effecten van regelmatigheden in het voorkomen van prikkels) aangetoond bij bijna alle diersoorten. Dus 

het lijkt onwaarschijnlijk dat KC gebaseerd is op 1 enkel (cognitief of neuronaal) mediërend mechanisme. Dit 

wijst ook op noodzaak tot voorzichtigheid als we kennis over conditionering generaliseren over diersoorten 

heen. Gelijkenissen tussen moderatoren van KC bij bv bijen en mensen  dezelfde mechanismen 



27 

 

verantwoordelijk voor conditionering. Gelijkenissen zijn wellicht gevolg van het feit dat beide diersoorten 

geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen in hun leefwereld. Dit is het principe van convergente 

evolutie: diersoorten evolueren onafhankelijk van mekaar maar vertonen toch gelijkaardige omwille van 

gelijkenissen in hun leefwereld.  

Elk dier heeft grotere kans op overleven en voortplanten als het zich kan aanpassen aan regelmatigheden in 

omgeving (bv als het kan voorspellen waar voedsel gevonden kan worden). Alle dieren zullen KC vertonen onder 

voorwaarde dat die de kans op overleven en voortplanten bevorderen.  

Duidelijke verschillen tussen diersoorten in voorwaarden waaronder KC optreedt: ene diersoort sterker 

beïnvloed door bepaalde regelmatigheid dan andere diersoort. 

bv zoogdieren: sneller verbanden tussen smaak van voedsel en misselijkheid dan verband tussen kleur van voedsel 

en misselijkheid (vogels), geen verschil in smaak-schok relatie of kleur-schok relatie 

Deze selectiviteit in het leren van verbanden tussen prikkels is bij geboorte al aanwezig → genetisch bepaalde 

invloed op leren  

Dus conditionering bekijken vanuit perspectief van specifiek organisme, in functie van overleving en 

voortplanting. Conditionering (als effect) dus gezien als adaptief fenomeen dat voorkomt in natuurlijke situaties. 

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

1. Als je meer wil weten over conditionering in natuurlijke situaties, dan moet je als CS en US stimuli 

nemen die in natuurlijke omgeving van organisme samen kunnen voorkomen. Dergelijke CS worden 

ecologisch valide genoemd. voetnoot 11 

2. Men besteedt vooral aandacht aan adaptieve conditioneringseffecten. Een belangrijk adaptief effect 

kan zijn dat organisme op meer efficiënte manier omgaat met US. De nadruk ligt hierbij dus niet op hoe 

conditionering als procedure reactie t.o.v. CS verandert, maar hoe conditionering invloed heeft op de 

reactie t.o.v. de US, dus veranderingen in de UR. 

Experiment: mannelijke vogel kreeg nagemaakte vrouwelijke vogel (CS) te zien net voordat ze toegang 

kregen tot echte vrouwelijke vogels en er seksueel contact mee hadden (US). Testfase: seksueel contact 

op allerlei manieren geëvalueerd en kijken of CS invloed had op efficiëntie van seksueel contact.  

Resultaat: na aanbieding van CS was seksueel contact efficiënter: mannetje minder tijd nodig om seks te 

initiëren, sperma bevatte meer zaadcellen en kans op bevruchting van ei was groter. 

DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Meeste studies over impact van bredere context handelen over effect van secundaire taken op KC. Resultaten 

van deze onderzoeken: secundaire taak die aandacht weg richt van verband tussen CS en US zal KC minder sterk 

maken --- secundaire taak die aandacht richt op verband tussen CS en US zal KC sterker maken.  

bv experiment: getallen aanbieden en toon die gevolgd wordt door elektrische schok --- wanneer pp getallen 

moesten onthouden, ontlokte toon achteraf kleinere CR. voetnoot 12 

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

Verband tussen 2 prikkels omvat volgende aspecten: 

 Aantal keer dat 2 prikkels samen voorkomen 

 Aantal keer dat ze niet samen voorkomen 

 Tijd tussen 2 prikkels 

 … 
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DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND 

Contigue relatie: prikkels die op minstens 1 moment samen aanwezig zijn in tijd en ruimte 

Contingente relatie: statistisch verband in aanwezigheid van 2 prikkels: over verschillende momenten heen is 

kans op aanwezigheid van ene prikkel afhankelijk van aanwezigheid van andere prikkel 

 

Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 

In leerpsychologie werd samen voorkomen in tijd en ruimte (= spatio-temporele contiguïteit) van 2 

gebeurtenissen vaak beschouwd als noodzakelijke en voedende voorwaarde voor het leren van een verband 

tussen 2 prikkels. Later beargumenteerd dat contingentie (= systematiek in het samen voorkomen van 2 prikkels) 

belangrijker is.  

Niet enkel belangrijk om te kijken naar samen voorkomen van prikkels maar ook naar situaties waarin prikkels 

niet samen voorkomen. M.a.w. logische of statistische verband is van belang. Verband = wanneer kans op 

aanwezigheid van ene prikkel afhankelijk is van aanwezigheid van andere prikkel. 

Indien aanwezigheid US waarschijnlijker is indien CS aanwezig is dan wanneer CS afwezig is = positief 

verband/contingentie 

Indien aanwezigheid US minder waarschijnlijk is indien CS aanwezig is dan wanneer CS afwezig is = negatief 

verband/contingentie 

Probabiliteit van US gegeven aanwezigheid van CS:  p(US/CS) 

Probabiliteit van US gegeven afwezigheid van CS:  p(US/∼CS) 

Beide probabiliteiten afhankelijk van frequentie van 4 mogelijke gebeurtenissen: 

 CS en US aanwezig 

 CS aanwezig maar US afwezig 

 CS afwezig maar US aanwezig 

 CS en US afwezig 

bv p(US/CS) = frequentie van cel a / gezamenlijke frequentie van a en b 

    p(US/∼CS) = frequentie van cel c / gezamenlijke frequentie van c en d 

Sterkte van verband: P = p(US/CS) - p(US/∼CS) = (a / (a+b)) - (c / (c+d)) 

Dus: naarmate CS en US meer samen voorkomen (cel a) of niet samen voorkomen (cel d) zal verband positiever 

worden (dus minder negatief of meer positief). Naarmate enkel CS (cel b) of enkel US (cel c) voorkomen zal 

verband negatiever worden (meer negatief of minder positief).  

Excitatorische conditionering zodra positieve contingentie, m.a.w. wanneer p(US/CS) > p(US/∼CS). 

Excitatorische verwijst naar vaststelling dat er excitatie van bepaald gedrag optreedt. 

Inhibitorische conditionering treedt op zodra negatieve contingentie: CS aanbieden zal leiden tot inhibitie van 

bepaald gedrag. voetnoot 13 
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Dus duidelijke relatie tussen P en aard van verandering in gedrag. Wanneer P = 

0 en er dus geen contingentie is tussen het voorkomen van de CS en de US trad er 

geen verandering op in het gedrag, zelfs wanneer de CS en US soms wel 

voorkomen (dus zelfs als cel a groter is dan nul). Dit doet vermoeden dat 

contiguïteit (CS en US komen soms samen voor) geen voldoende voorwaarde is 

voor conditionering.  

Contingentie speelt dus belangrijke rol bij conditionering maar het is niet 

eenvoudig om de mate van contingentie tussen 2 prikkels op een eenduidige 

manier te bepalen. 

Tijdsintervallen ruim definiëren: perfecte contingentie tussen CS en US 

Korte tijdsintervallen: verband is niet perfect want 6 tijdsintervallen waar enkel CS of US voorkomt.  

Afbakenen van situaties is altijd arbitrair waardoor het nooit absoluut zeker is hoe men situaties moet 

afbakenen.  

Verschillende tijdsindelingen  

= verschillende invulling van vierveldentabel  

= verschillende uitspraken over contingentie 

 

Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 

Er zijn een aantal bevindingen die aantonen dat zelfs de aanwezigheid van een statistische contingentie tussen 

twee prikkels niet voldoende is om klassieke conditionering te observeren. De twee belangrijkste bevindingen 

zijn:  

 Overshadowing: in deze studies 2 condities vergeleken. 

                              conditie 1: X is enige CS op trial en X wordt steeds gevolgd door US (X+) 

                              conditie 2: X steeds aangeboden met andere CS, nl. CS A 

                              beide condities gevolgd door US (AX+) 

                              nadien CR meten t.o.v. X 

                              resultaat: CR sterker in conditie 1 (X+) dan in conditie 2 (AX+) --- alsof aanwezigheid  

                                                 van A het effect van de (perfecte contingente) X-US relatie ‘overschaduwt’ 

 Blokkering: fase 1: prikkel A (bv visueel signaal) wordt steeds gevolgd door elektrische schok (A+) 

                     fase 2: prikkel A samen met prikkel X (bv geluid) aangeboden en gevolgd door schok (AX+) 

                     testfase: alleen prikkel X aangeboden 

                     controle conditie: eerste fase weglaten of derde prikkel aanbieden tijdens fase 1 (B+) 

                     blocking = wanneer CR die ontlokt wordt door X tijdens testfase zwakker is in experimentele  

                                         conditie dan in controle conditie 

                     volledige blocking = als X geen enkel CR ontlokt in experimentele conditie (maar wel in 

                                                         controle conditie) 

                 interessant want X in alle condities gevolgd door US, enige manipulatie: relatie tussen A en US 

Blocking volledig: besluiten dat bestaan van positieve contingentie 

tussen X en US geen voldoende voorwaarde is voor optreden van 

conditionering.  
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Naam ‘blocking’ verwijst naar mogelijke verklaring voor effect: het bestaan van A-US relatie blokkeert 

(voorkomt) het leren van X-US relatie. Verklaring klopt niet want er bestaat ook zoiets als backward blocking: CR 

op X wordt verzwakt door A+ trials aan te bieden na de AX+ trials. Bij backward blocking dus niet mogelijk dat 

een sterke A-US relatie het leren van de X-US relatie blokkeert omdat de A-US relatie pas na de AX+ trials 

versterkt. 

Deze bevindingen (overshadowing en blocking) doen vermoeden dat de invloed van een verband tussen prikkels 

op gedrag afhankelijk is van de mate waarin er sprake is van een conditionele contingentie tussen 2 prikkels. 

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

bepaalde voorwaarde (conditie) voldaan is. De voorwaarde waaraan voldaan moet zijn is dat de situaties enkel 

verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van de CS. 

Conditionele probabiliteit formeel weergeven: Pc = p(O/A.X) - p(O/A.∼X) 

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

        p(O/A.∼X) = probabiliteit van US wanneer enkel A aanwezig is 

Op functioneel niveau (verwijzen naar factoren in de omgeving of gedrag, zonder te 

spreken over mentale processen): blocking beschrijven als voorbeeld van impact 

van conditionele contingentie op gedrag: het toont aan dat in situaties waarin X steeds samen voorkomt met 

andere CS, de CR voor X bepaald wordt door de mate van conditionele contingentie en dus niet de mate van 

contingentie. 

Conditionele contingentie enkel belangrijk wanneer X steeds samen voorkomt met A. In situaties waar X 

voorkomt zonder A kan men sterkte van relatie tussen X en US bepalen door situaties te vergelijken waarin enkel 

X aanwezig is en situaties waarin geen CS aanwezig is: Pc = p(O/X) - p(O/∼X) 

p99 in syllabus herlezen 

 

Indirecte verbanden 

Maar zelfs conditionele contingentie is geen absolute voorwaarde voor het optreden van KC. Ook zonder 

(conditionele) contingentie of zelfs contiguïteit tussen prikkels kan er KC optreden. Prikkels kunnen 

onrechtstreeks met elkaar gerelateerd zijn.  

bv toon steeds gevolgd door licht en licht steeds gevolgd door elektrische schok. In dit geval: geen rechtstreekse 

(eerste-orde) relatie tussen toon en elektrische schok maar wel tweede-orde relatie (toon EN schok allebei 

gerelateerd aan licht). 

Studies rond sensoriële conditionering en hogere-orde conditionering hebben aangetoond dat dergelijk indirect 

verband tussen toon en schok kan leiden tot veranderingen in reactie t.o.v. toon.  

 Sensoriële pre-conditionering = 2 neutrale prikkels (bv licht en toon) samen aangeboden (fase 1) en pas 

daarna 2e neutrale prikkel wordt gepaard met US (fase 2; bv licht en schok) 

 Hogere-orde conditionering = volgorde van fases omgedraaid (bv eerst: licht-schok, daarna: toon-licht) 

! Beiden zijn wel afhankelijk van de (conditionele) contingentie van de onderliggende (eerste orde) relaties. 

Indien geen (conditioneel) contingente relatie tussen prikkels uit fase 1, heeft indirecte relatie tussen toon en 

schok geen invloed op reactie t.o.v. toon. Dus (conditionele) contingentie is indirect wel noodzakelijk voor effect 

van indirecte verbanden. 
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! Effecten van indirecte verbanden kunnen gezien worden als voorbeelden van complex leren waarbij 

verschillende regelmatigheden samen het gedrag bepalen. 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

Geen verband gevolgd door wel een verband: wanneer aanvankelijk geen verband tussen CS en US, kan dit 

gevolg zijn van feit dat CS steeds alleen voorgekomen is of dat US steeds alleen voorgekomen is of dat beide 

voorkomen maar op niet-contingente manier.  

 Effecten van CS-preexposure: 

- CS-preexpose = procedure waarin CS herhaaldelijk aangeboden voor aanbieding van verband 

tussen CS en US 

- Experiment: fase 1: proefdier herhaalde malen toon laten horen (CS-preexposue) 

                      fase 2: toon als signaal laten voorafgaan aan elektrische schok (CS-US- 

                                  conditioneringsfase) 

                resultaat: proefdier leert verband tussen toon en schok veel moeilijker dan 

                                 dier in controleconditie (zonder fase 1) 

= CS-preexposure effect = latente inhibitie (laatste term gebruiken wij niet) 

- DUS vooraf aanbieden van CS is manier om toekomstig leren over CS te verzwakken 

- Op functioneel vlak: afvragen waarom vooraf aanbieden van CS nefast effect heeft op KC 

o Bij functionele analyse niet op zoek naar mediërende mentale processen maar naar 

gekende moderatoren van conditionering waaraan het CS-preexposure effect 

gerelateerd zou kunnen zijn 

o Vraag van functionele analyse: kan ik een bepaald fenomeen (hier: CS-preexposure) 

beschrijven in termen van een ander gekend fenomeen (hier: impact van andere 

moderatoren op KC) 

o 2 andere moderatoren: 

 Intensiteit of opvallendheid van CS: CS die vaak aangeboden wordt als 

minder intens of belangrijk ervaren → effect van CS-US relatie verkleinen 

omdat CS minder opvallend is 

 Statistische contingentie tussen CS en US: CS-preexposure = CS-alleen trials 

→ contingentie tussen CS en US verkleinen 

- CS-preexposure inzetten in situaties waarin conditionering negatieve effecten kan hebben op 

welzijn van mensen 

o bv. kinderen ontwikkelen minder angst (CR) voor tandarts wanneer ze voor eerste 

behandeling (CS-US verband) kunnen kennismaken met tandarts en uitvoerig 

omgeving etc. verkennen 

o bv. geconditioneerde misselijkheid bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan 

 Effecten van US-preexposure 

- = US herhaaldelijk aanbieden voordat CS met US wordt gepaard 

- Leidt tot vertraging en verzwakking van effect van CS-US verband 

- Experiment: fase 1: proefdier krijgt meerdere malen elektrische schok (US) 

                     fase 2: toon (CS) gaat vooraf aan schok 

                    resultaat: toon lokt minder angst uit indien schok voordien alleen werd  

                                      aangeboden dan wanneer schok niet werd aangeboden 

- Functionele analyse → minstens 2 functionele verklaringen van het effect in termen van 

andere moderatoren van conditionering 

o US aanbiedingen kunnen intensiteit van US verminderen (habituatie) waardoor effect 

van CS-US verband zal verzwakken 
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o Effect van US aanbiedingen te wijten aan daling in statistische contingentie tussen CS 

en US 

 Effecten van de afwezigheid van een verband 

- bv. fase 1: toon en schok aanbieden maar zonder dat kans op US anders is in aanwezigheid van 

toon dan in afwezigheid van toon 

- Indien achteraf wel (conditionele) contingentie tussen CS en US, dan zal deze contingentie 

minder invloed hebben op gedrag 

- Niet enkel aanwezigheid van verband kan invloed hebben op gedrag maar ook afwezigheid van 

verband 

 

Een verband gevolgd door geen verband 

 Effecten CS-postexposure 

- = CS op zich aanbieden na aanbieding van (contingent) verband tussen CS en US 

- Reden: niet enkel weten hoe gedrag verandert als het gevolg van verbanden in omgeving maar 

ook hoe geconditioneerd gedrag laten verdwijnen 

- Hoe geconditioneerd gedrag verwijderen? CS herhaaldelijk alleen aanbieden 

bv. toon + schok = angstreactie t.o.v. toon --- toon meermaals alleen 

aanbieden → angstreactie zwakker worden  

= extinctie of uitdoving (verzwakking van CR als gevolg van aanbieden 

van CS op zich) 

- MAAR: extinctie niet permanent en soms zelfs niet optreden 

o Spontaan herstel = uitgedoofde CR na verloop van tijd soms 

weer spontaan optreedt 

- CS-postexposure leidt niet tot uitdoving wanneer ze plaats vinden in 

een andere context dan deze waarin CS-US verband werd geleerd 

bv. dier blootstellen aan CS (toon) – US (schok) relatie (CS+ trials) in 

blauwe kamer → CR wordt gradueel sterker --- dier overbrengen in 

groene kamer waar CS niet gevolgd wordt door US (CS- trials) → 

verdwijning CR --- dier terug in blauwe kamer of gele kamer: CS zal 

weer CR uitlokken  

= renewal 

- Studies waar CS-postexposure niet leidt tot uitdoving, zelfs in zelfde context als CS+ trials 

bv. uitdoving minder snel of zelfs niet optreedt bij biologisch relevante CS 

- Ook aard van geobserveerd gedrag heeft invloed op mate van uitdoving 

bv. geconditioneerde veranderingen in valentie veel minder gevoelig aan effecten van CS-

postexposure 

 Effecten van US-postexposure 

- Effecten zijn vastgesteld maar treden vaak ook niet op 

- Toon + schok aanbieden → schok alleen aanbieden → CR t.o.v. toon soms verzwakken 

- Vraag of effecten van US-postexposure te wijten zijn aan veranderingen in eigenschappen van 

US op zich of aan veranderingen in het verband tussen CS en US 

 Effecten van de afwezigheid van een verband 

- Geen studies waarin aanbieding van contingentie tussen CS-US gevolgd door fase waarin zowel 

CS als US op niet-contingente manier worden aangeboden 

- Wel veel studies rond omkeren van verbanden (contingency reversal) 

o Fase 1: CS A gevolgd door US terwijl CS B niet gevolgd wordt door US 
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o Fase 2: CS A niet meer gevolgd door US terwijl CS B wel gevolgd door US 

o Daarna: nagaan of CR t.o.v. A en B vooral bepaald wordt door verband in fase 1 of 

fase 2  

 Primacy effect: verband in fase 1 weegt meer door (CR op A is sterker dan CR 

op B) 

 Recency effect: verband in fase 2 weegt meer door (CR op B is sterker dan 

CR op A) 

- Factoren die recency en primacy bepalen: recency sterker naarmate men tijdens 2 leerfases 

vaker om oordeel vraagt 

 

De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 

 Vaak verband tussen 2 prikkels enkel onder bepaalde voorwaarden (bv klok zien die 12u aanduidt zal 

enkel samengaan met 12 klokslagen indien klok is uitgerust met correct werkend mechanisme voor 

produceren van klokslagen) 

 Holland en Rescorla: experiment (autoshaping): gedurende 15 sec achtergrondgeluid dat laatste 5 sec 

samenvalt met verlichte druksleutel, onmiddellijk gevolgd door toediening van voedsel --- tussendoor 

verlichte druksleutel aangeboden zonder voorafgaand geluid en niet gevolgd door voedsel --- resultaat: 

duif zal enkel op verlichte druksleutel prikken wanneer geluid voorafgaat. 

 2 functionele analyses mogelijk: 

o Er is 1 CS-US verband (nl. verband tussen oplichten van druksleutel en voedsel)  

o Verband slechts geldig in 1 situatie (nl. nadat achtergrondgeluid is aangeboden) 

o Achtergrondgeluid = (positive) occasion setter (= signaal dat aangeeft wanneer relatie 

CS-US opgaat) 

o Negative occasion setter = prikkels die aangeven dat CS-US relatie niet geldig is in 

aanwezigheid van die prikkel 

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

o Er zijn 2 verschillende verbanden met elk unieke CS 

o Achtergrondgeluid en oplichten druksleutel zien als 1 samengestelde CS = compound 

CS 

o Compound CS is meer dan som van 2 elementen (vgl. T is meer dan som van verticaal 

en horizontaal streepje) 

o 2 verschillende relaties met 2 verschillende CS 

 CS A (compound prikkel) gevolgd door US terwijl CS B (oplichten druksleutel) 

niet gevolgd door US 

o CS A ontlokt wel CR want aanwezigheid van verband tussen CS A en US 

o CS B ontlokt geen CR want afwezigheid van verband tussen CS B en US 

 Moeilijk/onmogelijk om na te gaan welke analyse meest zinvol is. Verklaringen verwijzen naar zelfde 

aspecten van procedure maar beschrijven die op verschillende manier. Ondanks moeilijkheid wel veel 

onderzoek rond occasion setting. Interesse hiervoor vloeit voort uit parallel tussen occasion setting en 

contextgevoeligheid van uitdoving. 

DE MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD 

Eenzelfde (veranderlijk) verband tussen prikkels kan op verschillende wijzen worden aangeboden: 

Moment van aanbieding van CS en US variëren: start van aanbieding van CS voor/simultaan/na start aanbieding 

US (= forward/voorwaartse, simultane, backward/achterwaartse conditioneringsprocedures) 
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 Backward procedures resulteren meestal in kleinere effecten dan andere 2 types 

 Effecten worden kleiner naarmate meer tijd verstrijkt tussen einde aanbieding CS en begin aanbieding 

US. 

 Invloed van interstimulus interval afhankelijk van intrinsieke relatie tussen CS en US: voor sommige CS-

US paren treedt conditionering zelfs op bij heel lang interstimulus interval 

bv smaak van voedsel als CS en misselijkheid als US 

MENTALE PROCES THEORIEËN 

Welke mentale processen zijn verantwoordelijk voor de impact van regelmatigheden in de aanwezigheid van 

prikkels op gedrag (= conditionering)?  

Voor elke theorie heuristische (in welke mate zijn ze in staat om de bestaande functionele kennis te verklaren) 

en predictieve (en nieuwe functionele kennis te voorspellen) waarde nagaan 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 

= Klasse van modellen, ontstaan sinds leerpsychologie denken over leren domineert 

Veronderstelling: het effect van verbanden in de omgeving op gedrag (KC) wordt gemedieerd wordt door het 

vormen van associaties tussen representaties in het geheugen. 

Veronderstelling: onder bepaalde voorwaarden leidt het samen aanbieden van 2 prikkels tot de vorming en 

aanpassing van associaties in het geheugen. 

Verschillende associatieve modellen verschillen met betrekking tot veronderstellingen over voorwaarden 

waaronder associaties gevormd worden, elementen die betrokken zijn in associatie en voorwaarden waaronder 

associaties gedrag beïnvloeden. 

Met betrekking tot eerste punt onderscheid tussen: 

 S-R modellen: veronderstelling dat leren gebaseerd is op het vormen van associaties tussen stimuli en 

responsen 

 S-S modellen: veronderstelling dat leren gebaseerd is op vormen van associaties tussen representaties 

van stimuli 

Binnen S-R en S-S modellen zijn er meerdere modellen die elk unieke assumpties maken over de voorwaarden 

waaronder associaties gevormd worden en waaronder deze het gedrag beïnvloeden. 

 

S-R MODELLEN 

De kern van S-R modellen 

Associatie gevormd tussen sensorische representatie van CS en motorische representatie van UR. Hierdoor kan 

CS ook UR ontlokken en wordt UR en CR.  
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bv hond van Pavlov: hond saliveert aanvankelijk enkel bij krijgen van voedsel (UR) --- door paren van bel en 

voedsel (en dus samen voorkomen van bel en salivatie) zal bel salivatie ontlokken (UR wordt CR) 

Prototypisch S-R model gaat uit van assumptie dat contiguïteit tussen CS en UR voldoende en noodzakelijke 

voorwaarde is voor vormen van S-R associaties. Eens S-R associatie gevormd is, kan CS via deze associatie UR 

activeren, wat leidt tot CR. US is dus enkel belangrijk om UR te ontlokken en er voor te zorgen dat CS en UR 

samen voorkomen.  

Er wordt niet geleerd over US maar door US. 

 
 

Algemene evaluatie van S-R modellen 

S-R modellen kunnen verklaren dat samen voorkomen van 2 prikkels kan leiden tot veranderingen in gedrag, 

maar ze zijn in tegenspraak met verschillende bevindingen. Sommige van deze bevindingen gaan in tegen 

basisassumptie dat samengaan van CS en UR een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is voor optreden van 

conditionering. Andere bevindingen tonen aan dat conditionering weldegelijk gemedieerd wordt door kennis 

over US. 

 Niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie bepaalt of er klassieke conditionering zal optreden 

o Assumptie van meeste S-R modellen: het vormen van S-R associaties worden bepaald door 

contiguïteit, dus door aantal keer dat CS en UR samen voorkomen. 

o In strijd met vaststelling dat niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie belangrijkste 

determinant van KC is 

o m.a.w. contiguïteit is geen voldoende voorwaarde voor conditionering, itt veronderstelling van 

prototypische S-R modellen 

 Sensoriële pre-conditionering 

o S-R modellen kunnen ook invloed van indirecte verbanden op gedrag niet verklaren omdat CS 

dan CR ontlokt ondanks feit dat CS en UR nooit samen zijn voorgekomen 

- Fase 1: 2 neutrale prikkels samen aangeboden (bv toon en licht)  

- Fase 2: 1 van beide prikkels gevolgd door US tot CR tot stand komt  

- Fase 3: nagaan of andere neutrale prikkel uit fase 1 ook CR uitlokt 

- Resultaat: dit is inderdaad het geval 

o Dus samen voorkomen van CS en UR is geen noodzakelijke voorwaarde in optreden van 

conditionering: cruciale CS is enkel samen voorgekomen met andere neutrale prikkel die op 

dat moment geen reactie ontlokte 

 US-revaluatie 

o Veranderingen in US na conditionering kunnen een invloed hebben op gedrag 

o bv eerst bel samen aanbieden met voedsel en daarna voedsel negatief maken (door bv te paren 

met misselijkheid) --- bel zal geen salivatie meer uitlokken 

o Dit kan men niet verklaren o.b.v. S-R modellen 

o Volgens S-R model: tijdens bel-voedsel trials associatie geleerd tussen bel (CS) en salivatie 

(UR), niets geleerd over US --- US dient enkel om UR tot stand te brengen zodat door samen 
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voorkomen van CS en UR een associatie kan groeien tussen CS en UR representatie --- 

veranderen van US na vormen van CS-UR associatie zou geen invloed mogen hebben 

 De CR kan verschillen van de UR 

o S-R modellen kunnen niet verklaren waarom CR verschillend kan zijn van UR 

o Volgens S-R modellen enige verschil tussen CR en UR dat men spreekt van UR indien reactie 

ontlokt wordt door US terwijl CR vaak verwijst naar diezelfde reactie wanneer die ontlokt 

wordt door CS. 

o Suggereert dat kennis over US zeer belangrijk is bij het tot stand komen van KC 

S-R modellen kunnen vele aspecten van functionele kennis over KC niet verklaren. Merk op: hier wel uitgaan van 

karikatuur van deze modellen, er zijn varianten waarin gesteld wordt dat ook andere factoren dan contiguïteit 

van belang zijn (bv aandacht). Maar: niet toevallig focus op dit prototype S-R model. Hoog tijd om te beseffen 

dat S-R modellen zeer problematisch zijn. Terzelfdertijd niet uitsluiten dat S-R associaties onder bepaalde 

voorwaarden wel tussenkomen in conditionering.  

