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Leerpsychologie 
Wat is leren en hoe kan men leren bestuderen? 

Wat is leren? 

Fylogenetische adaptatie = aanpassing van diersoorten aan hun omgeving over 

verschillende generaties heen (evolutietheorie) 

Ontogenetische adaptatie = aanpassing van individuele organismes tijdens het leven van 

het organisme (leerpsychologie) 

Twee voorwaarden voor leren als effect: 

• Observeerbare verandering in gedrag tijdens het leven 

• Te wijten aan regelmatigheden in de omgeving 

Moeilijkheden bij het toepassen van de definitie van leren 

Een regelmatigheid heeft niet noodzakelijk een onmiddellijk effect op gedrag. 

Er bestaat onenigheid over wat wordt verstaan onder “gedrag”. Wij hanteren een brede 

definitie die elke observeerbare respons omvat door het willekeurig zenuwstelsel, het 

onwillekeurig zenuwstelsel, neuronale processen of ook responsen die enkel observeerbaar 

zijn door het organisme zelf (bv. een gedachte). 

Leren is een effect. Men moet dus veronderstellen dat een bepaalde regelmatigheid in de 

omgeving de oorzaak is van de verandering in gedrag. Causale relaties kunnen echter niet 

rechtstreeks geobserveerd worden. 

Types van regelmatigheden in de omgeving 

Regelmatigheden in de omgeving omvatten steeds meer dan één gebeurtenis op één 

moment. 

• Regelmatigheden in het voorkomen van één bepaalde prikkel, bv. een aantal 

keer voedsel aanbieden 

• Regelmatigheden in het samen voorkomen van twee prikkels, bv. een 

gebeurtenis waarin voedsel steeds voorkomt in een bepaalde ruimte 

• Regelmatigheden in het samen voorkomen van een prikkel en een gedrag, bv. je 

krijgt voedsel als je op de knop van een automaat drukt 

Types van leren 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding = verandering in gedrag als gevolg van 

een regelmatigheid in het aanbieden van één prikkel, waarbij “niet-contingent” verwijst naar 

prikkelaanbiedingen die een effect hebben ongeacht de verbanden met andere 

gebeurtenissen 

Klassieke conditionering = verandering in het gedrag agv het samen voorkomen van twee 

of meerdere prikkels, bv. Pavlov 

Operante conditionering = verandering in gedrag agv het samen voorkomen van een 

gedrag en een prikkel, bv. Skinner: beloning en straf 
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Gemodereerde leereffecten = effect van één regelmatigheid in de omgeving hangt af van 

andere regelmatigheden in de omgeving, bv. sensory pre-conditioning 

 

T1: A + B 

T2: B + US → R 

T3: A → R 

Metaregelmatigheden = meerdere regelmatigheden gelijktijdig aanwezig in een bepaalde 

situatie, bv. relational matching-to-sample 

 

Elk paar kan je beschouwen als een regelmatigheid. Er is echter ook een regelmatigheid in 

het voorkomen van de stimulusparen: de relatie tss het samplepaar komt steeds overeen 

met de relatie tss één van de andere paren. 

Leerpsychologie is een experimentele wetenschap omdat experimentele controle nodig is 

om te bepalen of er leren is opgetreden en, zo ja, welke vorm van leren is opgetreden. 

Procedures = datgene wat de onderzoeker doet, objectief 

Effect = het resultaat van de procedure, men moet kunnen beargumenteren dat een 

regelmatigheid de oorzaak is van de geobserveerde verandering in gedrag 

Doelen van leerpsychologie: 

• Functionele benadering = omgevingsfactoren beschrijven die een invloed hebben 

op leren 

• Cognitieve benadering = mentale processen te beschrijven waardoor 

regelmatigheden in de omgeving een invloed hebben op gedrag 

Functionele benadering 

Leerpsychologen zullen experimenten uitvoeren waarin ze op een meer gecontroleerde wijze 

rechtstreeks kunnen ingrijpen in de omgeving van organismes. Zo kunnen ze allerlei 

aspecten van leerprocedures manipuleren.  

Ze kunnen bepalen of en in welke mate een regelmatigheid in de omgeving een impact heeft 

op gedrag. Dit zijn de potentiële moderatoren. 

