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WAT IS LEREN EN HOE KAN MEN LEREN 
BESTUDEREN? 
Weinig consensus over de definitie van leren: het is heel moeilijk om dingen te definiëren à veel van de 
discussies in de wetenschap kunnen teruggebracht worden tot subtiele verschillen in de manier waarop 
wetenschappers de kernbegrippen van hun wetenschap definiëren  

 

Sterktes gebruikte definitie van leren:  

• ze is precies: ze geeft duidelijk aan wat wel en niet beschouwd kan worden als leren  
• ze is breed genoeg: ze omvat een brede waaier aan vormen van leren  
• ze is diep genoeg: ze is in overeenstemming met onderzoek in andere wetenschapsgebieden  

 

Ander voordeel: in overeenstemming met 2 fundamenteel verschillende benaderingen binnen leerpsychologie  

• functionele benadering 
o beschrijven van factoren die leren modereren à factoren die bepalen wanneer leren 

optreedt  
o formuleren van abstracte leerprincipes op basis van concrete bevindingen  

• cognitieve benadering  
o beschrijven van de mentale mechanismes die leren mediëren à hoe leren plaatsvindt  

 

1 WAT IS LEREN? 

1.1 LEREN ALS ONTOGENETISCHE ADAPTATIE  

Evolutie (Darwin):  

• levende organismes zijn niet een statisch, onveranderlijk gegeven, maar evolueren constant  
• drijfveer evolutie = adaptatie: betere aanpassing à meer kans op voortplanting à meer kans op 

doorgeven van kenmerken aan volgende generatie  
• fylogenetische adaptatie = aanpassing aan de omgeving over generaties heen  

 

Leren: ontogenetische adaptatie = aanpassing tijdens het leven van één organisme  

 

Definitie leren: observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald organisme als gevolg van 
regelmatigheden in de omgeving van dat organisme = essentieel binnen de psychologie  
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Twee voorwaarden voor leren:  

• er moet een observeerbare verandering in gedrag optreden tijdens het leven van het organosme  
• de verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving  

 

Leren wordt gezien als effect = een observatie die wordt toegeschreven aan een element in de omgeving  

 

1.2 MOEILIJKHEDEN BIJ HET TOEPASSEN VAN DE DEFINITIE VAN LEREN  

“Leren = observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald organisme tijdens het leven van het 
organisme als het gevolg van regelmatigheden in de omgeving”  

 

Eerste probleem: verandering in gedrag kan op eender welk moment optreden tijdens het leven van een 
organisme à moeilijk om met zekerheid te besluiten dat leren niet is opgetreden 

 

Tweede probleem: er kan onenigheid bestaan over wat verstaan wordt onder “gedrag” en dus wat telt als 
verandering in gedrag à brede definitie: elke observeerbare respons 

 

Derde probleem: het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie  

• verandering in gedrag kan enkel gezien worden als leren indien de verandering wordt toegeschreven 
aan regelmatigheden in de omgeving  

• causale relaties kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden  
• vb grijpreflex  

o het stimuleren van de hand leidt eerst wel tot een grijpreflex, maar later niet meer  
o verandering kan toegeschreven worden aan regelmatigheid in de omgeving  
o alternatieve verklaring: verandering omwille van de spontane maturatie van de hersenen à 

geen vorm van leren  

 

Skinner: onderscheid tussen overt (observeerbaar door derden) en covert (enkel observeerbaar door 
organisme dat gedrag stelt) gedrag  

 

Leren = effect van omgeving op gedrag  

• effect = impact van één variabele op een andere  
• leren ≠ mechanisme  
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2 WELKE TYPES VAN LEREN KUNNEN WE ONDERSCHEIDEN?  

2.1 TYPES VAN REGELMATIGHEDEN IN DE OMGEVING  

Regelmatigheden in de omgeving = patronen in voorkomen gebeurtenissen in omgeving (heel brede definitie)  

 

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

 

We spreken van een patroon indien er: 

• één gebeurtenis bij betrokken is die plaatsvindt op meer dan één plaats en moment in de tijd 
(patronen over de tijd heen) 

• verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op één plaats en moment in de tijd (patronen over 
gebeurtenissen heen) 

• verschillende gebeurtenissen samen voorkomen op meerdere plaatsen of momenten in de tijd 
(patronen over zowel de tijd als over gebeurtenissen heen)  

 

Soort regelmatigheid: 

• regelmatigheid in het voorkomen van één prikkel (vb voedsel), onafhankelijk van andere 
gebeurtenissen  

• regelmatigheid in het voorkomen van twee prikkels (vb voedsel aan bepaalde boom), verbanden 
tussen prikkels  

• regelmatigheid in het voorkomen van gedrag en prikkels (vb voedsel als je aan de boom schudt), 
verbanden tussen prikkels en gedrag  

 

2.2 TYPES VAN LEREN  

Traditioneel drie types:  

• type 1: effecten van een regelmatigheid in voorkomen één prikkel = effecten van niet-contingente 
prikkelaanbieding (vb herhaalde knal à reductie in reactie)  

o verandering in gedrag die veroorzaakt wordt door het herhaald aanbieden van een prikkel  
o niet-contingent à prikkelaanbiedingen hebben een effect ongeacht de verbanden met 

andere gebeurtenissen  
• type 2: effecten van een regelmatigheid in voorkomen twee prikkels = klassieke conditionering (vb 

verband bel-voedsel à salivatie bel)  
o verandering in gedrag als gevolg van het samen voorkomen van twee of meerdere prikkels  

• type 3: effecten van een regelmatigheid in voorkomen gedrag en prikkels = operante conditionering 
(vb, lichtje:duwen-voedsel à vaker duwen)  

o verandering als gevolg van het samen voorkomen van een gedrag en een prikkel  
o operatie à tussen prikkels en klasse van gedragingen die allen dezelfde operatie inhouden  
o instrumentele conditionering: operatie is een instrument voor het verkrijgen van een bepaald 

resultaat  
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Complex leren = gezamenlijk effect van meerdere regelmatigheden à twee types op basus van onderscheid 
standaard- en meta-regelmatigheden  

• standaardregelmatigheden: enkel individuele stimuli en responsen als elementen (vb toon-schok)  
• meta-regelmatigheid: minstens één regelmatigheid als element à regelmatigheden in het voorkomen 

van regelmatigheden  

 

Twee types complex leren:  

• gemodereerd leren = gezamenlijke impact van meerdere standaardregelmatigheden  
o het effect van één standaardregelmatigheid in de omgeving hangt af van andere 

standaardregelmatigheden in de omgeving  
o vb sensorische pre-conditionering  

§ fase 1: licht – toon  
§ fase 2: toon – schok  
§ test: licht à ontlokt angst  

• effecten van meta-regelmatigheden  
o vb relational matching to sample: “zelfde relatie”:kies paar à positieve feedback  

§ of er match is wordt zelf bepaald door regelmatigheden  
• in het samen voorkomen van 3 3, 1 1 en 6 7 
• in de relatie tussen de twee elementen van een paar  
• in de relatie tussen de paren  

§ meta-regelmatigheid = gebeurtenis die aangeeft wat het resultaat zal zijn van een 
gedrag  

 

 

 

2.3 MOEILIJKHEDEN BIJ HET BEPALEN VAN TYPES VAN LEREN  

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

• vb hond van Pavlov  
o gedrag: toename salivatie bij horen bel  
o mogelijke oorzaken  

§ herhaald aanbieden voedsel  
§ verband bel-voedsel  

à confounds van verschillende regelmatigheden dus experimenteel onderzoek met controles is nodig  
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Pseudoconditionering: het herhaaldelijk ervaren van een prikkel kan ervoor zorgen dat ook andere prikkels een 
reactie uitlokken, ongeacht of die andere prikkels systematisch samengaan met de andere prikkel  

 

Leerpsychologie = experimentele wetenschap, omdat experimentele controle nodig is om te bepalen of er 
leren is opgetreden en, zo ja, welke vorm van leren er is opgetreden  

 

Onderscheid procedure vs effect:  

• procedure = dat wat een onderzoeker doet: prikkels aanbieden en gedrag observeren à objectief  
• effect = impact van regelmatigheid op gedrag (niet rechtstreeks observeerbaar) à subjectief: 

impliceert een niet-observeerbare causale relatie  
• theorie = veronderstelde mechanisme om effecten te verklaren  

 

3 EEN FUNCTIONEEL-COGNITIEF KADER VOOR DE LEERPSYCHOLOGIE  

Twee benaderingen in de leerpsychologie die verschillen in hun doelstelling:  

• functionele benadering 
o gericht op beschrijving  
o B = f(ER) à gedrag is een functie van regelmatigheden in de omgeving  

• cognitieve benadering: mentale processen waardoor ER invloed hebben op gedrag  
o gericht op verklaren  
o leren verklaren in termen van mentale processen  

 

3.1 DE FUNCTIONELE BENADERING BINNEN DE LEERPSYCHOLOGIE  

3.1.1 OMGEVING ALS MODERATOR VAN LEREN  

Leren is afhankelijk van / wordt gemodereerd door kenmerken van de omgeving, vb effect van hendel duwen – 
voedsel is afhankelijk van hoe lang de rat niet gegeten heeft  

 

Doel: moderatoren van leren ontdekken: welke aspecten van de omgeving bepalen de impact van ER op B? = 
functionele kennis  

 

Methode: elementen van de proceduren manipuleren  
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Elke leerpocedure omvat:  

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

• een gedrag waarvan onderzocht wordt of het afhankelijk is van die regelmatigheid  
• een organisme die het gedrag vertoont  
• een bredere context waarn de regelmatigheid optreedt en het organisme zich bevindt  

à elk van deze factoren kan leren modereren  

 

Elke leerprocedure omvat vijf elementen/potentiële moderatoren:  

• de aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheid tot stand te brengen 
(vb bel-voedsel, licht-schok, hendel-voedsel  

o bij niet-contingente prikkelaanbieding: bepaalde prikkel die je gaat aanbieden  
o bij regelmatigheden in voorkomen van meerdere prikkels: spatio-temporele verbanden tot 

stand brengen (prikkels samen aanbieden in tijd en ruimte  
o verband tussen gedrag en prikkel: concreet gedrag en concrete prikkel kiezen  

• de aard van het gedrag dat geobserveerd wordt om het mogelijke effect van de regelmatigheid vast te 
stellen (vb salivatie, huidgeleiding, frequentie van duwen) 

o men kan eender welk gedrag observeren om na te gaan of regelmatigheid effect heeft  
o enige voorwaarde: het moet observeerbaar zijn  

• de eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt (vb mens, rat, 
fruitvlieg, plant)  

o leren kan optreden in elk leven organisme  
o enige voorwaarde: organisme moet gedrag stellen  
o procedures kunnen verschillen met betrekking tot de eigenschappen van het organisme dat 

bestudeerd wordt  
• de aard van de bredere context (vb andere taken, lokaal, verleden)  

o effect van regelmatigheid gebeurt altijd in bepaalde context  
o context omvat bepaalde prikkels, maar ook andere regelmatigheden  

• de aard van de regelmatigheid (vb aantal keer aanbieden, duur aanbieding)  
o zelfs binnen één type van regelmatigheid kunnen verschillen optreden  
o regelmatigheid heeft verschillende facetten en elk facet kan apart gemanipuleerd worden  
o bij niet-contingente prikkelaanbieding 

§ het aantal aanbiedingen  
§ de duur van de aanbiedingen  
§ het interval tusen de aanbiedingen  
§ de intensiteit van een prikkel 

o manipulatie van verband tussen prikkels 
§ het aantal keer dat de prikkels samen voorkomen  
§ het aantal keer dat ze niet samen voorkomen  
§ het moment waarop ze worden aangeboden  

o manipulatie van verband tussen gedrag en prikkel 
§ het aantal keer dat het gedrag wel en niet gevolgd wordt door de prikkel  
§ de manier waarop het gedrag en de prikkel in het verleden verbonden waren  
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3.1.2 ABSTRACTE FUNCTIONELE KENNIS  

Abstractie =vereenvoudiging: focus op één aspect en negeer de rest / “maak abstractie van” sommige aspecten  

 

Functionele leerpsychologie: abstractie in termen van rol/functie in relatie omgeving-gedrag  

• vb hond van Pavlov: bel, voedsel, salivatie 
o salivatie is interessant voor fysioloog  
o maar leerpsychologie focust (ook) op algemeen principe (klassieke conditionering: CS-

USàCR) 
§ geconditoneerde stimulus = prikkel waarvoor je verandering gaat bestuderen  
§ kijken of samen aanbieden van CS en US leidt tot verandering in gedrag  

o het samen aanbieden van een CS en US kan leiden tot een CR  
• vb rat van Skinner: rat duwt op hendel als lichtje aan is omdat dan voedsel volgt  

o interessant voor studie eetgedrag 
o maar leerpsycholoog focust (ook) op algemeen principe (operante conditionering: Sd:R-

SràR)  
§ Sd = discriminitatieve stimulus  
§ R = respons  
§ Sr = resultaat gedrag (abstractie in termen van rol/functie)  

o bekrachtiging: een respons kan in frequentie toenemen omwille van wat er op volgt à 
reinforcer/bekrachtiger  

à abstracte concepten laten toe om functionele kennis uit te breiden naar nieuwe situaties = analytisch-
abstracte functionele benadering (zo abstract mogelijk, maar zo specifiek als noodzakelijk)  

 

Analytisch-abstracte functionele benadering: 

• men streeft naar algemeen toepasbare kennis op basis van individuele empirische studies à streven 
naar algemene kennis gaat hand in hand met een erkenning van het individuele  

• algemene functionele principes kunnen afhankelijk zijn van specifieke omgevingsfactoren  
• resultaten nuttig voor formuleren algemene principes (wanneer moderatoren geen invloed hebben op 

resultaten) en contextualiseren (wanneer moderatoren wel invloed hebben op resultaten)  van deze 
principes  

 

Kern: binnen de functionele benadering erkent men het grote belang van het individuele, maar blijft men 
streven naar algemene kennis via abstractie op basis van functie  

 

3.1.3 WAAROM STREVEN NAAR ABSTRACTE FUNCTIONELE KENNIS?  

Twee redenen:  

• voorspellen op basis van geobserveerde omgeving  
• beïnvloeden op basis van ingrepen in omgeving  
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Bijdrage leerpsychologie: verklaart leren in termen van omgevingsfactoren à hoe meer we weten over 
oorzaken van gedrag, hoe beter we in staat zijn om gedrag te voorspellen (door na te gaan welke 
regelmatigheden aanwezig zijn in de omgeving) en te beïnvloeden (door de regelmatigheden in de omgeving te 
veranderen)  

 

3.2 DE COGNITIEVE BENADERING BINNEN DE LEERPSYCHOLOGIE  

Hoe kunnen regelmatigheden in omgeving een invloed hebben op gedrag? Via welk mentaal mechanisme? ` 

 

tussen representaties in het geheugen  

= mentale procesverklaring  

= mediatie (noodzakelijke tussenstap)  

 

Waarom op zoek gaan naar mechanismen? 

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

 

Maar: mentale mechanismen vinden is niet makkelijk 

• mentaal = informatie = niet fysisch  
• enkel afleiden uit functionele kennis (kennis over impact van omgeving op gedrag)  

 

3.2.1 MENTALE MECHANISMES ALS MEDIATOR VAN LEREN  

Cognitieve benadering: leren verklaren à op zoek gaan naar mechanismes waardoor regelmatigheden in de 
omgeving een invloed hebben op gedrag  

 

Mentale processen mediëren leren: noodzakelijke oorzakelijke schakel à regelmatigheden in de omgeving 
leiden via mentale processen tot mentale inhouden (representaties) die dan de directe oorzaken zijn van 
verandering in gedrag  

 

“mentaal”: eenheden van informatie (mentale representaties) en de verwerking van informatie (mentale 
processen)  

 



 9 

Mentale mechanismes: aaneenschakelingen van mentale representaties waarbij de informatie die vervat zit in 
deze representaties stap voor stap bewerkt wordt  

 

Sterk punt cognitieve theorieën: abstract  

• mechanismen actief in allerlei situaties  
• breed inzetbaar  

 

3.2.2 WAAROM STREVEN WE NAAR COGNITIEVE KENNIS?  

Waarom? drang om het fenomeen “ten gronde” te begrijpen à niet tevreden met louter functionele kennis 
omdat dit enkel beschrijving geeft van relatie tussen regelmatigheden in de omgeving en verandering in gedrag  

 

Verschil tussen cognitieve en functionele leerpsychologen: wat men beschouwd als een bevredigende 
verklaring  

 

Andere reden: overtuiging dat kennis van onderliggende mechanismes zal leiden tot het beter kunnen 
voorspellen en beïnvloeden van gedrag  

 

Beperkingen aan verklaringen in termen van mentale mechanismes:  

• mentale mechanismes kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden à afleiden op basis van gedrag 
dat je wel kan observeren  

• om dergelijke nferentie te maken, moet je al weten hoe mentale processen en nhouden gedrag 
bepalen  

 

3.3 DE RELATIE TUSSEN DE FUNCTIONELE EN COGNITIEVE BENADERING BINNEN DE 
LEERPSYCHOLOGIE  

Leerpsychologie: explanandum (datgene dat verklaard moet worden) en explanans (datgene waarmee 
verklaard wordt)  

• functioneel  
o explanandum: gedrag  
o explanans: regelmatigheden in de omgeving  

• cognitief 
o explanandum: leren  
o explanans: mentale processen  

à verschillende doelen, maar wel verbonden: wat cognitief perspectief wil verklaren, is wat het functioneel 
perspectief wil beschrijven  
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Benaderingen kunnen elkaar versterken:  

• functionele kennis kan over leren inzichten verschaffen in de mentale mechanismes die leren mogelijk 
maken  

o goede mentale procestheorie kan verklaren waarom een bepaalde regelmatigheid in de 
omgeving enkel onder bepaalde voorwaarden een impact heeft op gedrag à hoge 
heuristische waarde  

o cognitieve leerpsychologen kunnen gebruik maken van experimentele data die door 
functionele leerpsychologen werden verzameld  

o abstracte functionele concepten en principes die door functionele psychologen ontwikkeld 
werden, kunnen ook nuttig zijn voor cognitieve psychologen  

• de cognitieve leerpsychologie kan bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de functionele 
psychologie  

o goede mentale procestheorie heeft naast hoge heuristische waarde ook hoge predictieve 
waarde à moet nieuwe voorspellingen kunnen maken over voorwaarden voor leren à 
verfijning abstracte functionele concepten en prinicpes  

 

Wisselwerking:  

• enkel als strikt onderscheid effect vs. mentaal proces à vb klassieke conditionering als effect 
verwarren met mentaal proces (vb het vormen van associaties)  

• alleen succesvol indien de niveaus duidelijk onderscheiden worden  
o scheiding functionele kennis en mentale procestheorieën: elementen van functionele kennis 

niet vereenzelvigen met elementen van mentale procestheorieën  
o vermenging bijvoorbeeld wanneer men leereffecten gaat definiëren in termen van mentale 

processen à nadelen bovenstaand voordeel 
§ moeilijk om klassieke conditionering te bestuderen à niet alleen vaststelling dat 

verbanden in omgeving leiden tot verandering gedrag, maar ook dat effect 
verbanden omgeving gemedieerd wordt aan vormen van associaties in het geheugen  

§ theorieën over mentale oorzaken veranderen vaak à feit dat een theorie over een 
fenomeen verkeerd is, wil niet zeggen dat het fenomeen niet bestaat  
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4 DOORDENKERS  

4.1 DE INTERACTIE TUSSEN LEREN EN GENEN  

Fenomenen zoals imprinting zijn duidelijk voorbeelden van leren: er is een invloed van een regelmatigheid in 
de omgeving die leidt tot een verandering in gedrag  

 

Leren is altijd onderworpen aan bepaalde voorwaarden  

 

Capaciteit om te leren is zelf wellicht genetisch bepaald: eenvoudige organismen kunnen niet of slechts in 
beperkte mate tijdens hun leven hun gedrag aanpassen aan regelmatigheden in de omgeving à mogelijkheid 
ontstaan tijdens evolutie omdat leren adaptief is  

 

4.2 ZIJN ANDERE DEFINITIES VAN LEREN MOGELIJK?  

Onderscheid tussen veranderingen in gedrag die wel of niet een voorbeeld zijn van leren: de oorzaak van de 
verandering in gedrag  

 

Soms negatieve definitie van leren: definitie die bepaalde veranderingen in gedrag uitsluit die zeker niet tellen 
als vormen van leren  

• men moet het eens zijn over alle oorzaken die men moet kunnen uitsluiten  
• oorzakelijke verbanden kunnen niet rechtstreeks geobserveerd worden  

 

Andere mogelijkheid: criterium baseren op adaptieve eigenschappen van de verandering in gedrag à leren = 
veranderingen in gedrag die leiden tot een betere aanpassing aan de omgeving  

• moeilijk toepasbaar à impliceert causale attributie  
• implicatie dat maladaptieve vormen van leren per definitie onmogelijk zijn  

 

Andere mogelijkheid: leren definiëren als een hypothetisch mentaal proces dat instaat voor het verwerven van 
kennis  