Experiment van Rescorla: CS1 gepaard met US, daarna CS2 herhaaldelijk gevolgd door CS1 --- vaststelling: CS2 

lokt ook CR uit = hogere-orde conditionering. 

Indien US-revaluatie procedure toegepast: geen invloed op mate waarin CS2 een CR uitlokt.  

CR t.o.v. CS2 lijkt dus gebaseerd op S-R associaties.  

Mogelijk dat verschillende conditioneringseffecten gemedieerd worden door verschillende mechanismes en dat 

sommige effecten berusten op een S-R mechanisme. Indien deze visie aanvaardt: proberen achterhalen wanneer 

welk mechanisme werkzaam is.  

S-S MODELLEN 

DE KERN VAN S-S MODELLEN 

Samengaan van CS en US resulteert in associatie tussen representatie van CS en representatie van US in 

geheugen. Aanbieding van CS zal leiden tot activatie van CS representatie. Deze activatie verspreidt zich via CS-

US associatie naar US representatie en ontlokt zo UR. Indien je activatie van representatie gelijk schakelt aan 

“denken aan” → hond van Pavlov saliveert bij horen van bel omdat bel hem doen denken aan voedsel en denken 

aan voedsel leidt tot salivatie. 

 

Cruciale verschillen met S-R modellen:  

 Volgens S-S modellen is conditionering wel afhankelijk van kennis over US.  

 Meeste S-S modellen veronderstellen dat samengaan van CS en US geen noodzakelijke voorwaarde is 

voor optreden van conditionering. Meestal ervan uit gaan dat aan bepaalde ‘cognitieve voorwaarden’ 

voldaan moet zijn opdat samengaan van CS en US leidt tot vormen van associaties. 

Omwille van verschillen kunnen S-S modellen bepaalde bevindingen verklaren die problematisch zijn voor S-R 

modellen.              
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ALGEMENE EVALUATIE VAN S-S MODELLEN 

 US-revaluatie 

o Volgens S-S modellen moet US representatie geactiveerd worden opdat er CR kan optreden 

o Veranderingen in US representatie kunnen leiden tot veranderingen in CR 

bv herhaald samengaan van bel en voedsel leidt tot salivatie omdat bel doet denken aan lekker 

voedsel en voedsel ontlokt salivatie 

o Na US-revaluatie (bv voedsel paren met misselijkheid) zal hond nog steeds aan voedsel denken, 

maar voedsel is niet meer lekker dus zal denken aan voedsel geen salivatie ontlokken 

 De impact van secundaire taken op conditionering 

o Binnen S-S modellen: contiguïteit geen voldoende voorwaarde 

o Meeste S-S modellen veronderstellen dat S-S associaties enkel gevormd worden indien 

aandacht besteed wordt aan CS en US 

o Deze modellen zijn in overeenstemming met vaststelling dat secundaire taken een nefaste 

invloed hebben op KC (want secundaire taken leiden aandacht af van CS en US) 

 Sensoriële pre-conditionering 

o Binnen S-S modellen: contiguïteit geen noodzakelijke voorwaarde 

o Sensoriële pre-conditionering verklaren o.b.v. S-S modellen 

- Fase 1: associatie vormen tussen representatie van 2 neutrale prikkels 

- Fase 2: associatie vormen tussen 2e neutrale prikkel en US 

- Wanneer nadien 1e neutrale prikkel aangeboden leidt dit tot activatie van 

representatie van prikkel. Activatie verspreidt naar representatie van 2e neutrale 

prikkel en daarna naar representatie van US waardoor UR/CR optreedt. 

Toch ook vragen stellen bij basisidee van S-S modellen 

dat CR gevolg is van activatie die zich verspreidt via 

CS-US associatie in het geheugen. Idee impliceert dat 

CR identiek moet zijn aan UR want CS activeert UR 

componenten die verbonden zijn aan US.  

 

Dus: niet duidelijk hoe S-S modellen verklaren dat CR en UR van elkaar kunnen verschillen. 

Men zou ook kunnen veronderstellen dat activatie van CS alleen maar leidt tot activatie van US representatie. Dit 

leidt op zijn beurt tot de verwachting dat US zal optreden. CS is dus signaal voor komst van US. Verwachting van 

US kan aanleiding geven tot (on)willekeurige preparatorische responsen (= responsen die organisme helpen om 

zich voor te bereiden op komst van US). Dit zou kunnen verklaren waarom CR (bv angst dat elektrische schok zal 

worden aangeboden) kan verschillen van UR (bv pijn als reactie op feitelijke aanbieding van elektrische schok). 

Nog steeds aantal vragen onbeantwoord:  

 Vooral onduidelijk hoe activatie van US representatie aanleiding kan geven tot verwachting van US. 

Louter activeren van US representatie als gevolg van aanbieding van CS kan misschien leiden tot denken 

aan US maar dit is niet hetzelfde als een verwachting dat de US effectief zal worden aangeboden. 

Immers veel situaties waarin men denken aan prikkel zonder te verwachten dat deze prikkel zal worden 

aangeboden.  

 Niet duidelijk hoe éénzelfde proces van US activatie via S-S associaties kan leiden tot dergelijke 

fundamenteel verschillende cognitieve toestanden. 

 Belang van bewuste kennis over CS-US relatie in KC kan niet zomaar verklaard worden vanuit S-S 

modellen. Volgens sommige S-S modellen moet S-S associatie eerst aanleiding geven tot bewuste 

verwachting van US vooraleer er CR kan optreden. De bewuste verwachting van US is dus “necessary 
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gate” (= een noodzakelijke tussenstap die aanwezig moet zijn vooraleer de S-S associatie kan leiden tot 

een CR). Dit verklaart echter niet waarom bewustzijn van CS-US relatie in vele situaties noodzakelijk lijkt 

voor het optreden van conditionering. Een bewuste verwachting van US is immers niet hetzelfde als 

bewuste kennis van CS-US relatie. 

HET RESCORLA-WAGNER MODEL ALS PROTOTYPISCH S-S MODEL 

Rescorla-Wagner model is meest gekende S-S model en verschilt van andere associatieve S-S modellen m.b.t. 

assumpties over voorwaarden waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden. 

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

afwezigheid van US (on)verwacht werd. Indien aan- of afwezigheid van US verwacht: geen nieuwe associaties 

vormen en sterkte van bestaande associaties niet veranderen. Indien aan- of afwezigheid van US onverwacht: 

wel nieuwe associaties vormen en sterkte van bestaande associaties sterk veranderen. 

Volgens model is leren afhankelijk van verwachtingsdiscrepantie. 

2e assumptie: CR t.o.v. CS is min of meer directe weergave van sterkte van associaties tussen representatie van 

CS en US. M.a.w.: vertaling van associatie naar gedrag is eenvoudig. Deze assumptie kreeg aanvankelijk weinig 

aandacht maar blijkt toch cruciaal en kan in vraag gesteld worden. 

Formule voor assumptie dat vormen van associaties gedreven wordt door verwachtingsdiscrepantie:  

VA = A  ( - VA) 

VA: verandering die optreedt in associatieve sterkte van CS (nl. A) (= mate waarin men vanuit CS verwacht dat  

         US zal optreden)  

A: parameter die opvallendheid of intensiteit van CS weergeeft 

: parameter voor opvallendheid of intensiteit van US 

: asymptoot van conditionering = maximale associatieve sterkte die mogelijk is voor bepaalde US met bepaalde 

     intensiteit 

VA: bestaande associatieve sterkte van prikkel A 

Uit formule afleiden dat conditionering sterker zal zijn naarmate een grotere discrepantie is tussen  en VA. 

3e assumptie: verwachting van US wordt bepaald door alle CS die op dat moment aanwezig zijn: 

VA = A  ( - VAX) 

VX = X  ( - VAX) 

VAX: som van bestaande associatieve sterkte van A en X (dus VA + VX) --- daarom zal verandering in associatieve 

sterkte van CS X op een AX+ proefbeurt niet enkel afhankelijk zijn van verwachting die door X ontlokt wordt, 

maar ook de verwachting die door A wordt ontlokt. 

Deze assumptie laat toe fenomeen blocking te verklaren. Blocking is vaststelling dat CR voor X na AX+ trials 

zwakker is wanneer trials voorafgegaan door A+ trials. Volgens R-W model te wijten aan feit dat A-US associatie 

gevormd wordt tijdens A+ trials, waardoor A al op eerste AX+ proefbeurt verwachting ontlokt dat US zal worden 

aangeboden → weinig verwachtingsdiscrepantie → X-US associatie niet gevormd worden of zwak zijn. 

Formele termen: VA heeft hoge waarde als gevolg van A+ trials → VAX ook hoge waarde en verschil tussen  en 

VAX  klein waardoor associatieve sterkte X weinig verandert (VX is klein). 
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Merk op: volgens R-W model is blocking te wijten aan feit dat associatie tussen geblokkeerde stimulus X en US 

niet gevormd wordt --- Blocking wijst dus op falen van leren (in cognitieve zin van verwerven van kennis). 

Verwachting van US wordt bepaald door alle CS die op gegeven moment aanwezig zijn → Gevolg: associatieve 

sterkte van CS kan negatief zijn.  

bv. Y+ trials afwisselen met YA- trials --- als gevolg van Y+ trials zal Y positieve associatieve sterkte ontwikkelen --- 

hierdoor zal US verwacht worden op YA- trials --- maar omdat US systematisch afwezig is op trials zal verandering 

in associatieve sterkte op die trials altijd negatief zijn en zal associatieve sterkte van A beneden nul zakken  

→ afwezigheid van A zal leiden tot inhibitie van US representatie, dit zal resulteren in verwachting dat US afwezig 

zal zijn 

Opmerking: verwachting van afwezigheid van US  afwezigheid van verwachting (nl. wanneer associatieve 

sterkte gelijk is aan 0) 

Model heeft hoge heuristische en predictieve waarde. Het heeft geleid tot ontdekking van fenomenen zoals 

superconditionering: conditionering extra sterk maken door CS samen aan te bieden met CS die negatieve 

associatieve relatie heeft met US 

bv. eerst: Y+ en YA- trials aanbieden → inhibitorisch leren: A zal negatieve associatieve sterkte ontwikkelen --- 

wanneer daarna AX+ trials aanbieden → associatieve sterkte van X groter wanneer je enkel AX+ trials aanbiedt 

(dus geen Y+ en YA- trials) 

Omwille van hoge heuristische en predictieve waarde is R-W model zeer invloedrijk binnen/buiten 

leerpsychologie. Model belangrijk bij ontwikkelen van connectionistische modellen, onderzoek naar 

reinforcement learning en theorieën van predictive coding. Toch heeft model ook belangrijke gebreken. Kritische 

analyse meldt 23 failures (= bevindingen die niet verklaard kunnen worden door R-W model) → Onderzoekers 

gezocht naar alternatieve associatieve modellen met andere assumpties over hoe associaties gevormd worden 

en gedrag beïnvloeden. 

UITDOVING IS NIET TE WIJTEN AAN HET WISSEN VAN ASSOCIATIES: HET MODEL VAN WAGNER EN 

HET MODEL VAN BOUTON 

Wanneer na acquisitiefase (aanbieden van CS-US trials) een uitdovingsprocedure wordt gegeven (herhaaldelijk 

CS aanbieden zonder US), dan zal CR tijdens uitdovingsprocedure stelselmatig in intensiteit verminderen  

= extinctie of uitdoving. 

Volgens R-W model:  

 Uitdoving als effect te wijten aan feit dat associatieve sterkte van CS afneemt. Tijdens eerste trials van 

uitdovingsprocedure leidt aanbieding van CS tot uitgesproken verwachting dat US zal volgen (VCS > 0). 

Omdat US niet wordt aangeboden tijdens uitdovingstrial zal  op die trial een waarde hebben van 0. 

Daarom is  - VCS  kleiner dan 0 en zal associatieve sterkte van CS afnemen (VCS = CS  ( - VCS)).  

 Uitdoving als effect is volgens model te wijten aan ‘afleren’ of vergeten van CS-US associatie. 

Echter: evidentie dat uitdoving niet te wijten is aan afleren of vergeten: CS-postexposure trials hebben geen 

invloed indien ze in aparte context worden aangeboden (renewal). Uitgedoofde CR’s kunnen na verloop van tijd 

weer spontaan optreden (spontaan herstel).  

Wagner stelde SOP (sometimes opponent processes) model voor dat belangrijke eerste stappen vormde In het 

verklaren van fenomeen zoals renewal.  
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Veronderstelling: er kunnen twee soorten van S-S associaties gevormd worden (nl. excitatorische en 

inhibitorische associaties).  

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

aanwezigheid van US. 

 Inhibitorische relaties zullen in sterkte toenemen wanneer CS gevolgd wordt door onverwachte 

afwezigheid van US. 

Sterkte van excitatorische relatie is reflectie van de mate waarin CS helpt om aanwezigheid van US te 

voorspellen terwijl sterkte van inhibitorische relatie reflectie is van mate waarin CS helpt om afwezigheid van US 

te voorspellen. 

Wanneer CS en US representatie verbonden zijn door excitatorische associatie, dan zal aanbieden van CS leiden 

tot verhoging van activatie van US representatie. Wanneer inhibitorische CS-US associatie gevormd is, dan zal 

aanbieding van CS leiden tot verlaging van activatie van US representatie.  

SOP model van Wagner is één van de meest elegante en invloedrijke modellen binnen cognitieve 

leerpsychologie. SOP is stevig verankert in cognitieve benadering binnen de psychologie (itt R-W model dat in 

essentie niet meer is dan mathematische formule en enkel als cognitief kan beschouwd worden omdat 

verschillende elementen in formule geïnterpreteerd kunnen worden als mentale toestanden). 

Idee van inhibitorische associaties heeft grote invloed, bv op ontwikkeling van technieken voor behandeling van 

angststoornissen en obesitas. SOP maakt bovendien interessante voorspellingen over wisselwerking tussen 

habituatie en conditionering.  

Bouton beschrijft SOP model van Wagner als “the single most complete account of conditioning and associative 

learning that is available”. 

Omdat exitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan, kan betekenis van CS dus ambigue 

zijn: CS kan signaal zijn voor zowel aan- als afwezigheid van US. Volgens Bouton kan ambiguïteit opgelost worden 

door context in rekening te brengen → Assumptie biedt verklaring voor effecten zoals renewal. 

In studies rond renewal wordt CS gevolgd door US in bepaalde context (bv. blauwe kamer). Volgens Bouton leidt 

dit tot vormen van exitatorische associaties tussen CS en US. Deze associatie zou context-onafhankelijk zijn want 

betekenis van CS is nog niet ambigue. Nadien CS alleen aangeboden in andere context (bv. groene kamer). Dit 

leidt tot vormen van inhibitorische associatie die wel context-afhankelijk is. M.a.w.: organisme leert eerst dat CS 

voorspeller is van US en leert daarna uitzondering op die regel (nl. dat soms (bv. enkel in groene kamer) CS 

gevolgd wordt door afwezigheid van US. Omdat inhibitorische associatie context-afhankelijk is, zal ze enkel rol 

spelen in context waarin deze gevormd is (dus context waarin uitdoving plaats vond, hier: groene kamer).  

→ Verklaren dat CS geen CR ontlokt in uitdovingscontext maar nadien wel CR ontlokt in oorspronkelijke context. 

Essentie van model van Bouton: uitdoving als procedure leidt niet 

tot afleren of vergeten van associatie maar tot verwerven van 

nieuwe kennis over CS-US relatie (nl. inhibitorische associatie).  

Uitdoving is niet ‘afleren’ maar ‘bijleren’ (in cognitieve zin van 

wissen of vormen van kennis). 

Ook spontaan herstel op deze manier verklaren indien men tijd beschouwt als soort context.  

Tijdens uitdoving leert dier dat CS op dat moment in de tijd niet meer gevolgd wordt door US. Indien tijd 

verstrijkt bevindt dier zich in andere tijdscontext en kan het dus niet meer zeker zijn dat CS nog steeds niet 
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gevolgd zal worden door US. Het weet nog steeds dat op een bepaald moment in het verleden de CS niet 

gevolgd werd door US maar het is mogelijk dat die periode voorbij is. 

BLOCKING IS NIET TE WIJTEN AAN HET FALEN OM TE “LEREN”: HET COMPARATOR MODEL VAN 

MILLER                                      voetnoot 14 en 15 

Volgens R-W model:  

 Blocking te wijten aan failure to learn (= omwille van A+ proefbeurten is aanwezigheid van US op AX+ 

proefbeurten verwacht en wordt X-US associatie niet gevormd).  

 Achterwaartse blokkering niet verklaren. 

Studies rond achterwaartse blokkering: organisme eerst geconfronteerd met AX+ trials en pas daarna met A+ 

trials. X-US associatie dus gevormd op AX+ trials zonder dat latere A+ trials iets kunnen veranderen aan sterkte 

van X-US associatie. Uit verschillende studies blijkt echter dat CR die uitgelokt wordt door X kleiner is indien AX+ 

trials gevolgd worden door A+ trials dan wanneer er enkel AX+ trials worden aangeboden. Dergelijk 

achterwaartse blocking effecten wijzen op een fundamentele fout binnen R-W model. Binnen dit model wordt er 

vanuit gegaan dat alle informatie rond CS-US associatie wordt geabstraheerd (samengevat) in één enkele 

parameter, nl. de sterkte van de CS-US associatie (VCS). Eenmaal informatie zijn invloed heeft gehad, wordt deze 

informatie vergeten. Er kan dus enkel “geleerd” worden over prikkel op het moment dat die wordt aangeboden. 

Het feit dat achterwaartse blocking kan optreden, suggereert echter dat organisme AX+ trials retrospectief 

revalueert in het licht van A+ trials: achteraf (retrospectief) gaat men de betekenis van AX+ trials opnieuw 

evalueren (revalueren) in het licht van de A+ trials. 

Achterwaartse blocking wel in overeenstemming met ander associatief model, nl. comparator model. Volgens dit 

model speelt verwachtingsdiscrepantie geen rol bij tot stand komen en wijzigen van associaties. Enige invloed op 

sterkte van associatie tussen CS en US is aantal keer dat 2 prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte, m.a.w. 

contiguïteit is drijvende kracht achter associaties. Andere essentiële assumptie: CR’s t.o.v. CS zijn geen directe 

weergave van vergelijking van sterkte van verschillende associaties. 

 

bv. blocking: omwille van de AX+ trials, wordt A-US en X-US associatie gevormd ongeacht of er bijkomend A+ 

trials zijn en ongeacht of deze voor of na de AX+ trials komen. Indien er bijkomende A+ trials worden aangeboden, 

resulteert dit in versterking van A-US associatie maar X-US relatie blijft onaangetast. Omdat X steeds samen 

voorkwam met A, zal de CR t.o.v. X niet enkel bepaald worden door sterkte van X-US associatie, maar ook door 

sterkte van A-US associatie. De CR t.o.v. X is namelijk een functie van X-US associatiesterkte relatief t.o.v. sterkte 

van A-US associatie. Indien er naast de AX+ trials ook A+ trials worden aangeboden, zal sterkte van X-US 

associatie kleiner zijn in verhouding tot sterkte van A-US associatie, dit in vergelijking met wanneer er enkel AX+ 

trials worden aangeboden. Aangezien CR t.o.v. X afhankelijk is van X-US associatiesterkte in verhouding tot A-US 

associatiesterkte zal er dus zowel voorwaartse als achterwaartse blocking optreden. 

Essentie van comparator model:  

 Leren (= het vormen van associaties) gebeurt op een vrij eenvoudige en onvoorwaardelijke manier: het 

enige wat telt is de mate waarin twee prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte. 

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

met andere associaties. Blocking is te wijten aan het feit dat de geleerde X-US associatie niet in het 

gedrag tot uiting komt omdat het wordt tegengewerkt door een sterkere A-US associatie. 

Model maakt duidelijk onderscheid tussen vormen van associaties en gedrag: geen CR optreden wil niet 

noodzakelijk zeggen dat er geen associatie is gevormd.  
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Comparator model in dit opzicht realistischer dan R-W model waarin zo goed als geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen vormen van associaties en performantie.  

PROPOSITIONELE MODELLEN 

DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

Het effect van verbanden in de omgeving op gedrag wordt gezien als zijnde gemedieerd door op niet-

automatische wijze vormen en evalueren van de waarheid van proposities over verbanden in de omgeving. 

Proposities zijn stellingen/uitspraken/beweringen. De propositie “het rinkelen van de bel wordt steeds gevolgd 

door voedsel” is dus een bewering dat 2 prikkels op een bepaalde manier met elkaar gerelateerd zijn. 

2 kenmerken van proposities: 

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

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

 Proposities over verbanden in de omgeving kunnen niet enkel gaan over de aan- of afwezigheid van een 

verband maar ook over de aard van het verband.  

Stel: vastgesteld dat personen met bepaalde ziekte steeds bepaalde chemische stof in hun bloed hebben en 

mensen zonder ziekte hebben deze stof niet.  

Mogelijke proposities over verband: chemische stof in bloed veroorzaakt ziekte of ziekte veroorzaakt chemische 

stof in bloed.  

→ Volgens beide proposities: relatie tussen chemische stof en ziekte maar aard van relatie tussen beide verschilt. 

Associaties in geheugen zijn geen proposities omdat ze 2 kenmerken van proposities niet hebben: 

 Associatie in geheugen is geen bewering over verband in omgeving. Het is toestand in geheugen 

waarvan verondersteld wordt dat het gevolg is van verband in omgeving. Omdat het geen bewering is 

maar (hypothetische) mentale structuur is het zinloos om te zeggen of associatie juist/fout is. Associatie 

beweert niet dus men kan niet zeggen of bewering juist/ fout is.  

 Associatie is enkel gevolg van aan- of afwezigheid van verband. De aard van verband wordt niet gevat in 

associatie.  

 

Wat betekent het dat leren gevolg is van het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van proposities 

over verbanden in de omgeving? 

 Mensen (en bepaalde dieren) vormen hypotheses over verbanden in de omgeving en proberen na te 

gaan welke hypothese juist is. Ze gebruiken hiervoor alle informatie die nuttig kan zijn om verband te 

ontdekken en te evalueren. Niet enkel informatie over wanneer prikkels voorkomen, maar ook kennis 

die men al heeft en kennis die verworven wordt via instructies.  

 Dit doen ze op niet-automatische manier: ze zijn zich bewust van de proposities die ze vormen en 

evalueren en dat ze moeite doen om deze proposities te evalueren. Effect dat verband in omgeving zal 

hebben op gedrag wordt bepaald door wat persoon bewust denkt over verband (= welke propositie 

over verband persoon aanziet als juist). 
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Hoe biedt dit een verklaring voor KC? 

bv. hond van Pavlov: volgens propositionele modellen zal aanbieden van belangrijke prikkel zoals voedsel, de 

hond aanzetten op actief en doelgericht op zoek te gaan naar voorspellers of oorzaken van aanbieding van 

voedsel. Hond zal snel verband tussen bel en voedsel evalueren omdat bel heel opvallende stimulus is. Feit dat bel 

gevolgd wordt door voedsel biedt steun voor hypothese dat komst van voedsel voorspeld kan worden door bel.  

Eenmaal propositie over relatie bel-voedsel als waar wordt aanzien, zal gedrag van hond beïnvloed worden door 

dit verband (nl. propositie “bel wordt gevolgd door voedsel” zal leiden tot verwachting dat voedsel zal komen na 

horen van bel, die verwachting resulteert in salivatie). 

ALGEMENE EVALUATIE VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

Bieden propositionele modellen verklaring voor beschikbare functionele kennis over KC? Enkele bevindingen: 

INVLOED VAN STIMULUS KENMERKEN EN INTRINSIEKE RELATIES  

Hoe snel men bepaalde relatie ontdekt, hangt af van eigenschappen van CS, US en intrinsieke relatie tussen CS 

en US.  

Meer gemotiveerd om verbanden met belangrijke US te ontdekken, sneller verbanden detecteren met 

opvallende CS, verband makkelijker te detecteren indien redenen om te vermoeden dat dergelijk verband zou 

bestaan. 

bv. wanneer mensen misselijk worden, zullen ze geneigd zijn te denken aan voedsel als oorzaak omdat ze uit 

ervaring weten dat je van voedsel misselijk kan worden.  

Organismen gebruiken alle kennis die ze al verworven hebben om nieuwe verbanden in omgeving te ontdekken. 

KLASSIEKE CONDITIONERING KAN OOK ONWILLEKEURIG GEDRAG BEÏNVLOEDEN  

Proposities kunnen in principe allerlei soorten gedrag beïnvloeden. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt 

hoeft dit gedrag geen rationeel, logisch gevolg te zijn van een propositie over de relatie tussen prikkels. Moeilijk 

te verklaren waarom in studies rond autoshaping duif naar druksleutel loopt zelfs wanneer hierdoor kans op 

voedsel kleiner wordt.  

Mogelijk dat rationele propositionele kennis kan leiden tot irrationeel gedrag. 

bv. gedachte dat oplichten van druksleutel gevolgd wordt door voedsel kan genoeg zijn om tendens te creëren om 

naar sleutel te lopen. 

Propositionele modellen van leren zeggen niets over waarom bepaalde proposities bepaalde effecten hebben op 

gedrag. Ze zeggen wel dat regelmatigheden in omgeving enkel een (niet noodzakelijk nader gespecifieerd) effect 

kunnen hebben op gedrag nadat propositie over die regelmatigheid is gevormd.  

Gedrag (inclusief CR’s) wordt niet enkel bepaald door proposities over regelmatigheden tussen prikkels. 

Hierdoor is het niet mogelijk om gedrag perfect te voorspellen o.b.v. propositionele kennis indien men niet alle 

andere determinanten van gedrag kent. 

CONTINGENTIE-BEWUSTZIJN IN BELANGRIJK 

Propositionele modellen kunnen wel verklaren waarom leren meestal pas optreedt nadat mensen zich bewust 

zijn van het verband (itt associatieve modellen). Vormen en evalueren van proposities gebeurt op niet-

automatische manier = bewust. Het bestaan van conditionering zonder bewustzijn van CS-US relatie is moeilijk 

te verklaren vanuit propositionele modellen. 
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KLASSIEKE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN DAT OPTREEDT IN VERSCHILLENDE 

ORGANISMES 

Op eerste zicht lijkt deze vaststelling in tegenspraak met propositionele modellen.  

Indien: alle leren gebaseerd op propositionele processen,  

dan: veronderstellen dat alle diersoorten in staat zijn om op bewuste, niet-automatische manier proposities te  

         vormen en te evalueren. 

Kritiek deels correct: het is onwaarschijnlijk dat leren in eenvoudige diersoorten (bv. slakken en bijen) gebaseerd 

is op proposities maar toch aanwijzingen dat leren in bepaalde niet-menselijke dieren (bv. ratten) weldegelijk 

gebaseerd is op vormen en evalueren van proposities. 

SECUNDAIRE TAKEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE IMPACT OF KLASSIEKE CONDITIONERING 

Deze vaststelling past heel goed bij idee dat leren bepaald wordt door propositionele processen. Het kost 

immers moeite om hypotheses te formuleren en te toetsen.  

Als: energie investeren in uitvoeren van secundaire taken 

dan: minder energie overblijven voor vormen en evalueren van proposities. 

Maar indien: aandacht gericht op verband tussen CS en US 

dan: sneller hypotheses over dat verband vormen en evalueren als zijnde aanwezig. 

CONCLUSIE UIT BOVENSTAANDE 

Propositionele modellen zijn in staat vele aspecten van bestaande functionele kennis over KC te verklaren = hoge 

heuristische waarde. Toch enkele bevindingen die propositionele modellen in vraag stellen.  

Meest intrigerende uitdaging: Perruchet effect: Perruchet bood reeks proefbeurten aan waarop toon gevolgd 

kon worden door luchtstoot aan oog van deelnemer → CR: aantal keer dat deelnemer met oog knippert bij 

horen van toon + vroeg aan deelnemers om na elke toon aan te geven in welke mate hij/zij verwachtte dat 

luchtstoot zou volgen → Veel opeenvolgende proefbeurten waarbij toon gevolgd werd door luchtstoot leidde 

tot toename in knipperen bij horen van toon maar tot afname in verwachting dat luchtstoot zou worden 

aangeboden. → M.a.w.: dissociatie tussen effect van opeenvolgende CS-US trials op knipperrespons en effect op 

bewuste verwachting.  