 

 

5 types moderatoren: 
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• De aard van de stimuli en gedragingen die gebruikt worden om de regelmatigheid in 

stand te brengen, bv. een toon met een bepaalde frequentie, duur, volume,... 

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

regelmatigheid vast te stellen, bv. willekeurig, onwillekeurig, neuronaal,... 

• De eigenschappen van het organisme waarvan het gedrag geobserveerd wordt, 

bv. eventuele schade aan de hersenen, kleurenblindheid,... 

• De aard van de bredere context, bv. ruimte, secundaire taak,... 

• De aard van de regelmatigheid, bv. regelmatigheden in de aanwezigheid van één 

prikkel, twee prikkels, een prikkel en gedrag,... 

Wetenschappers willen meer bereiken dan het louter genereren van kennis over individuele 

moderatoren. Men wil ook komen tot meer abstracte kennis die breed toepasbaar is, ook in 

nieuwe situaties. 

Men streeft naar algemeen toepasbare kennis op basis van individuele empirische 

omgeving. Ze doen dit via abstractie, door studies te vereenvoudigen/veralgemenen. Het laat 

hen toe gedrag te voorspellen en beïnvloeden. 

Cognitieve benadering 

Daar waar de functionele benadering gaat over het beschrijven van leren, gaat de cognitieve 

benadering over het verklaren. 

Ze veronderstellen dat regelmatigheden in de omgeving via mentale processen leiden tot 

mentale inhouden (representaties) die dan de directe oorzaken zijn van de verandering in 

gedrag. Mentale processen mediëren leren. Mediatoren zijn de noodzakelijke oorzakelijke 

schakel tss de regelmatigheid in de omgeving en de verandering in gedrag. 

Functionele leerpsychologen: moderatoren  

Cognitieve leerpsychologen: mediatoren 

 

Een sterk punt van cognitieve theorieën is dat ze meestal abstract zijn. Ze zijn actief in 

allerlei situaties en breed inzetbaar, ook in nieuwe situaties. Binnen de cognitieve 

leerpsychologie zijn de mentale mechanismes breed toepasbaar terwijl binnen de functionele 

leerpsychologie de functionele concepten en principes breed toepasbaar zijn. 

Een cognitieve leerpsycholoog wil ook begrijpen hoe regelmatigheden leiden tot 

veranderingen in gedrag. Kennis over de organismes kan ook een belangrijke meerwaarde 

bieden bij het voorspellen en beïnvloeden van gedrag. 
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Belangrijke beperkingen aan verklaringen in termen van mentale mechanismes: niet 

rechtstreeks observeerbaar 

→ om te weten te komen wat de mentale oorzaken zijn van een gedrag moet je gedrag 

    observeren waarvan je zeker bent wat de mentale oorzaken zijn van dat gedrag 

→ catch 22 

Het fenomeen van latent leren is niets speciaals voor een functionele leerpsycholoog. Het 

verandert niets aan het feit dat de verandering in gedrag afhankelijk is van de 

regelmatigheden in de omgeving. 

Voor een cognitieve leerpsycholoog is het fenomeen van latent leren wel heel belangrijk. Bij 

latent leren kunnen de regelmatigheden niet de onmiddellijke oorzaak zijn want de 

verandering in gedrag vindt plaats op een later moment waarop die regelmatigheden niet 

meer aanwezig zijn → bewijs voor het bestaan van mentale representaties 

 Explanandum  
= datgene wat verklaard moet 

worden 

Explanans  
= datgene waarmee verklaard wordt 

Functioneel Gedrag Regelmatigheden in de omgeving 

Cognitief Leren Mentale processen 
→ andere doelstellingen 

Een goede mentale proces theorie heeft een hoge heuristische waarde (het kan bestaande 

functionele kennis verklaren). Hoe meer functionele kennis we hebben, hoe beter we in staat 

zijn om mentale proces theorieën te evalueren en met elkaar te vergelijken. 