• verandering in mentale inhouden centraal 
• mentale inhouden niet rechtstreeks observeerbaar  
• men kan enkel spreken van leren indien een bepaald gedrag of verandering in gedrag wordt 

vastgesteld  
• impliceert dat het gedrag of de verandering in gedrag causaal wordt veroorzaakt door de mentale 

inhoud  
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Belangrijk probleem: onderscheid tussen leren en performantie à als je leren ziet als mentaal proces van 
kennisverwerving, dan kan er leren optreden zonder dat je een verandering ziet in gedrag DUS geen 
onderscheid meet tussen leren en performantie   

 

4.3 HOE ZIJN FUNCTIONELE EN MENTALE PROCES-VERKLARINGEN AAN ELKAAR 
GERELATEERD?  

Stelling: als je een functionele verklaring hebt, heb je per definitie ook een mentale proces-verklaring à fout: 
je kan verandering in gedrag verklaren in termen van een regelmatigheid in de omgeving zonder assumpties te 
maken over de mentale processen die verantwoordelijk zijn  

 

Stelling: als je een mentale proces-verklaring hebt, heb je per definitie ook een functionele verklaring à juist: 
verklaring gaat per definitie uit van de veronderstelling dat de verandering van gedrag te wijten is aan een 
bepaalde regelmatigheid in de omgeving  

 

4.4 WAT IS DE RELATIE TUSSEN COGNITIEVE EN NEURONALE VERKLARINGEN VAN 
LEREN?  

In beide gevallen: mechanistische verklaringen van leren à eenzelfde explanandum, maar verschillend 
explanans  

 

Bij cognitieve verklaringen: mentaal mechanisme dat bestaat uit schakels van informatieverwerking  

 

Bij neuronale verklaringen: neuronaal mechanisme dat bestaat uit schakels van neuronale activiteit  

 

Informatieverwerking in hersenen: onderscheid maken tussen de drager van informatie (vehicle) en de inhoud 
van informatieverwerking (content) à informatie = niet-fysisch, dus kan geplaatst worden op verschillende 
dragers  

 

Praktisch: beter cognitieve verklaringen, omdat we informatie niet rechtstreeks kunnen zien in de hersenen, 
maar enkel kunnen afleiden uit functionele kennis over de hersenen  
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EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN 
HET VOORKOMEN VAN ÉÉN PRIKKEL  
1 FUNCTIONELE KENNIS  

= de voorwaarden waaronder regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel resulteren in veranderingen 
in gedrag  

 

1.1 DE AARD VAN DE STIMULI  

Algemeen: geluiden, visuele prikkels,… à habituatie als effect (daling intensiteit oorspronkelijke reactie als 
gevolg van het herhaald aanbieden van een prikkel)  

 

Toch invloed van aard van stimuli:  

• snelheid van effect: habituatie trager voor “significante” stimuli 
o vb affectieve vs neutrale beelden à habituatie trager voor affectieve  

 

o vb angstkreet soortgenoot: sneller herstel na habituatie (biologische significantie)  
• richting van effect: zeer intense prikkels leiden tot sensitisatie = omgekeerd effect: toename intensiteit 

reactie  

 

• biologische relevantie  
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Effect niet beperkt tot aangeboden prikkel: generalisatie = aanbieding stimulus A heeft ook effect op gelijkende 
stimuli  

 

Invloedrijke theorieën van verslaving: herhaaldelijk gebruik van een druf leidt tot toename in de drang om de 
drug te gebruiken (meer wanting), zelfs als je minder plezier beleeft aan het gebruik van de drug (minder liking)  

 

1.2 DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

Algemeen: veranderingen in intensiteit reactie, liking, reactie spin, vertragen van klassieke conditionering, …  

• affectieve reactie: mere exposure-effect = toename in valentie prikkel door herhaald aanbieden  

 

Fechner: wat oorspronkelijk aangenaam is, wordt – omwille van voortdurende herhaling – eerst aangenamer, 
maar uiteindelijk onaangenaam (mere exposure)  

 

Effecten niet-contingente prikkelaanbieding zijn niet beperkt tot reacties die deze prikkels initieel ontlokken, 
maar ook op reacties die tot stand komen na niet-contingente prikkelaanbiedingen  

 

In labo meestal verandering oriëntatierespons (OR): 

• oriëntatierespons = geheel van verschillende reacties die gericht lijken op het onderzoek van nieuwe 
en potentieel belangrijke prikkels in de omgeving (investigatory reaction)  

• verschillende componenten: stijging huidgeleiding, daling hartslagfrequentie, EEG  
o willekeurig gedrag  
o onwillekeurig gedrag  
o neuronaal gedrag  

• snelheid habituatie verschilt van component tot component (vb hartslagcomponent habitueert sneller 
dan huidgeleidingscomponent) 

• binnen OR interacties tussen aard stimuli en aard gedrag  
o geen verschil habituatie hartslagcomponent tussen nieuwe neutrale en affectieve beelden  
o wel verschil habituatie huidgeleidingscomponent tussen nieuwe neutrale en affectieve 

beelden  

 

 

Het effect van herhaalde prikkelaanbieding kan omgekeerd zijn voor reacties dan voor tegenreacties  
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Reactie vs tegenreactie: daling intensiteit reactie maar stijging intensiteit tegenreactie = dynamics of affect  

à aard geobserveerd gedrag heeft invloed op effecten van regelmatigheden in het voorkomen van één prikkel  

 

1.3 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Algemeen: invloed op allerlei organismes, maar moduleert wellicht effect aard van stimuli en aard van gedrag 
(bv biologische relevantie)  

• bepaalde eigenschappen van het organisme kunnen een invloed hebben op de effecten van niet-
contingente prikkelaanbieding  

• leefwereld organisme van belang, wat ook deels bepaald is door genetische factoren  
• tussen individuen stabiele verschillen in snelheid habituatie  

 

1.4 DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Weinig onderzocht  

 

Één voorbeeld: aandacht wegrichten helpt habituatie (vb harde knallen tijdens concentratietest)  

 

Veel vragen onbeantwoord: nog niet onderzocht of habituatie beïnvloed wordt door aanwezigheid andere 
taken 

 

1.5 KENMERKEN VAN NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

= impact van manier van niet-contingent aanbieden  

 

1.5.1 DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

Vooral van belang: frequentie waarmee prikkel aangeboden wordt à bij elke aanbieding van de prikkel daalt 
de intensiteit van de reactie (niet enkel eerste aanbieding heeft effect)  

 

1.5.2 VERANDERINGEN IN DE AARD VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

Dishabituatie: habituatie-effect deels teniet doen door aanbieding andere prikkel (dus door regelmatigheid te 
doorbreken) à herstel van de oorspronkelijke reactie  
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Dishabituatie toont aan dat de oorspronkelijke daling in de intensiteit van de reactie niet te wijten is aan een 
verandering in het gedragsrepertorium  

 

Epstein: dishabituatie en eetgedrag  

• habituatie: herhaalde aanbiedingen zorgt voor afname plezier  
• hap van ander voedsel nemen en daarna terug hap oorspronkelijke voedsel à dishabituatie  

 

1.5.3 TEMPORELE ASPECTEN VAN DE NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

Wanneer aanbieden?  

Massed vs distributed practice: sneller, maar minder duurzaam als massed dan als distributed  

 

2 PROCESTHEORIEËN  

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

2.1.1 HET MODEL VAN SOKOLOV  

OR = geheel van willekeurige, onwillekeurige en neuronale reactiepatronen, dat optreedt zodra een prikkel 
wordt toegediend en dat na herhaalde aanbieding van deze prikkel geleidelijk verdwijnt  

 

Discrepantiemodel:  

• elk organisme bouwt voortdurend een model op van de omgeving waarin het zich bevindt  
• bij aanbieden prikkel die niet opgenomen is in model, wordt OR uitgelokt en wordt de nieuwe prikkel 

in het model opgenomen  
• na herhaalde aanbiedingen: geen discrepantie meer tussen input en stimulusrepresentatie à inhibitie 

OR  
• vanaf enige wijziging in prikkel treedt OR opnieuw op  

 

Assumpties:  
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1. input activeert OR-mechanisme en wordt geleidelijk aan mee opgenomen in het neuronale model van 
de omgeving  

2. inhiberende activitet komt op gang naarmate het verschil tussen de omgeving en het neuronale model 
kleiner wordt à blokkeert impact van stimulus op OR-mechanisme  

3. afwezigheid prikkel zal OR ontlokken als na habituatie de stimulus niet meer wordt aangeboden, 
omdat er weer een verschil is tussen de omgeving en het neuronaal model  

 

Verklaring functionele kennis? 

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

 

Tekortkomingen:  

• twijfels over bevinding dat afwezige stimuli OR kunnen ontlokken à fenomeen beperkt tot bepaalde 
reacties  

• heuristische waarde beperkt à kan niet verklaren waarom habituatie wordt beïnvloed door aard 
prikkels en aard geobserveerd gedrag  

 

2.1.2 HET MODEL VAN BRADLEY 

Assumpties:  

• elke prikkel die motivationeel relevant is, zal een OR uitlokken  
o wijzen op gevaar of kans  
o geleerd dat ze belangrijk zijn  

• OR niet enkel door novelty, maar ook significance  
• herhaalde aanbieding sneller effect op novelty dan op significance  

o neutrale prikkel: snelle uitdoving OR, want enkel novelty  
o affectieve prikkel: langzaam verdwijnen OR, omdat  

• sommige OR-componenten meer novelty, andere meer significance  
o hartslag vooral novelty  
o huidgeleiding vooral significance  

 

Verklaart 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 én dat die verschillende elementen op een verschillende 
wijze worden beïnvloed door het herhaald aanbieden van een prikkel  
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Algemeen proces: 

 

• stimulus activeert OR o.b.v. novelty en significance  
• eerdere aanbiedingen hebben sterk effect op novelty (dikke pijl) en zwak effect op significance (dunne 

pijl)  
• sommige OR-componenten enkel bepaald door novelty, anderen enkel door significance  

 

Bij neutrale prikkel: geen significance, dus hartslagfrequentie enkel afhankelijk van novelty  

 

 

Bij affectieve prikkel: wel significance, maar heeft geen effect op hartslagfrequentie 
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Bij neutrale prikkel: novelty en significance hebben invloed op huidgeleiding  

 

 

Bij affectieve prikkel: ook effect op significance  

 

 

Verklaring functionele kennis:  

• aard stimuli: minder effect van herhaalde aanbieding op significance, dus tragere habituatie voor 
significante stimuli  

• aard gedrag: minder effect van herhaalde aanbieding op significance, dus tragere habituatie voor 
significance-componenten (vb huidgeleiding)  

• interactie 
o OR-componenten wanneer enkel novelty: geen effect van aard stimuli (neutraal en affectief 

even snel) 
o OR-componenten wanneer wel significance: wel effect van aard stimuli (affectief trager)  

 

Verschillen met Sokolov:  

• de OR niet enkel bepaald door de novelty, maar ook de significance van een stimulus (waarbij novelty 
en significance hypothetische mentale constructen zijn)  

• herhaald aanbieden van prikkel heeft een ander effect op novelty dan op significance  
• verschillende componenten van de OR worden op verschillende wijze beïnvloed door novelty en 

significance  
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2.2 HET OPPONENT-PROCESMODEL VAN SOLOMON  

Functionele kennis dat het model wil verklaren: herhaalde prikkelaanbieding doet reactie verzwakken en 
tegenreactie versterken à veranderingen in de dynamics of affect (habituatie van reacties en tegenreacties) 

 

Studies in labo met honden:  

 

à linksboven: duidelijke versnelling hartslag, al daling nog tijdens schok (eerste aanbiedingen) 

à rechtsboven: hartslag niet onmiddellijk terug naar basislijn, maar vertoont duidelijke vertraging ervoor 
(eerste aanbiedingen) 

à linksonder: hartslagfrequentie tijdens de schok (na veel aanbiedingen) 

à rechtsonder: hartslagfrequentie na de schok (na veel aanbiedingen)  

 

Bevindingen lijken fundamentele wetmatigheid te weerspiegelen: aanvankelijk lokken dergelijke prikkels sterke 
primaire reacties uit die, qua affectieve toestand, positief of negatief gekleurd zijn à ophouden prikkel brengt 
organisme in tegengestelde toestand (opponent state) à na herhaalde aanbiedingen verminderen deze 
primaire reacties en wordt de opponent state nog sterker  
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Assumpties: twee opponente processen  

• A-proces 
o onvoorwaardelijk ontlokt door prikkel  
o constant zolang de prikkel duurt  
o blijft stabiel (enkel afhankelijk van aanwezigheid en intensiteit prikkel) à verandert niet als 

gevolg van het herhaald ervaren  
• B-proces 

o onvoorwaardelijk ontlokt door A-proces 
o oorspronkelijk vrij zwak en duurt iets langer dan de aanbieding van de prikkel  
o na herhaalde aanbiedingen: kortere latentietijd, groeit in sterkte en duurt langer  

• observeerbaar gedrag is som van de twee  
• B-proces kan ook uitgelokt worden door prikkels die herhaaldelijk samen voorkomen met het B-proces 

 

Verklaring veranderng in dynamics of affect:  

 

 

à manifest affectieve reactie = a – b  

à na vele aanbieding: A-proces bij manifest affectieve reactie nog aanwezig, maar teniet gedaan door B-proces  

à onderliggend opponent proces = veronderstelde mentale processen  

à onderliggend: geen verandering A-proces, B-proces oorspronkelijk vrij zwak, traag op gang en vrij snel weg  

à na herhaalde aanbiedingen: B-proces onmiddellijk, intenser en langer  
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Bijkomende assumptie: conditionering van B-proces  

• stimuli die samengaan met B-proces lokken nadien op zich het B-proces uit (en dus craving) à vb als 
je drugs gebruikt in een bepaalde context, zal B-proces sterker zijn in die omgeving  

• verklaring nieuwe functionele kennis  
o contextafhankelijkheid van herval en craving (B-proces kan ook door omgeving beïnvloed 

worden): kans op herval groter wanneer er prikkels aanwezig zijn die voordien vaak 
samengingen met het druggebruik 

§ externe stimuli vb thuis/werk 
§ interne stimuli vb als gespannen  

o contextafhankelijkheid van tolerantie 
§ in situaties waarin iemand regelmatig drugs gebruikt, wordt het proces door 

omgevingsprikkels versterkt à compensatie rechtstreekse effecten van drug  
§ indien dezelfde persoon dezelfde hoeveelheid gebruikt in een andere situatie zal het 

B-proces minder sterk zijn en kan dit leiden tot overdosis 
o behandeling  

§ cold turkey: alleen niet genoeg, omdat B-proces ook door context geactiveerd wordt 
à ook verbanden geleerd tussen context en gebruik  

§ cold turkey + exposure  
§ cold turkey + exposure + coping  

 

 

à geconditioneerde craving en tolerantie  

 

Doet vragen rijzen over één van kernassumpties: idee dat herhaalde aanbieding van een prikkel zal leiden tot 
versterking van B-proces à misschien helemaal niet nodig om te veronderstellen dat het B-proces versterkt als 
gevolg van de herhaalde toediening van een drug (maar als klassieke conditionering: verandering in reactie en 
tegenreactie op drug wordt veroorzaakt door prikkels die herhaald samen voorkomen met de drug)  

 

Wanneer men zegt dat een bepaald type van leren is opgetreden, impliceert dit enkel een hypothese over de 
oorzaak van een verandering in gedrag  
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KLASSIEKE CONDITIONERING: EFFECTEN 
VAN REGELMATIGHEDEN IN HET 
VOORKOMEN VAN MEERDERE PRIKKELS  
1 ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES  

1.1 BASISTERMEN  

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

 

Voorwaardelijke prikkel/conditonal stimulus/CS ------------ onvoorwaardelijke prikkel/unconditional stimulus/US 
à geconditioneerde respons/conditional response/CR  

 

UR = unconditional response/onvoorwaardelijke respons = reactie op de US  

 

Doel onderzoek KC: begrijpen wanneer en op welke manier het samen aanbieden van een CS en een US leidt 
tot een CR ten opzichte van de CS  

 

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

 

US = prikkel die samen met CS wordt aangeboden en die, via verband met CS, reactie op CS kan beïnvloeden  

 

Iets is CR indien bepaalde reactie ten opzichte van de CS afhankelijk is van het verband tussen de CS en de US  

 

A+ = een CS A wordt gevolgd door de US = CS – US 

 

A- = een CS A wordt niet gevolgd door de US = CS-only  

 

AB+ = een CS A en een CS B worden samen aangeboden en gevolgd door de US = compound cue  
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AB- = een CS A en een CS B worden samen aangeboden en niet gevolgd door de US  

 

A+, AB+ = CS A eerst alleen aangeboden en gevolgd door US, daarna CS A samen met CS B en gevolgd door US 

 

1.2 PROCEDURES  

= experimenteel, omdat we causale claims moeten ondersteunen  

 

Pavlov:  

• voedsel (US) à salivatie (UR)  
• buzzer (CS) – voedsel (US) à CS ontlokt salivatie (CR) 

à wordt nog zelden gebruikt (onpraktisch)  

 

Oogknipperreflex:  

• luchtstoot in oog (US) à knipperreflex (UR)  
• toon (CS) – luchtstoot (US) à CS ontlokt knipperen  
• handiger want geautomatiseerde procedure  

 

Vreesconditionering: reacties onderzocht die wijzen op een negatieve emotionele ervaring  

• schok (US) à pijn (UR)  
• figuur (CS) – schok (US) à CS ontlokt angst (CR) >< UR 

à verschillende indices van index angst: huidgeleiding, suppressie  

 

Geconditioneerde suppressie: wanneer de aanbieding van de US herhaaldelijk wordt voorafgegaan door een 
CS, zal de aanbieding van de CS na verloop van tijd ook resulteren in een onderbreking van het gedrag  

 

2 FUNCTIONELE KENNIS  

2.1 DE AARD VAN DE STIMULI  

2.1.1 KLASSIEKE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN  

Bel – voedsel à salivatie  

 



 25 

Sommige onderzoekers: enkel klassieke conditionering indien de US een biologisch relevante prikkel is à 
associatief leren om te verwijzen naar andere situaties waarin het samengaan van (niet-biologische) prikkels 
leidt tot veranderingen in gedrag  

à maar: klassieke conditionering gaat wel bij niet-biologische prikkels  

 

Observationele conditionering: sociale stimuli à observator kijkt naar model dat een reactie vertoont ten 
opzichte van een prikkel  

• CS = slang  
• US = angstreactie soortgenoot t.o.v. slang  
• CR = angstreactie t.o.v. slang  

 

Sociaal leren: de impact van regelmatigheden waarbij  

• het gedrag van een model betrokken één van de elementen is 
• het gedrag van de observator geen deel uitmaakt van de regelmatigheid  

= leren door andere (niet over anderen)  

 

Bij sociaal leren: focus op veranderingen in het gedrag van een observator en gedrag van model moet deel 
uitmaken van de regelmatigheid  

 

Conditionering via instructies: verbale stimuli, vb. “driehoek zal gevolgd worden door schok” à instructies over 
een CS-US-relatie kan voldoende zijn om een CR tot stand te brengen  

à angst voor driehoek  

à effecten lijken sterk op die van CS-US-paring (wel samen aangeboden) 

= wellicht meer dan samen voorkomen van woorden  

 

2.1.2 DE INVLOED VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CS, US EN DE RELATIE TUSSEN DE 
CS EN US OP DE MATE VAN KLASSIEKE CONDITIONERING  

Anekdote Seligman: aversieleren illustreert selectiviteit in welke verbanden geleerd worden  

• saillantie (intensiteit, relevantie) CS en US 
• intrinsieke relaties: interactie CS x US  

 

Intensiteit prikkels: verbanden waarin opvallende, intense, of biologisch belangrijke stimuli betrokken zijn, 
zullen sneller zijn en meer impact hebben op gedrag 
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Invloed van intrinsieke relatie tussen CS en US: interactie tussen kenmerken van de CS en kenmerken van de US 
à leren selectief in de zin dat bepaalde relaties sneller geleerd worden dan andere relaties  

 

Garcia & Koelling (1966): 

• leer: taste en light/noise (twee CSn) = KL+  
o conditie 1: US = lithiumchloride (poison)  
o conditie 2: US = schok  

• test: twee CSn apart aangeboden à drinken met smaak (K?) OF light/noise (L?)  
• resultaat: interactie aard CS en aard US  

o bij lithium als US: wel smaak, maar niet licht+geluid heeft invloed op hoeveelheid water 
o bij schok als US: niet smaak, maar wel licht+geluid heeft invloed op hoeveelheid water  

 

 

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

Onderscheid tussen appetitieve en aversieve USn:  

• beide types = stimuli die een (onvoorwaardelijke) emotionele reactie uitlokken 
• appetitieve US: emotionele reactie vaak positief en gericht op het vervullen van een bepaalde 

biologische behoefte  
• aversieve US: negatieve emotionele reacties  
• beide types kunnen leiden tot verandering in reactie ten op zichte van CSn, maar verschil tussen het 

type CR dat optreedt 
o een CS gepaard met appetitieve US: vaak ook positieve, appetitieve responsen  
o een CS gepaard met aversieve US: meestal negatieve reacties  