Perruchet had afname in verwachting voorspeld o.b.v. gamblers fallacy (= gokkers geloven verkeerdelijk dat kans 

op winnen afneemt naarmate men vaker na elkaar gewonnen heeft, zelfs wanneer kans op winnen elke keer 

even groot is). Analoog: deelnemers verwachten dat na lange reeks CS-US trials er maar kleine kans is op nog 

een CS-US trial. 

Belangrijker: daling in verwachting van US gaat niet gepaard met daling in intensiteit van knipperrespons.  

O.b.v. propositionele modellen voorspellen dat knipperrespons bij horen van toon afhankelijk zal zijn van mate 

waarin er bewuste verwachting is dat luchtstoot zal worden aangeboden.  

Debat over aard en implicaties van Perruchet effect nog steeds niet beslecht, maar effect wordt door velen wel 

beschouwd als probleem voor propositionele modellen van KC.  

Ook hoge predicitieve waarde: propositionele modellen hebben geleid tot beter inzicht in voorwaarden 

waaronder conditionele contingentie belangrijk is (meer bepaald hebben modellen geleid tot aantal belangrijke 

studies rond blokkering).  
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Ter herhaling: blokkering verwijst naar vaststelling dat cue X een minder sterke CR ontlokt wanneer AX+ trials 

samen met A+ trials worden aangeboden, dan wanneer enkel AX+ trials worden aangeboden. Volgens 

propositionele modellen kan dit resultaat het gevolg zijn van causaal redeneren.  

Stel: A en X worden gezien als 2 mogelijke oorzaken van US. Het feit dat US net hetzelfde is wanneer alleen A 

aanwezig is dan wanneer zowel A als X aanwezig zijn, doet vermoeden dat X geen oorzakelijke invloed heeft op 

US. Oorzaken hebben immers normaal gezien additieve effecten. Effect van 2 oorzaken zou dus sterker moeten 

zijn dan het effect van 1 oorzaak op zich. Indien: blokkering inderdaad gevolg is van deze redenering, dan: zou het 

enkel mogen optreden indien A en X voorgesteld worden als mogelijke oorzaken van de US. →  Vastgesteld door 

Waldmann en Holyoak: studie waar proefpersonen sterkte van verband tussen X en US moesten beoordelen --- 

Stelden enkel blokkering vast wanneer A en X werden beschreven als chemische stoffen in het bloed en US als 

ziekte die door A en X kon veroorzaakt worden, vonden geen blokkering indien A en X beschreven als chemische 

stoffen in bloed en US als ziekte die A en X kan veroorzaken. Dus: blokkering enkel als A en X mogelijk oorzaken 

waren van US maar niet indien US mogelijke oorzaak was van A en X. 

Zelfs indien A en X aanzien worden als mogelijke oorzaken van US, dan zou blokkering enkel mogen optreden 

indien men veronderstelt dat de effecten van 2 oorzaken additief zijn. Dit werd onderzocht door De Houwer, 

Beckers en Glautier. 

Studie: gaven proefpersonen informatie over maximale intensiteit van US  

 In suboptimale conditie werd verteld dat US zowel op A+ trials als op AX+ trials intensiteit van 10 had op 

schaal van 20  

o Dus vrij zeker dat X geen oorzaak is van US  

o Indien X wel een oorzaak, dan zou US sterker moeten geweest zijn op AX+ trials dan op A+ 

trials  

o In deze conditie: blokkering vastgesteld: proefpersonen van mening dat er geen verband was 

tussen X en US 

 In maximale conditie werd verteld dat US op zowel A+ als AX+ trials intensiteit van 10 had op schaal van 

10 

o A heeft al maximale effect dus niet meer mogelijk voor X om effect nog te versterken  

o Dus niets zeggen over effect van X: het kan immers zijn dat X wel een effect heeft op US maar 

dat je dit niet kan vaststellen omdat A alleen al maximale effect heeft. 

o = Ceiling effect, maakt het onmogelijk om conclusies te trekken over relatie tussen X en US 

o In deze conditie: geen blokkering vastgesteld 

Beckers: blokkering bij ratten is afhankelijk van hoe waarschijnlijk het is dat effecten van verschillende oorzaken 

additief zijn. 

O.b.v. dergelijke bevindingen: meeste onderzoekers het over eens dat minstens sommige 

conditioneringseffecten bij mensen te wijten zijn aan propositionele processen. Maar meeste onderzoekers gaan 

er van uit dat ook associaties kunnen leiden tot conditionering. Dergelijke dual-process models zijn heel populair 

omdat ze meer data kunnen verklaren dan single-process models. Maar indien meer dan 1 leersysteem, stelt 

zich de vraag hoe verschillende leerprocessen zich tot elkaar verhouden. Door voorstanders van dual-process 

models weinig aandacht besteed aan deze vraag.  
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Ondanks successen van propositionele theorieën van KC blijft hun impact binnen leerpsychologie eerder 

beperkt. Deels verklaard door gebrek aan precisie in formuleren van die modellen:  

 Associatieve modellen vaak geformuleerd in termen van heel precieze mathematische formules 

 Propositionele modellen zijn niet meer dan een aantal verbaal geformuleerde ideeën over aard van 

mentale processen en representaties die leren mediëren. 

Gebrek aan precisie bemoeilijkt formuleren van eenduidige voorspellingen maar ook het vermogen om 

propositionele modellen empirisch te weerleggen.  

Deze kritiek klopt maar men dient te beseffen dat propositionele modellen gezien moeten worden als 

verzameling van modellen die 1 idee gemeenschappelijk hebben, nl. het idee dat conditionering gemedieerd 

wordt door propositionele kennis.  

Het is onmogelijk om … 

 Die hele verzameling van (propositionele) modellen te weerleggen met één of twee empirische 

bevindingen 

 De verzameling van alle associatieve modellen te weerleggen; voor elke mogelijke bevinding kan men 

wel een associatief model maken dat die bevinding kan verklaren 

Algemeen: wij verdedigen standpunt dat mogelijkheid om (een verzameling van) mentale proces theorieën 

empirisch te weerleggen geen essentieel criterium is om de kwaliteit van die theorieën te beoordelen. Vooral 

heuristische en predictieve waarde van mentale proces theorie telt: stelt het ons in staat om bestaande 

functionele kennis te begrijpen en ordenen (heuristische waarde) en om nieuwe functionele kennis te ontdekken 

(predictieve waarde). 

DOORDENKERS  

Wat is volgens jou het nut van de tweede controle conditie, dus deze waarin in de eerste fase B+ trials worden 

aangeboden? 

Om te besluiten dat blocking heeft plaats gevonden, moet men zeker zijn dat de verzwakte CR ten opzichte van X 

te wijten is aan de A-US relatie. Daarom wordt de CR voor X in de experimentele conditie (A+, AX+) vergeleken 

met de CR voor X in de eerste controle conditie (enkel AX+): beide condities verschillen immers met betrekking 

tot de A-US relatie. De eerste controle conditie is echter niet perfect want die verschilt met de experimentele 

conditie ook met betrekking tot het totale aantal USn dat wordt aangeboden (er zijn in totaal minder USn in de 

eerste controle conditie). Dit kan op zich al verklaren waarom de CR voor X zwak is in de experimentele conditie 

want we weten uit ander onderzoek (zie het US-preexposure effect dat besproken wordt in deel II.1.5.2) dat het louter vooraf 

aanbieden van USn een nefaste invloed heeft op conditionering. De tweede controle conditie is wel gelijkgesteld 

met de experimentele conditie met betrekking tot het aantal US aanbiedingen. Als de CR voor X zwakker is in de 

experimentele conditie dan in de tweede controle conditie, dan kan dit niet te wijten zijn aan het aantal US 

aanbiedingen. Toch is ook de tweede controle conditie niet perfect omdat deze verschilt van de experimentele 

conditie niet enkel met betrekking tot de A-US relatie maar ook met betrekking tot het totaal aantal prikkels 

(enkel A en X in de experimentele condities versus A, B, en X in de tweede controle conditie). Hoewel het niet 

helemaal duidelijk is waarom dit verschil in procedure kan leiden tot een verschil in CR voor X, is het toch veilig 

om daarom de eerste controle conditie mee op te nemen in het design omdat deze wel controleert voor dat 

verschil. Men kan ook de CR ten opzichte van X vergelijken met de CR ten opzichte van K wanneer men de 

volgende trials aanbiedt: A+ gevolgd door AX+ en KL+. Dit is een within-subjects controle. K is identiek aan X 

(want beide worden steeds aangeboden samen met een andere CS en beide worden evenveel keer gevolgd door 

de US) behalve dat enkel X samen wordt aangeboden met een prikkel die voordien reeds op zich werd gevolgd 
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door de US (namelijk A die op de A+ trials wel alleen wordt aangeboden en gevolgd wordt door de US; dit is niet 

het geval voor L). 

 

Probleemstelling: Hoe kan je overshadowing verklaren op basis van de veronderstelling dat conditionering 

bepaald wordt door conditionele contingentie. 

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

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

aanwezigheid van X. De conditionele contingentie kan dan ook niet bepaald worden. In de controle conditie 

waarin er wel X+ trials zijn, kunnen wel situaties vergeleken worden die enkel verschillen met betrekking tot de 

aanwezigheid van X (namelijk X+ trials en situaties waarin geen CS aanwezig is). In de X+ conditie is de 

contingentie dus positief. 

 

Wat is volgens jou de link tussen het effect van CS-preexposure en habituatie? 

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

in de intensiteit van de oorspronkelijke reactie die een prikkel ontlokt. Bij CS-preexposure is het effect een 

vertraging in klassieke conditionering. Het CS-preexposure effect kan dus gezien worden als een voorbeeld van 

een interactie tussen de effecten van nietcontingente prikkelaanbiedingen (nl. het herhaald aanbieden van de 

CS) en de effecten regelmatigheden in het voorkomen van twee prikkels (nl. het samen aanbieden van de CS en 

US). Merk op dat een functionele verklaring van CS-preexposure effecten in termen van een daling in de 

opvallendheid van de CS impliceert dat het CS-preexposure effect een indirect gevolg is van habituatie. De 

opvallendheid van de CS kan je immers zien als de mate waarin de CS een oriëntatierespons ontlokt. Door het 

herhaald aanbieden van de CS daalt de mate waarin de CS een oriëntatierespons ontlokt (= habituatie effect) 

wat op zijn beurt resulteert in een zwakker conditioneringseffect. 

 

Probleemstelling: Wat is volgens jou het verband tussen het fenomeen van renewal in uitdoving en het 

fenomeen van occasion setting? Probeer ook spontaan herstel in verband te brengen met occasion setting. 

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

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

als een context. Tijdens een eerste periode wordt de CS gevolgd door de US. Tijdens een tweede tijdsperiode 

wordt de CS niet gevolgd door de US. De aanwezigheid van de tweede tijdsperiode is dus een signaal dat 

aangeeft dat de CS niet gevolgd wordt door de US. Wanneer die tijdsperiode verstreken is, zal de CS opnieuw 

een CR ontlokken. 

 

Maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model superconditioning verklaart. 

Probleemstelling: Maak een cijfervoorbeeld waarin je aantoont hoe het Rescorla-Wagner model het effect van 

contingentie verklaart, dus het feit dat conditionering niet enkel afhankelijk van het samen voorkomen van CS en 

US (cel a in de vierveldentabel) maar ook het niet samen voorkomen van de CS en US (cel b en cel c in de 

vierveldentabel). 

Zie p141 - 143 in syllabus 
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OEFENVRAGEN 

Stel dat een toon en licht samen worden aangeboden en steeds gevolgd worden door een elektrische schok. 

Men stelt vast dat deze paringen meer impact hebben op de angst die ontlokt wordt door de toon dan de angst 

die ontlokt wordt door het lichtje. Deze vaststelling 

 

A. zegt op zich niets over leren 

B. biedt evidentie voor de rol van intrinsieke relaties in klassieke conditionering 

C. is een voorbeeld van de dynamics of affect 

D. biedt evidentie voor de rol van de aard van de CS in klassieke conditionering 

 

Vanuit een functioneel leerpsychologisch standpunt zijn contingentie oordelen 

A. een index van bewuste kennis 

B. een index van bewuste of onbewuste kennis 

C. een vorm van gedrag 

D. een regelmatigheid in de omgeving 

 

De volgende proefbeurten worden aangeboden: 5A+, 5A-, 5 USonly, nooit beide afwezig. Wat is de contingentie 

tussen A en de US? 

A. 0 

B. .50 

C. -.50 

D. 1 

 

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 

 

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. 
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Tijdens een leerfase worden de volgende proefbeurten in een random volgorde aangeboden: 10 maal USonly, 5 

maal noch de CS noch de US, 5 maal CS-. Hoeveel A+ proefbeurten moeten er minstens aangeboden worden 

opdat er een positieve contingentie is tussen A en de US? 

A. 0 

B. 6 

C. 11 

D. 16 

 

Associaties zijn potentiële 

A. Moderatoren van leren 

B. Mediatoren van leren 

C. Regelmatigheden in de omgeving 

D. Leereffecten 

 

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 

 

Na het paren van een toon en schok ontlokt de toon angst. Nadien wordt in de ene groep een meer intensere 

schok aangeboden en in de andere groep een minder intense schok. Men stelt vast dat de toon meer angst 

ontlokt in de eerste groep dan in de tweede groep. Dit biedt evidentie voor: 

A. S-R modellen 
B. S-S modellen 
C. R-Sr modellen 
D. Het model van Sokolov 

 

Vanuit het perspectief van het model van Bouton kan je spontaan herstel zien als een voorbeeld van 

A. Uitdoving 

B. ABA renewal 

C. US reinstatement 

D. ABC renewal 

 

Welk idee werd geïntroduceerd door Wagner in zijn SOP model? 

A. Inhibitorische associaties  

B. Inhibitorische conditionering  

C. Contextuele modulatie van inhibitorische associaties  

D. Inhibitorische responsen 
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HOOFDSTUK 3: OPERANTE CONDITIONERING: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET 

VOORKOMEN VAN PRIKKELS EN GEDRAG 

ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES  

BASISTERMEN 

Gelijkenis KC en OC: beiden zijn effect van regelmatigheden in het samen voorkomen van gebeurtenissen in de 

omgeving.  

Verschil KC en OC: aard van de gebeurtenissen die samen voorkomen 

 Bij KC: regelmatigheid in het voorkomen van prikkels 

 Bij OC: regelmatigheid in het voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving 

Door operante conditionering breed te definiëren vermijden we dat het uitsluitend geïdentificeerd wordt met de 

rat in de Skinner-box (zoals KC vereenzelvigd wordt met hond van Pavlov).  

DE DRIE TERMEN VAN DE DRIE-TERMEN-CONTINGENTIE 

In OC spelen 3 elementen cruciale rol: discriminatieve stimulus Sd, gedrag R en resultaat van gedrag Sr 

Sd: R – Sr 

Vaak ook A-B-C contingentie genoemd waarbij A = antecedent (= wat voorafgaat aan gedrag, nl. Sd) 

           B = behavior (= het gedrag) 

                                                                                   C = consequent (= het gevolg van het gedrag, nl. Sr) 

Elke term kan gebruikt worden op het descriptieve (beschrijvende) niveau van de procedure (de objectieve 

situatie zoals die door een onderzoeker wordt gecreëerd) en op het functionele niveau van het effect (de 

causale impact van omgeving op gedrag en van gedrag op de omgeving). 

 

Discriminatieve prikkel 

 Descriptief niveau: Sd is simpelweg een gebeurtenis die aangeeft of een R gevolgd zal worden door een  

          bepaalde Sr. 

bv. drukken op hendel kan gevolgd worden door voedsel wanneer lichtje brandt maar niet wanneer 

lichtje uit is --- Hier: lichtje is prikkel die discrimineert tussen situaties waarin R-Sr relaties wel/niet 

opgaan 

                                    Merk op: Sd niet beperkt tot duidelijk afgelijnde, individuele prikkels. Ook  

                                                      gebeurtenissen die meerdere prikkels omvatten kunnen Sd’s zijn 

bv. een muziekstuk of een sequentie in het uit- en aangaan van een lichtje 

                                      

                                     Sd kan ook verwijzen naar stimulusklasse (= verzameling van stimuli) 

bv. duwen op hendel wordt gevolgd door voedsel enkel wanneer voorwerp met rode kleur op scherm 

verschijnt --- Hier: Sd = klasse van alle rode voorwerpen --- Kenmerk ‘rood’ is eenheid (= unit) die gebruikt 

wordt om de Sd-klasse te onderscheiden van andere (klassen van) stimuli. 

 

 Functioneel niveau: we spreken over Sd wanneer deze prikkel effectief bepaalde invloed heeft op 

gedrag omwille van zijn rol in de procedure. 
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bv. wanneer rat vaker op hendel duwt als lichtje brandt dan wanneer lichtje uit is, dan functioneert 

lichtje als Sd: het heeft effectief invloed op gedrag omdat het aangeeft wanneer R-Sr relatie opgaat. 

Merk op: het is mogelijk dat stimulus descriptief gezien een Sd is maar dat het niet functioneert als een Sd. 

Als bepaalde klasse van stimuli procedureel gezien de rol heeft van een Sd en effectief ook functioneert als Sd, 

dan spreken we van een functionele stimulusklasse (= een klasse van stimuli die functioneert als Sd). 

 

 

Sr 

 Descriptief niveau: Sr is elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag. 

bv. voedselbrokje wordt enkel aangeboden nadat rat op hendel duwt --- Hier: voedselbrokje is Sr die 

volgt op hendelduwen 

                                    Merk op: Sr breder dan afgelijnde, individuele prikkel. Sr kan ook bestaan uit  

                        meerdere prikkels, afwezigheid van prikkel en klasse van prikkels 

bv. het duwen op de hendel kan resulteren in de aanbieding van 10 voedselbrokjes over een periode van 

een minuut, wanneer het duwen op een hendel resulteert in het annuleren van de geplande toediening 

van een schok, rode voedselbrokjes 

 

 Functioneel niveau: we spreken over Sr wanneer stimulus effectief invloed heeft op gedrag omwille van 

R-Sr relatie. 

bv. rat duwt vaker op hendel omdat dit gevolgd wordt door voedsel --- Hier: Sr = voedsel voetnoot 16 

Ook hier mogelijk dat prikkel descriptief gezien een Sr is maar dat het niet functioneert als Sr. 

 

Gedrag 

 Descriptief niveau: operante conditioneringsprocedures zijn altijd gericht op de studie van gedrag dat 

een bepaalde impact heeft op de omgeving 

Dit gedrag is niet noodzakelijk een enkelvoudige, individuele gebeurtenis. Het kan ook gaan om een 

bepaalde opeenvolging van individuele gedragingen  

bv. het intikken van een code om een deur te openen 

 

Meestal gaat het om klasse van gedragingen (response class) die wordt afgelijnd o.b.v. de objectieve 

gevolgen van die gedragingen 

bv. gedrag “drukken op hendel” is een klasse van veel verschillende gedragingen die allemaal resulteren 

in een neerwaartse verplaatsing van de hendel. Deze responsklasse omvat die lopende motorische 

bewegingen zoals drukken met linker-/rechterpoot, kin etc.  

 

Eenheid waarmee responsklasse wordt afgelijnd kan heel abstract zijn. 

bv. dier voedselbrokje geven telkens het een soortgenoot imiteert --- Hier: unit = mate van overeenkomst 

tussen eigen gedrag en gedrag van soortgenoot --- Hier: responsklasse = enorm groot, omvat alle 

gedragingen van soortgenoot die dier kan imiteren 

 

 Functioneel niveau: we spreken over operant gedrag wanneer gedrag effectief beïnvloed wordt door 

bepaalde uitkomst van gedrag 
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bv. duwen op hendel is functioneel gezien operant gedrag als het gesteld wordt omwille van het feit dat 

duwen op hendel gevolgd wordt door voedsel 

 

Bestaan van causale relatie onderzoeken door relatie te manipuleren  

bv. condities waar hendelduwen wel/niet gevolgd wordt door voedsel vergelijken 

Als manipulatie invloed heeft kan men zeggen dat gedrag een functie is van Sr en dat gedrag operant 

gedrag is 

Vaak onderscheid tussen responsklasse en operante klasse: 

 Responsklasse steeds descriptief gedefinieerd (= een bepaalde verzameling van gedragingen) 

 Operante klasse enkel gebruikt op functionele niveau om te verwijzen naar een verzameling van 

gedragingen die gesteld worden omwille van een bepaalde uitkomst 

Belangrijk: beseffen dat operant gedrag veel meer is dan 1 bepaalde motorische beweging: het is steeds een 

klasse van gedragingen 

bv. hendelduwen: alle motorische bewegingen die resulteren in neerwaartse beweging van hendel behoren tot 

klasse “hendelduwen” (bv. linker- of rechterpoot, …). Deze respons klasse functioneert als operante klasse 

wanneer gedragingen in klasse effectief beïnvloed worden door hun uitkomsten.  

Merk op: 2 ogenschijnlijk identieke gedragingen zullen nooit helemaal hetzelfde zijn (bv. kracht bij duwen op 

hendel zal altijd lichtjes anders zijn).  

Merk op: het kan gaan om zeer complexe gedragingen met verschillende componenten die zich kunnen 

uitstrekken over de tijd (bv. intikken van code om deur te openen, studeren voor diploma, …).  

TYPES VAN OPERANTE CONDITIONERING 

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

 Subtypes: vermijdingsleren: effect waarbij negatieve contingentie is tussen R en Sr en deze R-Sr relatie 

        resulteert in toename in frequentie van gedrag 

        R gaat samen met het uitblijven van de Sr 

                               ontsnappingsleren: negatieve contingentie tussen R en Sr die resulteert in toename van  

         frequentie van gedrag 

         het stellen van R gaat samen met het stoppen of verdwijnen van de Sr 

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

Classificeren van gedragsverandering als voorbeeld van bepaald type van (operant) leren impliceert steeds 

hypothese over de oorzaken van die verandering in gedrag.  

bv. kind is stout, krijgt uitbranden en 

problematisch gedrag stopt --- 

Meerdere oorzaken mogelijk waarom 

gedrag verandert. Louter krijgen van 

uitbrander kan voldoende zijn voor 

wijziging in gedrag → Geen sprake van 

leren want verandering in gedrag is 

niet gevolg van regelmatigheid in 

omgeving maar van 1 prikkel op 1 

moment. 
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PROCEDURES 

Veel methoden om operante conditionering te bestuderen maar meesten worden ondergebracht in volgende 

twee categorieën: 

AFZONDERLIJKE-TRIALMETHODEN 

Prototypisch voorbeeld: Thorndike’s puzzle box methode 

Experiment: hongerige kat in houten kist. Door aan lus te trekken (R) kon kat deurtje van kist openen en lekkere 

vis (Sr) opeten. Bij aanvang: kat stelt veel gedragingen waarvan één gevolgd door bekrachtiger. Na verloop van 

tijd: grote variëteit in gedragingen gereduceerd tot er één gedrag overblijft: zodra kat in kooi geplaatst, trekt ze 

aan lus en kan ze eten  

→ Afzonderlijke-trialmethode omdat elke trial duidelijk te onderscheiden van volgende: elke keer dat kat juiste 

gedrag stelt kan ze uit de kooi en moet ze weer in kooi geplaatst worden voor volgende trial kan beginnen. 

Andere voorbeelden: doolhof methoden  

Experiment: organisme (rat) in doolhof geplaatst waar op bepaalde plaats voedsel bevindt. Rat op startpositie 

geplaatst en kan op zoek gaan naar voedsel. Wanneer rat voedsel gevonden heeft, moet proefleider rat weer op 

startpositie plaatsen. Vaststelling: rat heeft tijdens elke opeenvolgende trial minder tijd nodig om voedsel te 

vinden 

Nadeel afzonderlijke-trialmethode: proefleider moet constant aanwezig zijn en elke trial zelf opnieuw opstarten 

Voordeel: tijd tussen trials exact manipuleerbaar 

VRIJE-OPERANTMETHODEN 

Tijdrovende karakter van afzonderlijke-trialmethode motiveerde Skinner om alternatieven te ontwikkelen. 

Oorspronkelijke doel: doolhof ontwikkelen waarin rat automatisch naar startpositie werd gebracht na vinden van 

voedsel. Dit zou werkdruk proefleider verminderen en toelaten om zowel snelheid als frequentie van gedrag te 

bestuderen. Na enkele probeersels kwam hij tot Skinner-box (lijkt niet meer op een doolhof).  

Skinner-box is kleine kamer waarin rat geplaatst kan worden. Aan één van wanden zit hendel waar rat op kan 

duwen, één of meerdere lichtjes die kunnen oplichten en een opening voor voedsel toediening. Alle responsen 

automatisch geregistreerd en toedienen van voedsel vooraf geregeld.  

Dier in Skinner-box is vrij om te bepalen wanneer het operant gedrag stelt (itt afzonderlijke-trial methode). 

FUNCTIONELE KENNIS  

DE AARD VAN DE STIMULI  

OPERANTE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN  

Operante conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt met allerlei stimuli. Dit geldt zowel voor de 

aard van de Sd (kan variëren van simpele discrete stimulus tot complexe context) als voor de aard van de Sr (kan 

variëren van biologisch relevante prikkels tot complexe sociale prikkels).  

Sensory reinforcement: = zintuigelijke bekrachtiging, verwijst naar vaststelling dat loutere aanbieding van 

sensoriële prikkel op zich bekrachtigend kan werken. Sr is hier geen specifieke prikkel, maar wel gebeurtenis dat 

een prikkel wordt aangeboden, ongeacht wat die prikkel is.  
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DE INVLOED VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE SD EN SR OP DE MATE VAN OPERANTE 

CONDITIONERING 

(Veranderingen in) de intensiteit van de Sd en Sr 

 Eigenschappen van Sd en Sr hebben invloed op sterkte van operante conditioneringseffecten, één 

daarvan is intensiteit. 

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

relevant zijn. 

 Ook verandering in intensiteit van prikkels is belangrijk. Bestraffing blijkt vooral effectief indien bij 

eerste bestraffing een intense aversieve prikkel wordt gebruikt. Initieel gebruik van mild-aversieve 

prikkel kan nefast effect hebben.  

 Dit blijkt uit experiment van Azrin en Holz: ratten hadden vooraf geleerd om op hendel te drukken om 

voedsel te krijgen. Als men dit gedrag laat volgen door milde elektrische schok die via vloer van kooi 

wordt toegediend heeft dit weinig effect. Indien intensiteit van schok geleidelijk toeneemt, leren 

proefdieren zich eraan aanpassen en blijven ze op hendel drukken. Als van meet af aan intense schok 

wordt toegediend, resulteert dit in vrijwel permanente onderdrukking van operant gedrag. 

Intrinsieke relaties 

 Ook interactie tussen aard van prikkel en aard van gedrag is belangrijk. M.a.w.: operante conditionering 

wordt gemodereerd door intrinsieke relatie tussen stimuli en gedrag.  

 Illustratie van belang van intrinsieke relatie tussen aard van respons en aard van Sr: proef van 

Sevenster: enerzijds 2 soorten responsen die aangeleerd moeten worden: zwemmen door een ring (R1) 

die in aquarium hangt en bijten op staafje (R2) dat in aquarium hangt. Anderzijds 2 soorten stimuli die 

als uitkomst van respons gebruikt worden: verschijnen van mannelijke rivaal (Sr1) of vrouwelijke 

soortgenoot (Sr2). Vaststelling: zwemmen door ring wordt makkelijker aangeleerd indien gevolgd door 

Sr2 maar moeilijker wanneer gevolgd door Sr1. Omgekeerde geldt voor R2. 

 Het is vooral van belang of R behoort tot de klasse van gedragingen die spontaan door Sr worden 

uitgelokt. bv. bijten op staafje is wel compatibel met agressie zoals uitgelokt door mannelijke rivaal 

maar niet met het ritueel uitgelokt door vrouwelijke soortgenoot. 