Ook cognitieve leerpsychologen voeren experimenten uit waarbij ze factoren in de omgeving 

manipuleren, die ze gebruiken voor het testen van cognitieve theorieën over mentale 

processen. De benadering van een onderzoeker wordt dus bepaald door zijn of haar doelen 

en niet alleen door wat de onderzoeker feitelijk doet. 

Functionele leerpsychologen hebben meer te bieden dan louter hun data. Ook de abstracte 

concepten en principes die ze gebruiken kunnen nuttig zijn voor cognitieve psychologen. 

Door het testen van voorspellingen die afgeleid worden uit mentale proces theorieën, komen 

we tot nieuwe kennis over de voorwaarden waaronder leren optreedt, wat op zijn beurt kan 

bijdragen tot een verfijning van abstracte functionele concepten en principes. 

 

Deze wisselwerking kan echter alleen succesvol zijn indien de niveaus duidelijk 

onderscheiden worden, bv. wann men leereffecten gaat definiëren in termen van mentale 

processen. 

Een dergelijke mentale proces definitie heeft belangrijke nadelen: 

• Het wordt moeilijk om klassieke conditionering te bestuderen: het volstaat niet om 

vast te stellen dat verbanden in de omgeving leiden tot een verandering in gedrag. 
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Men moet ook aantonen dat het effect van de verbanden in de omgeving gemedieerd 

wordt door het vormen van associaties in het geheugen. Het zou moeilijk zijn om vast 

te stellen dat mentale representaties aanwezig zijn. 

• Theorieën over mentale oorzaken veranderen vaak, omdat men ontdekt dat er iets 

niet aan klopt. Maar het feit dat een theorie over een fenomeen verkeerd is, wil niet 

zeggen dat het fenomeen niet bestaat. 

Leren definiëren als een effect (en dus niet als procedure of mentaal proces) laat ons dus toe 

om een wisselwerking tot stand te brengen tss functionele en cognitieve benadering van 

leren. 

De functioneel-cognitieve visie ligt aan de basis van onze leerstof. 

  



6 
 

Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 

De aard van de stimuli 

Habituatie is een effect dat trager is voor affectieve beelden dan voor neutrale beelden. De 

biologische relevantie van een prikkel is dus belangrijk. Het kan ook zijn dat men even snel 

habitueert aan een angstkreet dan aan een controle prikkel, maar dat de habituatie voor de 

angstkreet sneller verdwijnt en meer context afhankelijk is dan de habituatie aan de controle 

prikkel. 

Sensitisatie = effect van toename in intensiteit van een reactie agv herhaaldelijk aanbieden 

van een prikkel 

Generalisatie van habituatie = de effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn 

niet beperkt tot de prikkel die wordt aangeboden 

De aard van het geobserveerde gedrag 

Mere exposure effect = wat oorspronkelijk aangenaam (onaangenaam) is, wordt omwille 

van voortdurende herhaling eerst aangenamer (onaangenamer), maar uiteindelijk 

onaangenaam (aangenaam) 

De effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen zijn niet beperkt tot de reacties die 

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

contingente prikkelaanbiedingen. Zo kan men de invloed van een verband tss twee prikkels 

op gedrag verminderen door een van die twee prikkels alleen aan te bieden. 

De oriëntatie respons (OR) is het geheel van verschillende reacties die gericht lijken op het 

onderzoek van nieuwe en potentieel belangrijke prikkels in de omgeving. Deze investigatory 

reaction of “wat is het?”-respons omvat willekeurig gedrag, onwillekeurig gedrag en 

neuronaal gedrag. Herhaalde prikkelaanbieding kan verschillende effecten hebben op de 

verschillende componenten van de OR. Zo blijkt de hartslagfrequentie het snelst te dalen agv 

habituatie, er treedt bijna geen habituatie op in EEG,... → getwijfeld aan het nut om de OR te 

zien als één unitaire respons. 

De verschillende componenten van de OR worden bepaald door verschillende aspecten in 

de omgeving. 

De eigenschappen van het organisme 

De leefwereld van het organisme is van belang, wat deels ook bepaald is door genetische 

factoren.  

Wat voor een bepaald organisme biologisch relevant is, is dat daarom niet voor een ander 

organisme. 