 

Nog veel onduidelijkheid over relatie tussen UR en de CR: lang gedacht dat de CR identiek was aan de UR die de 
US ontlokt à niet zo in de realiteit  

 

Traditionele voorstelling klassieke conditionering:  
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à 1: de US ontlokt aanvankelijk een UR  

à 2: door paren van CS en US zal de CS ook de UR ontlokken  

à 3: UR wordt daardoor een CR  

 

Belangrijke ontdekking: klassieke conditionering niet enkel afhankelijk van de eigenschappen van de US tijdens 
conditionering, maar ook van veranderingen in de US na conditionering = US-revaluatie  

 

Veranderingen in US: 

• valentie US: US-revaluatie (vb eten slecht maken)  
• soort US: contraconditionering (CS-schok, dan CS-voedsel)  

 

US-revaluatie-effect: conditionering teniet doen door waarde CS te veranderen  

• fase 1: bel (CS) – voedsel (US) à bel ontlokt nadien salivatie  
• fase 2: voedsel – misselijkheid à voedsel wordt aversief (emotionele waarde veranderen)  
• test: bel à bel ontlokt geen salivatie meer (geen appetitieve respons meer)  

 

Contraconditioneringseffect: de aard van de US verandert tijdens de CS+-aanbiedingen  

• fase 1: bel (CS) – aversieve elektrische schok (US) à bel ontlokt angst  
• fase 2 (herconditioneren in tegenovergestelde richting): bel (CS) – voedsel (US) à angstreacties 

verzwakken en kunnen zelfs vervangen worden door appetitieve reacties  

 

Besluit in verband met rol van aard van prikkels:  

• klassieke conditionering treedt op met veel prikkels  
• toch sneller leren met bepaalde CS, US en CS-US-combinaties  
• (veranderingen in) aard US heeft invloed op aard van CR  

 

2.2 DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

2.2.1 INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG ÉN WILLEKEURIG GEDRAG  

à parasympatisch versus sympatisch  

 

Misvatting dat het samen voorkomen van prikkels enkel een invloed kunnen hebben op autonome reacties 
(gestuurd door onwillekeurige zenuwstelsel)  
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Autoshaping (conditionering willekeurig gedrag): licht (CS) – voedsel (US) à verandering in pikken (CR) 

• gedrag op een blijkbaar “automatische” wijze gevormd (zonder dat het gedrag samenhangt met een 
bepaald resultaat)  

• telt enkel als voorbeeld van klassieke conditionering indien men zeker is dat de verandering te wijten 
is aan het verband tussen twee prikkels en niet aan andere factoren  

 

Dysfunctioneel/niet instrumenteel: stimulus substitution à ook nutteloos gedrag wordt gesteld, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat het gedrag veroorzaakt wordt door prikkels die volgen op het gedrag  

 

2.2.2 DRIE TYPES VAN GEDRAG  

Preparatorische/consumatorische responsen: voorbereiden op US (maar niet steeds nuttig/adaptief)  

• appetitieve responsen: salivatie bereidt het organisme voor op de komst van voedsel  
• aversieve responsen: freezing kan detectie van aversieve prikkels makkelijker maken  

 

Contingentie-oordelen: oordeel over verband tussen prikkels (is zelf ook gedrag dat kan veranderen à leren) 
à vb: “Mr X eet aardbeien (CS) en krijgt allergie (US)” à oordeel over verband aardbeiden-allergie (CR)  

• veranderingen in oordelen over verbanden  
• situaties waarin bepaalde cues en bepaalde uitkomsten aan- of afwezig zijn à oordeel vellen over de 

sterkte van een relatie tussen de aanwezigheid van een cue en de aanwezigheid van een uitkomst  
• indien contingentie-oordelen beïnvloed worden door eigenlijke verband tussen twee prikkels: bepaald 

gedrag beïnvloed door al dan niet samen aanbieden van prikkels = klassieke conditionering als effect  
• voedsel-allergie paradigma: oordelen over het (causale) verband tussen voedsel en allergie worden 

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

 

Evaluatieve responsen (goed-slecht): evaluatieve conditionering, vb foto-foto, smaak-smaak (kan je veranderen 
door samen aanbieden prikkels)  

• onder welke voorwaarden het samen aanbieden van prikkels leidt tot een verandering in hoe positief 
of negatief men die prikkels vindt  

• via directe bevraging of op indirecte manier via valentie-afhankelijke fysiologische of gedragsmatige 
responsen  

• meest prototypische manier om evaluatieve conditionering te bestuderen: beeld-beeldprocedure  
o reeks foto’s gepresenteerd  
o aangeven hoe aangenaam of onaangenaam een proefpersoon de foto vindt  
o foto’s geselecteerd die als neutraal, positief of negatief werden beoordeeld  
o paren van neutrale foto en positieve foto en paren van neutrale foto en negatieve foto  
o stimuluspaar aangeboden: bepaalde neutrale foto’s herhaaldelijk gevolgd door positieve of 

negatieve foto  
o neutrale foto’s die gepaard werden met positieve foto later positiever beoordeeld à valentie 

verandert in de richting van de valentie van de foto’s waarmee ze gepaard werden  
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• procedure stemt overeen met klassieke conditioneringsprocedure: neutrale prikkels = CSn, positieve 
en negatieve prikkels = USn, verandering in valentie = CR  

• unieke procedurele element: men gaat kijken naar veranderingen in evaluatieve responsen ten 
opzichte van de CSn in plaats van preparatorische responsen of contingentie-oordelen  

 

2.2.3 ONBEWUST LEREN: DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE GECONDITIONEERDE 
VERANDERINGEN IN GEDRAG  

Functionele benadering: niet over onbewust mentaal proces, maar impact op oordeel vs ander gedrag  

• eerst verandering in oordeel, pas dan andere CRs 
• vb Dawson: toon – schok à pas verandering in huidgeleiding als bewust van toon-schok-relatie  

o factoren die verhinderen dat er veranderingen in verwachtingen optreden, verhinderen ook 
dat er veranderingen in huidgeleiding optreden  

 

Functionele visie: ook veranderingen in (verbale) oordelen over het verband tussen prikkels kunnen beschouwd 
worden als een vorm van klassieke conditionering  

 

Cognitieve visie: verbale oordelen gezien als directe index van kennis à verbale oordelen over verbanden 
kunnen ons informeren over de vraag of de kennis die conditionering medieert bewust toegankelijk is  

 

Onderzoek vanuit puur functioneel standpunt: afstappen van het idee dat verbale oordelen of eender welk 
ander gedrag een directe reflectie is van onderliggende kennis à onderzoek rond onbewust leren: 
verschillende types van gedrag kunnen op een verschillende wijze beïnvloed worden door regelmatigheden in 
de omgeving  

 

Uit onderzoek: één duidelijke conclusie à 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  

 

Evaluatieve conditionering: sterkte van de veranderingen in valentie zijn in grote mate afhankelijk van de mate 
waarin ook oordelen over de CS-US-relatie veranderen als gevolg van de CS-US-aanbiedingen à veranderingen 
in contingentie-oordelen zijn veruit de belangrijkste determinant van de sterkte van veranderingen in valentie  

 

Onduidelijk in hoeverre veranderingen in contingentie-oordelen noodzakelijk zijn opdat er veranderingen 
kunnen optreden in ander gedrag als gevolg van die contingentie  

 

Besluit: conditionering vereist vaak contingentiebewustzijn à meestal zal het mogelijk zijn om veranderingen 
in contingentie-oordelen te observeren vooraleer er andere effecten optreden van samen aanbieden prikkels  
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Besluit invloed aard van gedrag: KC is algemeen à onwillekeurig én willekeurig gedrag, verschillende types 
gedrag, maar enkel pas na bewust oordeel (contingentiebewustzijn)  

 

2.3 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Algemeen, maar elk op eigen manier: convergente evolutie à op functionele niveau stel je dezelfde processen 
vast bij veel verschillende soorten, maar dat betekent niet dat de onderliggende mechanismen hetzelfde zijn  

 

Maar aard organisme bepaalt welke verbanden (snel) geleerd worden: verschillen in de voorwaarden 
waaronder klassieke conditionering optreedt  

• zoogdieren: leren sneller verbanden tussen de smaak van voedsel en misselijkheid dan verbanden 
tussen kleur van voedsel en misselijkheid  

• vogels: leren sneller verbanden tussen kleur van voedsel en misselijkheid  

à genetisch bepaalde invloed op leren  

 

Conditionering als adaptieve adaptatie:  

• evolutionaire visie  
o visie: conditionering staat i.f.v. overleving en voortplanting à adaptief effect dat voorkomt in 

natuurlijke situaties  
o gevolg van visie 

§ werk met “ecologische CSn”: CSn die in natuurlijke situaties met US kunnen 
voorkomen  

• voorbeelden: aversieleren (natuurlijk verband tussen de smaak van voedsel 
en gastro-intestinale sensaties), seksuele conditionering bij kwartels  

• conditionering met ecologische CSn lijkt aparte kenmerken te hebben  
• maar resultaten nog onduidelijk + hoe op a priori basis bepalen of CS 

“ecologisch valide” is?  
§ ga op zoek naar adaptieve effecten: beter omgaan met belangrijke stimuli/events à 

dus veranderingen in UR  
• voorbeeld: seksuele conditionering leidt tot meer efficiënte copulatie na 

zien van CS (tijd, aantal, zaadcellen, kans op bevruchting)  
• voorbeeld: geconditioneerde drugtolerantie  
• conditionering om plasticiteit biologisch relevante functies te begrijpen  

 

2.4 DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Bredere context = andere verbanden in omgeving  

 

Secundaire taak: verzwakt klassieke conditionering à interfereren met klassieke conditionering  
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Aandacht richten naar CS-US-verband: versterkt klassieke conditionering  

 

Interim besluit: klassieke conditionering heel algemeen, maar wordt gemoduleerd door aard stimuli, aard 
gedrag, aard organisme en bredere context 

 

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

KC-procedure = een bepaald CS-US-verband op bepaalde wijze aanbieden  

à wat bedoel je met verband? op welke wijze aanbieden?  

 

2.5.1 DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND  

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

 

Contingente relatie: wanneer er statistisch verband is in aanwezigheid van twee prikkels à over verschillende 
momenten heen is kans op aanwezigheid van ene prikkel afhankelijk van aanwezigheid van de andere prikkel  

 

CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTIGUÏTEIT  

Contiguïteit:  

• spatio-temporele contiguïteit: samen voorkomen in tijd en ruimte  
• associationisme/Pavlov (fysiologisch)  
• vroeger idee dat dit noodzakelijke en voldoende voorwaarde is voor leren  

 

Contingentie:  

• systematiek in het samen voorkomen van twee prikkels  
• samen voorkomen én niet samen voorkomen = covariatie  
• logisch/statistisch verband: indien kans op aanwezigheid ene prikkel afhankelijk is van aanwezigheid 

van de andere prikkels  

 

Vierveldentabel: resultaat combinatie aan- en afwezigheid CS en US  

  US 
  Aanwezig Afwezig  

CS 
Aanwezig  a b 
Afwezig  c d 
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Contingentie: ΔP =P(US/CS) – P(US/~CS) = (a/a+b) – (c/c+d) 

• naarmate de CS en de US meer samen voorkomen (cel a) of niet samen voorkomen (cel d), zal het 
verband positiever worden  

• naarmate enkel de CS (cel b) of enkel de US (cel c) voorkomen, zal het verband negatiever worden  
• ΔP geeft weer in hoeverre de aan- of afwezigheid van de US samengaat met de aan- of afwezigheid 

van de CS  

 

Positieve contingentie: P(US/CS) > P(US/~CS) à aanwezigheid US waarschijnlijker indien de CS aanwezig is  

 

Negatieve contingentie: P(US/CS) < P(US/~CS) à aanwezigheid US minder waarschijnlijk bij de aanwezigheid 
van de CS  

 

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

 

à inhibitorische conditionering = verzwakking reactie als P(US/CS) < P(US/~CS) 

à excitatorische conditionering = versterking reactie als P(US/CS) > P(US/~CS) 

 

Wanneer ΔP = 0: geen contingentie, dus geen verandering in gedrag, zelfs wanneer de CS en US soms wel 
voorkomen à vermoeden dat contiguïteit geen voldoende waarde is voor conditionering  

 

Hoe contingentie bepalen?: situaties afbakenen à arbitraire tijdseenheid: contingentie = arbitrair  

 

CONDITIONELE CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTINGENTIE  

Evidentie dat niet enkel contingentie telt: cue competition (competitie tussen CSn)  
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OVERSHADOWING 

Twee condities vergeleken:  

• ene conditie: X steeds de enige CS op een trial en X steeds gevolgd door de US (X+) 
• andere conditie: X steeds aangeboden met A en beide worden gevolgd door de US (AX+) 
• nadien CR ten opzichte van X gemeten: CR sterker in de eerste conditie (X+) dan in de tweede conditie 

(AX+)  

à aanwezigheid van A overschaduwt het effect van de X-US-relatie  

 

BLOKKERING 

Fenomeen:  

• eerste fase: prikkel A steeds gevolgd door een elektrische schok (A+) 
• tweede fase: prikkel A samen met prikkel X aangeboden en compound gevolgd door schok (AX+)  
• testfase: X alleen aangeboden  
• ook controlecondities  

à blocking wanneer de CR die door X ontlokt wordt tijdens de testfase zwakker is in de experimentele conditie 
dan in de controlecondities  

 Fase 1 Fase 2 Test 
Experimentele conditie A+ AX+ X? 
Controle 1 - AX+ X? 
Controle 2 B+ AX+ X? 

 

A “blokkeert” leren over X-US à contingentie is niet voldoende: redundantie telt  

 

Backward blocking: de CR op X wordt verzwakt door A+-trials aan te bieden na de AX+-trials à niet mogelijk 
dat een sterke A-US-relatie het leren van de X-US-relatie blokkeert (blocking is geen goede naam, omdat het 
wijst op een mogelijke verklaring voor het effect  

 

Conditionele contingentie als meer valide index van het CS-US-verband: hou rekening met context/andere CSn 

• bij meerdere CSn is contingentie geen valide indicator van CS-US-relatie  
o voorbeeld: vergelijking X (en A) vs geen X (en geen A) à er veranderen twee dingen: A en X 

dus is verschil te wijten aan A of aan X?  
• oplossing: conditionele contingentie à contingentie X-US conditioneel op aanwezigheid A 

o kans op US in beide situaties even groot à US steeds aanwezig  
o ΔP = P(US/A.X) – P(US/A.~X) 
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Conditionele contingentie = contingentie tussen twee prikkels in situaties waarin aan een bepaalde voorwaarde 
(= situaties verschillen enkel m.b.t. de aanwezigheid van de CS) voldaan is à ΔP = P(US/X) – P(US/~X) als A 
aanwezig  

 

Blocking op functionele niveau: voorbeeld van de impact van conditionele contingentie op gedrag à in 
situaties waarin X steeds samen voorkomt met andere CSn, de CR voor X bepaald wordt door de mate van 
conditionele contingentie en dus niet de mate van contingentie  

 

Redundantie: X is redundant als conditionele contingentie = 0  

• X helpt niet; voegt niets toe aan A bij het voorspellen van de US  
• cruciale vraag: “leren” we over redundante verbanden?  

 

INDIRECTE VERBANDEN  

Zelfs conditionele contingentie geen absolute voorwaarde: prikkels kunnen ook onrechtstreeks met elkaar 
gerelateerd zijn  

 

Hogere-orde conditionering: volgorde van fases omgekeerd aan sensoriële preconditionering  

• fase 1: licht – schok  
• fase 2: toon – licht  

= hogere-orde verband (zowel toon als schok gerelateerd aan het licht)  

 

Sensoriële (of sensorische) preconditionering: wanneer de twee neutrale prikkels eerst samen aangeboden 
worden en pas daarna de tweede neutrale prikkel gepaard met de US  

• fase 1: toon – licht  
• fase 2: licht – schok  

= hogere-orde verband  

 

Hogere-orde conditionering kan leiden tot veranderingen in de reactie ten opzichte van de toon  

 

Sensoriële en hogere-orde conditionering wel afhankelijk van (conditionele) contingentie van de onderliggende 
(eerste-orde) relaties: indien er geen contingente relatie is tussen de toon of het licht of tussen het licht en de 
schok heeft de indirecte relatie tussen de toon en de schok geen invloed op de reactie t.o.v. de toon  
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2.5.2 VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND  

Spatio-temporele verbanden tussen prikkels zijn niet noodzakelijk onveranderlijk  

 

GEEN VERBAND GEVOLGD DOOR WEL EEN VERBAND  

Kan gevolg zijn van het feit dat: 

• de CS steeds alleen voorgekomen is  
• de US steeds alleen voorgekomen is  
• beide voorkomen maar op een niet-contingente manier  

 

EFFECTEN VAN CS-PREEXPOSURE 

CS-preexposure: procedures waarin de CS herhaaldelijk wordt aangeboden voor de aanbieding van het verband 
tussen die CS en een US  

 

Effect: klassieke conditionering trager als eerst CS alleen aangeboden = CS-preexposure effect  

 

Voorbeeld:  

• herhaalde malen een toon horen (CS-preexposure)  
• toon als signaal laten voorafgaan aan een elektrische schok (CS-US-conditionering) 

à verband tussen toon en schok veel moeilijker geleerd dan in controleconditie  

 

Ook (soms) bij mensen  

 

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

• Intensiteit/opvallendheid CS: CS die vaak wordt aangeboden als minder intens/belangrijk ervaren  
• de statistische contingentie tussen de CS en de US: CS-preexposure zijn ook alleen CS-alleen trials à 

contingentie tussen CS en US verkleinen  
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Kan ingezet worden in situaties waarin conditionering negatieve effecten kan hebben op het welzijn van 
mensen  

 

EFFECTEN VAN US-PREEXPOSURE 

US-preexposure: de US wordt herhaaldelijk op zich aangeboden voordat de CS met die US wordt gepaard  

 

Effect: klassieke conditionering trager en zwakker als eerst US alleen aangeboden  

 

Functionele analyse:  

• saillantie US (habituatie)  
• contingentie à grote c verzwakt contingentie  

 

EFFECTEN  VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN VERBAND  

Periode waarin er een statistisch verband is tussen CS en US kan ook voorafgegaan worden door een periode 
waarin zowel de CS als de US voorkomen maar op een niet-contingente manier à P(US/CS) = P(US/~CS)  

 

Nadien wel een contingentie: contingentie zal minder invloed hebben op gedrag à organismes kunnen ook 
leren dat er geen verband bestaat tussen prikkels  

 

EEN VERBAND GEVOLGD DOOR GEEN VERBAND  

EFFECTEN VAN CS-POSTEXPOSURE  

CS-postexposure: het aanbieden van de CS op zich na de aanbieding van een (contingent) verband tussen die 
CS en een US à kijken hoe geconditioneerd gedrag weer kan verdwijnen  

 

Uitdoving (extinctie) = de verzwakking van een CR als gevolg van het aanbieden van de CS op zich  

 

Extinctie is niet permanent en treedt soms zelfs niet op: spontaan herstel = uitgedoofde CR wordt na verloop 
van tijd soms spontaan weer gesteld  
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à CS alleen zorgt voor verzwakking CR  

 

Renewal = CS-postexposures leiden niet tot uitdoving wanneer ze plaats vinden in een andere context dan deze 
waarin het CS-US-verband werd geleerd à ABA 

 

à eerst verwerven van CR in context A  

à CS alleen aangeboden in context B zorgt voor verzwakking CR 

à CS terug aangeboden in context A: herstel van de CR 

 

Ook studies waarin CS-postexposure niet leidt tot uitdoving:  

• uitdoving minder snel of zelfs niet bij biologisch relevante CSn  
• geconditioneerde veranderingen in valentie (evaluatieve conditionering) veel minder gevoelig aan 

effecten van CS-postexposure  

 

Conditionering in lab als “model” voor angststoornis:  

Conditionering in lab Angststoornis 
“pairings” oorzaak angst (soms) pairings oorzaak 
uitdoving exposure 
spontaal herstel herval 
renewal contextafhankelijk  

à parallel moderatoren van (verschijnen en) verdwijnen angst is cruciaal, niet zozeer debat over mentale 
processen  

 

EFFECTEN VAN US-POSTEXPOSURE 

Effecten van US-postexposure zijn vastgesteld, maar treden ook vaak niet op  



 38 

Effecten: verzwakt KC omwille van contingentie (veranderingen in het verband tussen de CS en de US) of 
habituatie aan US (veranderingen in de eigenschappen van de US op zich) (US-revaluatie?)  