 Operante conditionering heeft meer kans om op te treden of verloopt sneller wanneer R behoort tot 

die gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt. Sr bepaalt dus grotendeels wat al dan niet 

als R kan worden aangeleerd. 

 Ander voorbeeld van selectiviteit in het leren van R-Sr relaties: vermijdingsleren = vorm van operante 

conditionering waarbij gedrag in frequentie zal toenemen omdat het kans op voorkomen van negatieve 

prikkel vermindert.  

bv. rat in one-way box (dit is ruimte die bestaat uit 2 kamers). Wanneer dier voor eerste keer in eerste 

kamer geplaatst en daar elektrische schok krijgt, zal het naar andere kamer lopen. In tweede kamer 

houdt schok op. Hier: vluchten van 1ste kamer naar 2de kamer tijdens aanbieding van schok 

= ontsnappingsgedrag. Na enkele keren ontsnapt te zijn aan schok door naar 2de kamer te lopen, zal dier 

onmiddellijk na plaatsing in 1ste kamer naar 2de kamer lopen, nog voordat schok werd aangeboden  

= vermijdingsgedrag. 

 Niet alle gedragingen worden zo snel aangeleerd als vermijdingsgedrag. Het is heel moeilijk om een rat 

te leren om op een hendel te duwen om een schok te vermijden. Het is echter vrij eenvoudig om een 

rat te leren om op een hendel te duwen om voedsel te krijgen. Het gaat dus niet om aard van R op zich 

of aard van Sr op zich maar om interactie tussen de 2.  

 Eveneens evidentie dat bij mensen beperkingen kunnen optreden In het aanleren van bepaalde Sd-R 

relaties.  
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bv. Thermosflessen voor koffie waarbij druk op knop bovenaan koffie laat lopen. Knop kan in 2 standen 

worden gezet, aangegeven door rood en blauw. Slechts in één van beide standen is drukken mogelijk. 

Hier: kleur is Sd die aangeeft of drukken op knop (R) gevolgd zal worden door krijgen van koffie (Sr). 

 Als blauw aangeeft dat drukken mogelijk is en rood aangeeft dat drukken niet mogelijk is, zien we dat 

mensen snel leren wanneer ze wel/niet moeten drukken. In omgekeerde geval zien we dat mensen veel 

fouten maken en dus moeilijk leren wanneer ze wel/niet moeten drukken.  

 Verschil in aanleren van Sd-R relaties is waarschijnlijk te wijten aan eerdere ervaringen.  

bv. rood stoplicht = stoppen of blijven stilstaan voetnoot 17 

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

Aard van Sr niet enkel impact op sterkte van OC maar bepaalt ook hoe R zal veranderen als gevolg van verband 

met Sr. Relatie tussen R en Sr heeft impact op verschillende aspecten van R, maar meeste aandacht naar 

frequentie waarmee R wordt gesteld.  

Herhaling: bekrachtiging: indien aanwezigheid R-Sr relatie resulteert in toename van frequentie van R 

                    straf: indien aanwezigheid R-Sr relatie resulteert in afname van frequentie van R 

Veel onderzoek rond OC gericht op trachten eigenschappen van Sr te begrijpen die bepalen wanneer 

bekrachtiging optreedt.  

Welke prikkels leiden als Sr tot bekrachtiging of straf? 

 Thorndike’s “wet van effect”: voorkeuren en afkeuren 

o Op het eerste zicht makkelijk antwoord: gedrag dat positieve uitkomsten heeft, zal in 

frequentie toenemen (bekrachtiging) terwijl gedrag dat resulteert in negatieve uitkomsten in 

frequentie zal afnemen (straf) = Law of effect 

o Verder nadenken: niet altijd makkelijk om vooraf te weten of bepaalde uitkomst (Sr) positief of 

negatief is voor organisme (bv. masochisme: mensen bezoeken SM-clubs (gedrag) om pijnlijke 

prikkels te ervaren (bv. zweepslagen), maar zijn deze pijnlijke prikkels een positieve uitkomst?) 

o “Masochism is just a name we use when a stimulus that we think should be a punisher serves 

as a reinforcer; it does not explain anything”. 

o Dus: Thorndike’s wet van effect biedt geen sluitend antwoord op vraag welke prikkels zullen 

fungeren als bekrachtiger/straf 

o Probleem ook niet oplossen door voor- en afkeuren te definiëren in termen van mentale 

begrippen zoals motivatie 

▪ Hull: elk organisme heeft bepaalde drives (= behoeftes) en streeft er naar om 

optimaal niveau van bevrediging van die behoeftes te bereiken 

• Prikkels die bepaalde behoeftes bevredigen zijn positief en kunnen gebruikt 

worden als bekrachtigers. 

▪ Dickinson en Balleine: het is niet voldoende dat prikkels aan behoefte voldoen; men 

moet ook leren dat ze aan een behoefte voldoen 

▪ Maar: begrip “behoefte” helpt ons niet beschrijven welke prikkels zullen leiden tot 

bekrachtiging als effect want moeilijk vooraf te bepalen welke prikkels zullen voldoen 

aan welke behoefte 

▪ Hull probeerde behoeftes te definiëren in termen van observeerbare omgeving maar 

zijn concept “drives” heeft theoretische bijklank die verder gaat dan wat in omgeving 

aanwezig is 

▪ Het is dus eerder een mentale-procestheorie die probeert te verklaren waarom 

bepaalde prikkels fungeren als bekrachtigers 
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• Dergelijke theorieën zijn nuttig omwille van heuristische en predictieve 

waarde maar concept als “behoefte” helpt ons niet om fenomeen van 

bekrachtiging beter te beschrijven op het functionele niveau (= in termen 

van elementen in omgeving die bekrachtiging modereren (die dus bepalen of 

en in welke mate een uitkomst van gedrag leidt tot een toename in 

frequentie van gedrag)) 

o Evaluatieve waarde van prikkels definiëren in termen van neuronale processen 

(bv. masochisme: als zweepslagen bij persoon leiden tot toename in dopamine (= reward 

hormoon) in hersenen kunnen we besluiten dat zweepslagen positief zijn) 

▪ Probleem: deze aanpak gaat uit van de veronderstelling dat het vrijkomen van 

dopamine een perfecte indicator (= proxy) biedt van hoe positief een stimulus is.  

We weten dat indicatoren van bepaalde toestand of proces zelden perfect zijn omdat 

(bijna) alle indicatoren worden beïnvloed door meerdere mentale processen 

 Het principe van Premack: natuurlijke frequentie van gedrag 

o Introduceerde volledige nieuwe visie op aard van Sr die wel past binnen functionele 

benadering. 

o Hij zag bekrachtigers als responsen en niet als stimuli 

bv. rat die op hendel duwt: traditioneel: toedienen van voedsel = bekrachtiger 

     volgens Premack: eten van voedsel = bekrachtiger 

▪ Eén bepaald gedrag wordt gesteld om een ander gedrag te kunnen stellen 

o Gedragingen verschillen in frequentie waarmee ze gesteld worden in situaties waarin geen 

restricties zijn op die gedragingen 

Stel: dier geplaatst in ruimte waar het op hendel kan duwen en onbeperkt toegang heeft tot 

voedsel --- Vaststelling: dier zal meer tijd doorbrengen met eten dan met op hendel duwen 

o Op basis van deze bevindingen: principe van Premack geformuleerd: indien het stellen van 

gedrag A de mogelijkheid creëert om een hoger frequent gedrag B te stellen, dan zal de 

frequentie van gedrag A toenemen. 

o Principe van Premack door Timerlake en Allison aangepast tot responsdeprivatiemodel: 

▪ Responsdeprivatiemodel benadrukt het belang van situationele frequentie  

(= frequentie van gedrag in een specifieke situatie) 

Stel: dier duwt op hendel en krijgt genoeg voedsel voor hele week 

→ Volgens Premack: eten van voedsel is hoogfrequent gedrag en werkt als 

bekrachtiger om op hendel te duwen 

→ Volgens RDM: voedsel verliest in deze situatie bekrachtigende waarde want 

frequentie van gedrag ‘eten’ in die situatie kan gesteld worden is gelijk aan natuurlijke 

frequentie van dit gedrag. 

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

gedrag verschilt van de natuurlijke frequentie.  

▪ Straf vanuit RDM: het verplicht uitvoeren van gedrag (bv. dwangarbeid) kan je zien als 

gedrag waarvan situationele frequentie hoger is dan natuurlijke frequentie. Indien je 

gedrag koppelt aan het verplicht uitvoeren van ander gedrag, dan zal het eerste 

gedrag in frequentie afnemen. 

o Merk op: noch PvP, noch RDM maken veronderstellingen over mentale processen. Impact van 

Sr enkel gedefinieerd in termen van omgeving en gedrag (nl. hoe vaak gedrag wordt gesteld 

wanneer geen restricties op stellen van gedrag en hoe vaak gedrag wordt gesteld in huidige 

situatie).  

o Kritiek op beide modellen: beide modellen vallen of staan met mogelijkheid om natuurlijke 

frequentie van gedrag te bepalen, maar dit is niet altijd eenvoudig.  

PvP: principe van Premack    RDM: responsdeprivatiemodel 
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▪ Voorbeeld van Bouton: stel: je wil natuurlijke frequentie van seks en koffiedrinken 

nagaan bij bepaalde persoon. Waarschijnlijk tijdens periode van 24u meer tijd 

besteden aan koffie drinken dan aan seks dus besluiten: koffie drinken hogere 

natuurlijke frequentie dan seks. MAAR: waarschijnlijk ander resultaat indien zelfde test 

tijdens beperktere periode van 30 minuten waarin zowel koffie beschikbaar is als de 

partner van de persoon in een private context. 

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

o PvP vestigt aandacht op feit dat functie van Sr sterk afhankelijk is van R waar je naar kijkt. 

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

als R een hogere natuurlijke frequentie heeft.  

→ 1ste belangrijke conclusie: je kan effect van Sr niet voorspellen zonder rekening te houden 

met het gedrag waarmee het gekoppeld wordt. 

o RDM impliceert dat bredere context waarin organisme zich bevindt ook cruciaal is. Zelfs als je 

R constant houdt, zal effect van Sr sterk afhankelijk zijn van specifieke situatie.  

→ Het functioneren van een Sr kan nooit louter o.b.v. fysieke kenmerken van een prikkels 

bepaald worden. 

▪ Ontnuchterende conclusie want impliceert dat men nooit helemaal zeker kan zijn of 

het gebruik van bepaalde Sr zal leiden tot bekrachtiging of straf. 

▪ Conclusie moedigt ons aan om nog meer aandacht te besteden aan de moderatoren 

van OC. 

o OC is geen eenvoudig proces waarbij zogenaamde “beloningen” altijd functioneren als 

bekrachtigers.  

o We kunnen effect van Sr proberen voorspellen o.b.v. wat we weten over huidige situatie maar 

vraag of Sr functioneert als bekrachtiger kan enkel met zekerheid worden beantwoord na de 

feiten (dus nadat men heeft vastgesteld welke invloed het had op gedrag). 

 

Veranderingen in de kenmerken van de Sr 

We weten niet precies welke eigenschappen van Sr de aard van de verandering in gedrag zullen bepalen maar 

we weten wel dat veranderingen in de eigenschappen van de Sr een invloed kunnen hebben op OC. 

Colwill en Rescorla: experiment: fase 1: ratten gedragingen leren die elk verbonden zijn met specifieke Sr, als ze  

            op hendel duwen krijgen ze voedsel, als ze aan ketting trekken krijgen ze  

           sucrose-oplossing te drinken 

             fase 2: zowel hendel als ketting uit kooi gehaald en één van beide uitkomsten  

            onderworpen aan aversieprocedure  

             conditie 1: lithium toegediend na drinken maar niet na eten 

          conditie 2: lithium na eten maar niet na drinken 

         door lithium wordt rat misselijk 

                                           vaststelling: na fase 2 drinken dieren uit conditie 1 niet meer maar eten wel nog 

       na fase 2 eten dieren uit conditie 2 niet meer maar drinken wel nog      

                                      fase 3: hendel en ketting weer in kooi geplaatst 

                             vaststelling: gedrag dat leidt tot aversieve Sr wordt minder frequent gesteld        

  

Besluit: het bekrachtigende effect van R-Sr relatie kan teniet gedaan worden door Sr achteraf aversief te maken                          
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DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

Vaak gedacht dat enkel willekeurig gedrag beïnvloed kan worden door regelmatigheden in voorkomen van 

prikkels en gedrag. Echter aanwijzingen dat ook autonome reacties (onwillekeurig gedrag) afhankelijk kunnen 

zijn van spatio-temporele verbanden tussen gedrag en prikkels in de omgeving. 

Onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse OC van dergelijke autonome reacties: 

 Onrechtstreeks: via een operant of willekeurig gedrag kan controle worden uitgeoefend op autonome 

reacties 

bv. elektrische activiteit in hersenen (gemeten door EEG) beïnvloeden door ogen te sluiten of 

hartslagfrequentie verhogen door verschillende keren in- en uit te ademen 

 

 Rechtstreeks: kan pas worden aangetoond als men een invloed via willekeurige gedragingen kan 

uitschakelen 

Procedure van Miller en DiCara: ratten worden ingespoten met curare → totale spierverlamming.  

Zuurstofapparaat neemt ademhaling over. Tijdens verlamming: verband tussen hartslag van dier en 

toedienen van elektrische stimulatie van genotscentrum in hersenen.  

In oorspronkelijke studie: verband leek invloed te hebben op hartslag van dier 

Recente replicaties: geen effecten gevonden 

→ Het blijft dus onopgeloste vraag in hoever men autonome reacties rechtstreeks kan beïnvloeden door 

toedienen van bekrachtiger 

Deze proeven waren belangrijke stimulans voor klinische toepassingen onder vorm van biofeedback: informatie 

geven over biologische functies en persoon opdracht geven om functies te beïnvloeden. Vaak slagen mensen 

hier in, meestal door mentale beelden te vormen. Niet duidelijk of deze effecten moeten beschouwd worden als 

rechtstreekse of onrechtstreekse vormen van OC, maar wel groot praktisch nut en in allerlei contexten ingezet. 

DE AARD VAN DE VERANDERING IN GEDRAG 

Verschillende aspecten van gedrag: het belang van de eenheid van gedrag 

Regelmatigheden in voorkomen van gedrag en prikkels in de omgeving kunnen niet enkel invloed hebben op 

verschillende soorten gedragingen. Ze kunnen ook verschillende aspecten van een gedrag beïnvloeden.  

R-Sr relatie kan leiden tot toe- of afname in frequentie van gedrag (bekrachtiging of straf), maar gedrag heeft 

naast frequentie nog andere kenmerken. bv. duwen op hendel definiëren in termen van frequentie, manier, 

kracht of snelheid. Alle kenmerken van gedrag kunnen beïnvloed worden door operante 

conditioneringsprocedures. bv. kracht waarmee dier op hendel duwt kan beïnvloed worden door voedsel te geven 

zodra met bepaalde kracht geduwd wordt. Ook variabiliteit in gedrag belonen. bv. voedselbrokje geven telkens 

rat op nieuwe manier op hendel duwt. Organismes die beloond worden om creatief te zijn, zullen meer creatief 

gedrag vertonen. Deze vaststelling gaat in tegen het vooroordeel dat operante conditionering steeds leidt tot 

dom, stereotiep gedrag. Belangrijk te beseffen dat men verschillende aspecten van gedrag kan veranderen 

afhankelijk van welk aspect men koppelt aan de Sr. 

Opnieuw verwijzen naar “unit of behavior” (= eenheid van gedrag waarmee je bepaalde klasse van gedragingen 

(response class) aflijnt van andere gedragingen). Als onderzoeker kan je eender welk kenmerk van gedrag 

gebruiken als unit of behavior, gaande van heel concrete kenmerken (bv. mate waarin een hendel naar beneden 

wordt verplaatst, zoals bij het gedrag “hendelduwen”) tot heel abstracte kenmerken (bv. mate waarin een 
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gedrag nieuw is, zoals in studies rond creativiteit). Eenheid die je gebruikt om 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.  

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

Geen enkel gedrag zal 2 keer op exact dezelfde manier worden uitgevoerd. 

Het element dat gedragingen binnen een klasse gemeenschappelijk hebben is de eenheid van gedrag (= unit). 

Eenheid van gedrag is cruciaal in het begrijpen van OC. 

 

Shaping: het creëren van nieuw gedrag 

Tot nu toe: enkel situaties waarin eenheid van gedrag constant blijft. Maar eenheid kan ook wijzigen over tijd 

heen. Op deze manier kan men gedrag stelselmatig vormgeven, zelfs tot op punt dat volledig nieuw gedrag 

ontstaat. Ook prototypisch operante gedragingen (bv. duwen op hendel) zijn vaak nieuwe gedragingen die via 

shaping tot stand zijn gebracht.  

bv. rat eerste keer in Skinner-box zal nooit op hendel duwen, het is echter wel vertrouwd met de verschillende 

gedragscomponenten die betrokken zijn bij duwen op hendel. Wat nieuw is, is sequentie waarin deze 

gedragingen gesteld moeten worden. 

Shaping als effect (= stelselmatige veranderingen in gedrag door het stapsgewijs veranderen van de eenheid van 

gedrag) kan enkel tot stand komen omwille van feit dat er steeds verschillen zijn tussen de individuele 

gedragingen binnen elke klasse van gedragingen. 

bv. duwen op hendel: fase 1: bekrachtiger toedienen telkens rat op hendel duwt, ongeacht hoe hard rat duwt 

       → Rat duwt met gemiddelde kracht van 52 (maar varieert van 16 tot 88) 

                                     fase 2: enkel bekrachtiger indien rat duwt met kracht van 64 of meer 

      → Rat duwt met gemiddelde kracht van 74 (varieert van 40 tot 112) 

Domjan: shaping is ook belangrijk bij het vormen van gedrag bij 

mensen: bv. fietsen < 3 grote response components (nl. sturen, 

trappen en evenwicht houden). Kindjes beginnen met te leren trappen, 

dit is een nieuwe respons. Geen aandacht aan evenwicht door 

zijwieltjes en hulp nodig om niet in struik te fietsen. Hierna leert kind 

trappen combineren met sturen. Pas daarna leert het kind om zijn 

evenwicht te houden. Dit is het moeilijkste van de ‘taak’.  

Shaping kan gezien worden als ontologische evolutie van nieuw 

gedrag (= ontwikkeling van een nieuw gedrag tijdens het leven van een organisme). Net als fylogenetische 

evolutie van nieuwe kenmerken en gedragingen van een soort, is ook shaping sterk afhankelijk van variabiliteit. 

Er moeten verschillende gedragingen voorkomen opdat het gewenste gedrag kan beloond worden. Het is dankzij 

variabiliteit in gedrag dat men stap per stap kan komen tot een volledig nieuw gedrag. 

 

De samenhang tussen verschillende geconditioneerde veranderingen in gedrag 

Net als KC, treedt OC pas op wanneer er een verandering optreedt in het oordeel over het verband tussen 

gedrag en prikkel. M.a.w.: proefpersonen moeten zich bewust zijn van het verband tussen gedrag en Sr opdat dit 

verband gedrag kan beïnvloeden.  
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Pogingen om aan te tonen dat OC ook kan optreden zonder bewustzijn van verband. Experiment: taalgebruik van 

proefpersonen beïnvloeden door verbale bekrachtigers. Proefleider zei “uhhum” op positieve, bevestigende 

manier telkens wanneer proefpersoon meervoud gebruikte. → Resultaat: stijging in frequentie van gebruik van 

meervouden.  

Verder onderzoek: conditioneringseffecten te wijten aan feit dat proefpersonen andere, gecorreleerde regel 

hadden. bv. dachten dat proefleider graag had dat ze over bepaalde thema’s spraken (bv. over juwelen praten  

→ vaak meervouden zoals diamanten, robijnen, …) 

Dit verduidelijkt algemeen probleem bij studies rond onbewust leren. Als men bewustzijn meet, moet men niet 

enkel nagaan of de proefpersoon zich bewust is van de regel die de proefleider gebruikt, maar ook van andere, 

gecorreleerde regels die de proefpersonen zouden kunnen opmerken en die ook kunnen leiden tot een 

verandering in gedrag. voetnoot 18 

Om zeker te zijn dat regel van proefleider onbewust geleerd werd, moet men dus niet enkel zeker zijn dat 

proefpersoon zich onbewust is van die regel, maar ook dat proefpersoon geen enkele andere regel heeft 

gevonden die gecorreleerd is met regel van proefleider. Heel veel gedrag dat op eerste gezicht gevolg is van 

onbewust leren, blijkt bij nader toezien gevolg te zijn van bewust leren van gecorreleerde regel.  

Ander onderzoek: gedrag blijft functie van bewuste (in de zin van verbaliseerbaar) kennis over spatio-temporele 

verbanden tussen gedrag en prikkels in omgeving, zelfs wanneer kennis niet in overeenstemming is met feitelijke 

verband in omgeving.  

Skinner maakt onderscheid tussen rule-governed en contingency-governed gedrag bij mensen.  

Conclusie: gedrag van mensen staat meestal onder controle van regel (in cognitieve termen: afhankelijk van 

verbaliseerbare kennis) 

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Ook OC in allerlei levende organismes, gaande van slakken en fruitvliegen tot mensen. 

bv. fruitvliegen meer tijd in ruimte waarin ze vaak voedsel krijgen dan ruimte waarin ze nooit voedsel krijgen. 

     Genetische code van fruitvliegen is heel simpel dus mogelijk om na te gaan welke genen belangrijk zijn voor 

     optreden van OC. 

Toch verschillen diersoorten in type R-Sr en Sd-R verbanden dat ze snel leren → Tegelijk: algemeenheid (alle 

organismes vertonen OC) en specificiteit (verschillen tussen organismen in voorwaarden waaronder ze OC 

vertonen). 

DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Impact van bepaald Sd: R-Sr verband op gedrag wordt gemodereerd door gebeurtenissen in bredere context 

waarbij andere prikkels en gedragingen betrokken zijn, zonder dat deze gebeurtenissen invloed hebben op aard 

van Sd- R-Sr relatie. 

ANDERE SD: R-SR RELATIES 

Invloed van Sd: R-Sr relatie is afhankelijk van aanwezigheid van andere Sd: R-Sr relaties in de omgeving.  

 Belangrijk om te kijken naar alle opties die organisme heeft in bepaalde situatie 

o Stel: drukken op hendel gevolgd door voedsel --- Mate waarin dit invloed heeft op gedrag is 

afhankelijk van of andere gedragingen ook leiden tot voedsel of andere stimuli 
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o Elk gedrag impliceert keuze: als men gedrag A stelt, kan men niet gelijktijdig gedrag B stellen 

o Welk gedrag men stelt is niet enkel afhankelijk van gevolgen van gedrag maar ook van gevolg 

van ander gedrag dat gesteld kan worden binnen bredere context waarin men zich bevindt 

o Interessant handvat voor veranderen van gedrag: bekrachtigen van ander gedrag  

(= DRO: differential reinforcement of other behavior)  

o Catania: stel: confrontatie met mentaal gehandicapt kind dat zelf-verwondend gedrag vertoont  

▪ Men zou gedrag kunnen bestraffen maar negatieve neveneffecten  

▪ Men zou regelmatigheid die gedrag in stand houdt kunnen verwijderen maar soms 

niet duidelijk. Zelfs indien wel duidelijk niet makkelijk te veranderen 

▪ Alternatieve oplossing: bekrachtigen van ander gedrag, bij voorkeur gedrag dat niet 

samen kan uitgevoerd worden met zelf-verwondend gedrag 

o DRO is nuttig voor veranderen van gedrag 

 Impact van één bepaalde Sd: R-Sr relatie lijkt afhankelijk van hoe uniek Sr-prikkels zijn 

o Stel: je wil duif aanleren om bij groen licht op linkse toets te drukken en bij rood licht op rechtse 

toets 

Conditie 1: correcte reactie → eenzelfde type voedselbrokje, ongeacht groen of rood licht 

Conditie 2: correcte reactie → voedselbrokje heeft andere vorm bij groen dan bij rood licht 

Resultaat: meer correcte antwoorden in conditie 2 dan in conditie 1 

o Leren vergemakkelijken door verscheidenheid in uitkomst van gedrag  

= DOE: differential outcomes effect 

o Belangrijke pedagogische implicaties: bv. bij personen met leerproblemen  

SR-VORMENDE INGREPEN (ESTABLISHING OPERATIONS)  

Allerlei aspecten van bredere context bepalen in welke mate Sr zal functioneren als bekrachtiger of straf.  

bv. rat die op hendel duwt (R) en daardoor voedsel krijgt (Sr). Deze R-Sr relatie meer impact wanneer rat al lang 

niet meer gegeten heeft = voedseldeprivatie 

In termen van mentale processen: deze ingreep zorgt ervoor dat rat gemotiveerd is om te eten en daarom snel 

leert dat het voedsel kan krijgen door op hendel te duwen. 

Functionele benadering: niet verder dan beschrijven van relaties tussen omgeving en gedrag, spreken over 

ingrepen die bekrachtigende waarde van Sr beïnvloeden.  

Sr-vormende ingrepen (of establishing operations): verwijst naar procedures die bekrachtigende of bestraffende 

impact van Sr beïnvloeden (bv. voedseldeprivatie vormt bekrachtigende waarde van Sr). 

Functionele benadering van leren verschaft belangrijke inzichten in mentale processen aan basis van aangeleerd 

gedrag en studie van Sr-vormende ingrepen verschaft inzichten in mentale processen aan grondslag van 

motivationeel gedrag. 

Sommige ingrepen al vanaf geboorte Sr-vormende functie  (bv. voedseldeprivatie). Andere gebeurtenissen hebben 

Sr-vormende functie die is aangeleerd tijdens leven van organisme. Dit zijn vaak gebeurtenissen die in het 

verleden samen zijn voorgekomen met aanwezigheid van bepaalde Sr’s (bv. geur van vers gezette koffie). Niet 

enkel complexe ingrepen maar ook eenvoudige stimuli (bv. geur of geluid) kunnen Sr-vormende functie hebben.  

Onderscheid tussen 2 subtiel verschillende effecten van Sr-vormende gebeurtenissen: 

 Retrospectief effect: Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt impact van oude R-Sr relaties op huidig 

gedrag  

(bv. in het verleden geleerd dat in bepaalde winkel lekkere koffie is) 
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 Prospectief effect: Sr-vormende gebeurtenis bepaalt mate waarin nieuwe R-Sr ervaringen invloed 

hebben op gedrag  

(bv. na ruiken van vers gezette koffie ga je winkel binnen waar je nog nooit geweest bent en je vindt 

daar lekkere koffie) 

Subtiel maar belangrijk onderscheid tussen prikkels die functioneren als Sd en prikkels die Sr-vormende functie 

hebben: 

 Beide modereren impact van R-Sr relatie op gedrag 

 Verschil: reden waarom ze moderend effect hebben 

o Prikkels met Sd-functie: ze geven aan wanneer R-Sr relatie opgaat 

o Prikkels met Sr-vormende functie: ze beïnvloeden bekrachtigende/bestraffende waarde van Sr 

 Aanwezigheid van Sr-vormende prikkel heeft meestal geen invloed op R-Sr relatie, itt Sd 

Illustratie: op zaklamp rood lichtje dat aangeeft of batterij nog geladen is. Lichtje = Sd: drukken op aan-knop van 

zaklamp (R) resulteert enkel in schijnen van zaklamp (Sr) wanneer rood lichtje brandt. Daarnaast is kans dat je op 

aan-knop duwt afhankelijk van bredere context: meer waarschijnlijk dat je zaklamp aanzet in donkere kamer dan 

in verlichte kamer. Verlichting van kamer = Sr-vormende prikkel: schijnen van zaklamp heeft grotere 

bekrachtigende waarde in donkere kamer. Verlichting van kamer heeft geen invloed op kans dat drukken van 

aan-knop gevolgd wordt door schijnen van zaklamp. Zowel lichtje als verlichting van kamer hebben impact op 

gedrag maar om verschillende redenen.  