Ook tss individuen zijn er verschillen in snelheid van habituatie, die o.a. samenhangen met 

obesitas, migraine en psychiatrische stoornissen. 

De invloed van de bredere context 

De aandacht wegrichten van prikkels versnelt de habituatie. 

Kenmerken van niet-contingente prikkelaanbieding 

De frequentie waarmee de prikkel wordt aangeboden is belangrijk. Niet enkel de eerste 

aanbieding, maar elke aanbieding heeft een effect. 
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Dishabituatie = habituatie kan teniet gedaan worden, bv. door het aanbieden van een 

onverwachte prikkel 

Dishabituatie toont aan dat de oorspronkelijke daling in de intensiteit niet te wijten is aan een 

verandering in het gedragsreportorium. Het is tevens een verklaring voor waarom mensen 

meer eten van gevarieerde maaltijden. 

Wann er weinig generalisatie is van de habituatie verklaart dit waarom er altijd nog plaats is 

voor een dessert.  

Er is ook een relatie vastgesteld tss habituatie aan voedsel en obesitas. 

Massed practice = herhaaldelijk zeer kort na elkaar aanbieden 

→ snellere habituatie, minder duurzaam 

Distributed practice = herhaalde malen met langere intervallen 

→ tragere habituatie, duurzamer 

Proces theorieën  

Sokolov’s discrepantiemodel 

→ habituatie van de oriëntatiereflex (OR) 

1. Elk organisme bouwt voortdurend een model op van de omgeving waarin het zich 

bevindt. Wanneer er nu een prikkel toegediend wordt die niet opgenomen is binnen 

dit neuronale model, wordt een OR uitgelokt en tegelijkertijd wordt deze nieuwe 

prikkel in het neuronaal model opgenomen. 

2. Na herhaalde aanbiedingen van dezelfde prikkel is er geen discrepantie meer tss de 

input en de stimulus-representatie, 

3. en zal het OR-mechanisme hierdoor worden geïnhibeerd. 

De OR kan ook optreden bij het niet toedienen van een verwachte prikkel. 

 

Beperkingen: 

• De bevinding dat afwezige stimuli een OR kunnen ontlokken is beperkt tot bepaalde 

fysiologische reacties zoals huidgeleiding 

• De heuristische waarde van het model is beperkt: het kan niet verklaren waarom 

habituatie wordt beïnvloed door de aard van de prikkel en de aard van het 

geobserveerd gedrag 

Bradley 

→ habituatie van de oriëntatiereflex (OR) 

Bradley heeft voor de beperkingen van het model van Sokolov een alternatieve theorie 

voorgesteld. 
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Elke prikkel die motivationeel relevant is, zal een OR ontlokken.  

Novelty = nieuwe prikkels kunnen wijzen op een gevaar of een kans 

Significance = prikkels zijn belangrijk voor bepaalde doelen (biologisch of motivationeel) 

Het herhaald aanbieden van een prikkel doet zeer snel de novelty verdwijnen maar verandert 

maar heel traag de betekenis. 

 

Het opponent-proces model van Solomon 

→ effect van herhaalde stimulusaanbieding op de reacties en tegenreacties 

Dynamics of affect = initiële reactie wordt steeds zwakker terwijl de tegenreactie steeds 

sterker zal worden agv het herhaald aanbieden van een prikkel 

Veteran laboratory dogs: aan honden werden regelmatig elektrische schokken gegeven. 

Tijdens hun eerste schok stijgt de hartslagfrequentie. Na de schok daalt de 

hartslagfrequentie even voor dat die terug naar de baseline komt. 

Na habituatie merkt men tijdens de schok geen versnelling van de hartslag meer. De 

vertraging van de hartslag na de schok is veel meer uitgesproken. 

We zien dus aanvankelijk sterke primaire reacties. Het ophouden van de prikkel brengt het 

organisme in een tegengestelde toestand (opponent state). Na herhaalde aanbiedingen 

verminderen deze primaire reacties maar wordt de opponent state nog sterker.  

Het primair a-proces is constant zolang de prikkel duurt en verandert ook niet agv het 

herhaald ervaren van de prikkel. Het wordt enkel bepaald door de aanwezigheid en de 

intensiteit van de prikkel. 