 

EFFECTEN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN VERBAND  

Veel studies uitgevoerd rond omkeren van verbanden = contingency reversal 

• eerste fase: bepaalde CS A gevolgd door de US terwijl een andere CS B niet gevolgd wordt door de US 
• tweede fase: A niet meer gevolgd door de US terwijl B wel wordt gevolgd door de US  
• nadien nagaan of de CR ten opzichte van A en B vooral bepaald wordt door het verband in de eerste 

fase of door het verband in de tweede fase  
o primacy effect indien eerste verband meer doorweegt  
o recency effect wanneer het tweede verband meer invloed heeft  

• bij het leren van contingentieoordelen: recency effecten sterker naarmate men tijdens de twee 
leerfases vaker om een oordeel vraagt  

 

DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN VERBANDEN AFHANKELIJK VAN DE CONTEXT  

Studies van procedures die leiden tot autoshaping:  

• gedurende 15 seconden: achtergrondgeluid aangeboden dat tijdens laatste 5 seconden samenvalt met 
verlichte druksleutel, onmiddellijk gevolgd door de toediening van voedsel  

• tussendoor verlichte druksleutel ook aangeboden zonder voorafgaan geluid en niet gevolgd door 
voedsel  

• na verloop van tijd zal duif uitsluitend op de verlichte druksleutel pikken als er geluid aan voorafgaat  

 

Twee functionele analyses mogelijk:  

• één CS-US-verband: het verband tussen het oplichten van de druksleutel en het krijgen van voedsel  
o slechts geldig in één bepaalde situatie, nameljk nadat het achtergrondgeluid is aangeboden  
o achtergrondgeluid = occasion setter à signaal dat aangeeft wanneer een relatie tussen een 

CS en een US opgaat  
§ positieve occasion setter: aanwezigheid geeft aan dat de CS-US-relatie geldig is  
§ negatieve occasion setter: prikkels die aangeven dat de CS-US-relatie niet geldig is in 

de aanwezigheid van die prikkel  
• twee verschillende verbanden met elk een unieke CS 

o achtergrondgeluid en oplichten druksleutel zijn één samengestelde CS of compound CS  
o compound is meer dan de som van de twee elementen  
o twee verschillende relaties met twee verschillende CSn: CS A (compound prikkel) wordt wel 

gevolgd door de US terwijl CS B (enkel oplichten sleutel) niet gevolgd wordt door de US  
o het feit dat CS A wel een CR ontlokt kan verklaard worden door de aanwezigheid van een 

verband tussen de CS A en de US 
o het feit dat de CS B geen CR ontlokt, kan verklaard worden door de afwezigheid van een 

verband tussen CS B en de US  
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Occasion setting: de vaststelling dat CRs afhankelijk kunnen zijn van occasion setters à de CS ontlokt enkel een 
CR als de occasion setter aanwezig is = gevolg van het feit dat het verband tussen de CS en de US enkel opgaat 
wanneer de occasion setter aanwezig is  

 

Moeilijk om na te gaan welke functionele analyse het meest zinvol is: verklaringen wijzen naar dezelfde 
aspecten van de procedure, maar beschrijven die op een verschillende manier  

 

2.5.3 DE MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD  

Men kan het moment van aanbieding van de CS en US variëren:  

• forward/voorwaartse conditionering: aanbieding van CS voor de start van de aanbieding van de US  
• simultane conditionering: aanbieding van CS simultaan met de start van de aanbieding van de US 
• backward/achterwaartse conditionering: aanbieding van CS na de start van de aanbieding van de US 

 

Wetmatigheden:  

• backward procedures resulteren in kleinere effecten  
• effecten worden kleiner naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het einde van de aanbieding van de CS 

en het begin van de aanbieding van de US  
• invloed interstimulusinterval (ISI) afhankelijk van de intrinsieke relatie tussen de CS en de US  

 

3 MENTALE PROCESTHEORIEËN  

Leren = impact regelmatigheden in omgeving op gedrag  

 

Functionele benadering: leren beschrijven (wanneer treedt het op: moderatie) à biedt verklaringen voor 
gedrag in termen van omgeving  

 

Cognitieve benadering: leren verklaren in termen van mentale processen (mediatie)  

• moet verklaren waarom leren soms optreedt en soms niet  
• evaluatie op basis van heuristische en predictieve functie  

 

Twee klassen van theorieën: 

• associatieve modellen: veronderstelling dat het effect van verbanden in de omgeving op gedrag 
gemedieerd wordt door het vormen van associaties tussen representaties in het geheugen  

• propositionele modellen: veronderstelling dat klassieke conditionering gemedieerd wordt door de 
evaluatie van proposities over vebanden in de omgeving  
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3.1 ASSOCIATIEVE MODELLEN  

Gemeenschappelijk: veronderstelling dat het onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van twee prikkels 
leidt tot de vorming en aanpassing van associaties in het geheugen  

 

1. de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden  
2. de elementen die betrokken zijn in de associaties  
3. de voorwaarden waaronder associaties in het geheugen een invloed hebben op gedrag  

 

Verschilpunten:  

• veronderstellingen over de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden  
• de elementen die betrokken zijn in de associatie  
• de voorwaarden waaronder associaties gedrag beïnvloeden  

 

S-R-modellen: stimulus – respons à leren gebaseerd op het vormen van associaties tussen stimuli en 
responsen  

 

S-S-modellen: stimulus – stimulus à leren gebaseerd op het vormen van associaties tussen de representaties 
van de stimuli  

 

3.1.1 S-R-MODELLEN  

DE KERN VAN S-R-MODELLEN  

 

1. het samen voorkomen van CS en UR is voldoende voor het vormen van een associatie tussen de 
representatie van de CS (S) en de UR (R) in het geheugen  

2. na het vormen van de S-R-associatie is het aanbieden van de CS een voldoende voorwaarde voor de 
verandering in gedrag  

3. de CS ontlokt een CR die identiek is aan de UR  

 

regelmatigheid 
in voorkomen 
van prikkels 

S-------R verandering in 
gedrag
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Volgens S-R-modellen: associatie gevormd tussen de sensorische representatie van de CS en de motorische 
representatie van de UR  

 

Model gaat ervan uit dat contiguïteit tussen CS en UR een voldoende en noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vormen van S-R-associaties à eens S-R-associatie is gevormd, kan de CS via deze associatie de UR activeren 
wat leidt tot de UR à US enkel belangrijk om de UR te ontlokken en ze zo voor te zorgen dat de CS en de UR 
samen voorkomen (niet geleerd over de US, maar door de US)  

 

Verklaring CR = activatie CS resulteert in activatie UR via “spreading activation”  

 

 

ALGEMENE EVALUATIE VAN S-R-MODELLEN  

NIET CONTIGUÏTEIT, MAAR (CONDITIONELE) CONTINGENTIE BEPAALT OF ER KLASSIEKE 
CONDITIONERING ZAL OPTREDEN  

S-R-modellen: assumptie dat het vormen van S-R-associaties bepaald wordt door contiguïteit >< vaststelling dat 
niet contiguïteit maar (conditionele) contingentie de belangrijkste determinant is  

 

SENSORIËLE PRE-CONDITIONERING  

Vaststelling: CS ontlokt een CR ondanks het feit dat de CS en UR nooit samen zijn voorgekomen (invloed van 
indirecte verbanden) >< S-R-modellen  

 

Sensoriële preconditionering:  

• eerste fase: twee neutrale prikkels samen aangeboden  
• tweede fase: één van beide prikkels gevolgd door US tot er een CR tot stand komt  
• derde fase: nagaan of andere neutrale prikkel eveneens CR uitlokt  

à samen voorkomen van CS en UR is geen noodzakelijke voorwaarde  

US-REVALUATIE  

Veranderingen in US na conditionering kunnen invloed hebben op gedrag >< S-R: US dient enkel om UR tot 
stand te brengen zodat door samen voorkomen van CS-UR associatie kan groeien tss CS en UR-representatie  
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DE CR KAN VERSCHILLEN VAN DE UR 

S-R-modellen: klassieke conditionering is het resultaat van een associatie tussen de CS en de UR à kunnen niet 
verklaren waarom de CR verschillend kan zijn van de UR 

 

Enige verschil tussen UR en CR volgens S-R-modellen: men spreekt van UR indien reactie ontlokt wordt door US 
terwijl de term CR gebruikt wordt om te verwijzen naar diezelfde reactie wanneer die ontlokt wordt door de CS 

 

In realiteit: CR eerder een reactie die het organisme voorbereidt op de komst van de US à suggereert dat 
kennis over de US zeer belangrijk is bij het tot stand komen van klassieke conditionering  

 

S-R-modellen kunnen vele aspecten van functionele kennis over klassieke conditionering niet verklaren: 
uitgegaan van een karikatuur van S-R-modellen à men kan makkelijk varianten maken van S-R-modellen 
waarin gesteld wordt dat ook andere factoren dan contiguïteit van belang zijn  

 

Men kan niet uitsluiten dat S-R-associaties onder bepaalde voorwaarde wel tussenkomen in conditionering: 
Rescorla à experimenten waarin CS1 eerst gepaard werd met US, daarna CS2 herhaaldelijk gevolgd door CS1 

• vastgesteld dat CS2 ook een CR uitlokt = hogere-orde conditionering  
• US-revaluatie-procedure: geen invloed op de mate waarin CS2 een CR uitlokt à CR ten op zichte van 

CS2 lijkt dus gebaseerd te zijn op S-R-associaties  

à mogelijk dat verschillende conditioneringseffecten gemedieerd worden door verschillende mechanismes en 
dat sommige effecten berusten op een S-R-mechanisme  

 

3.1.2 S-S-MODELLEN  

DE KERN VAN S-S-MODELLEN  

Volgens S-S-modellen: samengaan van CS en US resulteert in associatie tussen representatie van CS en  
representatie van US in geheugen à aanbieding CS zal leiden tot activatie van CS-representatie en deze 
activatie verspreidt zich via de CS-US-associatie naar de US-representatie en ontlokt zo de UR  

 

CS-USrelatie leidt tot associatie S (representatie CS) en S (representatie US) onder juiste cognitieve voorwaarde 

 

1. het samen voorkomen van de CS en US leidt onder bepaalde voorwaarden tot  
2. vormen van associatie tussen representatie van CS (S) en representatie van de US (S) in het geheugen  
3. na vormen van de S-S-associatie zal aanbieding van CS onder bepaalde voorwaarden leiden tot de CR  
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CR = activatie CS resulteert in activatie (denken aan) US en daarna UR (vb bel à denken aan voedsel à 
salivatie)  

 

 

ALGEMENE EVALUATIE VAN S-S-MODELLEN  

US-REVALUATIE  

Volgens S-S-modellen: US-representatie moet geactiveerd worden opdat een CR kan optreden à 
veranderingen in de US-representatie kunnen dus leiden tot veranderingen in de CR  

 

S-S: kan invloed hebben want CR afhankelijk van activatie US 

 

 

Vb salivatie omdat bel doet denken aan lekker voedsel à US-revaluatie (misselijkheid) hond blijft aan voedsel 
denken, maar voedsel ontlokt geen salivatie meer  

 

DE IMPACT VAN SECUNDAIRE TAKEN OP CONDITIONERING  

Binnen S-S-modellen: contiguïteit geen voldoende voorwaarde 

 

Veronderstelling: S-S-associaties kunnen worden enkel gevormd indien aandacht wordt besteed aan de CS en 
de US à in overeenstemming met de vaststelling dat secundaire taken een nefaste invloed hebben op 
klassieke conditionering (leiden de aandacht af van de CS en de US 

 

SENSORIËLE PRE-CONDITIONERING  

Voor S-S-modellen: contiguïteit geen noodzakelijke voorwaarde à sensoriële preconditionering  
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Sensoriële pre-conditionering:  

• fase 1: associatie gevormd tussen de representaties van de twee neutrale prikkels  
• fase 2: associate gevormd dtussen de tweede neutrale prikkel en de US 
• nadien eerste neutrale prikkel aangeboden: activatie van de representatie van die prikkel à activatie 

representatie tweede neutrale prikkel à activatie representatie van de US à US/CR  

 

 

Nog problemen:  

• vragen bij het basisidee dat de CR het gevolg is van activatie die zich verspreidt via een CS-US-
associatie in het geheugen à impliceert dat de CR steeds identiek moet zijn aan de UR want de CS 
activeert de UR-componenten die verbonden zijn aan de US  

o oplossing: veronderstellen dat de activatie van de CS alleen maar leidt tot de activatie ven de 
US-representatie à leidt tot de verwachting dat de US zal optreden  

o CS = signaal voor de komst van de US 
o verwachting US kan dan aanleiding geven tot preparatorische responsen 
o dit zou kunnen verklaren waarom de CR kan verschillen van de UR  
o nog onduidelijk hoe activatie van US-representatie aanleiding kan geven tot verwachting van 

US à US-representatie als gevolg van aanbieden CS kan misschien leiden tot denken aan de 
US, maar dit is niet hetzelde als een verwachting dat de US effectief zal worden aangeboden  

• belang bewuste kennis over CS-US-relatie in klassieke conditionering kan niet zomaar verklaard 
worden vanuit S-S-modellen  

o volgens sommige S-S-modellen moet de S-S-associatie eerst aanleiding geven tot een 
bewuste verwachting van de US vooraleer er een CR kan optreden  

o bewuste verwachting US = “necessary gate”  
o verklaart niet waarom bewustzijn van de CS-US-relatie in vele situaties noodzakelijk lijkt voor 

het optreden van conditionering  

 

 

HET RESCORLA-WAGNER MODEL ALS PROTOTYPISCH S-S-MODEL  

Verschilt van andere associatieve S-S-modellen met betrekking tot de assumpties over de voorwaarden 
waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden  

 

Kernassumptie: de mate waarin CS-US-associaties gwijzigd worden is afhankelijk van de mate waarin de aan- of 
afwezigheid van een US verwacht of onverwacht werd  

• indien aan- of afwezigheid verwacht: geen nieuwe associaties gevormd en sterkte bestaande 
associaties niet veranderd  
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• indien aan- of afwezigheid onverwacht: wel nieuwe associaties gevormd en sterkte bestaande 
associaties wel veranderd  

à leren = afhankelijk van verwachtingsdiscrepantie 

 

Tweede cruciale assumptie: de CR ten opzichte van de CS is een min of meer directe weergave van de sterkte 
van de associatie tussen de representatie van de CS en de US  

 

 

Basisidee:  

1. meer “leren” (wijziging associatieve sterkte) als aan- of afwezigheid US onverwacht = 
verwachtingsdiscrepantie/prediction error  

2. S-S-associatie  
3. directe vertaling associatieve sterkte (= mate waarin men vanuit de CS verwacht dat de US zal 

optreden) naar gedrag  

 

Formalisatie met 1 CS: Δ𝑉! = 𝛼!𝛽(𝜆 − 𝑉!)  

• Δ𝑉! = de verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS (A) 
• 𝛼! = opvallendheid/intensiteit CS 
• 𝛽 = opvallendheid/intensiteit US 
• 𝜆 = maximale associatieve sterkte die mogelijk is voor een bepaalde US met een bepaalde intensiteit  
• 𝑉! = bestaande associatieve sterkte van de CS A  

à conditionering sterker naarmate er een grote discrepantie is tussen 𝜆	𝑒𝑛	𝑉!  

à associatieve sterkte verandert meer bij eerste aanbiedingen dan bij latere aanbiedingen (US meer 
verrassend in het begn)  

 

Andere belangrijke assumptie: verwachting van de US wordt bepaald door alle CSn die op dat moment 
aanwezig zijn  

 

Formalisatie met 2 CSn:  

• Δ𝑉! = 𝛼!𝛽(𝜆 − 𝑉!") 
• Δ𝑉" = 𝛼"𝛽(𝜆 − 𝑉!")  
• 𝑉!" = som associatieve sterkte alle aanwezige cues = verwachting o.b.v. alle aanwezige cues  

à verandering in associatieve sterkte voor CS X op een AX+ trial niet enkel afhankelijk van de verwachting die 
door X wordt ontlokt, maar ook de verwachting die door A wordt ontlokt  
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Voorbeeld: blokkering (CR voor X na AX+-trials zwakker wanneer deze trials worden voorafgegaan door A+-
trials)  

• A-US-associatie gevormd tijdens de A+-trials waardoor A reeds op de eerste AX+-proefbeurt de 
verwachting ontlokt dat de US zal worden aangeboden à weinig verwachtingsdiscrepantie  

• blokkering te wijten aan het feit dat de associatie tussen de geblokkeerde stimulus X en de US niet 
gevormd wordt à falen van leren  

 

Associatieve sterkte van een CS kan negatief zijn: aanwezigheid van A zal leiden tot een inhibitie van de US-
representatie à resulteren in een verwachting dat de US afwezig zal zijn (verwachting van de afwezigheid van 
de US ≠ de afwezigheid van een verwachting)  

 

Extinctie:  

 

à stijging: A+  

à daling: A-  

à hoogste punt: 𝜆 = 𝑉!  

à spontaan herstel: geen verklaring door model, want extinctie = afleren  

Grote predictieve waarde: superconditioning à Y+ / AY- dan AX+ (conditionering extra sterk maken door een 
CS samen aan te beiden met een CS die een negatieve associatieve relatie heeft met de US)  

• Δ𝑉# = 𝛼#𝛽(𝜆 − 𝑉#) 
• Δ𝑉! = 𝛼!𝛽(𝜆 − 𝑉!#) 
• Δ𝑉" = 𝛼"𝛽(𝜆 − 𝑉!")  

 

Grote heuristische waarde (maar kan niet alles verklaren)  

 

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

Extinctie/uitdoving: men kan conditionering teniet doen door de CS herhaaldelijk alleen aan te bieden  
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Volgens Rescorla-Wagner: uitdoving als effect te wijten aan het feit dat de associatieve sterkte van de CS 
afneemt à “afleren” of vergeten van CS-US-associatie  

 

Uitdoving niet hetzelfde als afleren/vergeten: bijleren  

• CS-postexposure trials hebben geen invloed indien ze in een aparte context worden aangeboden 
(renewal) 

• uitgedoofde CRs kunnen na verloop van tijd spontaan weer optreden (spontaan herstel) 

à onmogelijk indien CS-postexposure trials leiden tot het verdwijnen van een associatie  

 

 

HET MODEL VAN WAGNER  

= sometimes opponent processes-model (SOP)  

 

Er kunnen twee soorten van S-S-associaties gevormd worden: excitatorische en inhibitorische associaties 

• excitatorische associaties zullen in sterkte toenemen wanneer een CS gevolgd wordt door de 
onverwachte aanwezigheid van een US 

• inhibitorische relaties zullen in sterkte toenemen wanneer een CS gevolgd wordt door de onverwachte 
afwezigheid van de US  

à sterkte excitatorische relatie = reflectie van mate waarin CS helpt om aanwezigheid US te voorspellen  

à sterkte inhibitorische relatie = reflectie van mate waarin CS helpt om afwezigheid US te voorspellen  

 

 

Verbonden door exitatorische associaties: aanbieden CS zal leiden tot verhoging activatie van US-representatie  

 

Verbonden door inhibitorische associatie: aanbieden CS zal leiden tot verlaging activatie van US-representatie  

 

Eenzelfde CS en US kunnen verbonden zijn door zowel excitatorische als inhibitorische associatie: sterkte van 
beide bepaalt effect dat aanbieding CS zal hebben op activatie van US-representatie en dus op sterkte CR  
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Rescorla-Wagner:  

• in essentie niet meer dan een mathematische formule  
• kan enkel als cognitief beschouwd worden omdat de verschillende elementne in de formule 

geïnterpreteerd kunnen worden als mentale toestanden  

 

SOP-model:  

• stevig verankerd in de cognitieve benadering  
• grote invloed op ontwikkeling van technieken voor behandeling van angststoornissen en obesitas  
• maakt interessante voorspellingen over de wisselwerking tussen habituatie en conditionering  

 

HET MODEL VAN BOUTON 

Omdat excitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan: betekenis CS kan ambigu zijn à 
kan tezelfdertijd een signaal zijn voor de aanwezigheid van de US én een signaal voor de afwezigheid van de US  

 

Bouton: ambiguïteit kan worden opgelost door de context mee in rekening te brengen  

 

Renewal:  

• CS gevolgd door US in een bepaalde context à vormen van excitatorische associatie tussen CS en US  
• associatie zou contextafhankelijk zijn, omdat op dit moment de betekenis van de CS nog niet ambigu is  
• nadien CS alleen aangeboden in andere context à vormen inhibitorische associatie die wel 

contextafhankelijk is  

à het organisme leert eerst dat de CS een voorspeller is van de US en leert daarna een uitzondering op die 
regel, namelijk dat SOMS de CS gevolgd wordt door de afwezigheid van de US  

 

Essentie model: uitdoving als procedure leidt niet tot het afleren of vergten van een associatie maar tot het 
verwerven van nieuwe kennis over de CS-US-relatie  

 

Spontaan herstel: tijd beschouwen als context  

• tijdens uitdoving leert het dier dat de CS op dat moment in de tijd niet meer gevolgd wordt door de US  
• indien tijd verstrijkt, bevindt het dier zich in een andere tijdscontext à kan niet meer zeker zijn dat de 

CS nog steeds niet gevolgd zal worden door de US  
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BLOCKING NIET TE WIJTEN AAN FALEN OM TE “LEREN”: COMPARATOR MODEL VAN MILLER  

Blocking volgens Rescorla-Wagner: failure to learn à omwille van de A+-proefbeurten is de aanwezigheid van 
de US op de AX+-proefbeurten verwacht en wordt de X-US-associatie niet gevormd  

 

Achterwaartse blokkering (BB):  