Maar: zelfs Sd’s kunnen Sr-vormende functie hebben.  

bv. lichtje dat aangeeft dat duwen op hendel gevolgd wordt door voedsel komt herhaaldelijk samen voor met 

voedsel → Lichtje kan bekrachtigende waarde van voedsel vergroten, net zoals eender welke andere prikkel die 

vaak voorkomt met voedsel.  

Dit voorbeeld benadrukt nogmaals belang van onderscheid tussen procedure (bv. Sd die de R-Sr relatie aangeeft) 

en effect (bv. Sd die functioneert als Sd of als Sr-vormende prikkel). 

DE AARD VAN HET VERBAND 

CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTIGUÏTEIT  

Contingentie tussen CS en US wordt bepaald door verschil tussen probabiltiteit van US, gegeven CS en 

probabiliteit van US, gegeven afwezigheid van CS → [p(US/CS) - p(US/∼CS)] 

Analoog: contingentie tussen R en Sr wordt bepaald door verschil tussen probabiliteit van Sr, gegeven dat R 

gesteld werd en probabiliteit van Sr wanneer R niet werd uitgevoerd → [p(Sr/R) - p(Sr/∼R)] 

OC sterk afhankelijk van mate waarin p(Sr/R) verschilt van p(Sr/∼R) 

Dieren heel gevoelig voor mate van contingentie tussen R en Sr: studie van Hammond bij ratten:  

Duur van experimentele sessie artificieel ingedeeld in perioden van 1 sec. Binnen elke periode kon rat wel/niet op 

hendel duwen, waardoor ze voedsel verkreeg met probabiliteit van 0.05 (= 1 op 20 responsen werd beloond). 

Voedsel nooit toegediend wanneer rat niet op hendel duwde → p(Sr/R) = 0.05 en p(Sr/∼R) = 0.00 → Positieve 

contingentie tussen hendel drukken en voedsel krijgen → Resultaat: frequentie van R nam toe 

Maar: zodra probabiliteit op voedsel zonder voorafgaande respons = 0.05 →  p(Sr/R) = p(Sr/∼R)→ Ratten stopten 

met hendel duwen, leek alsof ze begrepen dat er even vaak voedsel werd toegediend, ongeacht wat ze deden.  
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Niet enkel aanwezigheid contingentie is belangrijk, ook type (positief of negatief) is cruciaal.  

Analoog aan KC: effect van positieve contingentie tussen R en Sr is tegengesteld aan effect van negatieve 

contingentie tussen R en diezelfde Sr.  

Sommige Sr’s: positieve contingentie → toename in frequentie van gedrag (= bekrachtigend effect) 

            negatieve contingentie → afname in frequentie van gedrag (= bestraffend effect) 

Andere Sr’s: omgekeerde 

Herhaling: moeilijk om vooraf helemaal zeker te zijn welke prikkels functioneren als bekrachtigers, maar  

law-of-effect is handige vuistregel: gedrag dat leidt tot positieve uitkomsten zal in frequentie toenemen terwijl 

gedrag dat leidt tot negatieve uitkomsten in frequentie zal afnemen.  

Merk op: we spreken over “uitkomsten” i.p.v. “prikkels”. Uitkomsten van gedrag kunnen veel meer zijn dan 

aanwezigheid van concrete prikkel. Uitkomst verwijst naar impact van gedrag op prikkel.  

Als we uitgaan van verschil tussen positieve en negatieve contingentie en verschil tussen positieve en negatieve 

prikkels, dan onderscheid tussen 4 mogelijke uitkomsten van gedrag: het gedrag leidt tot … 

1. Toename in kans op positieve prikkel 

2. Toename in kans op negatieve prikkel 

3. Afname in kans op positieve prikkel 

4. Afname in kans op negatieve prikkel 

Uitkomsten 1 en 4 kan men beschouwen als positieve uitkomst meestal zullen resulteren in toename in 

frequentie van gedrag (= bekrachtiging als effect). Uitkomsten 2 en 3 zijn negatief en zullen meestal leiden tot 

afname in frequentie van gedrag (= straf als effect).  

Bij negatieve contingentie tussen R en Sr: 2 manieren waarop  

R invloed kan hebben op Sr: 

1. Sr is aanwezig en R leidt tot stoppen of verdwijnen van Sr. 

 R die in frequentie toeneemt omdat ze Sr doet 

stoppen/verdwijnen = ontsnappingsgedrag 

bv. smoes om weg te gaan wanneer iemand tegen je zaagt 

2. R verkleint effectief de kans op komst van Sr.  

 R die in frequentie toeneemt omdat het leidt tot reductie in kans dat Sr optreedt  

= vermijdingsgedrag 

bv. persoon ontwijken die vaak tegen je zaagt 

CONDITIONELE CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTINGENTIE 

Sommige bevindingen suggereren dat ook conditionele contingentie even belangrijk is voor OC als voor KC.  

 

bv. St. Claire-Smith: onderzocht ratten die geleerd hadden om op hendel te duwen om voedsel te krijgen. Op 

bepaald punt: drukken niet meer gevolgd door voedsel maar door milde elektrische schok → Resultaat: 

frequentie van hendel duwen daalt. --- Tweede groep ratten: exact zelfde procedure + leren dat lichtje steeds 

gevolgd wordt door elektrische schok. Lichtje aangeboden tussen drukken op hendel en aanbieden van schok  

→ Resultaat: daling in frequentie van hendel duwen minder uitgesproken. Contingentie tussen licht en schok 

interfereert met leren van R-schok relatie. In functionele termen: effect van conditionele contingentie: drukken op 

hendel heeft geen invloed op probabiliteit van schok in situaties met lichtje. Kans op schok is even groot als lichtje 

alleen aanwezig is (A+) als wanneer zowel licht als drukken op hendel aanwezig is (AX+) = blokkering in KC 
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SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING  

Vier types van partiële bekrachtiging 

 Wanneer R steeds gevolgd door Sr = continue/voortdurende bekrachtiging 

 In dagelijks leven: R niet steeds gevolgd door Sr = partiële/gedeeltelijke bekrachtiging 

o Beslissen wanneer R wel/niet gevolgd wordt door Sr → verschillende schema’s 

▪ Vaste ratio 

• FR (= fixed ratio): Sr aangeboden telkens bepaald aantal gedragingen werden 

gesteld 

• FR-20 = fixed ratio van 1 op 20: Sr gegeven elke keer dat organisme bepaald 

gedrag 20 keer heeft gesteld 

bv. voedselbrokje wanneer rat 20 keer op hendel duwt 

• In dagelijks leven: bv. arbeiders bepaalde hoeveelheid geld geven elke keer zij 

bepaald aantal producten hebben afgewerkt 

▪ Variabele ratio 

• VR (= variabel ratio): toedienen van Sr afhankelijk van aantal keer dat gedrag 

gesteld wordt, maar aantal keer dat gedrag gesteld moet worden varieert 

van moment tot moment 

• bv. soms Sr geven na 22 gedragingen, volgende keer na 17, daarna na 19, … 

• In ‘dagelijks’ leven: bv. sommige gokapparaten voetnoot 19 

▪ Vaste interval 

• FI (= fixed interval): eerste gedrag dat volgt op welomschreven interval 

wordt bekrachtigd 

• FI-30: subject krijgt voedsel na eerste keer op hendel duwen na interval van 

30 sec 

• In dagelijks leven: bv. uitbetalen wedde of salaris (let wel: niet zuiver FI want 

krijgen van salaris is afhankelijk van gedrag, zoals hoeveelheid en kwaliteit 

van werk) 

▪ Variabel interval 

• VI: Sr aangeboden na eerste gedrag dat volgt op variabel interval 

• In dagelijks leven: bv. iemand opbellen maar lijn is bezet, opnieuw opbellen 

wordt slechts beloond na bepaald interval dat varieert (soms lukt het meteen, 

soms halfuur wachten) 

o Kruising van 2 kenmerken: vast/variabel + toediening van Sr afhankelijk van aantal 

gedragingen/tijdsinterval 

 

De invloed van schema’s van bekrachtiging op de frequentie van R 

Duidelijke verschillen in effect van verschillende schema’s op gedrag 

 Variabele schema’s 

o Resulteren in regelmatiger gedrag dan vaste schema’s 

o Leiden tot meer constant gedrag dan fixed schema’s 

 Ratio schema’s  

o Leiden tot meer frequent gedrag dan interval schema’s  

Cogntief psycholoog: welke denkprocessen leiden tot deze verschillen? Motivatie en 

onzekerheid? 

Lijn naar boven: gedrag wordt gesteld   

Lijn plat: op dat moment geen gedrag         

Lijn die snel stijgt: hoge frequentie in gedrag 
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Functioneel psycholoog: weten dat en hoe bekrachtigingsschema’s gedrag beïnvloeden, deze kennis gebruiken 

om te voorspellen wanneer bepaald gedrag vaker gesteld zal worden dan ander en hoe men gedrag kan 

beïnvloeden. 

Ongeacht welk schema gekozen wordt, partiële bekrachtiging leidt tot meer frequent gedrag dan continu 

bekrachtiging. Op eerste zicht vreemd maar sterker effect van partiële bekrachtiging kan begrepen worden door 

na te gaan wat unit of behavior is die bepaalt of er bekrachtiger volgt.  

 

bv. FR-5: rat moet 5x op hendel duwen voor 1 voedselbrokje → In plaats van te denken dat gedrag (hendel 

duwen) maar in 1 van 5 gevallen beloond wordt door voedsel, kan je denken dat 5x op hendel duwen steeds 

gevolgd wordt door voedsel. Unit of behavior is dus niet ‘drukken op hendel’ maar ‘5x drukken op hendel’.  

Bij variabele schema’s kan unit of behavior niet gedefinieeerd worden in termen van vast aantal responsen, maar 

wel in abstracte termen, zoals ‘herhaaldelijk drukken’.  

Goed begrip van OC enkel mogelijk door gedrag te zien als meer dan bepaalde beweging van ledematen maar als 

responsklasse die o.b.v. allerlei criteria (units) afgelijnd kan worden. 

 

 

De invloed van schema’s van bekrachtiging op keuzegedrag 

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

Keuzegedrag is heel belangrijk. 

Elke keuze is verbonden aan bekrachtigingsgeschiedenis en vraag is in welke mate vanuit deze  

bekrachtigingsgeschiedenis voorspeld kan worden wat keuze zal zijn. 

Experimentele procedures uitgewerkt om antwoord te geven op complexe vraag. Historisch reeds begonnen 

met studie van proefdier in T-doolhof: keuze herleidt tot links of rechts lopen.  

Tolman: alle gedrag van mens en dier berust uiteindelijk op keuze tussen alternatieven en studie van gedrag van 

rat in T-doolhof betekent eerste aanzet voor beter inzicht.  

Drukgedrag van rat in Skinner-box is ook keuzegedrag. 

Keuzegedrag expliciet maken: experiment: duiven in Skinner-box: 2 druksleutels die afzonderlijk verbonden zijn 

aan verschillende bekrachtigingsschema’s (i.p.v. 1 druksleutel in klassieke opstelling). Stel: drukken op sleutel A 

leidt tot voedsel volgens VI-30 schema → Stabiel en hoog frequent gedrag. Op dat moment sleutel B in kooi 

aangebracht: drukken op sleutel B leidt tot voedsel volgens VI-10 schema → Duif verliest interesse in sleutel A. 

→ Gedrag niet enkel beïnvloed door bekrachtigingsgeschiedenis maar ook door aard van gelijktijdig aanwezige 

gedragsalternatieven in ander schema → Concurrent schedules 

Wanneer 2 gedragingen gelijktijdig bekrachtigd volgens VI-schema, dan bestaat wetmatig verband tussen 

relatieve frequentie waarmee elk van beide alternatieve gedragingen gesteld wordt en aantal bekrachtigers dat 

aan elk van alternatieven verbonden is: 

𝑅𝐴

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵
=  

𝑟𝐴

𝑟𝐴 +  𝑟𝐵

  

Links: relatieve frequentie waarmee één van de gedragsalternatieven gesteld wordt. 

          “relatief” = frequentie van gedrag A in verhouding tot frequentie van beide gedragingen. 

           indien geen specifieke voorkeur: ratio gelijk aan .50 

           voorkeur voor A is groter dan .50, voorkeur voor B is kleiner dan .50 
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Rechts: relatieve bekrachtigingswaarde van alternatief A 

              rA en rB: aantal bekrachtigers die gevolg waren van gedrag A en van gedrag B 

Matching law wijst op feit dat er meestal (vrij) perfecte matching is tussen beide ratio's. 

Talloze experimenten hebben matching law bevestigd maar dit betekent niet dat wetmatigheid voor eender 

welke dagelijkse situatie zal opgaan. Matching law enkel geldig indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: 

bv. enkel geldig bij variabele interval schema's: nooit zeker op welk moment interval verlopen is dus op welk 

moment stellen van bepaald gedrag beloond wordt. Daarom meestal zinvol om meerdere gedragingen te blijven 

stellen. 

! Voorwaardelijke aard van matching law doet geen afbreuk aan wetmatigheid. Alle wetten zijn verbonden aan 

voorwaarden !  

Illustratie: Pierce en Cheney: wet van zwaartekracht impliceert dat objecten met gelijke massa met gelijke 

snelheid zullen vallen. In werkelijkheid: 1 kilo lood valt veel sneller dan 1 kilo veren. Voorspelling van de wet van 

zwaartekracht enkel geldig bij abstractie van invloed van andere elementen (bv. luchtweerstand). In luchtledige 

ruimte: voorspelling van gelijk vallen gaat wel op.  

Elk gedrag wordt bepaald door enorm veel factoren → Is gedrag random fenomeen dat onmogelijk 

wetenschappelijk bestudeerd kan worden?  

Maar complexiteit  geen wetmatigheden 

Matching law geeft aanleiding tot veel onderzoek = behavioral economics. O.b.v. dit onderzoek: variabelen 

toegevoegd aan matching law (bv. omvang van bekrachtigers en tijdsinterval van toediening (delay) spelen een 

rol) → Hoge heuristische waarde. 

Complexiteit van keuzegedrag beter modelleren: basis-experiment van Rachlin en Green = concurrent-chain 

procedure, is uitgegroeid tot paradigma om zelfcontrole te bestuderen. 

Bij keuze tussen kleine en grote som geld  

→ Waarschijnlijk groot kiezen (niet op figuur want vanzelfsprekend) 

Proefdier keuze tussen onmiddellijk kleine hoeveelheid voedsel en  

uitgestelde grote hoeveelheid voedsel → Onmiddellijk kleine kiezen 

Proef van R&G: tussenluik in keuzegedrag: proefdieren geconfronteerd met 2 

druksleutels. Drukken op ene sleutel leidt tot kleine ‘beloning’, drukken op andere 

tot grotere ‘beloning’. Na drukken voor beide beloningen een wachtperiode,  

maar langer voor grote dan voor kleine uitkomst → Voorkeur voor grotere beloning, ondanks langere wachttijd.  

Belangrijk onderzoek voor beter begrip van zelfcontrole en hoe dit kan leiden tot het aanleren ervan (bv. 

impulsieve en hyperactieve kinderen). Ook relevant voor begrip van eetgedrag en verslavingen (bv. rokers kiezen 

voor onmiddellijke kleine beloning en verminderen kans op uitgestelde grote beloning).  

INDIRECTE VERBANDEN 

Tussen R en Sr-prikkels 

Onderzoek naar secundaire bekrachtiging heeft aangetoond dat gedrag ook beïnvloed kan worden door 

indirecte spatio-temporele verbanden tussen gedrag en prikkels in omgeving.  
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Onderzoek vond plaats in context van drive theorie van Hull: de bekrachtigende waarde van een Sr wordt 

bepaald door mate waarin prikkel voldoet aan behoefte (of drive). Onderscheid tussen primaire en secundaire 

bekrachtigers: 

 Primair: Sr-prikkels die voldoen aan biologische, aangeboren behoefte (bv. eten en drinken). 

 Secundair: prikkels die samen voorkomen met primaire bekrachtigers of die gebruikt kunnen worden 

om andere (primaire) bekrachtigers te bekomen. (zie hieronder 1 en 2) 

Aangetoond: men kan gedrag veranderen door het te relateren aan secundaire bekrachtiger. Wanneer men 

secundaire vorm van bekrachtiging loskoppelt van theorie van Hull zien we dat het evidentie biedt voor invloed 

van indirecte verbanden. Respons komt nooit samen voor met primaire bekrachtiging maar wel met neutrale 

prikkel die wel samen voorkomt met primaire bekrachtiger = geconditioneerde bekrachtiging. (1) 

Stel: toon op contingente wijze gevolgd door voedsel. Nadien stelt men vast dat dier op hendel leert duwen indien 

dit leidt tot toon. Toon = bekrachtiger omdat het voordien samen ging met prikkel die reeds daarvoor al 

functioneerde als bekrachtiger, nl. voedsel.  

→ Functie van prikkel (bv. voedsel) kan transfereren naar andere prikkel (bv. toon) als gevolg van feit dat beide 

prikkels samen voorkomen → Vorm van KC: impact van samen aanbieden van prikkels op functie van die prikkels 

Geconditioneerde bekrachtiging in het dagelijks leven: bv. vaak voedsel eten met bepaalde geur. Door verband 

tussen geur en voedsel wordt geur geconditioneerde bekrachtiger en kan gebruikt worden om gedrag in 

frequentie te doen toenemen.  

Prikkels die gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen = token reinforcers (2)  

bv. geld: mensen doen van alles voor geld dus is zeer effectieve bekrachtiger maar voldoet aan geen enkele 

biologische behoefte. Geld is effectief omdat het verbonden in aan bekomen van andere bekrachtigers (bv. 

voedsel, drank of verwarming).  

Tokenbekrachtigers kunnen beschouwd worden als één bepaalde vorm van geconditioneerde bekrachtigers: 

komen voor met andere (primaire) bekrachtigers. Maar relatie tussen tokenbekrachtigers en andere 

bekrachtigers is speciaal: tokens kunnen gebruikt worden om andere bekrachtigers te bekomen, dus bepaald 

bijkomend gedrag stellen opdat primaire bekrachtigers bekomen kunnen worden.  

Dit itt geconditioneerde bekrachtigers: relatie tussen geconditioneerde en primaire bekrachtigers is 

onafhankelijk van bijkomend gedrag van organisme. 

Onderzoek + dagelijks leven: tokenbekrachtigers enorm efficiënt middel om gedrag te sturen.  

Experimenten: apen leren dat voedsel bekomen kon worden door kleine plastieken schijfjes in apparaat te 

deponeren. Nadien leren dat ze schijfjes of tokens konden krijgen door bepaald aantal keer op hendel te duwen 

→ Frequentie van hendel duwen in zelfde mate beïnvloed kon worden door tokens als bekrachtiger dan door 

voedsel als bekrachtiger. 

 

Tussen Sd’s en R 

Tot nu toe: enkel indirecte verbanden tussen R en Sr-prikkels 

Ander onderzoek: indirecte verbanden tussen Sd en R ook invloed op OC 

Experiment: Colwill en Rescorla:  

R1 = op knop drukken met neus  R2 = duwen op hendel   R3 = aan ketting trekken 

Sr1 = voedsel    Sr2 = suikerwater 

Sd1 = lichtje dat brandt    Sd2 = toon 
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In fase 1: op knop drukken met neus wordt gevolgd door voedsel wanneer lichtje brandt  

                 op knop drukken met neus wordt gevolgd door suikerwater wanneer toon wordt aangeboden 

In fase 2: duwen op hendel wordt steeds gevolgd door voedsel  

    trekken aan ketting wordt steeds gevolgd door suikerwater 

                 → Geen Sd’s in fase 2 

In testfase: ratten kiezen tussen R2 en R3 

       keuze voorgeschoteld tijdens aanbieding van lichtje → kiezen voor R2 

       keuze voorgeschoteld tijdens aanbieding van toon → kiezen voor R3 

→ Sd beïnvloedt keuze van R ondanks feit dat beide nooit samen zijn 

voorgekomen, ze zijn enkel indirect gelinkt via bepaalde Sr (nl. Sd1 en R2 indirect 

gelinkt omdat ze samen met Sr1 voorkwamen, Sd2 en R3 indirect gelinkt via gemeenschappelijke relatie met Sr2). 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

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

contingentie 

Aanbieden van CS of US kan invloed van latere CS-US paringen verzwakken. Analoog: het alleen voorkomen van 

R of Sr kan impact van later verband tussen beiden verzwakken.  

Meeste onderzoek: nefaste invloed van afwezigheid van R-Sr verband op latere effecten van aanwezigheid van 

R-Sr verband. Deze invloed is aangeleerde hulpeloosheid. 

Experiment: fase 1: door middel van yoked-design elektrische schokken toegediend aan één groep honden die  

      ophoudt wanneer proefdieren vooraf bepaald ontsnappingsgedrag stellen. 

                                  andere paralelle (yoked) groep krijgt zelfde aanbieding van schokken maar kunnen niets doen  

     om deze te doen ophouden = niet-contingentie relatie tussen gedrag en schok 

      fase 2: beide groepen moeten in gewijzigde situatie vermijdingsgedrag aanleren → Enkel groep 1 leert 

    dit aan, groep 2 niet.  

Volgens Seligman: leren van contingentie tussen response en Sr wordt bemoeilijkt wanneer ze eerst ervaren dat 

gedrag geen invloed heeft op belangrijke prikkels in de omgeving → Grote impact binnen klinische psychologie: 

nieuwe inzichten in depressie en nieuwe farmacologische behandeling voor depressie. Ook binnen cognitieve 

(neuro)psychologie heeft fenomeen aangeleerde hulpeloosheid weerklank gevonden → Een van meest 

invloedrijke bevindingen uit leerpsychologie + goede predictieve waarde 

Ironisch: Maier en Seligman beargumenteren in recent artikel dat oorspronkelijke idee niet klopt. Nieuwe 

theorie: het herhaaldelijk ervaren van aversieve gebeurtenissen is op zich al voldoende om hulpeloos gedrag tot 

stand te brengen. Impact van aversieve gebeurtenissen op hulpeloos gedrag kan voorkomen worden door te 

leren dat men controle heeft over die gebeurtenissen.  

 

Een R-Sr verband gevolgd door geen verband 

Veel aandacht naar effecten van verdwijnen van contingentie. 

Indien gedrag gevolgd wordt door bekrachtiger, dan toename in frequentie 

van gedrag = acquisitie  

Indien nadien contingente tussen R en Sr doorbroken, dan aangeleerde 

verandering in gedrag verdwijnen  

= uitdoving of extinctie 
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Maar: direct na start van uitdovingsprocedure korte periode stijging in frequentie van R = extinction burst. Dit 

gaat gepaard met ‘bijwerkingen’ zoals toegenomen variabiliteit in gedrag en agressief gedrag. Doorbreken van 

relatie tussen R en Sr impliceert dat er geen Sr meer wordt aangeboden. Dit op zich ontlokt exploratief en 

agressief gedrag. Deze bijwerkingen beperken praktische inzetbaarheid van procedures bij veranderen van 

gedrag. 

Merk op: extinction bursts en toegenomen variabiliteit in gedrag hebben ook positieve effecten: meer 

variabiliteit leidt tot meer mogelijkheden om nieuw gedrag tot stand te brengen. 

Mate van extinctie beïnvloed door aard van oorspronkelijke relatie tussen R en Sr. Vooral belangrijk dat R 

steeds/af en toe gevolgd door Sr. Indien in 1ste fase gedrag steeds gevolgd door Sr en in 2de fase niet meer, dan 

zal frequentie van gedrag snel terug afnemen. Indien gedrag in 1ste fase slechts partieel bekrachtigd, dan zal 

gedrag tijdens extinctie minder snel verdwijnen = partial reinforcement extinction: extinctie is minder effectief na 

partiële bekrachtiging dan na continue bekrachtiging.  

Dit valt te begrijpen door na te denken over unit of behavior. Deze unit is anders bij partiële bekrachtiging dan 

bij continue bekrachtiging (bv. 5x op hendel duwen vs 1x op hendel duwen). Tijdens extinctie ook: één 

uitdovingsbeurt anders gedefinieerd bij partiële dan bij continue bekrachtiging (bv. 5x duwen op hendel zonder 

gevold door voedsel vs 1x duwen op hendel zonder gevolgd door voedsel) → Duurt langer vooraleer eenzelfde 

aantal units of behavior voorkomt tijdens uitdovingsprocedure → Uitdoving duurt langer bij partiële dan bij 

continue bekrachtiging. 

Partial reinforcement extinction effect in dagelijks leven: bv. kind vraagt herhaaldelijk naar knuffeldiertje. 

Aanvankelijk: meeste ouders geven consistent toe aan deze vraag. Indien kind te lang gehecht aan knuffel: ouders 

willen vraaggedrag reduceren door vraag niet meer in te willigen. Ouders die dit consistent doen, passen extinctie 

toe → In meeste gevallen: vraaggedrag snel in frequentie afnemen. Andere ouders maken antwoord afhankelijk 

van bepaalde Sd’s: wel knuffel geven wanneer kind gaat slapen, anders niet. Dit kan effectief zijn maar voor kind 

moet duidelijk zijn wat Sd is. Nog andere ouders: af en toe toegeven, vooral wanneer kind niet opgeeft en blijft 

vragen. Dit is partiële bekrachtiging → Gedrag zal toenemen i.p.v. afnemen.  

 

De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 

In studies van OC al vroeg aandacht besteed aan rol van signalen die aangeven wanneer R-Sr relaties opgaan 

= discriminatieve stimuli (Sd). Even belangrijk om te leren wanneer gedrag bepaald effect zal hebben als leren 

dat gedrag effect kan hebben. Voorwaarden waaronder Sd’s controle hebben over gedrag worden in 

leerpsychologie onderzocht in studies rond stimuluscontrole van operant gedrag. 

Onderscheid tussen Sd’s die aangeven dat gedrag wel/niet gevolgd zal worden door Sr (analoog aan occasion 

setters bij KC). Stel: Sd geeft aan dat R gevolgd zal worden door bekrachtiger. Aanbieding van Sd zal leiden tot 

toename in frequentie van R. Indien R in afwezigheid van Sd gevolgd wordt door bekrachtiger maar in 

aanwezigheid van Sd niet, zal aanbieding van Sd leiden tot daling in frequentie van R. 

Gedrag staat dus onder controle van Sd. 

Gebruik van discriminatieve prikkels is vorm van differentiële bekrachtiging: procedure waarbij respons (R) onder 

bepaalde voorwaarden gevolgd wordt door bekrachtiger (Sr) en onder andere voorwaarden niet. In andere 

vormen van differentiële bekrachtiging wordt onderscheid aangegeven door kenmerken van respons zelf (bv. 

duwen op linkse knop wordt gevolgd door voedsel maar duwen op rechtse knop niet). Unit of behavior niet enkel 

geïdentificeerd in termen van gedrag maar ook in termen van discriminatieve prikkels.  
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Je kan stimuluscontrole zien als één vorm van discriminatie. Merk op: discriminatie is één mogelijk effect van 

differentiële bekrachtiging, nl. feit dat R frequenter is wanneer R-Sr relatie opgaat dan wanneer relatie niet 

opgaat. Soms leidt differentiële bekrachtiging niet tot discriminatie maar tot generalisatie: R-Sr relatie die enkel 

geldig is onder bepaalde voorwaarden heeft ook invloed wanneer niet aan voorwaarden voldaan is. voetnoot 20 

Voor elk levend organisme essentieel om goed evenwicht te hebben tussen discriminatie en generalisatie.  

 Indien discriminatie te uitgesproken: gebeurtenissen in één situatie zullen geen invloed hebben op 

gedrag in zeer gelijkende situaties (bv. licht brandt in 1 ruimte op 1 moment --- licht brandt in zelfde 

ruimte maar op ander moment) 

 Indien generalisatie te uitgesproken: gebeurtenis in één situatie zal invloed hebben op totaal 

verschillende situaties (bv. andere ruimte waar geen licht brandt op ander moment) 

Veel vormen van psychopathologie begrijpen als teveel aan discriminatie of generalisatie.  

PTSS: generaliseren traumatische ervaring sterk naar veilige situaties.  