Het tegenovergesteld b-proces is oorspronkelijk vrij zwak en duurt iets langer dan de 

aanbieding van de prikkel. Na herhaalde aanbiedingen krijgt het b-proces een kortere 

latentietijd (wordt vlugger uitgelokt), groeit in sterkte en duurt langer na het ophouden van de 

prikkel. 

De observeerbare emotionele toestand van het organisme is de resultante van de som van 

het a- en b-proces. Als de prikkel een positieve valentie heeft, dan zal b negatief zijn en 

omgekeerd. 
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Het b-proces kan niet enkel uitgelokt worden door het a-proces maar ook door prikkels die 

herhaaldelijk samen voorkomen met het b-proces.  

Prikkels die bv. herhaaldelijk samengaan met druggebruik kunnen het b-proces dus op gang 

brengen. Dit veroorzaakt een craving, die aanleiding kan geven tot het opnieuw gebruiken 

van de drug om zo aan de craving te voldoen. Niet enkel externe prikkels, zoals bepaalde 

ruimtes, maar ook interne prikkels, zoals gevoelens kunnen geassocieerd worden met het b-

proces. 

Indien dezelfde persoon dezelfde hoeveelheid gebruikt in een andere situatie, zal het b-

proces minder sterk zijn en kan dit leiden tot een overdosis. 

Ontwenning in een kliniek (cold turkey) zal op zich niets veranderen aan de associaties tss 

externe prikkels en het b-proces. 

Hoe vaker je een drug toedient, hoe meer andere prikkels er gerelateerd kunnen worden aan 

het b-proces en dus hoe meer het b-proces kan versterkt worden door de aanwezigheid van 

andere prikkels. Mss is het dus helemaal niet nodig om bijkomend te veronderstellen dat het 

b-proces versterkt agv de herhaalde toediening van een drug. Dan zou het dus geen 

voorbeeld zijn van niet-contingente prikkelaanbieding, maar van klassieke conditionering. 
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Klassieke conditionering 

US → UR 

CS + US → UR 

CS → CR 

CSn zijn aangeduid met verschillende letters. De aanwezigheid van een US wordt vaak 

uitgedrukt door het teken + en de afwezigheid van de US door -. 

Men kan salivatie meten zoals in het onderzoek van Pavlov, via chirurgische ingrepen. Of 

zoals Van Gucht werken met watjes in de mond, die het speeksel opvangen. 

De oogknipperreflex bestuderen is echter praktischer, nl. door elektrodes op de oogleden te 

plaatsen en een apparaat te gebruiken die korte luchtstoten toedient in het oog. 

In studies rond vreesconditionering worden reacties onderzocht die wijzen op een negatieve 

emotionele ervaring. Zo kan zweten een indicatie zijn van de opwinding die deel uitmaakt 

van de angstreactie. Hoe vochtiger de huid, hoe groter de huidgeleiding. Hier wordt gewerkt 

met aversieve prikkels als US en neutrale prikkels als CS. 

Geconditioneerde suppressie: men gaat er dan eerst voor zorgen dat het organisme een 

stabiel gedrag stelt. Wann dan een aversieve US wordt aangeboden, gaat het dier stoppen 

omwille van angst. Het gedrag wordt onderdrukt. Wann 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. 

De aard van de stimuli 

Sommige onderzoekers spreken enkel over klassieke conditionering indien de US een 

biologisch relevante prikkel is. Wij hanteren echter de brede definitie van klassieke 

conditionering. 

Observationele conditionering = een observator kijkt naar een model dat een reactie 

vertoont tov een prikkel, er wordt gebruik gemaakt van sociale stimuli 

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

observatie, regelmatigheden waarbij: 

• Het gedrag van een betrokken model één van de elementen is 

• Het gedrag van de observator geen deel uitmaakt van de regelmatigheid 

→ als het gedrag van de observator verandert agv deze regelmatigheid → observationele 

    operante conditionering 

Verschillende vormen van sociaal leren kunnen we dus onderscheiden obv de aard van de 

regelmatigheid die verantwoordelijk is voor de verandering in het gedrag van de observator. 

Sociaal leren kan info bieden over de sociale factoren die ons gedrag beïnvloeden. 