• normaal (voorwaarts): A+, dan AX+ à RW: failure to learn (blokkeren)  
• achterwaarts: AX+, dan A+  
• RW kan dit niet verklaren, want X heeft al associatieve sterkte en dit kan niet veranderen op A+-trials 

want X is daar niet aanwezig à er kan enkel geleerd worden over een prikkel op het moment dat die 
wordt aangeboden, maar achterwaartse blocking suggereert dat de AX+-trials retrospectief 
gerevalueerd worden in het licht van de A+-trials  

• fout: in het echte leven kan informatie achteraf (retrospectief) gerevalueerd worden  

 

Het comparator model:  

• stap 1: enkel contiguïteit telt voor associatieve vorming (verwachtingsdiscrepantie speelt geen rol) à 
AX+: X-US relatie altijd “geleerd”  

• assumptie dat CRs ten opzichte van CS niet directe weergave zijn van sterkte van de CS-US-associatie  
• stap 3: performantie hangt af van vergelijking (comparison) sterkte X-US en sterkte A-US à reactie op 

X minder als voor of na AX+ ook A+  

 

 

Blocking: omwille van AX+-trials wordt een A-US en een X-US-associatie gevormd ongeacht of er bijkomend A+-
trials zijn en ongeacht of deze voor of na de AX+-trials komen  

• bijkomende A+-trials: versterking van de A-US associatie, maar X-US-associatie onaangetast  
• omdat X steeds samen voorkwam met A zal de CR ten opzichte van X niet enkel bepaald worden door 

de sterkte van de X-US-associatie, maar ook door de sterkte van de A-US-associatie à CR ten opzichte 
van X is functie van de X-US-associatiesterkte relatief ten opzichte van de sterkte van A-US-associatie  

• naast AX+- ook A+-trials: sterkte X-US-associatie kleiner in verhouding tot sterkte van A-US-associatie  

 

Essentie model:  

• leren gebeurt op een vrij eenvoudige en onvoorwaardelijke manier  
• associaties niet direct vertaald in gedrag, maar indirect, na vergelijking met andere associaties 

à blocking: aangeleerde X-US-associatie komt niet in het gedrag tot uiting omdat het wordt tegengewerkt 
door een sterkere A-US-associatie  
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Failure to perform: het feit dat er geen CR optreedt wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen associatie 
gevormd is  

 

3.2 PROPOSITIONELE MODELLEN  

3.2.1 DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN  

 

 

Gemeenschappelijkheid: effect van verbanden in omgeving op gedrag wordt gezien als zijnde gemedieerd door 
het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van waarheid proposities over verbanden in de omgeving  

 

Proposities = stellingen/uitspraken/beweringen à twee unieke kenmerken 

• een propositie heeft een waarheidsgehalte  
• proposities over verbanden in de omgeving kunnen niet enkel gaan over de aan- of afwezigheid van 

een verband, maar ook over de aard van het verband  

 

Associaties in het geheugen zijn geen proposities omdat ze de twee kenmerken van proposities niet hebben:  

• een associatie in het geheugen is geen bewering over een verband in de omgeving, maar een toestand 
in het geheugen waarvan verondersteld wordt dat het een gevolg is van een verband in de omgeving 
à geen bewering, dus heeft geen waarheidsgehalte  

• een associatie is enkel het gevolg van de aan- of afwezigheid van een verband  

 

Leren is het gevolg van het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van proposities over verbanden in 
de omgeving:  

• mensen vormen hypotheses over verbanden in de omgeving en proberen na te gaan welke hypothese 
juist is à alle informatie die nuttig kan zijn, wordt gebruikt  

• niet-automatisch: mensen zijn bewust van proposities die ze vormen en evalueren en doen moeite om 
die proposities te evalueren  

 

Pavlov als voorbeeld: 

• aanbieden van belangrijke prikkel (voedsel) zet de hond aan om actief op zoek te gaan naar 
voorspellers/oorzaken van de aanbieding van het voedsel  

• verband tussen bel en voedsel snel geëvalueerd, omdat de bel een opvallende stimulus is  
• bel steeds gevolgd door voedsel: steun voor hypothese  
• eenmaal propositie als waar wordt gezien, zal gedrag van de hond beïnvloed worden door het verband  
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3.2.2 ALGEMENE EVALUATIE VAN PROPOSITIONELE MODELLEN  

HEURISTISCHE WAARDE 

INVLOED VAN STIMULUSKENMERKEN EN INTRINSIEKE RELATIES  

Hoe snel men een bepaalde relatie ontdekt, hangt af van:  

• de eigenschappen van de CS en US: men zal meer gemotiveerd zijn om verbanden met belangrijke USn 
te ontdekken en men zal sneller vebanden detecteren met opvallende CSn 

• de intrinsieke relatie tussen de CS en US: verband makkelijker te detecteren indien er redenen zijn om 
te vermoeden dat dergelijk verband zou bestaan  

à organismes gebruiken alle kennis die ze al hebben om nieuwe verbanden in omgeving te ontdekken  

 

KLASSIEKE CONDITIONERING KAN OOK ONWILLEKEURIG GEDRAG BEÏNVLOEDEN  

In principe: proposities kunnen allerlei soorten gedrag beïnvloeden à gedrag hoeft geen rationeel, logisch 
gevolg te zijn van een propositie over de relatie tussen prikkels  

 

Mogelijk dat rationele propositionele kennis kan leiden tot irrationeel gedrag  

 

Propositionele modellen van leren zeggen niets over waarom bepaalde proposities bepaalde effecten hebben 
à zeggen wel dat regelmatigheden in omgeving enkel effect hebben nadat propositie is gevormd over die Er 

 

Niet mogelijk om gedrag perfect te voorspellen op basis van propositionele kennis indien men niet alle andere 
determinanten van gedrag kent  

 

CONTINGENTIE-BEWUSTZIJN IS BELANGRIJK  

Propositionele modellen kunnen wel verklaren waarom leren pas optreedt nadat mensen zich bewust zijn van 
het verband: vormen en evalueren van proposities gebeurt op een niet-automatische en dus bewuste manier  

 

Bestaan van conditionering zonder bewustzijn moeilijker te verklaren vanuit propositionele modellen  
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KLASSIEKE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN DAT OPTREEDT IN 
VERSCHILLENDE ORGANISMES  

Vaststelling lijkt in tegenspraak met propositionele modellen: indien alle leren gebaseerd is op propositionele 
processen, dan zou men moeten veronderstellen dat alle diersoorten in staat zijn om op een bewuste, niet-
automatische manier proposities te vormen en te evalueren  

 

MAAR: aanwijzingen dat leren in bepaalde niet-menselijke dieren weldegelijk gebaseerd is op het vormen en 
evalueren van proposities  

 

SECUNDAIRE TAKEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE IMPACT OP KLASSIEKE CONDITIONERING  

Het kost moeite om hypotheses te formuleren en te toetsen à bij secundaire taken is er minder energie over 
voor vormen en evalueren proposities  

 

PREDICTIEVE WAARDE 

Hoge predictieve waarde: beter inzicht in de voorwaarden waaronder conditionele contingentie belangrijk is  

 

Blokkering: een cue X ontlokt een minder sterke CR wanneer AX+-trials samen met A+-trials worden 
aangeboden dan wanneer enkel AX+-trials worden aangeboden  

 

Blokkering volgens propositionele modellen: gevolg van causaal redenere 

• A en X gezien als twee mogelijke oorzaken van de US  
• US net hetzelfde wanneer alleen A aanwezig is dan wanneer zowel A als X aanwezig zijn à vermoeden 

dat X geen oorzakelijke invloed heeft op de US  

à oorzaken hebben normaal gezien additieve effecten: het effect van twee oorzaken zou sterker moeten zijn 
dan het effect van één oorzaak op zich  

 

Als 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 à blokkering enkel als A en X mogelijke oorzaken waren 
van de US, maar niet indien de US een mogelijke oorzaak was van A en X  

 

Blokkering mag enkel optreden indien men veronderstelt dat de effecten van de twee oorzaken additief zijn:  

• proefpersonen informatie geven over maximale intensiteit US  
• submaximale conditie: aan proefpersonen verteld dat US zowel op de A+-trials als op de AX+-trials een 

intensiteit had van 10 op een schaal van 20 à conditionering vastgesteld (X voegt geen intensiteit toe)  
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• maximale conditie: intensiteit US op de A+- en AX+-trials waarde 10 op 10 à geen conditionering 
vastgesteld (= ceiling effect: onmogelijk om conclusies te trekken over de relatie tussen X en US)  

 

Blokkering bij ratten: afhankelijk van hoe waarschijnlijk het is dat effecten verschillende oorzaken additief zijn  

 

KRITIEKEN  

Empirisch: Perruchet effect 

• toon kon gevolgd worden door een luchtstoot die toegediend werd aan een oog van de deelnemer  
• geconditioneerde respons: aantal keer dat proefpersoon met ooglid knippert bij horen van de toon  
• na elke toon aangeven in welke mate proefpersoon verwachtte dat luchtstoot zou volgen  
• veel opeenvolgende proefbeurten waar toon gevolgd werd door luchtstoot: toename in knipperen, 

maar afname in verwachting  
• duidelijke dissociatie tussen het effect van opeenvolgende CS-US-trials op de knipperrespons en het 

effect van de bewuste verwachting à gamblers fallacy  

à op basis van propositionele modellen zou je voorspellen dat knipperrespons bij horen toon afhankelijk zal 
zijn van de mate waarin er een bewuste verwachting is dat de luchtstoot zal worden aangeboden  

 

Dual-process models: sommige conditioneringseffecten zijn te wijten aan propositionele processen en anderen 
zijn te wijten aan associaties  

 

Impact propositionele modellen op leerpsychologie vrij beperkt: gebrek aan precisie in formuleren modellen  

• bemoeilijkt het formuleren van eenduidige voorspellingen  
• bemoeilijkt het vermogen om propositionele modellen empirisch te weerleggen  

 

We moeten beseffen dat propositionele modellen, zoals die momenteel geformuleerd zijn, gezien moeten 
worden als een verzameling van modellen die één idee gemeenschappelijk hebben (dat conditionering 
gemedieerd wordt door propositionele kennis)  

 

4 DOORDENKERS  

4.1 CONTROLECONDITIES VOOR HET VASTSTELLEN VAN BLOCKING  

Om te besluiten dat blocking heeft plaatsgevonden: zeker zijn dat de verzwakte CR ten opzichte van X te wijten 
is aan de A-US-relatie  

• CR voor X in de experimentele conditie (A+, AX+) vergeleken met de CR voor X in de eerste 
controleconditie (AX+)  
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• eerste controleconditie niet perfect, want verschilt met experimentele conditie m.b.t. totale # USn dat 
wordt aangeboden à kan op zich verklaren waarom CR voor X zwak is in experimentele conditie  

• tweede controleconditie (B+, AX+) wel gelijkgesteld met de experimentele conditie m.b.t. het aantal 
US-aanbiedingen, maar niet perfect omdat deze verschilt van de experimentele conditie niet enkel 
m.b.t. de A-US-relatie, maar ook m.b.t. het totaal aantal prikkels 

 

Within-subjects controle: de CR ten opzichte van X vergelijken met de CR ten opzichte van K wanneer men A+-
trials laat volgen door AX+-trials en KL+-trials à K is identiek aan X  behalve dat X enkel samen wordt 
aangeboden met een prikkel die reeds op zich werd gevolgd door de US 

 

4.2 OVERSHADOWING EN CONDITIONELE CONTINGENTIE  

In een overschadowingsituatie: enkel trials waarin zowel A als X aanwezig zijn en trials waarin er geen CS 
aanwezig is à onmogelijk om situaties te vergelijken die enkel verschillen m.b.t. de aanwezigheid van X 
(conditionele contingentie kan niet bepaald worden)  

 

In controleconditie: wel X+-trials à wel situaties vergelijken die enkel verschillen m.b.t. de aanwezigheid van X 
(in X+-conditie is contingentie positief)  

 

4.3 HET CS-PREEXPOSSURE-EFFECT EN HABITUATIE  

Je kan beide zien als effecten van niet-contingentie prikkelaanbieding  

 

Bij habituatie: effect = reductie in intensiteit van de oorspronkelijke reactie die een prikkel ontlokt  

 

Bij CS-preexposure: effect = vertraging in klassieke conditionering à voorbeeld van interactie tussen de 
effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen (herhaald aanbieden CS) en de effecten van 
regelmatigheiden in het voorkomen van twee prikkels (het samen aanbieden van CS en US)  

 

Functionele verklaring van CS-preexposure-effecten in termen van een daling in de opvallenheid van de CS 
impliceert dat het effect een indirect gevolg is van habituatie à door herhaald aanbieden van CS daalt de mate 
waarin de CS een OR uitlokt  

 

4.4 DE RELATIE TUSSEN RENEWAL EN OCCASION SETTING  

In renewalstudies: context die aanwezig is bij uitdoving kan beschouwd worden als een negatieve occasion 
setter à signaal dat de CS-US-relatie niet meer geldig is  
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Bij spontaan herstel: tijd kan men zien als een context  

• tijdens eerste periode wordt CS gevolgd door US  
• tijdens tweede tijdsperode wordt CS niet gevolgd door US  

à aanwezigheid tweede tijdsperiode is signaal dat aangeeft dat de CS niet gevolgd wordt door de US  
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OPERANTE CONDITIONERING: EFFECTEN 
VAN REGELMATIGHEDEN IN HET 
VOORKOMEN VAN PRIKKELS EN GEDRAG  
1 ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES  

1.1 BASISTERMEN  

Operante conditionering = effect van regelmatigheid in voorkomen gedrag en prikkels in de omgeving  

 

Verschil operante en klassieke conditionering: aard van gebeurtenissen die samen voorkomen  (prikkels versus 
gedrag en prikkels)  

 

1.1.1 DE DRIE TERMEN VAN DE DRIE-TERMEN-CONTINGENTIE  

Sd: R – Sr à discriminatieve stimulus: gedrag – resultaat van gedrag  

 

A-B-C-contingentie: A = antecedent, B = behavior, C = consequent  

 

Elk van de drie termen kan gebruikt worden op twee niveaus: 

• descriptief: objectieve situatie zoals die door een onderzoeker wordt gecreëerd)  
• functioneel: causale impact van omgeving op gedrag en van gedrag op omgeving  

 

Sd: discriminatieve prikkel 

• descriptief/procedureel (o.b.v. oppervlakkige kenmerken): gebeurtenis die aangeeft of een R gevolgd 
zal worden door een bepaalde Sr (discrimineert tussen situaties waarin de R-Sr-relatie opgaat en 
situaties waarin die relatie niet opgaat) à kan één prikkel, serie van prikkels, of klasse van prikkels zijn  

• functioneel (rol prikkel): Sd heeft effectief invloed op gedrag omdat het aangeeft wanneer de R-Sr-
relatie opgaat  

o R frequenter na Sd dan zonder Sd  
o Sd-functie  

• functionele stimulusklasse: bepaalde klasse die procedureel gezien de rol heeft van een Sd en effectief 
ook functioneert als Sd  
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Sr: resultaat/reinforcer  

• descriptief/procedureel: elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag à kan individuele prikkel, 
meerdere prikkels, afwezigheid van prikkel en klasse van prikkels zijn (Sr beschouwen als gebeurtenis 
= uitkomst van gedrag)   

• functioneel: stimulus heeft effectief een invloed op het gedrag omwille van de R-Sr-relatie à Sr-
functie  

à ook hier is het mogelijk dat een prikkel descriptief gezien een Sr is maar dat het niet functioneert als een Sr  

 

R: operant gedrag 

• descriptief/procedureel: gedrag dat impact heeft op omgeving = operatie  
o kan verwijzen naar één gedrag, maar ook naar reeks van gedragingen  
o altijd klasse van gedrag (response class) afgelijnd door unit of behavior (= objectieve gevolgen 

van die gedragingen)  
• functioneel: gedrag dat effectief beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst van gedrag = operante 

klasse (verzameling van gedragingen die gesteld worden omwille van een bepaalde uitkomst, 
functioneel niveau)  

à responsklasse functioneert als een operante klasse wanneer de gedragingen in de klasse effectief beïnvloed 
worden door hun uitkomsten  

 

1.1.2 TYPES VAN OPERANTE CONDITIONERING  

 

 

Twee types van operante conditionering:  

• bekrachtiging: effect waarbij de R-Sr-relatie resulteert in een toename in de frequentie van gedrag 
• straf: effect waarbij de R-Sr-relatie resulteert in een afname van de frequentie van gedrag  

à onderscheid op basis van de richting van het effect van de R-Sr-relatie op gedrag  

 

Binnen bekrachtiging nog verschillende subtypes:  

• vermijdingsleren: effect waarbij er een negatieve contingentie is tussen R en Sr (het stellen van de 
respons vermindert de kans op aanbieding van de Sr) en deze R-Sr-relatie resulteert in de toename 
van de frequentie van het gedrag à stellen van R gaat samen met het uitblijven van de Sr (Sr niet 
aanwezig voordat R gesteld wordt)  
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• ontsnappingsleren: effect waarbij negatieve contingentie tussen R en Sr resulteert in toename  
frequentie in gedrag à stellen van R gaat samen met stoppen of verdwijnen van Sr (Sr aanwezig 
voordat R gesteld wordt) 

 

Classificeren van een gedragsverandering als een voorbeeld van een bepaald type van (operant) leren 
impliceert steeds een hypothese over de oorzaken van die verandering in gedrag  

 

Voorbeeld: kind stopt met stout gedrag na uitbrander 

• straf: R-Sr-relatie is oorzaak verandering gedrag  
• alternatieve verklaring: reactie op uitbrander (= één prikkel op één moment, dus geen leren)  

 

1.2 PROCEDURES  

1.2.1 AFZONDERLIJKE-TRIALMETHODEN  

Thorndike puzzle box:  

• hongerige kat in box – aan lus trekken (R) – vis (Sr)  
• elke keer opnieuw (afzonderlijke trials)  
• bij aanvang procedure: kat stelt hele reeks gedragingen waarvan één gevolgd wordt door bekrachtiger  
• na verloop van tijd wordt grote variabiliteit in gedragingen gereduceerd tot uiteindelijk nog maar één 

gedrag overblijft  

 

Doolhof:  

• startpositie – zoeken – voedsel  
• elke keer opnieuw starten  
• rat heeft tijdens elke opeenvolgende trial minder tijd nodig om voedsel te vinden  

 

Nadeel: tijdrovend (proefleider moet constant aanwezig zijn) + enkel snelheid als afhankelijke variabele  

 

Voordeel: men kan de tijd tussen twee trials exact manipuleren  

 

1.2.2 VRIJE-OPERANTENMETHODEN  

Skinner: doolhof met automatisch terugbrengen van dier naar start = efficiënt + frequentie als afhankelijke 
variabele  
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Skinner box: vrij om gedrag te stellen + alle responsen worden automatisch geregistreerd  

 

2 FUNCTIONELE KENNIS  

2.1 DE AARD VAN DE STIMULI  

2.1.1 OPERANTE CONDITIONERING IS EEN ALGEMEEN FENOMEEN  

Verschillende (klassen van) stimuli/gebeurtenissen:  

• Sd (licht, lokaal,…)  
• R (hendel duwen, stilte,…)  
• Sr (voedsel, waardering,…)  

à zinvoller om Sd en Sr te beschouwen als een gebeurtenis eerder dan als een welomschreven individuele 
prikkel  

 

Illustratie: sensory reinforcement = vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële prikkels op zich 
bekrachtigend kan werken à Sr is geen specifieke prikkel, maar de gebeurtenis dat een prikkel wordt 
aangeboden, ongeacht wat die prikkel is  

 

2.1.2 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  

Intensiteit: Sd en Sr zullen een grotere impact hebben op gedrag naarmate ze meer opvallend, intens, of 
biologisch relevant zijn  

 

Ook veranderingen in intensiteit belangrijk:  

• bestraffing vooral effectief indien bij de eerste bestraffing een intense aversieve prikkel wordt 
gebruikt   

• initieel gebruik van mild-aversieve prikkels kan nefast effect hebben à je kan je eraan aanpassen  
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INTRINSIEKE RELATIES  

Naast impact eigenschappen van Sd en Sr op zich: ook interactie tussen de aard van deze prikkels en de aard 
van het gedrag belangrijk  

 

Sevenster: mannelijke stekelbaarzen  

• twee soorten responsen die aangeleerd moeten worden  
o het zwemmen door een ring (R1) die in het aquarium hangt  
o het bijten op een staafje (R2) dat eveneens in het aquarium hangt  

• twee soorten stimuli die als uitkomst van de respons gebruikt worden  
o het verschijnen van een mannelijke rivaal (Sr1)  
o het verschijnen van een vrouwelijke stekelbaars (Sr2)  

• R1 gemakkelijker aangeleerd indien het gevolgd wordt door Sr2, maar moeilijk als het gevolgd wordt 
door Sr1  

• R2 gemakkelijker aangeleerd indien het gevolgd wordt door Sr1, maar moeilijk als het gevolgd wordt 
door Sr2  

à vooral van belang of R behoort tot de klasse van gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt  

 

Vermijdingsleren: gedrag zal in frequentie toenemen omdat het de kans op het voorkomen van een negatieve 
prikkel vermindert (vaak volstaat één aanbieding van de Sr) 

 

Niet alle gedragingen worden zo snel aangeleerd als vermijdingsgedrag: het gaat niet om de aard van de R op 
zich of de aard van de Sr op zich, maar om de interactie tussen de twee  

 

SELECTIVITEIT IN IMPACT SD-R-RELATIE  

Bij mensen kunnen beperkingen optreden in het aanleren van bepaalde Sd-R-relaties: vaak te wijten aan 
eerdere ervaringen  

 

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

Aard van de Sr bepaalt ook hoe een R zal veranderen als gevolg van een verband met die Sr   

 

WELKE PRIKKELS LEIDEN ALS SR TOT BEKRACHTIGING OF STRAF?  