Kern van dit onderdeel: stimuluscontrole. Veel onderzoek rond stimuluscontrole van operant gedrag, meer 

bepaald: onderzoek naar verschillende moderatoren (= elementen van procedure die bepalen of en in welke 

mate men stimuluscontrole vastlegt: aard van Sd, aard van R of R-Sr relatie, aard van organisme, bredere context 

en (veranderingen in) aard van Sd: R-Sr relatie).  

We bespreken verschillende types van stimuluscontrole. Deze types hebben betrekking tot specifieke aspecten 

van stimuli in omgeving die gedrag bepalen.  

1. Controle door enkelvoudige stimulus: dit leidt tot nonrelational responding.   

 bv. drukken op hendel gevolgd door voedsel als lichtje brandt. Door training zal lichtje 

aanleiding geven tot respons ‘hendel duwen’ → 1 prikkel controleert gedrag als gevolg van 

voorgaandelijk ervaren van Sd: R-Sr contingentie. 

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

 Gedrag bepaald door relatie tussen 2 prikkels → bv. deelnemers op linker- of rechterknop 

drukken voor bekrachtiger. Trainingsfase: 2 sets van stimuli. Drukken op linkerknop gevolgd 

door bekrachtiger als linker stimulus onderaan identiek is aan stimulus bovenaan (idem bij 

rechts) → Deelnemers zullen steeds vaker beloonde responsen stellen. In principe mogelijk dat 

gedrag enkel onder controle is van bovenste stimulus (= sample): indien bovenste *, dan links 

drukken – indien bovenste %, dan rechts drukken = nonrelational responding 

Testfase: stimuli niet aangeboden in leerfase dus niet o.b.v. sample beslissen waar drukken  

→ Toch drukt mens en dier vaker op linkerknop dus gedrag niet onder controle van sample, 

maar van relatie tussen bovenste en onderste stimulus = relational responding. Aflijning van 

responsklasse gebeurt o.b.v. relationeel kenmerk.  

 In dit voorbeeld sprake van NAARR omdat steunt op relatie 

tussen fysieke kenmerken van 2 stimuli. Relatie tussen fysieke 

kenmerken van stimuli is niet-arbitrair in zin dat fysieke 

kenmerken eigen zijn aan elke individuele stimulus.  

3. Arbitrarily applicable relational responding (= AARR):  

 Gedrag onder controle van relatie tussen stimuli. Relatie is arbitrair omdat ze los staat van 

fysieke kenmerken van prikkels. Essentie: men gedraagt zich alsof 2 prikkels op bepaalde 

manier gerelateerd zijn. 

 Eerste aanwijzing voor AARR door fenomeen stimulus equivalentie: stimuli aangeboden die 

random gekozen zijn en dus qua fysieke of andere eigenschappen niet systematisch gelijkend.  

voetnoot 21 
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o Trainingsfase: deelnemers leren om bij sample * te kiezen voor ù en 

bij sample ù te kiezen voor % 

Testfase: kiezen tussen L of R knop bij sample * en ù → Bij mensen: 

kiezen in testfase bij ù voor * en bij * kiezen ze %. Ze gedragen zich 

alsof ze denken dat “* hoort bij/is gelijk aan ù” en “ù hoort bij/is 

gelijk aan %”. Relatie “hoort bij” is symmetrisch en transitief. 

 Hoe komt men aan die veronderstelde relatie want niet gegrond in fysieke 

kenmerken, op welke basis dan? 

o Keuzes maken tijdens trainingsfase al voldoende om te handelen 

alsof bepaalde stimuli bij elkaar horen. Belonen van keuze werkt als contextuele 

aanwijzing voor manier waarop prikkels gerelateerd moeten worden = relationele 

contextuele cue.  

o Meer directe aanwijzingen: stel: “ù hoort bij * en ù hoort bij %.” 

o → Allerlei relaties veronderstellen: * is meer dan ù en ù is meer dan % 

 Onderzoek: enkel mensen zijn in staat om zich te gedragen alsof stimuli op bepaalde manier 

gerelateerd zijn. Fenomeen stimulus equivalentie nog niet vastgesteld bij niet-menselijke 

dieren → Steun voor veronderstelling dat taalgebruik bij mensen complexe vorm is van AARR. 

o Illustratie: Törneke: zowel papegaai als kind belonen om “Carla” te zeggen telkens 

bepaald meisje kamer binnenkomt. Met voldoende training: beide slagen hierin. Maar 

identiek gedrag is gebaseerd op andere vorm van stimuluscontrole. Wanneer je plots 

“Carla” zegt is kans groot dat kind zich richt naar ingang van kamer alsof het verwacht 

dat meisje kamer zou binnenkomen. Papegaai reageert niet zo. Kind hecht betekenis 

aan uitspraak. Dit is kern van taal: betekenis hechten aan klanken en woorden door 

ze te relateren aan andere dingen, ook al hebben kenmerken van klanken en 

woorden niets gemeen met kenmerken van dingen waarnaar ze verwijzen. 

 AARR kan gezien worden als essentie van geven van betekenis. Onderzoek naar AARR 

aanleiding tot nieuwe benadering binnen klinische psychologie: psychopathologie zien als 

probleem van betekenis geven = Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Theorie over 

AARR waarop ACT gebaseerd is = Relational Frame Theory (RFT).  

MENTALE-PROCESTHEORIEËN 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 

Veronderstelling: effect van regelmatigheden in het voorkomen van gedrag en prikkels wordt gemedieerd door 

associaties. 

S-R MODELLEN 

De kern van S-R modellen 

Volgens typische S-R verklaring: leren komt neer op verwerven van soort interne structuur die bestaat uit 

associatie tussen sensorisch centrum van stimulus en motorisch centrum van respons. 

In cognitieve termen: associatie tussen representaties van stimuli en responsen 

bv. rat die op hendel duwt wanneer lichtje brandt en daardoor voedsel krijgt.  

Volgens S-R visie: aanbieding van voedsel zal ervoor zorgen dat associatie gevormd wordt tussen lichtje en hendel 

duwen. Als gevolg van die associatie zal aanbieding van lichtje automatisch resulteren in drukken op hendel. 

Voedsel is iets waardoor men leert (= associaties vormen), niet waarover men leert. voetnoot 22 
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Het tweefactorenmodel van Mowrer 

Een van meest invloedrijke S-R modellen geformuleerd door Mowrer in context van vermijdingsleren. Invloedrijk 

want bood antwoord op belangrijk probleem van S-R model van Thorndike: als aanwezigheid van Sr 

noodzakelijke voorwaarde is om te leren, hoe dan vermijdingsleren verklaren? Vermijdingsgedrag resulteert in 

afwezigheid van negatieve prikkel. Hoe kunnen S-R modellen verklaren dat ook afwezigheid van prikkel kan 

leiden tot OC?  

bv. ratten in shuttle-box (= kooi ingedeeld in 2 kamers die gescheiden worden door wand met onderaan een 

doorgang). Proefdier in één van beide kamer geplaatst. Na een tijd lichtje aangeboden dat gevolgd wordt door 

elektrische schok. Schok blijft duren tot dier door opening naar andere afdeling gaat. Na een tijd lichtje opnieuw 

aangeboden, gevolgd door schok, ontsnappen door naar andere kamer te gaan. … Ontsnappingsgedrag gaat 

over in vermijdingsgedrag: als lichtje aangaat, loopt proefdier naar andere kamer voor schok wordt toegediend. 

Leren van ontsnappingsgedrag stelt voor S-R theorie weinig problemen: stoppen van negatieve prikkel is 

positieve uitkomst die kan leiden tot versterken van associatie tussen lichtje (S) en weglopen naar andere kamer 

(R). Zodra ontsnappingsgedrag overgaat in vermijdingsgedrag is er geen fysische stimulus die zou kunnen 

functioneren als bekrachtiger en zou S-R associatie tussen S en R moeten verzwakken → Vermijdingsgedrag 

dalen in frequentie. 

Wanneer vermijdingsgedrag niet meer gesteld, dan schok opnieuw toegediend en cyclus ontsnapping-vermijding 

opnieuw starten. Volgens S-R theorie: verwachten dat vermijdingsgedrag weinig stabiel is en telkens opnieuw zal 

overgaan in ontsnappingsgedrag. In realiteit: vermijdingsgedrag vaak heel stabiel (= dooft niet uit).  

Tweefactorentheorie van Mowrer als oplossing voor dit probleem: 2 S-R relaties die geleerd worden 

1. Pavloviaanse S-R associatie vormen die gebaseerd is op contiguïteit tussen Sd en Sr → Sd zal reacties 

ontlokken die aanvankelijk enkel door Sr werden ontlokt. Eén van die reacties is vrees. 

2. Operante S-R associatie vormen die resultaat is van feit dat stellen van R in context van Sd leidt tot 

positieve resultaten. 

 In ontsnappingsfase: belangrijkste positief resultaat van R is het stoppen van de Sr (schok) 

 In vermijdingsfase: positief resultaat niet meer aanwezig, maar ander positief resultaat als 

gevolg van Pavloviaanse S-R relatie: stellen van R in context van Sd leidt tot verwijderen van Sd 

en dus tot stoppen van geconditioneerde angst die Sd ontlokt. 

Unieke aspect van tweefactorenmodel, nl. assumptie dat ontsnappen aan geconditioneerde vrees kan 

functioneren als bekrachtiger voor vermijdingsgedrag, is niet zonder problemen.  

 Angst die Sd ontlokt zou na verloop van tijd ook moeten uitdoven. Hierdoor vervalt 2de bron van 

bekrachtiging van R en zou dus ook R moeten uitdoven. Assumptie van 2de bron van bekrachtiging stelt 

probleem enkel uit en biedt geen fundamentele verklaring voor vaststelling dat vermijdingsgedrag niet 

uitdooft.  

 Model gaat uit van S-R verklaring van KC. Het valt dus ten prooi aan alle kritieken die gelden voor S-R 

verklaringen van KC. Problematisch om vrees die Sd ontlokt te zien als deel van UR. Vrees is geen 

toestand die volgt op toedienen van aversieve stimulus, maar op het gaan toedienen ervan. Schok 

veroorzaakt pijn, pijn  vrees. Vrees ontstaat wanneer men pijn verwacht. 
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Algemene evaluatie van S-R modellen 

S-R modellen schieten tekort, niet enkel als verklaring van vermijdingsleren, maar ook als verklaring van OC in 

het algemeen.  

Wanneer we kijken naar functionele kennis over OC: verschillende bevindingen weerleggen op directe wijze de 

predicties van S-R modellen.  

 Colwill en Rescorla toonden aan dat proefdieren gedrag dat leidt tot positieve prikkel niet meer zullen 

stellen nadat prikkel negatief is geworden → OC is gebaseerd op kennis over Sr. Volgens S-R modellen 

speelt kennis over Sr geen rol in OC: er wordt niet over Sr geleerd, maar door Sr. Eenmaal aanbieding 

van Sr gezorgd heeft voor versterking van S-R relatie, is rol van Sr uitgespeeld en kunnen veranderingen 

in Sr geen impact meer hebben → Redenering klopt niet. 

 MacFarlane: illustratie van feit dat er wel over Sr geleerd worden en dat leren meer is dan vormen van 

nieuwe S-R associaties.  

o Experiment: rat in bad met water waarin het leerde om naar bepaalde plaats te zwemmen 

waar het bekrachtiger kreeg. Wanneer rat dit geleerd had: bad ledigen. Rat in leeg bad 

geplaatst, wandelde naar locatie van bekrachtiger. Rat leerde dus niet specifiek motorisch 

gedrag maar leerde over locatie van bekrachtiger.  

o Merk op: zeer beperkte visie op gedrag als bepaalde motorische activiteit. Gedrag zien als 

klasse van responsen die afgelijnd wordt o.b.v. bepaalde unit, dan wordt duidelijk dat we ook 

bevindingen van MacFarlane op functioneel niveau kunnen begrijpen als het leren van gedrag. 

o Op niveau van mentale processen: gedrag kan enkel geleerd worden indien dier kennis 

verwerft over locatie van bekrachtiger. 

Maar: S-R modellen niet helemaal verwerpen. Uit onderzoek blijkt dat onder bepaalde voorwaarden, 

veranderingen in Sr geen invloed hebben op geconditioneerd gedrag. Gedrag dat niet beïnvloed wordt door 

veranderingen in zijn uitkomsten = habits of gewoontes. Vaak verondersteld: habits cruciaal in dagelijks leven, 

maar lastig om te bestuderen omdat vaststellen van habits gebaseerd is op niet vinden van impact van 

veranderingen in Sr. Dergelijke nulbevindingen zijn niet steeds gelijk aan habits. Mogelijk dat verandering van Sr 

geen effect heeft omdat verandering te zwak was of omdat gedrag niet gestuurd wordt door die Sr, maar door 

andere uitkomst van gedrag.  

R-SR EN SD-SR MODELLEN 

Volgens R-Sr modellen: OC gemedieerd door sterkte van associatie tussen representatie van gedrag en 

representatie van uitkomsten van gedrag. Indien R geassocieerd met positieve Sr → frequentie van gedrag 

stijgen. Indien associatie tussen R en negatieve Sr → frequentie van gedrag dalen.  

 

Merk op: niet duidelijk hoe R-Sr associaties invloed kunnen hebben op gedrag. Eén mogelijkheid: activatie van 

representatie van positieve Sr kan leiden tot activatie van representatie van R → Verhoogt kans dat R gesteld zal 

worden. Activatie van representatie van negatieve Sr → Inhibitie van representatie van R → R minder frequent 

gesteld. 

Weinig specifieke modellen over processen die verantwoordelijk worden geacht voor vorming R-Sr associaties. 

Reden: cognitieve psychologen richten aandacht voornamelijk op verklaren van KC: 2 redenen: 

1. KC bestuderen is eenvoudiger dan OC want onderzoeker geeft veel meer controle over situatie in KC-

processen. 

2. Snel overtuiging ontstaan dat vormen van R-Sr associaties gebaseerd is op dezelfde mentale processen 

als vormen van S-S associaties. 
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 Uit overzicht van beschikbare functionele kennis over KC en OC: beide vormen van leren 

treden op onder dezelfde voorwaarden → Kan erop wijzen dat onderliggende mentale 

processen gelijkend zijn. 

 Beide vormen van leren zijn afhankelijk van (conditionele) contingentie → Argument voor 

veronderstelling dat R-Sr en S-S associaties door zelfde processen gevormd worden. Als 

processen toch hetzelfde zijn, dan processen beter bestuderen door KC want meer controle 

over aangeboden verbanden. 

Indien men veronderstelt dat OC inderdaad gebaseerd is op R-Sr associaties die op zelfde manier gevormd 

worden als S-S associaties, dan inderdaad verschillende bevindingen verklaren die niet door Rescorla-Wagner 

model verklaard kunnen worden. Als men bv. veronderstelt dat R-W model ook opgaat voor vormen van R-Sr 

associaties, kan men verklaren dat OC niet enkel bepaald wordt door contiguïteit, maar ook door (conditionele) 

contingentie. Ook effecten van Sr-revaluatie kan men verklaren vanuit R-Sr modellen omdat er over Sr geleerd 

worden en dus veranderingen in Sr kunnen leiden tot veranderingen in gedrag. 

Maar: R-Sr modellen niet voldoende om alle functionele kennis over OC te verklaren. O.a. omdat ze niets zeggen 

over belangrijke rol die Sd’s spelen in OC. Invloed van Sd echter wel in rekening brengen door representatie van 

Sd te betrekken in R-Sr modellen. 

 Eerste oplossing: veronderstellen dat invloed van R-Sr associaties op gedrag gemoduleerd wordt door 

Sd representaties. Dergelijk model lijkt op associatief model van Bouton over KC.  

o bv. drukken op hendel wordt gevolgd door voedsel wanneer lichtje brandt, maar niet 

wanneer lichtje niet brandt → Associatieve structuur in geheugen: exitatorische 

associatie tussen R en Sr waardoor activatie van Sr kan leiden tot activatie van R. 

Associatie enkel actief wanneer Sd aanwezig is.  

o Gelijkaardig model voor situaties waarin Sd aangeeft of R-Sr relatie niet opgaat.  

bv. duwen op hendel gevolgd door voedsel behalve wanneer lichtje brandt 

→ Associatieve structuur die equivalent is aan deze die volgens Bouton verantwoordelijk is 

voor uitdoving van KC: exitatorische associatie tussen Sr en R die steeds actief is. 

Effect van exitatorische associatie wordt tegengewerkt door inhibitorische 

associatie die enkel actief is wanneer Sd aanwezig is. Activatie van Sr kan leiden 

tot stellen van R wanneer Sd afwezig is maar niet wanneer Sd aanwezig is. 

 Tweede manier: Sd kan invloed uitoefenen binnen R-Sr modellen via associatie tussen Sd 

en Sr. Dergelijke associatie kan op verschillende manieren operant gedrag beïnvloeden. 

o Aanbieding van Sd kan via Sd-Sr associatie leiden tot activatie van Sr 

representatie → Activatie van representatie van R. O.b.v. deze bijkomende assumptie kunnen 

R-Sr modellen verklaring bieden voor bevindingen van Colwill en Rescorla. Zij toonden aan dat 

Sd de selectie van R kan beïnvloeden zelfs wanneer Sd en R slechts indirect met elkaar 

gerelateerd zijn. bv. horen van toon is Sd die aangeeft dat voedsel bekomen kan worden door 

met neus op knop te drukken en nadien geleerd dat (in afwezigheid van toon) voedsel ook 

bekomen kan worden door op hendel te drukken → Aanbieding van toon achteraf zal kans 

vergroten dat dieren op hendel gaan duwen.  

Bevinding verklaren in termen van associatieve processen indien men veronderstelt dat tijdens 

OC Sd-Sr associaties gevormd worden en dat Sd, via activatie van Sr representatie, ook 

representaties kan activeren van gedragingen die gerelateerd zijn aan Sr. Denken kan dus 

leiden tot actie: door prikkel in omgeving denken aan andere prikkel wat leidt tot tendens om 

gedrag te stellen dat resulteert in die prikkel.  

→ Ideo-motor-theory   
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o Dickinson: beschreef 2de manier waarop Sd’s betrokken kunnen worden in R-Sr modellen,  

nl. via S-R leren. Dit model is combinatie van S-R model en R-Sr model.  

▪ Het samengaan van Sd en R zou resulteren in vormen van S-R associaties  

▪ Wanneer ook R-Sr associaties gevormd zijn, kan activatie van R-representatie op zijn 

beurt leiden tot activatie van Sr-representatie.  

▪ Model biedt verklaring voor brede waaier van functionele kennis. 

bv. wanneer Sd-R associatie heel sterk is, kan gedrag ontlokt worden puur o.b.v. 

aanbieding van Sd, dus zelfs als gedrag niet leidt tot waardevolle Sr. 

▪ Model verklaart dus habitueel gedrag 

▪ Situaties waarin Sd-R associatie niet sterk genoeg is om op zich tot gedrag te leiden, 

kan het wel leiden tot gedragstendens die versterkt kan worden wanneer het 

gekoppeld is aan Sr die op dat moment waardevol is voor organisme. Gedrag is 

doelgericht.  

▪ Model kan effecten van Sr-revaluatie verklaren. 

▪ Model van Dickinson blijft vaag over bepaalde cruciale aspecten, zoals manier waarop 

Sd-R en R-Sr associaties tot stand komen. 

PROPOSITIONELE MODELLEN 

DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

Vooral ontwikkeld o.b.v. onderzoek rond KC, toch ook toegepast op OC.  

Idee: mensen en andere dieren proberen te achterhalen onder welke voorwaarden hun gedrag een invloed 

heeft op de omgeving. Ze formuleren hierover hypotheses en proberen o.b.v. alle beschikbare evidentie te 

evalueren welke hypotheses (= proposities) waar zijn. Hun gedrag is dan gebaseerd op de proposities die volgens 

hen waar zijn. O.b.v. deze proposities, leiden ze af welk gedrag de meest gunstige gevolgen heeft. Dit gedrag 

wordt dan gesteld. 

Model van Lovibond over vermijdingsleren is een van enige propositionele modellen die expliciet gericht is op 

verklaren van OC.  

Stel: rat krijgt schok in ruimte A tenzij het naar ruimte B loopt. Volgens Lovibond: rat zal 2 proposities leren:  

  1. In ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr). 

  2. Ik kan de schok (Sr) vermijden door naar andere ruimte te lopen (R).  

→ Propositie over relaties tussen stimuli en propositie over relatie tussen gedrag en stimuli. 

ALGEMENE EVALUATIE VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

Volgens propositionele modellen: organismen vormen proposities over gevolgen van hun gedrag. OC is dus vorm 

van causaal leren.  

Bevindingen die aantonen dat baby’s in staat zijn om te begrijpen welke prikkels in omgeving veroorzaakt 

worden door eigen gedrag.  

Watson: plaatste baby’s in wieg met hoofd op kussen 

  contingentie-conditie: draaibeweging van hoofd van baby onmiddellijk gevolgd door beweging van  

            voorwerp boven wiegje 

 niet-contingentie-conditie: voorwerp werd even vaak bewogen maar onafhankelijk van wat baby deed 

               resultaat: frequentie van draaibeweging van hoofd steeg in conditie 1, maar niet in conditie 2.  

                                baby’s in groep 1 vonden beweging van voorwerp prettiger 
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(+): Proposities kunnen niet enkel vatten dat er relatie is tussen 2 prikkels of tussen gedrag en prikkel, maar  

       kunnen ook weergeven hoe de 2 elementen gerelateerd zijn.  

Voor organisme belangrijk te weten wat aard van relaties in omgeving is. Feit dat proposities informatie kunnen 

bevatten over aard van relaties tussen 2 prikkels past goed bij fenomeen van AARR. Mensen immers in staat om 

stimuli op veel verschillende manieren met elkaar te relateren. Associatieve modellen kunnen niet verklaren hoe 

mensen hiertoe in staat zijn want kunnen enkel representeren dat 2 stimuli aan elkaar gelinkt zijn, maar niet hoe 

de 2 stimuli gerelateerd zijn.  

Soms gesteld dat propositionele modellen enkel verklaring kunnen bieden voor rationeel gedrag. Echter, 

verschillende redenen waarom organismes toch kunnen kiezen voor gedrag dat objectief gezien niet meest 

optimaal gedrag is. 

 Foutieve proposities: kan te wijten zijn aan veel verschillende factoren, zoals niet-representatieve 

ervaringen of krijgen van foutieve informatie van anderen.  

 Foutieve conclusies: mensen (en misschien ook andere dieren) kunnen redeneren maar maken ook 

fouten in redeneringen → Irrationeel gedrag. 

 Automatische effecten van oude proposities: eenmaal tot propositie gekomen, moet men waarheid van 

propositie niet telkens opnieuw evalueren. Als men heel vaak tot bepaalde conclusie is gekomen, kan 

die conclusie zich opdringen, zelfs in situaties waar deze misschien niet meer correct is. 

Besluit: propositionele modellen zijn in staat vele aspecten van OC te verklaren maar blijven toch eerder vaag en 

hebben weinig impact gehad op onderzoek over OC. Heuristische en predictieve waarde van modellen blijft 

onduidelijk. 

DOORDENKERS 

Probleemstelling: Aan welke bevinding rond klassieke conditionering doet dit je denken? Wat is volgens jou de 

implicatie voor theorieën over de representaties die van belang zijn in operante conditionering? 

Mogelijke overwegingen: De bevinding van Colwill en Rescorla (1981) is equivalent aan het fenomeen van US-

revaluatie in klassieke conditionering. Het toont aan dat de representatie van de Sr betrokken is in operante 

conditionering. 

 

Probleemstelling: In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende procestheorieën van klassieke conditionering 

besproken. Voordat je verder leest, probeer eerst zelf deze theorieën te vertalen naar operante conditionering. 

Vergelijk je eigen overwegingen met de inhoud van Deel III.2, vooral de stukken over de aard van en evaluatie 

van S-R, R-Sr, en Sd-Sr modellen. 

 

Volgens Bolles, functioneert de Sd als een signaal voor de aanbieding van een aversieve Sr (vb., een elektrische 

schok). De Sd zal daarom angst ontlokken. Maar zodra het dier erin slaagt om de Sr altijd te vermijden, zal de Sd 

nooit meer gevolgd worden door de Sr en zou de angst dus moeten verdwijnen (uitdoving). Toch toont 

onderzoek aan dat de Sd, zelfs na langdurige periodes van succesvolle vermijding, nog altijd angst zal ontlokken 

in situaties waarin het vermijdingsgedrag niet kan gesteld worden. Hoe kan je dit verklaren wanneer we uitgaan 

van de veronderstelling dat het vormen van Sd-Sr associaties gebeurt in lijn met de veronderstellingen van het 

Rescorla-Wagner model? 
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Mogelijke overwegingen: Veronderstel dus dat Sd-Sr associaties worden bepaald door een associatief proces 

zoals beschreven door Rescorla en Wagner (1972). Tijdens de eerste (ontsnappings)fase van het experiment 

ontstaat er een sterke Sd-Sr associatie. Wanneer de Sd wordt aangeboden, leidt dit tot een sterke verwachting 

van de Sr. Indien echter het vermijdingsgedrag gesteld wordt, treedt de Sr niet op. Er is dus een grote 

verwachtingsdiscrepantie. Je kan echter ook doen alsof R een CS is. Dat klinkt misschien raar, maar het 

onderscheid tussen wat een gedrag is en wat een prikkel is sowieso moeilijk om exact te bepalen, dus laat ons 

gewoon uitgaan van het idee dat we de R behandelen als een CS. De ontsnappingstrials kan je dan coderen als 

A+ trials waarbij A staat voor de Sd en + voor de aanwezigheid van de negatieve Sr. De vermijdingstrials kan je 

coderen als AX- trials waarbij A staat voor Sd, X staat voor het vermijdingsgedrag, en “-”staat voor de 

afwezigheid van de negatieve Sr. Met behulp van de formule van Rescorla-Wagner kan je zien dat op de AX- 

trials, de sterkte van de Sd-Sr (of A-US) associatie zal afnemen maar nooit volledig zal verdwijnen. Dit komt 

omdat een stuk van de verwachtingsdiscrepantie op de AX- trials wordt omgezet in een inhibitorische R-Sr (of X-

US) relatie. Zolang de Sd alleen aanwezig is, zal die dus blijven leiden tot de verwachting van de Sr. Van zodra R 

gesteld wordt na de Sd, zal echter verwacht worden dat de Sr niet meer optreedt. De aanwezigheid van R op de 

trials waarop Sr niet optreedt, leidt dus tot een bescherming van de associatieve sterkte van de SdSr relatie. Uit 

studies van Solomon e.a. (1953) en Starr en Mineka (1977) blijkt inderdaad op trials met de Sd er weinig of geen 

angst wordt vastgesteld op voorwaarde dat R gesteld kan worden. Van zodra echter het proefdier het 

vermijdingsgedrag R niet meer kan stellen (vb., omdat de opening naar de veilige ruimte wordt afgesloten), leidt 

de aanbieding van de Sd opnieuw tot angst. 

OEFENVRAGEN 

In studies rond spatiaal leren worden ratten in een bad geplaatst waarin op een bepaalde plaats zich een 

platform net onder het wateroppervlak bevindt. Uit de resultaten blijkt dat de ratten steeds sneller naar het 

platform zwemmen. Dit is een voorbeeld van 

A. Een vrije operant methode  

B. Een afzonderlijke trials methode  

C. Een straf methode  

D. Het belang van intrinsieke relaties 

 

Neem het voorbeeld van een ijsventer die in de zomer met zijn karretje rond rijdt en steeds aan een bel trekt 

wanneer hij een nieuwe straat in rijdt. Als men dit vanuit het perspectief van de klant vertaalt in termen van 

operante conditionering, dan is het geluid van de bel een 

A. Sd 

B. CS 

C. Sr 

D. Occasion setter 

 

Welk begrip hoort thuis op het functionele niveau? 

A. Law-of-effect 

B. Beloning 

C. Behoefte 

D. Bekrachtiging 
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Welke uitdrukking werd voor het eerst gebruikt door Premack? 