Conditionering via instructies = verbale stimuli kunnen voldoende zijn om een CR tot 

stand te brengen 

Als men bv. een proefpersoon verteld dat een lichtje gevolgd wordt door een elektrische 

schok, zal de pp angst ervaren bij het zien van het lichtje, zelfs als het lichtje en de schok 

nooit samen zijn voorgekomen. 

Instructies kunnen betrekking hebben op verschillende types van regelmatigheden. 
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Opvallende, intense of biologisch relevante stimuli zullen sneller en meer impact hebben op 

gedrag. 

Ook de intrinsieke relatie tss de CS en de US is van belang. Bepaalde relaties worden 

sneller geleerd dan andere relaties, bv. Garcia en Koelling’s aversie leren: 

zoete smaak + lichtgeluid + lithiumchloride → niet meer zoete smaak willen drinken 

zoete smaak + lichtgeluid + schok → niet meer bij het lichtgeluid willen drinken 

Bij appetitieve USn is de emotionele reactie positief en gericht op het vervullen van een 

bepaalde biologische behoefte. 

Aversieve USn ontlokken negatieve emotionele reacties. 

 

1. De US ontlokt aanvankelijk een UR. 

2. Door het paren van de CS en de US 

3. Zal de CS ook de UR ontlokken. De UR wordt daardoor een CR 

→ soms zal de CR echter tegenovergesteld zijn aan de UR, bv. hartslagfrequentie bij 

     cocaïne 

US-revaluatie = veranderingen in de US na conditionering zorgen ervoor dat de US wordt 

ge-her-evalueerd van negatief naar positief, waardoor de CR ook verandert 

Contra- of counterconditionering = veranderingen in de US na conditionering zorgen 

ervoor dat de US wordt ge-her-evalueerd van positief naar negatief, waardoor de CR ook 

verandert 

De aard van het geobserveerde gedrag 

Het is een veel voorkomende misvatting dat verbanden tss prikkels enkel een invloed 

kunnen hebben op autonome reacties van het onwillekeurig zenuwstelsel. Niet enkel 

autonome reacties maar ook willekeurige gedragingen kunnen beïnvloed worden, bv. 

autoshaping = wijziging in willekeurig gedrag agv een verband tss twee prikkels, zonder dat 

het nieuwe gedrag samenhangt met een bepaald resultaat (= niet adaptief, niet nuttig voor 

het vervullen van doelen van het organisme) 

→ als dit gedrag op een of andere manier leidt tot de aanwezigheid van een positief resultaat 

     = operante conditionering 

Preparatorische responsen = responsen die het organisme op een bepaalde wijze 

voorbereiden op de komst van een bepaalde prikkel (niet adaptief) 

Contingentie oordelen = obv de info die wordt aangeboden bij studies over veranderingen 

in oordelen over verbanden, dient de pp een oordeel te vellen over de sterkte van de relatie 

tss de aanwezigheid van een cue en de aanwezigheid van een uitkomst 

Het al dan niet samen aanbieden van prikkels en het nagaan van een verandering in het 

contingentie oordeel stemt dus overeen met de definitie van klassieke conditionering als 

procedure.  

Het optreden van een verandering in het contingentie oordeel agv het al dan niet samen 
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aanbieden van prikkels stemt overeen met de definitie van klassieke conditionering als 

effect. 

Voedsel-allergie paradigma: oordelen over het verband tss het voedsel en de allergische 

reactie worden beïnvloed door de info over het samen voorkomen van voedsel en allergie 

Evaluatieve conditionering = men gaat na onder welke voorwaarden het samen aanbieden 

van prikkels tot een verandering in hoe positief of negatief men die prikkels vindt 

→ evaluatieve reacties worden gemeten via directe bevraging of op indirecte manier via 

     valentie-afhankelijke fysiologische of gedragsmatige responsen 

Beeld-beeldprocedure: 

1. Men laat de pp afbeeldingen evalueren (negatief – neutraal – positief) 

2. Men toont telkens een neutrale afbeelding (CS) samen met een positieve of 

negatieve afbeelding (US) 

3. Neutrale afbeeldingen worden nu positiever of negatiever beoordeeld (verandering in 

CR) 

Onbewuste conditionering = vaak is het zo dat een verband tss prikkels in de omgeving 

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

hebben op ander gedrag 

Vanuit een functioneel perspectief gaat onderzoek rond onbewust leren louter over het feit 

dat verschillende types gedrag op een verschillende wijze kunnen beïnvloed worden door 

regelmatigheden in de omgeving. 