Sr is bekrachtiger als het leidt tot toename gedrag  
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Bekrachtiger ≠ beloning: beloning impliceert verklaring van waarom iets functioneert als bekrachtiger (= 
mentaal niveau) terwijl bekrachtiger = functioneel niveau (functie)  

 

THORNDIKE’S “WET VAN EFFECT”: VOORKEUREN EN AFKEUREN  

Law of effect: gedrag dat positieve uitkomsten heeft, zal in frequentie toenemen terwijl gedrag dat resulteert 
in negatieve uitkomsten in frequentie zal afnemen  

 

Probleem: het is niet altijd makkelijk om vooraf te weten of een bepaalde uitkomst (Sr) positief of negatief is 
voor een organisme (vb masochisme)  

 

HULL’S DRIVETHEORIE: POSITIEF = VOLDOEN AAN BEHOEFTE  

Idee: elk organisme heeft bepaalde drives en streeft ernaar om een optimaal niveau van bevrediging van die 
behoeftes te bereiken  

 

Kritiek: niet voldoende dat prikkels aan behoefte voldoen, men moet ook leren dat ze aan behoefte voldoen  

 

Behoeftetheorie is eerder een mentale-procestheorie die probeert te verklaren waarom bepaalde prikkels 
fungeren als bekrachtigers  

 

NEURONALE VERKLARING: POSITIEF = DOPAMINEPRODUCTIE  

Evaluatieve waarde van prikkels definiëren en meten in termen van neuronale processen 

 

Probleem: gaat uit van veronderstelling dat vrijkomen dopamine perfecte indicator biedt van hoe + stimulus is  

 

HET PRINCIPE VAN PREMACK: NATUURLIJKE FREQUENTIE VAN GEDRAG  

Nieuwe element visie: bekrachtigers als responsen en niet als stimuli  

 

Vanuit deze visie:  

• één bepaald gedrag gesteld om een ander gedrag te kunnen stellen 
• gedragingen verschillen in de frequentie waarmee ze gesteld worden in situaties waarin er geen 

restricties zijn op die gedragingen  
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Principe van Premack: indien het stellen van gedrag A de mogelijkheid creëert om een hoger frequent gedrag B 
te stellen, dan zal de frequentie van gedrag A toenemen à de mogelijkheid om een hoogfrequent gedrag te 
stellen werkt als een bekrachtiger voor een gedrag met een lagere natuurlijke frequentie  

 

RESPONSDEPRIVATIE: NATUURLIJKE EN SITUATIONELE FREQUENTIE VAN SR  

Situationele frequentie = frequentie van gedrag in een specifieke situatie  

 

Responsdeprivatiemodel: een gedrag zal dus enkel als Sr functioneren als de situationele frequentie van dat 
gedrag verschilt van de natuurlijke frequentie  

 

Sr = bekrachtiger als situationele frequentie < natuurlijke frequentie  

 

Straf: het verplicht uitvoeren van een gedrag kan je zien als gedrag waarvan de situationele frequentie hoger is 
dan de natuurlijke frequentie  

 

CONCLUSIE: SR-FUNCTIE KAN NIET HERLEID WORDEN TOT FYSIEKE SR-KENMERKEN  

Je kan niet vooraf 100% zeker zijn of een prikkel zal functioneren als bekrachtiger of als straf  

• functie van een Sr is sterk afhankelijk van de R waar je naar kijkt à je kan het effect van een Sr niet 
voorspellen zonder rekening te houden met het gedrag waarmee het gekoppeld wordt  

• bredere context waarin het organisme zich bevindt is cruciaal à het functioneren van een Sr kan nooit 
louter op basis van de fysieke kenmerken van de prikkel bepaald worden  

à beste voorspeller is effect in het verleden  

à bestudeer impact van moderatoren  

 

VERANDERINGEN IN DE KENMERKEN VAN DE SR  

Sr-revaluatie:  

• fase 1 
o hendel à voedsel  
o ketting à suikerwater  

• fase 2: voedsel of suikerwater – misselijkheid  
• test 

o minder hendel als voedsel slecht  
o minder ketting als water slecht  
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à bekrachtigende effect van een R-Sr-relatie kan tenietgedaan worden door de Sr achteraf aversief te maken  

 

2.2 DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG  

2.2.1 INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG ÉN WILLEKEURIG GEDRAG?  

Aanwijzingen dat ook autonome reacties afhankelijk kunnen zijn van spatio-temporele verbanden tussen dat 
gedrag en prikkels in de omgeving  

 

Onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse operante conditionering van autonome reacties:  

• onrechtstreeks: via een operant of willekeurig gedrag kan controle worden uitgeoefend op autonome 
reacties  

• rechtstreekse vorm kan pas worden aangetoond als men een invloed via willekeurige gedragingen kan 
uitschakelen  

o ratten ingespoten met curate (spierverlamming)  
o zuurstofapparaat nam ademhaling over  
o verband tussen de hartslag van het dier en het toedienen van elektrische stimulatie van een 

genotscentrum in de hersenen 

 

Klinische toepassingen onder de vorm van biofeedback: men geeft informatie over biologische functies en men 
geeft de persoon de opdracht om deze functies te proberen te beïnvloeden à mensen slagen hierin  

 

2.2.2 DE AARD VAN DE VERANDERING IN HET GEDRAG  

VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN GEDRAG: HET BELANG VAN DE EENHEID VAN GEDRAG  

Allerlei aspecten van gedrag kunnen beïnvloed worden:  

• frequentie  
• kracht  
• creativiteit  
• snelheid (vb met veel tussenpozen)  

 

Men kan verschillende aspecten van gedrag veranderen, afhankelijk van welk aspect men koppelt aan de Sr  

 

Unit of behavior = eenheid van gedrag waarmee je een bepaalde klasse van gedragingen aflijnt van andere 
gedragingen à welke eenheid van gedrag je gebruikt om de responsklasse af te lijnen, zal bepalen wat voor 
soort verandering in gedrag je zal krijgen wanneer je die responsklasse laat volgen door bepaalde uitkomsten  



 64 

Hoe we best denken over operante conditionering: 

• operant gedrag is nooit een individueel gedrag, maar altijd een klasse van gedragingen  
o geen enkel gedrag zal twee keer op exact dezelfde manier uitgevoerd worden  
o het element dat de gedragingen binnen een klasse gemeenschappelijk hebben is de eenheid 

van gedrag  
• eenheid van gedrag is cruciaal in het begrijpen van operante conditionering: wat bekrachtigd wordt 

zijn niet de indidivuele gedragingen, maar de klasse van gedrag zoals die afgelijnd werd op basis van 
de gekozen eenheid van gedrag  

 

SHAPING: HET CREËREN VAN NIEUW GEDRAG  

Eenheid van gedrag kan wijzigen over de tijd heen à gedrag stelselmatig vormgeven  

 

Shaping als effect kan enkel tot stand komen omwille van het feit dat er steeds verschillen zijn tussen de 
individuele gedragingen binnen elke klasse van gedragingen  

 

à gedrag schuift op, dus unit stelselmatig bijstellen 

 

Shaping in het dagelijkse leven: vb leren rijden met de fiets (trappen, sturen, evenwicht)  

 

Shaping kan gezien worden als de ontogenetische evolutie van een nieuw gedrag: shaping afhankelijk van 
variabiliteit  

 

DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE GECONDITIONEERDE VERANDERINGEN IN 
GEDRAG  

Operante conditionering lijkt pas op te treden nadat een verandering optreedt in het oordeel over het verband 
tussen het gedrag en de prikkel  
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Verbal conditioning: men probeerde taalgebruik proefpersonen te beïnvloeden door verbale bekrachtigers te 
geven  

• resulteerde in stijging in de frequentie van het gebruik van meervouden  
• proefpersonen bleken zich totaal niet bewust van de regel die proefleider gebruikte  

 

Verder onderzoek: conditioneringseffect te wijten aan het feit dat proefpersonen een andere, gecorreleerde 
regel geleerd hadden à proefpersonen merkten verband bewust op  

 

Meer 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 proefpersonen zouden kunnen opmerken en die ook kunnen leiden tot een 
verandering in gedrag  

 

Ander onderzoek: gedrag is een functie van bewuste kennis over spatio-temporele verbanden tussen gedrag en 
prikkels in de omgeving, zelfs wanneer die kennis niet in overeenstemming is met het feitelijke verband in de 
omgeving à onderscheid tussen rule-governed en contingency-governed gedrag (Skinner)  

 

2.3 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Algemeen: ratten, mensen, fruitvliegjes (genen)  

 

Intrinsieke relaties: genen wellicht belangrijk  

 

2.4 DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT  

Impact van bepaald Sd:R-Sr-verband op gedrag wordt gemodereerd door gebeurtenissen in bredere context, 
zonder dat deze gebeurtenissen een invloed hebben op de aard van de Sd:R-Sr-relatie  

 

2.4.1 ANDERE SD:R-SR RELATIES  

Elk gedrag is keuze: ook uitkomsten ander gedrag zijn belangrijk (kosten en baten afwegen) à welk gedrag 
men stelt niet enkel afhankelijk van de gevolgen van dat gedrag, maar ook van de gecolgen van ander gedrag 
dat kan gesteld worden in de bredere context  

 

DRO (differential reinforcement of other behavior): bekrachtiging gedrag dat incompatibel is met ongewenst 
gedrag  
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DOE (differential outcome effect): unieke uitkomsten hebben meer impact à manier om leren te verbeteren  

 

Voorbeeld DOE:  

• conditie 1 
o licht: druk op hendel à bruin brokje voedsel  
o toon: trek aan lus à bruin brokje voedsel  

• conditie 2  
o licht: druk op hendel à bruin brokje voedsel  
o toon: trek aan lus à wit blokje voedsel  

à beter leren in conditie 2  

 

2.4.2 SR-VORMENDE INGREPEN (ESTABLISHING OPERATIONS)  

Context beïnvloedt mate waarin Sr functioneert als bekrachtiger (“motivatie”) à vb voedseldeprivatie: vormt 
Sr-functie  

 

Sr-vormende ingrepen = procedures die de bekrachtigende of bestraffende impact van een Sr beïnvloeden à 
studie kan inzichten verschaffen in de mentale processen die aan de grondslag liggen van motivationeel gedrag  

 

Sommige ingrepen hebben reeds vanaf de geboorte een Sr-vormende functie, andere gebeurtenissen hebben 
een Sr-vormende functie die aangeleerd is tijdens het leven van het organisme (gebeurtenissen die in het 
verleden zijn samen voorgekomen met de aanwezigheid van bepaalde Sr’s)  

 

Niet enkel compexe ingrepen, maar ook enkelvoudige stimuli kunnen een Sr-vormende functie hebben  

 

Twee subtiel verschillende effecten van Sr-vormende gebeurtenissen:  

• retrospectief effect: Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt impact oude R-Sr-relaties op huidig gedrag  
• prospectief effect: de Sr-vormende gebeurtenis bepaalt de mate waarin nieuwe R-Sr-ervaringen een 

invloed hebben op gedrag  

 

Subtiel onderscheid tussen prikkels die functioneren als Sd en prikkels die Sr-vormende functie hebben:  

• beide soorten modereren de impact van R-Sr-relaties op gedrag  
• verschil zit in waarom ze dit effect hebben  

o prikkels met Sd-functie: omdat ze aangeven wanneer de R-Sr-relatie opgaat  
o prikkels met Sr-vormende functie: omdat ze de bekrachtigende of bestraffende waarde van 

de Sr beïnvloeden  
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Zelfs Sd’s kunnen een Sr-vormende functie hebben: voorbeeld van hoe men steeds een onderscheid moet 
maken tussen procedure (vb de Sd die de R-Sr-relatie aangeeft) en effect (vb Sd die functioneert als Sd of als Sr-
vormende prikkel) 

 

2.5 DE AARD VAN HET VERBAND  

2.5.1 CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTIGUÏTEIT  

Mate van contingentie R-Sr = P(Sr/R) – P(Sr/~R) à vb Hammond (1980): studie bij ratten  

• perioden van 1 seconde 
• binnen elke periode kon rat al dan niet op hendel drukken, waardoor ze voedsel (Sr) verkreeg met een 

probabiliteit van 0.05 à P(Sr/R) = 0.05 
• voedsel nooit toegediend indien rat niet op hendel drukte à P(SR/~R) = 0.00  
• geen effect als P(Sr/R) – P(Sr/~R) = 0  
• wel effect als P(Sr/R) – P(Sr/~R) = 0.05  

 

à links: contingentie, rechts: geen contingentie  

 

Ook type contingentie is cruciaal:  

• effect van positieve contingentie tussen R en Sr tegengesteld aan effect van negatieve contingentie  
• bij sommige Sr’s zal positieve contingentie leiden tot toename in frequentie van gedrag (bekrachtiging 

als effect) terwijl negatieve contingentie zal leiden tot afname in frequentie (straf als effect) 
• bij andere Sr’s kan het omgekeerd zijn  
• moeilijk om vooraf zeker te zijn welke prikkels zullen functioneren als bekrachtigers  

 

gebruik “uitkomsten” in plaats van “prikkels”: uitkomsten van gedrag kunnen veel meer zijn dan de 
aanwezigheid van een concrete prikkel à wijst op de impact van het gedrag op de prikkels  

 

Vier mogelijke uitkomsten van een gedrag:  

• positieve uitkomsten die meestal zullen resulteren in een toename in de frequentie van gedrag  
o een toename in de kans op een positieve prikkel = positieve bekrachtiging  
o een afname in de kans op een negatieve prikkel = negatieve bekrachtiging  

• negatieve uitkomsten die meestal zullen resulteren in een afname in de frequentie van gedrag  
o een toename in de kans op een negatieve prikkel = positieve straf 
o een afname in de kans op een positieve prikkel = negatieve straf  
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Bij negatieve contingentie: twee manieren waarop R een invloed kan hebben op de Sr 

• ontsnappingsgedrag: R neemt in frequentie toe omdat deze een Sr doet stoppen of verdwijnen  
• vermijdingsgedrag: R neemt in frequentie toe omdat deze de kans op de komst van de Sr verkleint  

 

2.5.2 CONDITIONELE CONTINGENTIE IS BELANGRIJKER DAN CONTINGENTIE  

St. Claire-Smith: onderzoek ratten die geleerd hadden om op een hendel te duwen om voedsel te krijgen  

• op bepaald moment: drukken niet meer gevolgd door voedsel, maar door milde elektrische schok à 
daling frequentie hendeldumen  

• tweede groep: dezelfde procedure, maar leerden vooraf ook dat lichtje steeds gevolgd werd door 
milde elektrische schok à daling frequentie hendelduwen veel minder uitgesproken  

à contingentie tussen licht en schok interfereert met het leren van de R-schok-relatie (effect van conditionele 
contingentie ~ blokkering) 

 

 

2.5.3 SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING  

VIER TYPES VAN PARTIËLE BEKRACHTIGING  

Continue bekrachtiging: R steeds gevolgd door Sr  

 

Partiële bekrachtiging: R soms gevolgd door Sr  

• fixed ratio: Sr aangeboden telkens als een bepaald aantal gedragingen werden gesteld 
• variabele ratio: toedienen van Sr ook afhankelijk van het aantal keer dat een gedrag gesteld wordt, 

maar dat aantal varieert van moment tot moment  
• fixed interval: men bekrachtigd het eerste gedrag dat volgt op een welomschreven tijdsinterval 
• variabel interval: Sr aangeboden na het eerste gedrag dat volgt op een variabel interval  
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DE INVLOED VAN SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING OP DE FREQUENTIE VAN R  

 

 

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

 

Ratioschema’s leiden tot meer frequent gedrag dan intervalschema’s  

 

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

 

Ongeacht het schema dat gekozen wordt, leidt partiële bekrachtiging tot meer frequent gedrag dan continue 
bekrachtiging  

 

Sterkere effect van partiële bekrachtiging kan begrepen worden door na te gaan wat de unit of behavior is die 
bepaalt of er een bekrachtiger volgt  

 

Bij variabele schema’s kan de unit of behavior niet gedefinieerd worden in termen van een vast aantal 
responsen, maar in meer abstracte termen  

 

DE INVLOED VAN SCHEMA’S VAN BEKRACHTIGING OP KEUZEGEDRAG  

Keuze: als twee gedragingen mogelijk zijn, welk gedrag kiest men? à antwoord leerpsychologie: is afhankelijk 
van Sr die op gedrag volgen en schema’s die gedragingen koppelen aan Sr  

 

Keuzeprocedures in het lab:  

• T-doolhof: keuze herleid tot links of rechts lopen   
• concurrent schedules (in Skinner-box) 

o twee sleutels die elk afzonderlijk verbonden zijn aan een verschillend bekrachtigingsschema  
(dus 2 R’s mogelijk)  

o twee verschillende R-Sr-schema’s zijn gelijktijdig aanwezig  
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Procedurele theorie: matching law à $%
$%&$'

= (%
(%&('

 

• links = relatieve frequentie waarmee gedragsalternatief A gesteld wordt  
• rechts = relatieve bekrachtiginswaarde van gedrag A  

à meestal (vrij) perfecte matching tussen beide ratio’s  

 

Voorwaarden voor matching law: enkel geldig bij variabele intervalschema’s à nooit zeker op welk moment 
een interval is verlopen, dus is het meestal zinvol om meerdere gedragingen te blijven stellen  

 

Voorwaardelijke aard van matching law doet geen afbreuk aan het feit dat het weldegelijk een wetmatigheid is 
à elk gedrag wordt wellicht bepaald door enorm veel factoren, maar complexiteit sluit niet uit dat er 
wetmatigheden zijn  

 

Uitbreidingen van matching law:  

• niet enkel R, maar ook veel/weinig Sr, belang van Sr, tijd tussen R en Sr  
• belangrijk model voor menselijke keuzes: behavioral economics  
• onmiddelijkheid van beloning: concurrent chains 

 

 

2.5.4 INDIRECTE VERBANDEN  

TUSSEN R EN SR-PRIKKELS  

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

 

Drivetheorie van Hull: onderscheid tussen primaire en secundaire bekrachtigers  

• primaire bekrachtigers: Sr-prikkels die voldoen aan een biologische, aangeboren behoefte  
• secundaire bekrachtigers 

o prikkels die samen voorkomen met primaire bekrachtigersg 
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§ geconditioneerde bekrachtiging = bekrachtiging door prikkels die samen zijn 
voorgekomen met primaire bekrachtigers  

§ vorm van klassieke conditionering: impact van het samen voorkomen van prikkels op 
de functie van die prikkels  

§ geconditioneerde bekrachtigers spelen belangrijke rol in dagelijkse leven  
o prikkels die gebruikt kunnen worden om andere (primaire) bekrachtigers te bekomen  

§ token reinforcers = prikkels die gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te 
bekomen  

§ één bepaalde vorm van geconditioneerde bekrachtigers 
§ bepaald bijkomend gedrag stellen opdat de primaire bekrachtigers kunnen bekomen 

worden  
• men kan gedrag veranderen door het te relateren aan een secundaire bekrachtiger à invloed van 

indirecte verbanden  

 

 

TUSSEN SD’S EN R  

Studie met ratten van Colwill en Rescorla:  

• eerste fase 
o drukken op knop (R1) gevolgd door voedsel (Sr1) wanneer lichtje brandde (Sd1) 
o drukken op knop (R1) gevolgd door suikerwater (Sr2) wanneer toon werd aangeboden (Sd2) 

• tweede fase  
o duwen op de hendel (R2) gevolgd door voedsel (Sr1)  
o trekken aan een ketting (R3) gevolgd door suikerwater (Sr2)  

• testfase: kiezen tussen R2 en R3 
o tijdens aanbieding lichtje (Sd1) werd R2 gesteld  
o tijdens aanbieding toon (Sd2) werd R3 gesteld  

à Sd beïnvloedde de keuze van R ondanks het feit dat de twee nooit samen zijn voorgekomen maar enkel 
indirect gelinkt zijn via een bepaalde Sr 

 

 

2.5.5 VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND  

GEEN VERBAND GEVOLGD DOOR WEL EEN VERBAND  

Het alleen voorkomen van de R of de Sr kan de impact van een later verband tussen die R en Sr verzwakken  
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Meeste onderzoek: nefaste invloed van de afwezigheid van een R-Sr-verband op latere effecten van de 
aanwezigheid van een R-Sr-verband à aangeleerde hulpeloosheid  