A. Natuurlijk frequentie van gedrag 

B. Situationele frequentie ven gedrag 

C. Bekrachtiging 

D. Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: B, A, D, A  
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HOOFDSTUK 5: TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE: HET GEBRUIK VAN LEERPRINCIPES 

VOOR HET BEVORDEREN VAN WELZIJN VAN INDIVIDUEN, GROEPEN EN SAMENLEVINGEN 

INLEIDING: VAN EXPERIMENT TOT TOEPASSING  

H1 – 4: verhaal hoe leerpsychologen kennis hebben verworven over factoren die leren modereren en mediëren 

→ Gedrag van bijna alle organismen voorspellen en beïnvloeden. Deze kennis niet enkel van toepassing bij 

eenvoudige organismes maar ook op meer complexe dieren → Ook inzetbaar voor bevorderen van welzijn van 

mensen.  

 Leerprincipes dragen bij tot begrip van gedrag in economische context en laat toe om functioneren en 

welzijn van werknemers te optimaliseren.  

 Helpen psychologen bij vormen van gedrag van ouders en leerkrachten 

 Gebruikt om drugs- en alcoholmisbruik in te perken in context van verslavingen 

 Concepten en procedures binnen leerpsychologie als kloppend hart van veel therapieën voor 

behandeling van fobieën, paniek- en angststoornissen, chronische pijn, psychose, en depressie 

 Trainen van huisdieren of bevorderen van welzijn van dieren in zoo of veeteelt 

 Bevorderen gezond gedrag van mensen 

 Atleten trainen 

 Gokverslavingen behandelen 

 Promotie van recyclage en verminderen van vervuiling 

 … 

→ Eerder besproken procedures, effecten en principes zijn van onschatbare waarde voor het bevorderen van 

welzijn. 

Leerpsychologische kennis niet enkel van toepassing op niveau van één individu, maar ook op niveau van 

groepen. Nog belangrijker: op niveau van cultuur, samenleving of systeem. 

H5: van experiment naar toepassing. Uitgaande van functioneel cognitief denkkader: pleiten voor ontwikkeling 

van toegepaste leerpsychologie als onderdeel van bredere discipline “psychologische 

ingenieurswetenschappen”. Basisidee: zowel functionele als cognitieve (leer)psychologie kunnen elkaar 

versterken in mate waarin ze bijdragen tot bevorderen van welzijn.  

Belangrijke opmerking: onmogelijk volledig overzicht van toepassingen van leerpsychologie.  

EEN FUNCTIONELE KIJK OP GEDRAGSVERANDERING 

TOEGEPASTE GEDRAGSANALYSE  

H1 – 4: experimentele analyse van gedrag in laboratoria → Gedrag in het algemeen begrijpen 

 Toegepaste leerpsychologie: interventies en technologieën ontwikkelen die specifieke vormen van gedrag in 

echte wereld kunnen veranderen 

2 manieren: manipuleren van regelmatigheden in omgeving en potentiële moderetoren van leren (functioneel) 

                       via beïnvloeden van mentale processen die het effect van regulariteiten op gedrag mediëren 

Toegepaste functionele leerpsychologen gegroepeerd tot toegepaste gedragsanalyse (= ABA: applied behavior 

analysis): geïnteresseerd in wetenschappelijke studie van gedragsverandering o.b.v. leerprincipes.  

 

(cognitief) 
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Uitgangspunten van ABA:  

 Focus op gedrag: bv. huwelijksproblemen, agressie, overvloedige consumptie en fobieën benaderd als 

zijnde problematisch en men wil frequentie ervan beïnvloeden. 

 Gebaseerd op overtuiging dat leerprincipes om kunnen helpen gedrag te begrijpen. bv. drukke 

kinderopvang dus geen aandacht voor brave kindjes behalve tijdens spelletjes dus sommige kinderen 

gedepriveerd van aandacht of sociale interactie. Stel: kind doet zich per ongeluk pijn (R) dus ‘opvoeder’ 

biedt hulp (Sr). Mogelijk dat frequentie van probleemgedrag toeneemt want leidt tot meer aandacht.  

→ Probleemgedrag tot stand gekomen via bekrachtiging. 

 Op basis van leerprincipes zal men interventies ontwikkelen die gedrag beïnvloeden.  

o Gedragsanalisten focussen op manipuleren van omgeving.  

o Voorafgaand aan interventie: functionele analyse van gedrag dat gedragsanalist beoogt te 

veranderen. Functionele analyse vereist identificeren van gebeurtenissen die voorafgaan en 

volgen op doelgedrag (antecedenten en consequenties). Antecedenten controleren gedrag en 

uitkomsten bekrachtigen het.  

o Na functionele analyse: bepalen wat gewenste uitkomst van interventie is en hoe die 

interventie er uit zal zien. Gedragscontract opstellen met doelstellingen en criteria om te 

bepalen of doelstellingen behaald worden. Interventies meestal in instellingen (bv. scholen of 

ziekenhuizen) of in thuisomgeving waarbij anderen in die setting actief betrokken worden (bv. 

ouders, leerkrachten, partners).  

o Tijdens interventie: niet enkel aandacht aan reduceren van probleemgedrag maar ook aan tot 

stand brengen van alternatief gedrag (bv. door shaping of DRO). voetnoot 23 

DE EFFECTIVITEIT VAN ABA-INTERVENTIES TESTEN 

Na uitvoering van interventie ook nagaan of deze gewerkt heeft. Toegepaste cognitieve leerpsycholoog gebruikt 

statistiek om verschillen tussen groepen te identificeren  toegepaste functionele leerpsycholoog gebruikt 

“single-subject-designs”. Hierbij wordt gedrag van individu voor interventie vergeleken met gedrag van datzelfde 

individu tijdens interventie. 

Andere manier om te zien of interventie werkt is ABAB design: 

causale relatie tussen antecedenten (Sd), gedrag (R) en 

consequenties (Sr) vaststellen. Afwisselen tussen baseline (A-fase) 

zonder interventie en testcontext (B-fase) met interventie.  

Beperkingen van ABAB: onethisch (bv. hond bijt postbode) 

GENERALISATIETRAINING 

Eénmaal doelgedrag geïdentificeerd en gewijzigd, moet men ook zeker zijn dat wijzigingen niet beperkt blijven 

tot één specifieke uiting van gedrag in één specifieke context/op één specifiek tijdstip. Nieuw gedrag moet 

blijven duren en in verscheidenheid aan situaties gesteld worden.  

 Generalisatie maximaliseren: 

 Stimulusgeneralisatie  zodat variëteit aan stimuli en contexten invloed hebben op het gedrag 

 Respons generalisatie zodat gedragsverandering uitbreidt naar gerelateerde responsen 

 Gedragshandhaving zodat gedragsverandering blijft duren wanneer contingenties van de  

     interventie weggelaten worden 

 Meest effectieve manier: generalisatie rechtstreeks trainen tijdens interventie, dus interventie in 

verschillende contexten uitvoeren. 
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HET VORMEN VAN HET GEDRAG VAN INDIVIDUEN  

Dus: functionele leerpsychologen ontwikkelen interventies waarin omgevings-gedrag relaties worden 

gemanipuleerd met doel om gedrag te veranderen. Dit houdt in: 

 Uitvoeren van functionele analyse om te identificeren welke aspecten van omgeving bestaand gedrag 

veroorzaken en in standhouden 

 Manipuleren van deze contingenties om nieuw gedrag tot stand te brengen 

 Generaliseren van het nieuwe gedrag over stimuli, responsen en contexten heen 

In wat volgt: verduidelijken hoe strategie reeds werd geïmplementeerd om individueel welzijn te verbeteren en 

lijden te verlichten in domeinen zoals autisme, psychisch lijden, en middelenmisbruik. 

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

ABA heeft geleid tot interventies die leven van personen met ontwikkelingsstoornissen aanzienlijk verbeteren. 

Autisme spectrum stoornissen (ASSn) 

Kernklachten:  

 Bemoeilijkte communicatie 

  bv. repetitieve spraakpatronen en vertraagde of bemoeilijkte taalontwikkeling 

 Stoornissen in sociale interacties             Variërend van  

  bv. weinig oogcontact, sociale relaties of emotionele wederkerigheid         ernstig tot mild 

 Abnormale gedragspatronen 

  bv. beperkte, repetitieve of stereotype interesses en activiteiten 

Zonder behandeling: prognose op LT ontmoedigend, nl. meesten hebben uitgebreide zorg en supervisie nodig 

doorheen leven. Gelukkig veel gedragsproblemen en beperkingen aangepakt door middel van interventies 

gebaseerd op leerpsychologische principes. 

bv. Vroege en intensieve gedragsinterventies (= EIBIs: early and intensive behavioral interventions) zijn ABA 

procedures voor behandelen van veel gedragsproblemen geassocieerd met ASS. EIBIs momenteel één van meest 

wetenschappelijk onderbouwde (evidence-based) benaderingen, zijn vaak beter dan niet-specifieke of 

eclectische behandelingen binnen dit domein. EIBIs is allesomvattend, hiërarchisch geordend leerplan dat 

toegepast wordt over verschillende jaren heen en ontwikkeld is om globaal functioneren van kind te verbeteren. 

Omvat meestal stappen gelijkaardig aan diegenen toegelicht in vorig deel van hoofdstuk (nl. analyse, 

gedragscontract, interventie, generalisatie en persistentie).  

Meest belangrijke doelwit van EIBI’s: taalstoornissen. Capaciteit van individu om gedachten en gevoelens te 

communiceren is cruciaal want stelt anderen in staat om individu te helpen. Verschillende EIBIs ontwikkeld: 

 Natuurlijke omgevingstraining wordt uitgevoerd in natuurlijke setting door ouders die hiervoor opgeleid 

worden. Interventie maakt gebruik van Sr-vormende ingrepen om functionele taalvaardigheden aan te 

leren. Generalisatie is ingebouwd in training. Benadering gebaseerd op theorie van Skinner over verbaal 

gedrag: doel is om individu niet enkel te doen reageren op hoe woord klinkt/er uit ziet, maar ook op 

antecedenten en consequenten.  

 Promoting the Emergence of Advanced Knowledge Training System (PEAK) is gebaseerd op recente 

ontwikkelingen in relationeel leren. Resultaten van studies naar effectiviteit van deze interventie zijn 

veelbelovend. 
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PSYCHISCH LIJDEN 

Tijdens 20e eeuw: leerprincipes cruciale rol in ontwikkeling van verschillende vormen van behandeling van 

psychisch lijden (psychotherapie).  

bv. gedrags- en cognitieve gedragstherapie, benaderingen zoals dialectische gedragstherapie, functionele 

analytische psychotherapie, gedragsactivatie en acceptance and commitment therapy.  

 

Traditionele gedragstherapie 

Leerprincipes sturen klinisch praktijk vaak via opkomst van gedragstherapie = vorm van therapie gebaseerd op 

idee dat oorzaak en oplossing van veel klinisch problemen zich bevindt in relatie tussen omgeving en gedrag. 

Gedragstherapie legt grote nadruk op klassieke en (later) OC om verscheidenheid aan psychisch lijden zoals 

fobieën, depressie, OCD en angststoornissen te verklaren en te behandelen. Benadering is gericht op veranderen 

van omgevingsfactoren die maladaptief gedrag voorafgaan, uitlokken, versterken of in stand houden. Door 

functionele analyse probeert men in te werken op contingenties die gedrag in stand houden. 

Gedragstherapie leverde verscheidenheid aan procedures  op voor behandelen van klinische problemen. 

2 populaire procedures: 

 Systematische desensitisatie: er wordt een hiërarchie van situaties gecreëerd (van licht tot hoog 

angstopwekkend) om angst te doen afnemen door middel van paren van beangstigende stimulus met 

relaxatie. Patiënt leert ontspannen door progressieve relaxatie oefening waarbij gevraagd wordt om 

zich steeds meer angstige gebeurtenissen in te beelden terwijl relaxatietechniek wordt gebruikt. 

 Tegenwoordig systematische desensitisatie grotendeels vervangen door exposure technieken: in plaats 

van dat patiënt met bv. vliegangst zich vliegtuig inbeeldt, stellen deze technieken patiënt gradueel bloot 

aan bevreesde gebeurtenis zelf (hier: vliegen), met als doel angstrespons te doen afnemen. 

 

Cognitieve gedragstherapie 

Verder in 20e eeuw: besef bij onderzoekers en clinici dat interne toestanden geïncorporeerd moesten worden in 

behandeling omdat deze factoren sterke invloed lijken te hebben op gedrag. Groeiende interesse in cognitieve 

psychologie had invloed op klinische praktijk → aanleiding tot eerste vormen van cognitieve therapie. Dankzij 

deze evolutie omgeving niet meer centraal, maar aandacht op mentale niveau, meer specifiek: cognitieve 

vertekeningen (bv. irrationele gedachten, pathologische cognitieve schema’s, of foute informatie-

verwerkingsstijlen) die verondersteld werden te mediëren tussen omgeving en gedrag. Idee: cognitieve 

vertekeningen zijn oorzaak van maladaptief gedrag en deze fouten konden opgelost worden door ze te 

detecteren, corrigeren of elimineren. Dit houdt meestal het installeren van nieuwe mentale inhouden in. 

Onderzoek en methodologische ontwikkelingen focusten op manieren om kernovertuigingen te herstructureren 

en heroverwegen. Later: elementen van gedrags- en cognitieve therapie gecombineerd = cognitieve 

gedragstherapieën: zowel problematische gedragingen als maladaptieve cognities aanpakken. 

 

Meer recente ontwikkelingen 

Ondanks vooruitgang door toegenomen aandacht voor cognitie, emotie en taal in de therapeutische context ook 

beperkingen van cognitieve gedragstherapie. Problemen droegen bij tot hernieuwde interesse in 

omgevingsfactoren (contextuele factoren) die invloed hebben op zowel overt als covert gedrag. Opkomende 
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therapeutische benaderingen zoals dialectische gedragstherapie, functionele analytische psychotherapie, 

integratieve gedragstherapie voor koppels en ACT deelden 2 kernideeën: 

 Nadruk op gedragsmatige principes en omgeving is cruciaal als we psychisch lijden willen begrijpen en 

behandelen. 

 Erkenning dat ook taal en cognitie menselijk gedrag bepalen en dus moeten opgenomen worden in de 

functionele analyse. 

Deze behandelingen bekrachtigen brede, flexibele en efficiënte gedragsrepertoires door middel van gebruik van 

leerprincipes. Meeste therapieën (bv. ACT) leggen niet nadruk op veranderen van iemand gedachten en 

gevoelens, maar wel op welke functies gedachten en gevoelens hebben voor individu en hoe omgeving die 

functies veroorzaakt en in stand houdt. Moderne cognitieve gedragstherapieën hebben ook verscheidenheid aan 

procedures geïncorporeerd die werden ontwikkeld binnen en buiten de leerliteratuur. 

 

Conclusie 

Veel traditionele en moderne behandelingen van psychisch lijden baseren zich op idee dat afkomstig is van 

leerpsychologie: problematische gedragingen moeten begrepen worden vanuit de interactie tussen mens en 

omgeving waarbij de behandeling zich toespitst op het wijzigen van deze interactie. Deze therapieën, en de 

leerprincipes en procedures waar ze meestal op steunen, werken: ze helpen mensen die lijden aan een waaier 

van verschillende problemen.  

MIDDELENGEBRUIK 

Directe impact van principes van leren op middelenmisbruik: het is nuttig om drugsverslaving te beschouwen als 

een operant gedrag en druggebruik als een specifiek type van operant (meer bepaald een keuze tussen 

druggebruik en –abstinentie). Vanuit dit perspectief: dynamische competitie tussen bekrachtigende (of 

bestraffende) consequenties van druggebruik versus abstinentie.  

Als druggebruik = operant, dan drugmisbruik behandelen door middel van kennis over OC. Bijvoorbeeld: mate 

waarin mensen zichzelf drugs toedienen is afhankelijk van bekrachtigingsschema’s, mate waarin andere 

incompatibele responsen bekrachtigd worden (DRO), omvang van de bekrachtiger en het tijdsverloop tussen 

respons en bekrachtiger. 

Laboratoriumwerk heeft geleid tot ontwikkeling van contingentie management behandelingen waarvan 

abstinentie bekrachtigingsinterventies de meest doeltreffende zijn. Deze bekrachtigen het niet gebruiken van 

drugs. 

Sommige programma’s: deposit contracting procedures vereisen aanbetaling van bepaalde som geld voor start 

van programma. Geld terug verdienen op voorwaarde dat er vermindering in druginname wordt vastgesteld. Op 

voorhand bepaalde engagement dient als ‘contract’ tussen persoon die probeert te stoppen en clinicus of 

onderzoeker. Variabele bekrachtigingsschema’s vaak gebruikt in situaties waar het niet mogelijk is om continue 

abstinentie te bekrachtigen of abstinentie te meten via biochemische samples. 

Bekrachtigingsinterventies zeer doeltreffend in bevorderen van abstinentie van allerlei drugs, vooral in 

combinatie met andere strategieën. Ondanks bruikbaarheid ook 2 problemen:  

 Veel individuen weigeren om een abstinentie programma op te starten. 

 Na succesvolle behandeling treedt vaak herval op. 
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Deze twee problemen suggereren dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan voor de behandeling 

effectief zal zijn voor velen. Eveneens mogelijk dat abstinentie bekrachtigingsinterventies gecombineerd moeten 

worden met andere interventies die aangehouden worden over lange tijdsperiodes om hun effectiviteit te 

behouden. 

VAN INDIVIDUEN NAAR GROEPEN 

Tot nu toe gezien hoe leerprincipes aangewend kunnen worden om het leven van individuen te verbeteren maar 

individuen → kleine groepen → grote groepen (bv. gemeenschap)→ nog grotere groepen (bv. maatschappijen). 

Als niet alleen individuen maar ook groepen van individuen gedrag kunnen stellen en als gedrag beïnvloed wordt 

door gevolgen ervan, dan mogelijk om op omgeving in te grijpen en zo gezondheid en geluk op groepsniveau te 

bevorderen. Invloed uitoefenen op complexe systemen is ambitieus en uitdagend. Een manier waarop dit 

bereikt kan worden is gebruiken van leerprincipes om interventies op te stellen die leiden tot wat Biglan 

nurturing environments (of voedende omgevingen) noemt. Idee: veel vormen van probleemgedrag vloeien voort 

uit onvermogen om te zorgen dat mensen in omgeving kunnen leven die welzijn van henzelf en anderen 

bevorderen. Dus op elke niveau van maatschappij nurturing environments creëren om tot betere maatschappij 

te komen. 

In wat volgt: belichten hoe leerprincipes reeds gebruikt worden om nurturing environments te creëren in 

familie- en schoolcontexten. Hierbij bepaalde praktijken beschouwd als gedragsvaccin: ‘immuniseren’ de 

persoon tegen ‘besmettingen’ die aanwezig zijn in toxische omgevingen (vgl. medische vaccins). Zeer eenvoudig 

en effectief. 

“NURTURING” GEZINNEN  

Gezinscontext: meeste mensen maken er deel van uit en heeft al vanaf allerjongste leeftijd (mal)adaptieve 

invloed op ontwikkeling van individuen. bv. toenemend bewijs dat stresserende ervaringen voor moeders tijdens 

zwangerschap kunnen leiden tot epigenetische processen die kans vergroten dat hun nakomelingen overdreven 

waakzaam en snel agressief zullen worden. Andere gezinssituaties (bv. minderjarige zwangerschappen, 

geestelijke gezondheidsproblemen bij ouders, gebrek aan sociale steun en opleiding, armoede) kunnen vroege 

ontwikkeling van kind eveneens negatief beïnvloeden. 

Dus toxische omgevingen tijdens de vroege kinderjaren zo veel mogelijk reduceren is belangrijk voor ouders en 

kinderen. In toxische omgevingen gaan ouders hardvochtig en inconsistent om met ongewenst gedrag → 

verhoogt kans dat zij en kinderen kwaadaardige, wrede en gevaarlijke interactiepatronen ontwikkelen. 

Belangrijke interactie vorm zijn dwingende gedragspatronen. Dwang (coercion in het Engels) = het controleren 

van gedrag via (1) bestraffing of dreigen met bestraffing, of (2) negatieve bekrachtiging die bestaat uit het 

wegnemen van een bestraffer.  

bv. Studie van Patterson: observeerde interacties tussen agressieve kinderen, hun ouders en hun broers/zussen in 

eigen thuisomgeving. Resultaat: meer conflicten in gezinnen met agressieve kinderen en conflicten anders 

aangepakt dan in andere gezinnen.  

Dwingende patronen die binnen gezin aangeleerd worden voorzien agressieve kinderen van agressief 

gedragsrepertoire en gebrekkige prosociale vaardigheden zoals samenwerking en impulscontrole.  

Op school slagen agressieve kinderen er niet in om met leerkrachten samen te werken en leren ze minder dan 

hun niet-agressieve leeftijdsgenoten, werken op zenuwen van peers dus ze vermijden agressieve kinderen.  

Op middelbare school: academische achterstand en minder vrienden. Conflicten thuis → ouder geven op om 

gedrag te monitoren of grenzen te stellen → kinderen vrij om om te gaan met agressieve peers → oorsprong 

meerdere soorten probleemgedrag.  
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Op volwassen leeftijd: meer geneigd om conflict met partner uit te lokken, echtscheiding, kinderen met 

gelijkaardige problemen opvoeden → vicieuze cirkel van dwang. 

Om dwingende gedragspatronen van kinderen, ouders en partners te veranderen moeten we eerst familiale 

context aanpakken, meer bepaald: contingenties binnen gezinnen. Dit kan door contingenties te installeren die 

prosociale interacties bekrachtigen en cycli van dwang tussen ouders en kinderen opbreken. Behavioral parent 

training is gegroeid uit toepassen van contingentieanalyse op gezinsinteracties en houdt in dat contingenties 

voor ouder en kind zo worden ingericht dat ze gedrag van kind positief zouden moeten beïnvloeden. Dit leert 

ouders dat ze moeten vermijden om ongewenst gedrag te bestraffen met dwingend gedrag. Alternatief: getraind 

worden om gewenst gedrag te bekrachtigen en gebruik maken van ‘time-out’ i.p.v. ‘pedagogische tik’. Dit lijkt te 

werken. Behavioral parent training zorgt voor: 

 Significante vermindering van dwingende gezinsprocessen 

 Toename van positief bekrachtigende interacties 

 Afname in het agressief sociaal gedrag van kinderen 

→ Ontwikkeling nieuwe methoden voor reduceren van verstorend gedrag bij kinderen en methoden in 

verschillende situaties gebruikt.  

Maar ook een aantal nieuwe ouderschapsinterventies die niet enkel focussen op de directe contingenties, maar 

ook op het verbaal gedrag dat de kern uitmaakt van veel gezinsinteracties. Deze interventies bekijken dwingende 

gezinsinteracties door bril van leerpsychologische theorieën zoals Relational Frame Theory en bv. ACT. Deze 

aanpak kan bijdrage leveren bovenop traditionele ouderschapsinterventies.  

“NURTURING” SCHOLEN  

Voor nurturing omgevingen zelfde aanpak als bij gezinnen. Eerst: impact van dwang minimaliseren. Principes van 

leerpsychologie gebruikt om praktijken te ontwerpen die leerkrachten helpen om prosociaal gedrag bij 

studenten aan te moedigen. Bekend voorbeeld is Good Behavior Game (= GBG): leerkracht specifieert welk type 

gedrag bekrachtigd zal worden en verduidelijken welk soort gedrag incompatibel is met die doelen en wat 

gevolgen zijn als men dit gedrag stelt. Van beide types gedrag voorbeelden aangeboden. Bovendien: spelregels 

soms wel geldig en soms niet (dus interval bekrachtigingsschema). Kinderen ingedeeld in groepen en groep met 

laagst aantal strafpunten (dus beste gedrag) krijgt toegang tot bekrachtiger. Ook gebruik van scorebord. 

Resultaat: simpel spel maar in verschillende studies in allerlei klascontexten heeft spel kinderen gemotiveerd om 

samen te werken en storend gedrag bij kinderen + stress bij leerkracht gereduceerd. Kinderen blootgesteld aan 

GBG lopen minder kans om in adolescentie gearresteerd te worden, te roken, verslaafd te raken, suïcidaal te zijn 

of misdaden te plegen in volwassen leven → Simpele gedragstoepassing kan levens redden. 

Leerprincipes helpen onderwijsomgeving te optimaliseren maar ook snelheid en kwaliteit van leerervaring te 

bevorderen. Goede opleiding traint leerlingen om simpele vaardigheden te combineren en toe te passen om 

meer complexe problemen op te lossen, om vaardigheden over tijd heen te behouden en om te generaliseren 

naar andere situaties en problemen. Om deze doelen te helpen behalen hebben veel pedagogische methoden 

inspiratie gehaald uit leerprincipes. Bekend voorbeeld: direct onderwijs. Dit is een contingentie-gebaseerde 

methode. Proces: 

1. Functionele analyse om huidige capaciteiten van leerling m..b.t. bepaalde lesinhoud te bepalen. Wordt 

gebruikt om hen in groepen in te delen. 

2. Lesaanpak focust op beheersing van vaardigheden (mastery) waarbij begint met bepaalde vaardigheid 

en pas verder wordt gegaan wanneer leerlingen demonstreren dat ze eerste vaardigheid eigen hebben 

gemaakt. 
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Direct onderwijs is geassocieerd met stijging in schoolse vaardigheden, cognitieve vermogens en affectieve 

uitkomsten en doet het vaak beter dan andere onderwijsmethoden. 

Leerprincipes helpen om procedures te ontwikkelen die ook beter gedrag op niveau van school vormgeven. 

Bijvoorbeeld: Positive Behavioral Intention and Support: consistent gewenst gedrag bekrachtigend en tegelijk 

contingenties implementeren die probleemgedrag inperken. Proces: functionele analyse die zich richt op gedrag 

op drie verschillende niveaus (individu, klaslokaal en school). Op elk niveau verwachtingen m.b.t. gedrag 

geformuleerd en bekrachtigers toegekend aan studenten die aan verwachtingen voldoen en strategie 

gespecifieerd om met probleemgedrag om te gaan indien het voorkomt. 

Interventie leidt tot: 

 Minder schorsingen 

 Betere schoolprestaties 

 Minder gevallen van lastigvallen en pesten 

 Meer prosociaal gedrag 

Besluit: concepten uit leerpsychologie met succes gebruikt om technieken te ontwikkelen die leiden tot betere 

pedagogische resultaten en beter functioneren binnen schoolcontext. 

ANDERE TOEPASSINGEN 

Functionele leerpsychologie toegepast in gedragseconomie, sportpsychologie, onderwijs en product design. Ook 

gebieden waar leerpsychologische principes nog niet systematisch toegepast maar wel toepassingen mogelijk in 

toekomst: gedragsgerichte geneeskunde en persoonlijkheidspsychologie. In dit deel focus op bijdrage van 

leerpsychologie op klimaatverandering. 

Planeet warmt op door menselijke activiteit en zal catastrofale gevolgen hebben. Klimaatverandering niet meer 

te stoppen (want is al bezig) maar volgens Thompson nog 3 opties die overblijven: 

 Probleem zoveel mogelijk inperken  (mitigation) 

 Onszelf aanpassen    (adapt) 

 Gevolgen ondergaan    (suffer) 

Probleem inperken door onderliggende oorzaken aan te pakken. Belangrijkste oorzaak is gedrag van mensen dus 

leerpsychologie belangrijke rol binnen aanpak van klimaatverandering. Gedrag dat leidt tot klimaatopwarming is 

afhankelijk van antecedenten en consequenten van gedrag, niet enkel op niveau van individu maar ook op 

niveau van ondernemingen, regeringen en maatschappij. KC en OC al gebruikt in interventies die impact hebben 

op energiegebruik, recyclage, transport, en aankoopgedrag. 

Ook studie van keuzegedrag als inspiratie. Impact van bekrachtigers neemt af naarmate meer tijd tussen gedrag 

en aanbieding van bekrachtiger. Onmiddellijke bekrachtiging heeft groter effect dan uitgestelde bekrachtiging. 