Voor cognitieve psychologen blijft de vraag bestaan of conditionering onbewust kan 

optreden. 

Hoewel wij niet uitsluiten dat conditionering onder bepaalde voorwaarden onbewust kan 

optreden, lijkt het ons toch dat conditionering vaak contingentie-bewustzijn vereist.  

Wat zijn die voorwaarden? 

→ procedures nodig waarmee we onbewuste conditionering op een betrouwbare en 

    ondubbelzinnige manier kunnen aantonen. 

De eigenschappen van het organisme 

Effecten van verbanden tss prikkels lijken op te treden bij bijna alle diersoorten. Gezien de 

grote verschillen tss deze diersoorten, lijkt het onwss dat klassieke conditionering steeds 

gebaseerd is op één enkel mechanisme. We moeten voorzichtig zijn wann we kennis over 

conditionering bij de ene diersoort generaliseren naar een andere diersoort. 

De gelijkenissen die bestaan zijn wellicht het gevolg van het feit dat verschillende diersoorten 

geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen in hun leefwereld. Vrijwel alle dieren 

zullen klassieke conditionering vertonen onder voorwaarden die de kans op overleven en 

voortplanting bevorderen → convergente evolutie. 

Er zijn ook duidelijke verschillen, zoogdieren zullen bv. sneller verbanden leren tss smaak 

van voedsel en misselijkheid, terwijl vogels een relatie tss kleur en misselijkheid sneller lijken 

te leren. Selectiviteit in het leren is reeds van bij de geboorte aanwezig en genetisch 

bepaald. 

Ecologische validiteit = je moet CSn en USn stimuli nemen die in de natuurlijke omgeving 

ook samen kunnen voorkomen, bv. Domjan: kwartels met een vrouwelijk hoofd zijn seksueel 

relevanter dan een kwartel zonder hoofd 
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Adaptieve conditioneringseffecten = de nadruk ligt niet op hoe conditionering als 

procedure de reactie tov de CS verandert, maar hoe conditionering invloed heeft op de 

reactie tov de US, dus veranderingen in de UR 

De invloed van de bredere context 

Een secundaire taak die de aandacht weg richt van het verband tss de CS en de US zal 

klassieke conditionering minder sterk maken. Een secundaire taak die de aandacht richt op 

het verband tss de CS en de US zal klassieke conditionering sterker maken. 

Kenmerken van de CS-US relatie en veranderingen in die kenmerken 

Contigue relatie = wann prikkels op minstens één moment samen aanwezig zijn in tijd en 

ruimte 

Contingente relatie = over verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van 

de ene prikkel afhankelijk van de aanwezigheid van een andere prikkel 

Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 

p(US/CS) = probabiliteit van de US gegeven de 

aanwezigheid van de CS 

p(US/~CS) = probabiliteit van de US gegeven de 

afwezigheid van de CS 

∆P = sterkte van het statistische verband 

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

Naarmate de CS en de US meer samen 

voorkomen (a) of niet samen voorkomen (d) zal het 

verband positiever worden. 

Naarmate enkel de CS (b) of enkel de US (c) 

voorkomen, zal het verband negatiever worden. 

Exitatorische conditionering = positieve contingentie = wann p(US/CS) > p(US/~CS) 

Inhibitorische conditionering = negatieve contingentie = wann p(US/CS) < p(US/~CS) 

Wann ∆P = 0 en er dus geen contingente is tss het voorkomen van de CS en de US treedt er 

geen verandering op in het gedrag, zelfs wann de CS en US soms wel samen voorkomen. 

Dit doet vermoeden dat contiguïteit geen voldoende voorwaarde is voor conditionering. 