• eerste fase 
o aan één groep honden een elektrische schok toegediend die ophoudt wanneer de 

proefdieren een vooraf bepaald ontspanningsgedrag stellen 
o aan andere groep ook schokken toegediend, maar deze verdwenen niet (niet-contingente 

relatie tussen gedrag en schok)  
• tweede fase: vermijdingsgedrag wel aangeleerd door eerste groep, maar niet door tweede groep  

à leren van contingentie tussen response en Sr bemoeilijkt wanneer ze eerst ervaren dat hun gedrag geen 
impact heeft op belangrijke prikkels in hun omgeving  

 

 

Nieuwe theorie Seligman:  

• het herhaaldelijk ervaren van aversieve gebeurtenissen op zich is 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 geeft over die gebeurtenissen  

à spiegelbeeld van oude theorie: twee groepen verschillen in hulpeloos gedrag niet omdat ene groep leert dat 
de schokken oncontroleerbaar zijn, maar omdat andere groep leert dat de schokken wel controleerbaar zijn  

 

EEN R-SR-VERBAND GEVOLGD DOOR GEEN VERBAND  

Acquisitie: wanneer een gedrag gevolgd wordt doot een bekrachtiger, dan zal dit leiden tot een toename in de 
frequentie van een gedrag   

 

Uitdoving/extinctie: na acquisitie contingentie tussen R en Sr doorbroken à aangeleerde verandering 
verdwijnt opnieuw   

 

Extinction burst: direct na de start van de uitdovingsprocedure is er voor een korte periode een stijging in de 
frequentie van R   
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Doorbreken van relatie tussen R en Sr impliceert immers ook dat er geen Sr meer wordt aangeboden, iets wt 
op zich exploratief en agressief gedrag ontlokt  

 

Extinction bursts en toegenomen variabiliteit in gedrag hebben ook positieve effecten: meer variabiliteit biedt 
meer mogelijkheden om nieuw gedrag tot stand te brengen  

 

Mate van extinctie beïnvloed door de aard van de oorspronkelijke relatie tussen de R en de Sr: vooral van 
belang dat de R steeds gevolgd werd door de Sr (continue bekrachtiging) of dat de R enkel af en toe gevolgd 
werd door de Sr (partiële bekrachtiging)  

• continue bekrachtiging: frequentie van gedrag zal vrij snel terug afnemen  
• partiële bekrachtiging: gedrag zal tijdens extinctie minder snel verdwijnen = partial reinforcement 

extinction effect à andere unit of behavior  

 

DE AAN- OF AFWEZIGHED VAN VERBANDEN AFHANKELIJK VAN DE CONTEXT  

Sd: discrimineert tussen situaties waarin R-Sr-relatie verschilt à minstens even belangrijk om te leren wanneer 
een gedrag een bepaald effect zal hebben als om te leren dat het gedrag dat effect kan hebben  

 

Onderscheid:  

• Sds die aangeven dat een gedrag zal gevolgd worden door een Sr 
• Sds die aangeven dat een gedrag niet gevolgd zal worden door een Sr  

 

Gebruik van discriminatieve prikkels is een vorm van differentiële bekrachtiging: een procedure waarbij een 
respons (R) onder bepaalde voorwaarden gevolgd wordt door een bekrachtiger (Sr) en onder andere 
voorwaarden niet à aangegeven door discriminatieve prikkel  

 



 74 

Unit of behavior kan niet enkel gedefinieerd worden in termen van het gedrag zelf maar ook in termen van 
discriminatieve prikkels  

 

Stimuluscontrole = de effecten van discriminatieve prikkels op operant gedrag: één vorm van discriminatie  

 

Soms leidt differentiële bekrachtiging niet tot discriminatie maar tot generalisatie: de R-Sr-relatie die enkel 
geldig is onder bepaalde voorwaarden heeft ook een invloed wanneer niet aan die voorwaarden voldaan is  

 

Voor elk levend organisme essentieel dat het een goed evenwicht bereikt tussen discriminatie en generalisatie: 

• discriminatie te uitgesproken: gebeurtenissen in één situatie zullen geen invloed hebben op het 
gedrag in zeer gelijkende situaties  

• generalisatie te uitgesproken: gebeurtenis in één situatie zal een invloed hebben op totaal 
verschillende situaties  

 

Verschillende vormen van stimuluscontrole:  

• controle door een enkelvoudige stimulus/nonrelational responding  
o drukken op een hendel (R) gevolgd door voedsel (Sr) als lichtje brandt (Sd) à door training 

zal lichtje aanleiding geven tot respons  
o één prikkel controleert het gedrag als gevolg van het voorafgaandelijk ervaren van de Sd:R-Sr-

contingentie  
• non-arbitrarily applicable relational responding  

o gedrag bepaald door een relatie tussen twee prikkels  
o op linker- of rechterknop drukken om bekrachtiger te krijgen  

§ trainingsfase: 2 sets van stimuli à drukken op linkerknop gevolgd door bekrachtiger 
als linkerstimulus onderaan identiek is aan stimulus bovenaan (idem rechts)  

§ als gevolg van trainingsprocedure zullen deelnemers steeds vaker de beloonde 
responsen stellen 

§ mogelijk dat dit gedrag enkel onder controle staat van bovenste stimulus = 
nonrelational responding  

§ testfase: stimuli die niet werden aangeboden tijdens de leerfase à kiezen vaker 
voor de linker- dan voor de rechterrespons à gedrag niet onder controle van de 
bovenste stimulus, maar van de relatie tussen de bovenste en onderste stimuli  

o relational responding, omdat operant gedrag onder controle staat van een relatie tussen 
stimuli à aflijning van responsklasse op basis van relationeel kenmerk  

o non-arbitrarily applicable relational responding, omdat het steunt op de relatie tussen fysieke 
kenmerken van twee stimuli  

o niet arbitrair: fysieke kenmerken zijn eigen aan elke individuele stimulus  
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• arbitrarily applicable relational responding  
o gedrag onder controle van de relatie tussen stimuli  
o arbitrair, omdat ze los staat van de fysieke kenmerken van de prikkels à men gedraagt zich 

alsof twee prikkels op een bepaalde manier gerelateerd zijn  
o fenomeen van stimulusequivalentie: stimuli aangeboden die random gekozen zijn  

§ trainingsfase: leren om bij sample stimulus * te kiezen voor stimulus ù en bij sample 
ù te kiezen voor stimulus %  

§ testfase: kiezen tussen linker- en rechterknop bij sample ù en sample * à mensen 
kiezen in de testfase bij ù voor * en bij * kiezen ze %  

§ deelnemers gedragen zich alsof ze denken dat * hoort bij ù en ù hoort bij %  
§ relatie “hoort bij” is symmetrisch en transitief  

o wellicht is het maken van keuzes tijdens de trainingsfase al voldoende om te handelen alsof 
bepaalde stimuli bij elkaar horen  

o onderzoek doet vermoeden dat enkel mensen in staat zijn om zich te gedragen alsof stimuli 
op een bepaalde manier gerelateerd zijn  

o taalgebruik bij mensen = complexe vorm van arbitrarily applicable relational responding  

 

 

3 MENTALE-PROCESTHEORIEËN  

Doel: verklaren van functionele kennis operante conditionering  

 

Twee types:  

• associatieve modellen  
o S-R-modellen  
o R-Sr-, Sd-Sr-modellen  

• propositionele modellen  
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3.1 ASSOCIATIEVE MODELLEN  

Effect van Sd: R-Sr verbanden op gedrag wordt gemedieerd door associaties  

 

 

Twee types van associaties:  

• S-R 
• R-Sr en Sd-Sr  

 

3.1.1 S-R-MODELLEN  

DE KERN VAN S-R-MODELLEN  

Leren: het verwerven van een soort interne structuur die bestaat uit een associatie tussen het sensorische 
centrum van de stimulus en het motorische centrum van de respons  

 

Niet leren over Sr, maar door Sr (door de Sr wordt de Sd een oorzaak van R, Sr zorgt er enkel voor dat associatie 
gemaakt wordt)  

 

R-Sr-verklaring (teleologisch) vermijden omdat “echte” oorzaken van gedrag aanwezig moeten zijn à enkel Sd 
kan oorzaak zijn van R (Sr is er pas na R) = mechanistische S-R-visie (contiguous causation vs functional 
causation)  

 

HET TWEEFACTORENMODEL VAN MOWRER  

Ontsnappings- en vermijdingsleren: R leidt tot afwezigheid negatieve Sr  

• resulteert in bekrachtiging (toename frequentie R)  
• concreet: shuttlebox à als licht, dan schok  

o eerst ontspanning als schok 
o dan vermijding als licht  

 

Maar hoe kan afwezigheid Sr effect hebben? 

• is probleem voor S-R want aanwezigheid Sr is nodig voor versterken S-R-relatie  
• bij ontsnappen is er Sr (stoppen van iets negatief)  
• bij vermijden is er geen Sr à uitdoving (opnieuw overgaan in ontsnappingsgedrag)  



 77 

Mowrer: tweefactorentheorie van vermijdingsleren à twee S-R-relaties gevormd  

• eerst een Pavloviaanse S-R-associatie gevormd die gebaseerd is op contiguïteit tussen de Sd en de Sr 
à hierdoor zal Sd reacties uitlokken de aanvankelijk enkel door de Sr werd ontlokt (vrees)  

• daarnaast operante S-R-associatie gevormd die het resultat is van het feit dat stellen van R in de 
context van de Sd leidt tot positieve resultaten  

o in ontsnappingsfase: belangrijkste positieve resultaat van R = stoppen van de Sr 
o in vermijdingsfase: positief resultaat van R = stoppen geconditioneerde angst die de Sd 

ontlokt (omdat door R de Sd niet meer aanwezig is)  

à omwille van KC is er een bekrachtigend element (Sr) tijdens vermijding  

 

Essentie: door KC neemt stoppen van vrees de functie van de Sr over als bron van bekrachtiging  

 

 

(blijvend) succes tweefactorenmodel: stoppen van vrees als bron van bekrachtiging à fear of fear  

 

Problemen tweefactorenmodel:  

• geconditioneerde vrees zou moeten uitdoven en dus ook vermijdingdgedrag uitdoven à stoppen 
vrees als Sr is maar tijdelijke oplossing  

• problemen met S-R-verklaring klassieke conditionering (vb CR verschilt van UR)  

 

ALGEMENE EVALUATIE VAN S-R-MODELLEN  

Colwill & Rescorla: proefdieren zullen een gedrag dat leidt tot een positieve prikkel niet meer stellen nadat de 
positieve prikkel negatief is geworden à toont aan dar operante conditionering gebaseerd is op kennis over de 
Sr (Sr-revaluatie heeft effect) >< S-R-modellen  

 

Onder bepaalde voorwaarden hebben veranderingen in de Sr geen invloed op geconditioneerd gedrag:  

• habits  
• moeilijk om te bestuderen omdat het vaststellen van habits gebaseerd is op het niet vinden van een 

impact van veranderingen in een Sr 
• nulbevindingen wijzen niet steeds op het bestaan van habits à misschien was verandering te zwak of 

wordt het gedrag niet gestuurd door die Sr  
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McFarlane:  

• plaatste rat in bad met water waarin het leerde om naar een bepaalde plaats te zwemmen waar het 
een bekrachtiger kreeg  

• daarna bad geledigd à rat wandelde naar locatie waar het eerder de bekrachtiger kreeg  
• rat leerde dus over de locatie waar het een bekrachtiger kon krijgen  

 

3.1.2 R-SR- EN SD-SR-MODELLEN  

Volgens R-Sr-modellen: operante conditionering gemedieerd door de sterkte van de associatie tussen de 
representatie van het gedrag en de representatie van de uitkomsten van het gedrag  

• indien R geassocieerd is met positieve Sr à stijging frequentie R  
• indien R geassocieerd is met negatieve Sr à daling frequentie R  

 

Niet duidelijk hoe R-Sr-associaties invloed kunnen hebben op gedrag 

 

Maar weinig uitgewerkte R-Sr-modellen:  

• studie KC is makkelijker  
• geloof dat vorming R-Sr = vorming S-S  

 

Maar R-Sr is niet voldoende: ze zeggen niets over de belangrijke rol die Sds spelen in operante conditionering 

 

R-Sr-model zonder Sd:  

 

 

Hoe kan Sd invloed hebben in R-Sr-model?  

• Veronderstellen dat de invloed van R-Sr-associaties op het gedrag gemoduleerd wordt door Sd-
representaties  

o feature positive: excitatorische associatie tussen R en Sr waardoor activatie van Sr kan leiden 
tot activatie van R, maar associatie enkel actief wanneer de Sd afwezig is  



 79 

 

o feature negative: excitatorische associatie tussen Sr en R die steeds actief is, maar effect 
tegengewerkt door inhibitorische associatie die enkel actief is wanneer de Sd aanwezig is  

 

• invloed Sd via een associatie tussen de Sd en de Sr  
o aanbieding van de SD kan via de Sd-Sr-associatie leiden tot de activatie van de Sr-

representatie 
o deze activatie leidt tot activatie van de representatie van R  

 

Denken kan leiden tot actie: omwille van een bepaalde prikkel in de omgeving denk je aan een andere prikkel, 
wat leidt tot een tendens om gedrag te stellen dat resulteert in die prikkel à ideomotortheorie (Sd à Sr à R)  

 

Verleden:  

 

 

Dickinson (2012): combinatie Sd-R en R-Sr  

• Sd à R à Sr à R  
• eerste stap: samengaan van een Sd en een R resulteert in het vormen van S-R-associaties  
• wanneer er ook R-Sr-associaties gevormd zijn, kan activatie van de R-representatie op zijn beurt leiden 

tot activatie van de Sr-representatie  
• = combinatie habit (sterke Sd-R) en doelgericht gedrag (sterke R-Sr: drukken om voedsel te krijgen)  

 

Model van Dickinson: elegante verklaring voor veel functionele kennis 

• wanneer Sd-R-associatie heel sterk is, kan een gedrag ontlokt worden puur op basis van de aanbieding 
van de Sd, zelfs als het gedrag niet (meer) leidt tot een waardevolle Sr  

• in situaties waarin Sd-R-associatie niet sterk genoeg is om op zich te leiden tot gedrag, kan het wel 
leiden tot een gedragstendens die versterkt kan worden wanneer het gekoppeld is aan een Sr die op 
dat moment waardevol is voor het organisme  
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3.2 PROPOSITIONELE MODELLEN  

3.2.1 DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN  

Achterliggende idee: mensen en andere dieren proberen te achterhalen onder welke voorwaarden hun gedrag 
een invloed heeft op de omgeving à formuleren van specifieke hypotheses en op basis van alle beschikbare 
evidentie evalueren welke hypotheses waar zijn  

 

Gedrag afhankelijk van proposities over R-Sr-relaties die men als waar beschouwt  

 

Vb Lovibond: vermijdingsleren  

• rat krijgt schk in ruimte A tenzij het naar andere ruimte B loopt  
• rat zal twee proposities leren 

o in ruimte A (Sd) krijg ik een schok (Sr)  
o ik kan de schok (Sr) vermijden door naar een andere ruimte te lopen ®  

• dier verwerft propositie over de relaties tussen stimuli én propositie over de relatie tussen gedrag en 
stimuli à gebruikt proposities om te beslissen welk gedrag het best stelt  

 

3.2.2 ALGEMENE EVALUATIE VAN PROPOSITIONELE MODELLEN  

Volgens propositionele modellen is operante conditionering een vorm van causaal leren:  

• organismes vormen proposities over de gevolgen van hun gedrag  
• zelfs baby’s zijn in staat om te begrijpen welke prikkels in de omgeving veroorzaakt worden door hun 

eigen gedrag  

 

Belangrijk voordeel: proposities kunnen niet enkel vatten dat er een relatie is tussen twee prikkels of tussen 
een gedrag en een prikkel, maar ook hoe de twee elementen gerelateerd zijn  

• voor organisme: belangrijk om te weten wat aard is van relaties in omgeving  
• past ook goed bij arbitrarily applicable relational responding: mensen zijn in staat om stimuli op veel 

verschillende manieren met elkaar te relateren  

 

Propositionele modellen kunnen ook verklaring bieden voor irrationeel gedrag:  

• foutieve proposities: als men vertrekt van foute premissen, dan zal men ook komen tot foutieve 
conclusies  

• foutieve conclusies: mensen kunnen redeneren, maar ze maken ook fouten in hun redeneringen  
• automatische effecten van oude proposities: als men heel vaak tot een bepaalde conclusie is 

gekomen, kan die conclusie zich automatisch aan je opdringen, zelfs in situaties waar die conclusie 
misschien niet meer correct is  
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4 DOORDENKERS  

4.1 COLWILL EN RESCORLA  

Aan welke bevinding rond klassieke KC doet bevinding rond invloed veranderingen in kenmerken van Sr je 
denken?  

• US-revaluatie  
• toont aan dat de representatie van de Sr betrokken is in operante conditionering 

 

4.2 BOLLES  

Hoe kan je verklaren dat Sd nog altijd angst zal ontlokken, zelfs na langdurige periodes van succesvolle 
vermijding? à mogelijke overwegingen: 

• veronderstel dat Sd-Sr-associaties worden bepaald door associatief proces zoals beschreven door 
Rescorla en Wagner  

• tijdens eerste (ontsnappings)fase van het experiment ontstaan er sterke Sd-Sr-associatie à wanneer 
Sd aangoden wordt, leidt dit tot sterke verwachting van Sr  

• indien vermijdingsgedrag gesteld wordt, treedt Sr niet op à verwachtingsdiscrepantie  
• doen alsof R een CS is 

o ontsnappingstrials = A+-trials waarbij A = Sd en + = aanwezigheid negatieve Sr  
o vermijdingstrials = AX+ waarbij X = vermijdingsgedrag 

• op AX-trials zal de sterkte van de Sd-Sr-associatie afnemen, maar zal nooit volledig verdwijnen à stuk 
verwachtingsdiscrepantie op AX-trials omgezet in inhibitorische R-Sr-relatie  

• zolang Sd alleen aanwezig is, zal die dus blijven leiden tot de verwachting van de Sr 

à aanwezigheid van R op de trials waarop Sr niet optreedt, leidt dus tot bescherming van de associatieve 
sterkte van de Sd-Sr-relatie  
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TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE: HET 
GEBRUIK VAN LEERPRINCIPES VOOR HET 
BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN 
INDIVIDUEN, GROEPEN EN 
SAMENLEVINGEN  
1 INLEIDING: VAN EXPERIMENT TOT TOEPASSING  

Factoren die invloed hebben op gedrag van eerder eenvoudige organismes hebben vaak ook een invloed op het 
gedrag van meer complex dieren  

 

Concepten kunnen ook ingezet worden voor het bevorderen van het welzijn van mensen:  

• ontwikkelingsstoornissen  
• gedrag in economische context  
• functioneren en welzijn van werknemers  
• vormen van het gedrag van ouders en leerkrachten 
• drugs- en alcoholmisbruik inperken in de context van verslavingen  
• behandeling van fobieën, paniek- en angststoornissen, chronische pijn, psychose en depressie  

 

Leerpsychologische kennis kan niet enkel toegepast worden op het niveau van één individu, maar ook op het 
niveau van groepen  

 

2 EEN FUNCTIONELE KIJK OP GEDRAGSVERANDERING  

2.1 TOEGEPASTE GEDRAGSANALYSE  

Toepgepaste leerpsychologie: interventies en technologieën ontwikkelen die specifieke vormen van gedrag in 
de echte wereld kunnen veranderen  

 

Kan op twee manieren:  

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

• via het beïnvloeden van de mentale processen die het effect van regulariteiten op gedrag mediëren 
(toegepaste cognitieve leerpsychologie)  
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Toegepaste gedragsanalyse: wetenschappelijke studie van gedragsverandering op basis van leerprincipes  

• focus op gedrag  
• gebaseerd op de overtuiging dat leerprincipes ons kunnen helpen om gedrag te begrijpen  
• men zal op basis van leerprincipes interventies ontwikkelen die gedrag beïnvloeden  

o focus op manipuleren van de omgeving  
o functionele analyse van het gedrag dat men beoogt te veranderen: identificeren van de 

gebeurtenissen die voorafgaan aan (antecedenten) en volgen op (consequenties) het 
doelgedrag  

o bepalen wat gewenste uitkomst is en hoe de interventie er zal uitzien à gedragscontract  
o niet enkel aandacht besteed aan het reduceren van probleemgedrag, maar ook aan het tot 

stand brengen van alternatief gedrag  

 

Functionele analyse:  

• gedrag dat we willen veranderen identificeren  
• baseline bepalen  
• de ABCs bepalen (antecedenten, gedrag, consequenties) 
• functie van ABCs bepalen  
• contingenties veranderen en impact bepalen  
• generalisatietraining  

 

2.2 DE EFFECTIVITEIT VAN ABA-INTERVENTIES TESTEN  

Nagaan of interventie gewerkt heeft bij toegepaste functionele leerpsychologie: single-subjectdesigns à 
gedrag van een individu voor de interventie (controleconditie) vergeleken met het gedrag van datzelfde 
individu tijdens de interventie  

 

ABAB-designs:  