Veel gedragingen nefast voor milieu met onmiddellijke positieve gevolgen hebben meer impact dan negatieve 

gevolgen voor klimaat op LT. Om gedrag te veranderen moeten we nieuwe contingenties installeren waardoor 

gedrag leidt tot onmiddellijke negatieve gevolgen (bv. dure benzine) → onmiddellijke negatieve gevolgen van 

minder schadelijk gedrag worden weggenomen (bv. lagere prijs openbaar vervoer). Ook: negatieve en positieve 

gevolgen van gedrag voor klimaat meer zichtbaar en belangrijk maken. 

Maar nog steeds niet voldoende. Belangrijke tekortkoming is focus op gedrag van individu en gebrek aan 

aandacht voor grotere systemen, dus ook gedrag van groepen van individuen analyseren. Functionele analyses 

van organisaties nog in kinderschoenen.  
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Ook gedrag van organisaties is afhankelijk van antecedenten en consequenten. Reductie gebruik van fossiele 

brandstoffen → verminderde inkomsten of taksen → kans verkleint dat organisaties stappen zullen nemen om 

gebruik fossiele brandstoffen te beperken. Opnieuw onmiddellijke gevolgen van gedrag grotere impact dan 

uitgestelde gevolgen van gedrag.  

Houmanfar et al.: individuele consumenten kunnen gedrag van bedrijven sturen via koopgedrag want winst van 

bedrijven in grote mate afhankelijk van wat consument koopt. Dus bedrijven produceren wat consumenten 

willen kopen maar bedrijven zullen ook individuen en regeringen proberen beïnvloeden via marketing, PR en 

lobbyen om te komen tot omgeving waarin ze winst kunnen maximaliseren. Bedrijven zien aanpak 

klimaatverandering als iets dat op KT winst doet dalen dus bedrijven proberen maatregelen tegen 

klimaatverandering te verhinderen.  

Om gedrag van bedrijven te veranderen moeten we contingenties creëren die milieu(on)vriendelijke 

maatregelen van deze organisaties bekrachtigen (of bestraffen). Individuen kunnen dit doen via koopgedrag en 

regeringen via belastingen en wetgeving. Cap en trade benadering: elk bedrijf kan maximum aan vervuiling 

uitstoten en overschotten aan gunstige voorwaarden verkopen. Tegelijkertijd inzetten op meer middelen voor 

non-profit organisaties die werken aan reductie van vervuiling. 

Ook gedrag van bv. steden en staten kan geanalyseerd en beïnvloed worden. Beleidsmensen kunnen eigen 

gedrag aanpassen maar ook gedrag van individuen en andere organisaties beïnvloeden. Ook via installeren van 

contingenties die milieu(on)vriendelijk gedrag bekrachtigen (of ontmoedigen). Door organisaties te betrekken in 

analyse kunnen we inspelen op netwerk van contingenties. Deze kunnen we blootleggen en beïnvloeden om 

gedrag van mensen aan te passen zodat klimaatverandering ingeperkt kan worden. 

Skinner: waarom handelen mensen niet op een manier die de wereld kan redden?  

Antwoord: we schieten tekort in analyse van problemen en mogelijkheden om omgeving te veranderen.  

Argumenten: we moeten contingenties blootleggen die gedrag van individuen, groepen en ganse samenlevingen 

in stand houden + contingenties aanpassen zodat ze resulteren in meer aangepast gedrag. 

Op niveau van individu weten we goed wat we moeten doen om tot meer milieuvriendelijk gedrag te komen 

maar op niveau van groepen en organisaties weinig onderzoek naar hoe gedrag analyseren en beïnvloeden. 

Netwerk van contingenties tussen individuen, groepen en ganse samenleving is zeer complex dus geen simpele 

oplossingen maar vanuit leerpsychologische begrippen wel technieken om mee verschil te maken. 

TOEGEPASTE COGNITIEVE LEERPSYCHOLOGIE  

Niet veel interventies die rechtstreeks voorkomen uit cognitieve leertheorieën zoals het Rescorla-Wagner model, 

SOP, of de modellen van Bouton en Miller. voetnoot 24 Maar één uitzondering, nl. idee van contextafhankelijke 

inhibitorische associaties → grote rol gespeeld in klinisch onderzoek en klinische praktijk. Klinische onderzoekers 

geïnspireerd door idee dat (inhibitorisch) leren tijdens extinctie functie is van verwachtingsdiscrepantie zoals 

vooropgesteld door R-W model. Bijgevolg onderzocht of exposuretherapie versterkt kan worden door vrees die 

patiënten initieel ervaren tijdens exposure te laten toenemen (en dus discrepantie vergroten tussen verwachting 

dat iets akeligs zal gebeuren en het feit dat dergelijke gebeurtenis uitblijft).  

Weinig indirecte bijdragen van cognitieve leertheorieën tot oplossen van problemen in reële wereld. 

Toepassingen komen rechtstreeks voort uit cognitieve theorieën maar indirecte bijdragen komen voort uit 

nieuwe empirische fenomenen die ontdekt werden dankzij deze theorieën. Veel van de leerfenomenen die tot 

toepassingen hebben geleid, waren al gekend voordat cognitieve leertheorieën werden ontwikkeld.  

bv. CS-preexposure → interventies om tandartsangst van kinderen te verminderen via voorafgaande blootstelling 

aan tandarts en materiaal.  
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Zulke fenomenen kunnen achteraf geïnterpreteerd worden vanuit cognitief perspectief maar incorrect om ze als 

succesvolle toepassingen van de cognitieve leertheorie te beschouwen. Als we zo’n toepassingen verwijderen uit 

lijst van toepassingen van cognitieve leertheorie, dan blijft er weinig over. 

2 mogelijke redenen voor deze conclusie: 

 We zijn toepassingen van cognitieve leertheorie vergeten. Indien dit zo is moeten lezers hierop wijzen. 

 Indien inderdaad weinig interventies voorkomen uit cognitieve leertheorieën → conclusie dat deze 

theorieën geschikt zijn om vragen over mechanismen te genereren maar ongeschikt om tot oplossing te 

komen voor problemen in reële wereld buiten labo. Dit is problematisch voor cognitieve 

leerpsychologen die hopen dat hun onderzoek tot toepassingen zal leiden. Ze kunnen blijven hopen 

maar na 40 jaar fundamenteel onderzoek toch eerder ijdele hoop + verantwoordelijkheid verschuift 

naar toekomstige generaties, ook voor klimaatverandering.  

Als toegepaste cognitieve leerpsychologen het KT-doel hebben om mentale mechanismen te bestuderen om zo 

op LT praktische problemen op te lossen, dan moeten ze geregeld controleren of hun KT-doel hen effectief 

dichter brengt bij dit LT-doel. Indien ‘reality checks’ negatief blijken → andere strategieën uitproberen om LT-

doel te bereiken.  

PSYCHOLOOG EN INGENIEUR: EEN FUNCTIONEEL -COGNITIEF PAD NAAR SUCCES  

Herhaling: weinig interactie tussen functionele en cognitieve leerpsychologen, ook m.b.t. oplossen van 

problemen in reële wereld. Dit is spijtig in tijdperk van interdisciplinair onderzoek. Toepassing van 

leerpsychologie en leerpsychologie zelf zou gebaat zijn bij meer interactie tussen onderzoekers uit deze tradities.  

Toegepaste functionele leerpsychologen geïnteresseerd in brede waaier aan problemen. Cognitieve benadering 

heeft weinig bijdragen tot dit werk maar zou van toegevoegde waarde kunnen zijn als er meer geïnvesteerd 

wordt in nadenken over hoe deze theorieën gelinkt zijn aan problemen in reële wereld (en niet enkel 

vraagstukken in laboratorium). Interactie in context van toegepast onderzoek zal verder ontwikkeling van 

cognitieve theorieën vooruithelpen.  

Voorwaarde om functionele en cognitieve psychologen succesvol te laten interageren: alle onderzoekers 

moeten in de mate van het mogelijke de gedragsfenomenen die ze bestuderen beschrijven in abstract-

functionele termen → zelfde taal spreken vormt basis voor meer intense samenwerking. Idem voor toegepast 

onderzoek: problemen in reële wereld beschrijven in abstract-functionele termen creëert nieuwe kansen voor 

cognitieve theorievorming. 

Verwijzen naar functioneel-cognitief kader voor toegepaste psychologie als psychologische 

ingenieurswetenschap waarbij alle toegepaste psychologen kunnen bijdragen aan kennis die door allen 

geconsulteerd kan worden. Tegelijkertijd kan toegepast onderzoek divers blijven (zowel 

onderzoeksonderwerpen als aanpak).  

Ingenieurs bestuderen allerlei fenomenen (bv. bruggen, olieplatformen, gebouwen) vanuit gemeenschappelijke 

kern (bv. uit fysica) ∼ Verschillende toegepaste onderzoekers bestuderen allerlei fenomenen (bv. psychisch 

lijden, ontwikkelingsstoornissen) vanuit gemeenschappelijke kern (abstracte functionele leerprincipes). 

DOORDENKERS 

Hebben we de functionele benadering echt nodig? Hebben we de cognitieve benadering echt nodig? 

Zie pagina 269 – 274 voor meer uitgebreide uitleg en mogelijke overwegingen bij doordenkers. 
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OEFENVRAGEN 

Which of the following is NOT part of a functional analysis? 

A. Gathering baseline data on behavior 

B. Identifying what is functioning as an Sd  

C. Changing the mental associations between R-Sr  

D. Testing if the intervention works 

 

Your client is addicted to facebook and their email. They check both 50 times per hour. You conducted a 

functional analysis and implemented an intervention. The client now only checks facebook 2 times per hour. If 

you were to train for response generalization what would you want to see happen? 

A. The client’s checking behavior would disappear completely  

B. The client’s email checking would also decrease in frequency  

C. The client would start using Instagram 

D. The client would check Facebook more than before 

 

A young boy with autism cries & self-injures (biting, hitting). Only occurs when his mother is present and when 

he gets home from a walk (he wants to immediately go for another walk). When on the walk he enjoys the 

exercise, counts cars on the road, and avoids homework. Mother tries to comfort him. But this causes him to 

self-injure even more. So she takes him for a second walk. The self-injury stops. What is the MAIN behavior we 

want to change? 

A. Taking the boy for a walk  

B. Self-injury behaviors  

C. Mother comforting her son when he hurts himself  

D. The boy crying 

 

Zie vorige vraag. What is functioning as an Sd for self-injury here? 

A. Mother  

B. Father  

C. Going for the first walk  

D. Crying 

 

Zie vorige vraag. What seems to be reinforcing self-injury in this context? 

A. Presence of the mother  

B. Attempts to comfort him  

C. Counting cars when on a walk  

D. Exercise that comes with walking 
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Zie vorige vraag. What is an appropriate intervention in this context? 

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

B. DRO (e.g., providing access to a counting game at home)  

C. Going on a second walk  

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

 

Zie vorige vraag. How could we best test if the intervention was successful? 

A. Use an A-B-A-B design  

B. Use a multiple baselines – across subjects design  

C. Use a multiple baselines – across situations design  

D. Use a multiple baselines – across behaviors design 

 

Zie vorige vraag. What is a major limitation of what we have just done? 

A. Might be misleading (we don’t know if we are actually right)  

B. Might not be a very reliable measures of behavior and environment  

C. It is difficult and time consuming to perform  

D. We still don’t understand the mechanisms of why it works 

 

The mother wants her 2 year old child to sleep in his own bed. However, he starts crying every time she puts him 

to bed. If he cries then the mother takes him out of bed and brings him downstairs to watch TV. Sometimes she 

gives in and lets him come down. Other times she is consistent. It now takes 2 hours to put him to sleep. What 

stimuli might be triggering and maintaining her child’s behavior? 

A. Sd (presence of child) → R (mother letting him downstairs) → Sr (stops his crying)  

B. Sd (being alone in a bed) → R (Crying) → Sr (stops his crying)  

C. Sd (presence of mother) → R (Crying) → Sr (access to TV)  

D. Sd (absence of father) → R (Crying) → Sr (access to TV) 

 

In the video the mother sits beside the child’s bed and ignores his crying behavior. What type of procedure is 

this? 

A. Shaping  

B. Extinction  

C. Counter conditioning  

D. Imitation 
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In the video the child’s crying and screaming increase when the mother ignores his behavior. What is this 

increase in the intensity and variability of behavior at the beginning of an extinction procedure known as? 

A. Reinforcement  

B. Punishment  

C. Extinction Burst  

D. The child being frustrated 

 

When the child cried in the past, the mother sometimes let him watch tv and other times put him to bed and 

ignored his cries. This is an example of which type of reinforcement schedule? 

A. Variable Ratio  

B. Fixed Ratio  

C. Variable Interval  

D. Fixed Interval 

 

When the child cried in the past, the mother sometimes let him watch TV and other times put him to bed and 

ignored his cries. When she tries to put his crying behavior into extinction and shape up a good bedtime routine, 

it takes a long time. Even longer if she had consistently put the child to bed. So what unit has the parent shaped 

up in the child: 

A. Cry once to gain access to the TV  

B. Cry many times to gain access to the TV  

C. Go to bed to gain access to the TV  

D. Watch TV to go to bed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: C, B, B, A, B, B, C of D, A, C, B, C, A, B  
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VOETNOTEN 

HOOFDSTUK 0 

1. Skinner (1953) maakt het onderscheid tussen overt en covert gedrag waarbij overt gedrag 

observeerbaar is door derden terwijl covert gedrag enkel geobserveerd kan worden door het organisme 

dat het gedrag stelt. Men kan lange filosofische discussies hebben over de vraag of ook bewuste 

gedachten, waarnemingen, en gevoelens beschouwd kunnen worden als gedrag. Skinner legt deze 

discussies over de “ware aard” van gedrag naast zich neer en neemt een puur pragmatische standpunt 

in: het kan nuttig zijn om te doen alsof ook gedachten, waarnemingen, en gevoelens vormen zijn van 

gedrag. Het impliceert immers dat de principes die van toepassing zijn op gedrag in het algemeen, ook 

van toepassing kunnen zijn op gedachten, waarnemingen, en gevoelens. 

 

2. Ook twee stimuli die op éénzelfde moment in de tijd worden aangeboden kunnen een invloed hebben 

op later gedrag. Zo kan het eenmalig samen aanbieden van een toon en een pijnlijke schok leiden tot 

een angstreactie ten opzichte van de toon wanneer deze later opnieuw wordt aangeboden. Verder kan 

ook de aanbieding van éénzelfde stimulus op twee momenten in de tijd gezien worden als een 

regelmatigheid die gedrag kan beïnvloeden. Stel je voor dat de reactie die ontlokt wordt door een luide 

knal sterker is de eerste keer dat je de knal hoort dan de tweede keer dat je de knal hoort. Deze 

verandering in gedrag kan je beschouwen als een voorbeeld van leren indien je kan beargumenteren 

dat de daling in de intensiteit van de reactie op de knal te wijten is aan het feit dat de knal voor de 

tweede keer wordt aangeboden. Het kan echter lastig zijn om leren te onderscheiden van priming. In 

een typisch priming experiment worden twee stimuli samen aangeboden in ruimte en tijd (vb., het 

woord DOKTER en het woord VERPLEEGSTER komen voor op dezelfde proefbeurt). Priming procedures 

omvatten dus steeds een regelmatigheid in het voorkomen van prikkels (nl., twee woorden die samen 

voorkomen). Het priming effect verwijst naar de verandering in gedrag (vb., het feit dat je minder tijd 

hebt om te beslissen dat VERPLEEGSTER een bestaand woord is wanneer het voorafgegaan wordt door 

DOKTER dan wanneer het voorafgegaan wordt door een ongerelateerd woord). Je zou echter kunnen 

beargumenteren dat, bij priming effecten, de verandering in gedrag niet te wijten is aan een 

regelmatigheid (nl., het eenmalig samen voorkomen van twee woorden) maar aan een enkelvoudige 

stimulus (nl., de aanbieding van het woord DOKTER). Volgens deze analyse is priming niet een vorm van 

leren want het gaat om een verandering in gedrag die te wijten is aan de aanbieding van één prikkel op 

één moment in de tijd. Het wordt nog moeilijker wanneer we kijken naar priming procedures 

waarbinnen de prime en de target identiek zijn (repetition priming). Dit leidt ook tot een verandering in 

gedrag (vb., de reactie op de target VERPLEEGSTER is sneller wanneer het voorafgegaan werd door de 

prime VERPLEEGSTER) maar het is onduidelijk of deze verandering te wijten is aan de aanbieding van de 

prime op zich (in dit geval zou men spreken van priming) of aan het feit dat dezelfde prikkel twee keer 

werd aangeboden (in dit geval zou men zeggen dat het een voorbeeld van leren is). Hoewel deze 

discussies verwarrend kunnen zijn, bieden ze een duidelijke illustratie van het feit dat uitspraken over 

leren steeds hypotheses zijn over de oorzaken van veranderingen in gedrag en dus geen “echte” dingen 

die je kan vastpakken. Toch zou je kunnen zeggen dat deze discussies aantonen dat onze definitie van 

leren niet perfect is. Zoals we bij het begin van dit hoofdstuk al aangaven, zijn er weinig definities die 

perfect zijn. Ook onze definitie van leren is eerder een werkdefinitie dan de “echte” definitieve definitie 

van leren. Het doel van onze definitie is enkel om fundamenteel en toegepast onderzoek te stimuleren. 

We hopen dat het vervolg van het boek je zal overtuigen hoe nuttig onze definitie is in dit opzicht.  

 

3. Men zou ook kunnen spreken over regelmatigheden in het voorkomen van 1 gedrag of in het 

voorkomen van 2 gedragingen. Bijvoorbeeld, het louter oefenen van een gedrag kan, los van de 

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

gedrag.  
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4. Sommige onderzoekers gebruiken de term “klassieke conditionering” enkel wanneer één van de twee 

prikkels biologische relevantie heeft (vb., voedsel, pijnlijke prikkels). Hoewel historisch gezien dergelijke 

prikkels vaak gebruikt worden in onderzoek naar klassieke conditionering, zien we geen inhoudelijke 

redenen om onderzoek naar klassieke conditionering te beperken tot dit soort prikkels. Bovendien is 

het vaak moeilijk te bepalen wat telt als een biologisch relevante prikkel.  

 

5. Het woord “functioneel” verwijst dus naar het begrip van een mathematische functie (X is afhankelijk 

van Y) en niet naar het begrip van functionaliteit (X staat ten dienste van Y). Er moet een gelijkaardig 

onderscheid gemaakt worden tussen “adaptatie” en “adaptief”. Terwijl “adaptatie” enkel impliceert dat 

gedrag beïnvloed wordt door regelmatigheden in de omgeving, verwijst “adaptief” naar het bereiken 

van een bepaalde norm of einddoel (vb., voortplanting). Adaptatie impliceert dus enkel een verandering 

in gedrag als gevolg van een regelmatigheid in de omgeving terwijl adaptief ook impliceert dat er een 

bepaalde richting is waarin het gedrag wijzigt.  

 

6. Merk op dat we een onderscheid maken tussen “moderatie van leren” en “gemodereerd leren”. Bij 

gemodereerd leren hebben verschillende standaard-regelmatigheden gezamenlijk een effect op 

gedrag. De verandering in gedrag zou dus niet optreden indien slechts één van de standaard-

regelmatigheden aanwezig zou zijn (zie Deel 0.2.2 en Hoofdstuk 4). Moderatie van leren, daarentegen, 

verwijst naar het feit dat leren (een verandering in gedrag als het gevolg van regelmatigheden in de 

omgeving) afhankelijk is van een moderator (vb., de aard van de stimulus).  

 

7. Er bestaan trouwens heel wat misverstanden over het werk van Pavlov (zie Todes, 2014, voor een 

uitgebreide biografie van het werk en leven van Pavlov). Zo heeft hij blijkbaar nooit gebruik gemaakt 

van een bel in zijn onderzoek maar wel van stimuli zoals een buzzer en een metronoom. Ook de term 

“conditioned stimulus” berust op een verkeerde vertaling uit het Russisch. De correcte vertaling is 

“conditional stimulus” wat dus wijst op het voorwaardelijke (conditional) karakter van de reactie op die 

stimulus (de reactie komt tot stand op voorwaarde dat de CS en US samen worden aangeboden).  

 

HOOFDSTUK 1 

8. Sommige onderzoekers gebruiken de term sensitisatie enkel om te verwijzen naar effecten waarbij de 

herhaalde aanbieding van een prikkel de reactie op een andere prikkel versterkt (vb., Catania, 2013). Zo 

kan de herhaalde aanbieding van een elektrische prikkel leiden tot een meer intense reactie op een 

luide toon. Deze onderzoekers gebruiken de term potentiatie om te verwijzen naar een versterking in 

de reactie op een prikkel als gevolg van de herhaalde aanbieding van diezelfde prikkel. Omwille van 

eenvoud zullen wij de term sensitisatie gebruiken om beide effecten aan te duiden.  

Voetnoot 9 in syllabus heeft betrekking op een box. Deze heb ik dus overgeslagen. Vanaf hier moet je voor elke 

voetnoot in deze samenvatting +1 doen om de overeenstemmende voetnoot uit de syllabus te vinden. Voetnoot 

10 in deze samenvatting is dus voetnoot 11 in de syllabus. hihi sorry 

HOOFDSTUK 2 

9. In de Engelse taal maakt men een onderscheid tussen “fear” en “anxiety”. Fear verwijst naar een meer 

momentane emotionele reactie op een prikkel. Anxiety verwijst naar een meer langdurige negatieve 

toestand die niet specifiek gericht is op één bepaalde prikkel. In het Nederlands kan men dit 

onderscheid vatten met de termen angstreactie (fear) en angsttoestand (anxiety).  
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10. Voor de volledigheid nog dit: Verbale oordelen over verbanden zijn echter slechts één mogelijke vorm 

van zelf-discriminatie, dit is, overt gedrag dat een functie is van covert gedrag (waarbij covert gedrag 

overeenstemt met bewuste gedachten die enkel door het organisme zelf geobserveerd kunnen worden 

en overt gedrag overeenstemt met gedrag dat door anderen geobserveerd kan worden). Zelf-

discriminatie van een gebeurtenis is dus de capaciteit om een gedrag te stellen dat afhankelijk is van 

gedachten over die gebeurtenis. Leren is onbewust wanneer er geen zelf-discriminatie is van (1) de 

regelmatigheid die leidt tot een verandering in gedrag of (2) de verandering in gedrag die het gevolg is 

van een regelmatigheid.  

 

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

tussen een CS en een US.  

 

12. Merk op dat Pavlov (1927) reeds het belang van aandacht voor de CS en US onderkende. Hij leidde dit 

bijvoorbeeld af van het feit dat het moeilijk was om zijn honden te conditioneren wanneer er gasten 

aanwezig waren in zijn labo. In die gevallen hadden de honden immers meer aandacht voor de 

(ongekende) gasten dan voor de bel en het voedsel.  

 

13. Opnieuw willen we benadrukken dat we inhibitorische conditionering definiëren als een effect, dit in 

tegenstelling tot anderen die inhibitorische conditionering definiëren als een mentaal proces (het 

vormen van inhibitorische associaties in het geheugen; vb., Craske et al., 2014).  

 

14. Merk op dat achterwaartse blokkering slechts onder heel beperkte voorwaarden optreedt bij dieren. Bij 

mensen, echter, wordt het standaard gevonden. Dit verschil is wellicht te wijten aan het feit dat in 

studies met dieren gebruik wordt gemaakt van intense, biologisch significante USn terwijl de USn in 

studies bij mensen minder intens en (biologisch) belangrijk zijn (zie Miller et al., 1996).  

 

15. Toch kan het model ook verklaren waarom contingentie belangrijk is. Indien er naast CS+ trials ook US-

alleen trials worden aangeboden, zal op de US-alleen trials, de associatie tussen de context (bv., de 

ruimte waarin het dier zich bevindt) en de US versterkt worden (zie ook Wagner, 1981, zoals besproken 

in Box 2.5). Hoewel de US-alleen trials geen invloed hebben op de sterkte van de CS-US associaties, zal 

wel de relatieve sterkte van deze associatie in vergelijking met de sterkte van de context-US associatie 

afnemen. Omdat CRs afhankelijk zijn van de relatieve eerder dan absolute associatiesterkte, zijn de CRs 

ten opzichte van de CS dus sterker indien er allen CS+ trials zijn dan wanneer er ook US-alleen trials zijn 

(Stout & Miller, 2007).  

HOOFDSTUK 3 

16. Er bestaan verschillende notaties om te verwijzen naar Sd’s or Sr’s met verschillende functies (zie 

Michael, 2004, p. 77 voor een overzicht). In de literatuur wordt meestal ook een ietwat andere notatie 

gebruikt, namelijk SD en SR dus met de D en R in hoofdletters en superscript. Gemakshalve gebruiken 

wij ons voor al die functies steeds de notatie Sd en Sr. 

 

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

aangepast kan worden aan de eigenschappen van mensen.  

 

18. Anders gezegd moet men niet enkel kijken naar de eenheid van gedrag die door de proefleider 

gehanteerd wordt (namelijk of er een meervoudsvorm gebruikt wordt) maar ook naar andere 

eenheden van gedrag die leiden tot een gelijkaardige respons klasse (vb., het spreken over juwelen).  
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19. Dit verband tussen gedrag en bekrachtiging is niet aanwezig in vele andere gokspelen. Bij de lotto, 

bijvoorbeeld, zijn de winstkansen bij een bepaalde trekking, onafhankelijk van het aantal keer dat men 

vooraf reeds op de lotto heeft gespeeld (Ophalvens, 1987).  

 

20. Catania (2013) merkt terecht op dat het verschil tussen discriminatie en generalisatie kan begrepen 

worden in termen van de overlap tussen de responsklasse zoals afgelijnd door de unit of behavior en de 

klasse van alle gedragingen die effectief veranderen als gevolg van een R-Sr relatie. Perfecte 

discriminatie houdt in dat beide klassen volledig overlappen (enkel gedrag dat hoort tot de 

responsklasse verandert). Generalisatie houdt in dat er ook gedragingen worden beïnvloed die niet 

behoren tot de responsklasse.  

 

21. Er kunnen altijd toevallige gelijkenissen zijn, maar door stimuli steeds random te kiezen vermijdt men 

dat stimuli op een systematische manier aan mekaar gerelateerd zijn. 

 

22. Er zijn echter ook S-R modellen waarin de Sr niet belangrijk is voor leren. Zo opperde Guthrie (1946) het 

idee dat het vormen van S-R associaties louter het gevolg is van het samen voorkomen van de stimulus 

en de respons (zie Bouton 2016, pp. 246-249 voor meer details).  

HOOFDSTUK 5 

Voetnoten 24 en 25 in de syllabus hebben betrekking op hoofdstuk 4. Deze heb ik dus overgeslagen. Vanaf hier 

moet je voor elke voetnoot in deze samenvatting +3 doen om de overeenstemmende voetnoot uit de syllabus te 

vinden. Voetnoot 23 in deze samenvatting is dus voetnoot 26 in de syllabus. hihi sorry 

23. Toegepaste leerpsychogen zijn niet de enigste groep functionele leerpsychologen die interveniëren in 

de omgeving om gedragsverandering te bekomen (zie Contextual Behavioral Science; Hayes, Barnes-

Holmes, & Wison, 2012). Er zijn ook andere groepen binnen (vb. gezondheids-, ontwikkelings-, en 

sociaalpsychologen) en buiten (vb. epidemiologen en gezondheidswetenschappers) de psychologie met 

hetzelfde doel. Hoewel dit hoofdstuk focust op leerprincipes is het belangrijk om te beseffen dat deze 

niet incompatibel zijn: leerprincipes kunnen binnen deze andere domeinen geïntegreerd worden om 

het voorspellen en beïnvloeden van doelgedrag te faciliteren.  

 

24. Merk op dat cognitieve theorieën over andere fenomenen dan leren (vb., aandacht) weldegelijk geleid 

hebben tot toepassingen (vb., cognitive bias modification; zie De Houwer et al., 2017, voor een kritische 

bespreking). Hoewel deze interventies zeker voortkomen uit cognitieve theorieën resulteren ze niet uit 

de cognitieve leertheorieën. 
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