• krachtige methode om causale relaties tussen antecedenten (Sd), gedrag (R) en consequenties vast te 
stellen  

• afwisselen tussen een basislijn zonder interventie (A-fase) en een testcontext met interventie (B-fase)  
• tijdens A-fase ga je gedrag herhaaldelijk meten om basislijn te bepalen voorafgaand aan de interventie  
• in de B-fase wordt de relatie tussen omgeving en gedrag gemanipuleerd en wordt het gedrag dan 

herhaaldelijk gemeten  
• als er een verandering optreedt in het doelgedrag en als de interventie verantwoordelijk is voor deze 

verandering, dan zou een terugkeer naar de A-fase ervoor moeten zorgen dat het gedrag terugvalt op 
basislijnniveau à B-fase herintroduceren zou ervoor moeten zorgen dat het gedrag weer verandert  

 

2.3 GENERALISATIETRAINING  

Eenmaal doelgedrag geïdentificeerd en gewijzigd is: ervoor zorgen dat de wijzigingen niet beperkt blijven tot 
één specifieke uiting van het gedrag in één specifieke context of op één specifiek tijdstip  
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Generalisatie op drie manieren maximaliseren:  

• stimulusgeneralisatie: zodat een variëteit aan stimuli en contexten een invloed hebben op het gedrag 
• responsgeneralisatie: zodat de gedragsverandering uitbreidt naar gerelateerde responsen  
• gedragshandhaving: zodat de gedragsverandering blijft duren wanneer de contingenties van de 

interventie weggelaten worden  

 

3 HET VORMEN VAN HET GEDRAG VAN INDIVIDUEN  

Gedragsmanipulatie houdt het volgende in:  

• het uitvoeren van een functionele analyse om te identificeren welke aspecten van de omgeving 
bestaand gedrag veroorzaken en instandhouden  

• het manipuleren van deze contingenties om nieuw gedrag tot stand te brengen  
• het generaliseren van het nieuwe gedrag over stimuli, responsen en contexten heen  

 

3.1 ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN  

Één van de grote successen van ABA: het heeft geleid tot interventies die het leven van personen met 
ontwikkelingsstoornissen aanzienlijk verbeteren  

 

Drie kernklachten autismespectrumstoornis:  

• bemoeilijkte communicatie, zoals repetitieve spraakpatronen en vertraagde of bemoeilijkte 
taalontwikkeling 

• stoornissen in sociale interacties, zoals weinig oogcontact, sociale relaties of emotionele 
wederkerigheid  

• abnormale gedragspatronen, zoals beperkte, repetitieve of stereotype interesses  

 

Zonder behandeling: langetermijnprognose ontmoedigend  

 

Vroege en intensieve gedragsinterventies (EIBI’s): ABA-procedures voor het behandelen van vele met ASS 
geassocieerde gedragsproblemen  

• doen het vaak beter dan niet-specifieke of eclectische behandelingen binnen dit domein  
• omvattend, hiërarchisch geordend leerplan dat toegepast wordt over verschillende jaren heen en 

ontwikkeld om het globaal functioneren van het kind te verbeteren  
• omvat meestal functionele analyse van het doelgedrag, het opstellen van een gedragscontract, 

implementatie van de interventie en training voor generalisatie en persistentie  
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Doelwit van EIBI’s: taalstoornissen  

• capaciteit van individu om gedachten en gevoelens te communiceren is cruciaal  
• natuurlijke omgevingstraining 

o Sr-vormende ingrepen (establishing operations) om functionele taalvaardigheden aan te 
leren  

o generalisatie is ingebouwd in de training zodat er meer kans is dat de gewenste verbale 
responsen optreden in verschillende contexten  

o gebaseerd op theorie over verbaal gedrag van Skinner: doel om individu niet enkel te doen 
reageren op hoe een woord klinkt of eruit ziet, maar ook op de antecedenten en 
consequenten  

 

3.2 PSYCHISCH LIJDEN  

3.2.1 TRADITIONELE GEDRAGSTHERAPIE  

Gedragstherapie: vorm van therapie die gebaseerd is op het idee dat de oorzak en oplossing voor vele klinische 
problemen zich bevinden in de relatie tussen omgeving en gedrag  

 

Benadering gericht op het veranderen van de omgevingsfactoren die maladaptief gedrag voorafgaan, 
uitlokken, versterken of in stand houden  

 

Verloop therapie:  

• functionele analyse waarbij problematiek van patiënt beschreven wordt in termen van abstracte 
leerprincipes  

• geïndividualiseerd behandelingsplan  

 

Doeltreffendheid interventie bepalen: vergelijking tussen metingen van het probleemgedrag voor de 
behandeling en de mate van probleemgedragingen tijdens en na de behandeling  

 

Twee populaire procedures:  

• systematische desensitisatie: hiërarchie van situaties gecreëerd, gaande van licht angstopwekkende 
situaties tot hoog angstopwekkende situaties om op die manier angst te doen afnemen door middel 
van het paren van de beangstigende stimulus met relaxatie  

• exposuretechnieken: patiënt gradueel blootgesteld aan bevreesde gebeurtenis zelf, met als doel de 
angstrespons te doen afnemen  
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3.2.2 COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

Meer besef dat interne toestanden geïncorporeerd moesten worden in de handeling omdat deze factoren een 
sterke invloed lijken uit te oefenen op gedrag à omgeving meer centraal in klinische praktijk  

 

Aandacht op mentale niveau: op cognitieve vertekeningen die verondersteld werden te mediëren tussen 
omgeving en gedrag  

 

Achterliggende idee: cognitieve vertekeningen zijn de oorzaak van maladaptief gedrag en deze fouten kunnen 
worden opgelost door ze te detecteren, corrigeren of elimineren  

 

Eerst: focus op manieren om kernovertuigingen te herstructureren en heroverwegen  

 

Later: elementen van gedrags- en cognitieve therapie gecombineerd  

 

3.2.3 MEER RECENTE ONTWIKKELINGEN  

Beperkingen van cognitieve gedragstherapie à hernieuwde interesse in de omgevingsfactoren die een invloed 
hebben op zowel overt als covert gedrag  

 

Twee kernideeën bij opkomende therapeutische benaderingen:  

• 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  

à bekrachtiging brede, flexibele en efficiënte gedragsrepertoires d.m.v. het gebruik van leerprincipes  

 

Meeste therapieën leggen nadruk NIET op veranderen van iemands gedachten en gevoelens, maar WEL 
aandacht op welke functies die gedachten en gevoelens hebben voor het individu en hoe de omgeving die 
functies veroorzaakt en instandhoudt  

 

3.2.4 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  
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3.3 MIDDELENMISBRUIK  

Empirische studies tonen aan dat het nuttig is om drugsverslaving te beschouwen als een operant gedrag en 
druggebruik als een specifiek type operant à dynamische competitie tussen de bekrachtigende (of 
bestraffende) consequenties van druggebruik versus abstinentie  

 

Mate waarin mensen zichzelf drugs toedienen hangt af van:  

• bekrachtigingsschema’s  
• de mate waarin andere compatibele responsen bekrachtigd worden (DRO) 
• de omvang van de bekrachtiger 
• het tijdsverloop tussen respons en bekrachtiger  

 

Ontwikkeling van contingentiemanagementbehandelingen: abstinentie-bekrachtigingsinterventies à  

bekrachtigen het niet gebruiken van drugs  

 

“Deposit contracting procedures”: mensen doen een aanbetaling van een som geld voor de start van het 
programma à som terugverdienen op voorwaarde dat er vermindering in druginname wordt vastgesteld  

 

Twee problemen:  

• veel individuen weigeren om een abstinentieprogramma op te starten  
• na succesvolle behandeling treedt er vaal herval op  

 

Oplossingen:  

• er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan voor de behandeling effectief zal zijn voor velen  
• mogelijk dat de abstinentiebekrachtigingsinterventies gecombineerd moeten worden met andere 

interventies die aangehouden worden over lange tijdsperiodes om hun effectiviteit te behouden  

 

4 VAN INDIVIDUEN NAAR GROEPEN  

Individuen maken deel uit van kleine groepen, die op hun beurt behoren tot grotere groepen, die opnieuw deel 
uitmaken van nog grotere groepen, enzovoort   

 

Het zou mogelijk moeten zijn om op de omgeving in te grijpen en zo gezondheid en geluk op het groepsniveau 
te bevorderen  
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Gebruiken van leerprincipes om interventies op te stellen die leiden tot “nurturing environments”: veel vormen 
van probleemgedrag vloeien voort uit ons onvermogen om te zorgen dat mensen in omgevingen kunnen leven 
die het welzijn van henzelf en anderen bevorderen  

 

4.1 “NURTURING” GEZINNEN  

Gezinsomgeving = context waarvan de meeste mensen deel uitmaken en die vanaf de allerjongste leeftijd een 
adaptieve of maladaptieve invloed kan uitoefenen  

 

Toenemend bewijs dat als moeders tijdens de zwangerschap stresserende ervaringen doormaken, dit tot 
epigenetische processen kan leiden die de kans vergroten dat hun nakomelingen overdreven waakzaam en snel 
agressief zullen worden  

 

In toxische omgevingen gaan ouders hardvochtig en inconsistent om met ongewenst gedrag, wat de kans 
verhoogt dat zij en hun kinderen kwaadaardige, wrede en zelfs gevaarlijke interactievormen ontwikkelen  

 

Belangrijke interactievorm = dwingende gedragspatronen à “dwang” (coercion) wordt gedefinieerd als het 
controleren van gedrag via 

• bestraffing of dreiging met bestraffing  
• negatieve bekrachtiging die bestaat uit het wegnemen van een bestraffer  

 

Studie van Patterson (1982):  

• meer conflicten in gezinnen met agressieve kinderen en die conflicten worden anders aangepakt dan 
in andere gezinnen  

• dwingende ouder-kindinteractie waarbij ouder kind vraagt om bepaalde activiteit uit te voeren en kind 
aversief reageert in hoop deze activiteit te kunnen vermijden à als kind hierin slaagt, gebeuren er 
twee dingen  

o het feit dat de gevraagde activiteit succesvol vermeden wordt (Sr), bekrachtigt de aversieve 
reactie (R) van het kind  

o de beëindiging van deze aversieve reactie (Sr) bekrachtigt het terugtrekkingsgedrag (R) van 
de ouder  

 

Gezinsleden zullen zich gedragen op manieren die hun contact met aversieve stimuli verminderen:  

• familieleden zullen aan elkaar aversieve prikkels blijven toedienen om ongewenst gedrag tot een 
minimum te beperken  

• kan op lange termijn nefast zijn à dwingende patronen die binnen gezin aangeleerd worden, voorzien 
agressieve kinderen van agressief gedragsrepertoire en gebrekkige prosociale vaardigheden  

• problemen op school 
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• ouders geven het op om hun gedrag nog te monitoren of grenzen te stellen, waardoor ze vrijgelaten 
worden om op te trekken met agressieve leeftijdsgenoten  

• op volwassen leeftijd 
o meer geneigd om conflicten met hun partners uit te lokken 
o meer geneigd om door een echtscheiding te gaan  
o meer geneigd om kinderen met gelijkaardige problemen op te voeden  

 

Dwingende gedragspatronen aanpakken binnen de familiale context:  

• contingenties installeren die prosociale interacties bekrachtigen en cycli van dwang tussen ouders en 
kinderen opbreken  

• “behavioral parent training”: contingenties voor ouder en kind zo ingericht dat ze het gedrag van het 
kind positief zouden moeten beïnvloeden  

• leert ouders dat ze moeten vermijden om ongewenst gedrag te bestraffen met dwingend gedrag  
• als alternatief worden ze getraind om gewenst gedrag te bekrachtigen en gebruik te maken van time-

outs en uitleg  
• nieuwe ouderschapsinterventies die niet enkel focussen op directe contingenties, maar ook op verbaal 

gedrag dat de kern uitmaakt van veel gezinsinteracties  

 

4.2 “NURTURING” SCHOLEN  

Voor nurturing omgeving zelfde aanpak als bij gezinnen:  

• impact van dwang minimaliseren à leerkrachten schenken vaak meer aandacht aan 
probleemstudenten dan aan studenten die zich goed gedragen omdat  

o probleemstudenten de les verstoren  
o deze aanpak bekrachtigd wordt  

• ook louter aandacht besteden aan probleemgedrag kan gedrag student bekrachtigen à vicieuze cirkel  

 

Ervaren leerkrachten vermijden valsstrik en leren hoe ze positieve bekrachtiging moeten gebruiken om 
gewenst gedrag te doen toenemen en ongewenst gedrag te reduceren  

 

Good Behavior Game:  

• leerkracht specifieert welke types gedrag bekrachtigd zullen worden  
• leerkracht verduidelijkt ook welke soorten gedrag incompatibel zijn met die doelen en wat de 

gevolgen zullen zijn als men dit gedrag stelt  
• van beide types gedrag worden voorbeelden aangeboden  
• leerkracht implementeert spelregels op sommige momenten, maar niet op andere  
• kinderen ingedeeld in groepen: groep met laagste aantal strafpunten krijgt toegang tot bekrachtiger  
• scorebord  
• kan lln motiveren om samen te werken en reduceert storend gedrag bij lln en stress bij leerkracht  
• kinderen lopen minder kans om in adolescentie gearresteerd te worden of te beginnen roken, en om 

verslaafd te geraken aan drugs, suïcidaal te zijn of misdaden te plegen in hun volwassen leven  
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Leerpsychologie kan ons ook helpen om de snelheid en kwantiteit van de leerervaring zelf te bevorderen:  

• goede opleiding traint leerlingen om 
o verschillende simpele vaardigheden te combineren en toe te passen om meer complexe 

problemen op te lossen  
o die vaardigheden over de tijd heen te behouden  
o ze te generaliseren naar andere situaties en problemen  

• “direct onderwijs”: contingentiegebaseerde methode  
o functionele analyse gemaakt om de huidige capaciteiten van een leerling m.b.t. bepaalde 

lesinhoud te bepalen à indelen in bepaalde groep  
o lesaanpak focust op beheersing vaardigheden waarbij onderwijs begint met bepaalde vaar-

digheden en slechts verder gaat naar andere wanneer lln kunnen demonstreren dat ze zich 
de eerste vaardigheden eigen hebben gemaakt  

• directe onderwijsprogramma’s vereisen meesterschap van alle activiteiten en alle inhoud  
• leerlingen komen doorgaans snel in contact met sterke bekrachtiger: gevoel van competentie  
• stijging in schoolse vaardigheden, cognitieve vermogens en affectieve uitkomsten  

 

Beter gedrag op niveau van school vormgeven: Positive Behavioral Intention and Support  

• men bekrachtigt consistent gewenst gedrag en implementeert contingenties die probleemgedrag 
moeten inperken  

• begint met functionele analyse die zich richt op 3 verschillende niveau’s (individu, klaslokaal en school)  
o op elk niveau worden verwachtingen m.b.t. gedrag geformuleerd en bekrachtigers toegekend 

aan studenten die een deze verwachtingen voldoen  
o strategie gespecifieerd om met probleemgedrag om te gaan indien het voorkomt  

• interventie leidt tot minder schorsingen, betere schoolprestaties, minder gevallen van lastigvallen en 
pesten en meer prosociaal gedrag 

 

5 ANDERE TOEPASSINGEN  

Klimaatverandering:  

• we hebben nog drie opties 
o het probleem zoveel mogelijk inperken (mitigation) 
o onszelf aanpassen (adapt) 
o de gevolgen ondergaan (suffer)  

• gedrag dat leidt tot klimaatopwarming is afhankelijk van de antecedenten en consequenten van dat 
gedrag, niet enkel op het niveau van het individu, maar ook op het niveau van ondernemingen, 
regeringen en de maatschappij 

 

Studie van keuzegedrag:  

• impact bekrachtigers neemt af naarmate meer tijd verloopt tussen gedrag en aanbieding bekrachtiger  
• veel van de gedragingen die nefast zijn voor het klimaat hebben onmiddellijke positieve gevolgen  
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• als we gedrag willen veranderen, installeren we best nieuwe contingenties waardoor gedrag leidt tot 
onmiddellijke negatieve gevolgen en waardoor onmiddellijke negatieve gevolgen van minder 
schadelijk gedrag worden weggenomen  

 

Belangrijke tekortkoming van literatuur rond leren is de exclusieve focus op het gedrag van het individu en het 
gebrek aan aandacht voor de grotere systemen waarin het individu is ingebed  

• ook gedrag van organisaties is afhankelijk van antecedenten en consequenten  
• vanuit leerpsychologische kennis kunnen we dus ook begrijpen waarom organisaties zo traag zijn in 

het nemen van de maatregelen om de klimaatverandering in te perken: vaak zijn de onmiddellijke 
gevolgen van deze maatregelen negatief en zijn de positieve gevolgen pas tastbaar op lange termijn  

• individuele consumenten kunnen het gedrag van bedrijven sturen via koopgedrag  
• gezien veel bedrijven de aanpak van de klimaatverandering zien als iets dat op korte termijn de winst 

doet dalen, zie je vaak dat bedrijven maatregelen tegen klimaatverandering proberen te verhinderen  

 

Wanneer we gedrag organisaties willen veranderen, moeten we contingenties creëren die milieuvriendelijke 
maatregelen van deze organisaties bekrachtigen of milieuonvriendelijke maatregelen bestraffen  

 

Skinner: waarom handelen mensen niet op een manier die de wereld kan redden? 

• omdat we tekortschieten in onze analyse van de problemen en van de mogelijkheden om de omgeving 
te veranderen  

• we moeten de contingenties blootleggen die het gedrag van individuen, groepen en hele 
samenlevingen in stand houden, alsook deze contingenties aanpassen zodat ze resulteren in meer 
aangepast gedrag  

 

6 TOEGEPASTE COGNITIEVE LEERPSYCHOLOGIE  

Niet veel interventies die rechtstreeks voortkomen uit cognitieve leertheorieën: uitzondering = 
contextafhankelijke inhibitorische associaties 

• idee dat (inhibitorisch) leren tijdens extinctie een functie is van verwachtingsdiscrepantie  
• onderzocht of exposuretherapie versterkt kan worden door de vrees die patiënten intieel ervaren 

tijdens exposure te laten toenemen  

 

Weinig indirecte bijdragen van cognitieve leertheorieën tot het oplossen van problemen in de reële wereld  

 

Twee mogelijke redenen: 

• we zijn een aantal toepassingen van de cognitieve leertheorie vergeten  



 92 

• als zou blijken dat inderdaad weinig interventies voortkomen uit cognitieve leertheorieën, dan leidt dit 
tot conclusie dat deze theorieën uitermate geschikt zijn om vragen over mechanismen te genereren, 
maar relatief ongeschikt zijn om tot oplossingen te komen voor problemen in de reële wereld  

 

7 PSYCHOLOOG ÉN INGENIEUR: EEN FUNCTIONEEL-COGNITIEF PAD NAAR SUCCES  

Zeer weinig interactie tussen functionele en cognitieve leerpsychologen, maar toepassngen van de 
leerpsychologie zouden gebaat zijn bij meer interactie tussen onderzoekers uit deze tradities  

• toegepaste waarde cognitieve benadering zou kunnen toenemen als er meer geïnvesteerd wordt in 
het nadenken over hoe deze theorieën gelinkt zijn aan problemen in de reële wereld  

• cognitieve theorieën kunnen het toegepast werk van functionele onderzoekers inspireren  

 

In mate van mogelijke moeten alle onderzoekers gedragsfenomenen die ze bestuderen beschrijven in abstract-
functionele termen à het te verklaren fenomeen wordt onderscheiden van mogelijke mentale verklaringen  

 

8 DOORDENKERS  

8.1 HEBBEN WE DE FUNTIONELE BENADERING ECHT NODIG?  

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

 
Argument: functionele en cognitieve kennis over leren kan men toch scheiden. à Te vaak wordt functionele en 
cognitieve kennis over leren vermengd. Bv. Zelden of nooit wordt onderscheid gemaakt tussen bekrachtigers 
en beloningen alsook worden effecten vaak benoemd in termen van potentiële mentale procesverklaringen, 
wat leidt tot misverstanden.  

 
Argument: verklaren functionele verklaringen weldegelijk iets? à afhankelijk van doelen die men als weten-
schapper nastreeft. Functionele en cognitieve leerpsychologen hebben ander wetenschappelijk doel. Functio-
nele wetenschappers willen gedrag voorspellen en beïnvloeden, terwijl cognitieve wetenschappers willen we-
ten via welke mentale processen elementen in omgeving invloed kunnen hebben op gedrag. Als waarde van 
functionele benadering enkel beoordeeld wordt in termen die cognitieve verklaringen genereren, dan is  waar-
de functionele benadering inderdaad beperkt want benadering is hierop niet gericht.  

 

8.2 HEBBEN WE DE COGNITIEVE BENADERING ECHT NODIG?   

Het antwoord wordt bepaald door de doelen die we nastreven en de waarden die we als wetenschapper 
dragen (zie ook hierboven). Vanuit dit perspectief is er een assymetrische relatie tussen de functionele en 
cognitieve leerpsychologie: een functionele benadering is mogelijk zonder de cognitieve benadering, maar de 
cognitieve benadering kan niet bestaan zonder functionele kennis. 