 

A. Indien men met lange tijdsintervallen werkt, zal men besluiten dat er een perfecte 

contingente is tss de CS en de US. In elk tijdsinterval zullen ze nl. samen voorkomen 

of samen afwezig zijn.  

B. Als men met korte tijdsintervallen werkt moet men echter besluiten dat het verband 

niet perfect is aangezien er tijdsintervallen zijn waarin enkel de CS of de US 

voorkomt.  
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Het berekenen van de contingentie tss twee prikkels is maar mogelijk wann men op artificiële 

wijze een tijdseenheid creëert: wann begint een situatie en wann eindigt een situatie. Maar 

het afbakenen van situaties is altijd arbitrair waardoor het nooit absoluut zeker is hoe men de 

situaties moet afbakenen. 

Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie 

Overshadowing =  

Conditie 1: X+ 

Conditie 2: AX+ 

→ in de 1ste conditie zal de CR tov X sterker zijn 

Blokkering =  

1. A+ 

2. AX+ 

3. X ontlokt zwakke CR 

→ verschillende fases/tijdstippen ipv verschillende condities 

Achterwaartse blokkering =  

1. AX+ 

2. A+ 

3. X ontlokt zwakke CR 

Conditionele contingentie verwijst naar de contingentie tss twee prikkels in situaties waarin 

aan een bepaalde voorwaarde voldaan is. De voorwaarde waaraan voldaan moet zijn is dat 

de situaties enkel verschillen met betrekking tot de aanwezigheid van de CS. 

Conditionele probabiliteit: 

∆Pc = p(O/A.X) – p(O/A.~X) 

p(O/A.X) = a/(a+b) = probabiliteit van de US wann zowel A als X 

aanwezig zijn 

p(O/A.~X) = c/(c+d) = probabiliteit van de US wann enkel A 

aanwezig is 

 

Indirecte verbanden 

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

pas daarna de tweede neutrale prikkel wordt gepaard met de US 

A + B 

B + US → UR 

A → CR 

Hogere orde conditionering = een neutrale prikkel wordt gepaard met de US en vervolgens 

wordt de neutrale prikkel samen aangeboden met een andere neutrale prikkel 

A + US → CR 

B + A → CR 

B → CR 

 

Verbanden tss prikkels zijn niet noodzakelijk onveranderlijk 

Geen verband gevolgd door wel een verband: 

→ verkleinen en vertragen het effect van het verband tss de CS en de US 
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• CS-preexposure = CS herhaaldelijk aanbieden voor de aanbieding van het verband 

tss die CS en een US 

→ 2 andere moderatoren van het effect: 

o Intensiteit en opvallendheid van de CS 

o Statistische contingentie tss de CS en de US 

→ kan ingezet worden in situaties waarin conditionering negatieve effecten 

     kan hebben op het welzijn van mensen 

• US-preexposure = US herhaaldelijk op zich aanbieden voordat de CS met die US 

wordt gepaard 

→ 2 andere moderatoren van het effect 

o Intensiteit en opvallendheid van de US 

o Statistische contingentie tss de CS en de US 

• Afwezigheid van een verband: periode waarin er een statistisch verband is tss een 

CS en een US voorafgegaan door een periode zonder dat er een statistisch verband 

is tss de aanwezigheid van de CS en de US 

→ kunnen leren dat er geen verband bestaat tss prikkels 

Een verband gevolgd door geen verband: 

• CS-postexposure = aanbieden van de CS op zich na de aanbieding van een 

verband tss die CS en een US 

→ om geconditioneerd gedrag te verwijderen 

     → extinctie of uitdoving 

o spontaan herstel = uitdoving is soms niet permanent 

o uitdoving gaat minder snel of treedt zelfs niet op bij biologisch relevante CSn 

o renewal = uitdoving wann ze plaats vinden in een andere context dan deze 

waarin het CS-US verband werd geleerd → organisme terugplaatsen in 

oorspronkelijke leercontext of een nieuwe context → aanbieding van de CS 

lokt onmiddellijk weer CR uit 

→ geconditioneerde veranderingen in valentie zijn veel minder gevoelig aan de 

     effecten van CS-postexposure 

• US-postexposure: effecten van de US-postexposure zijn te wijten aan 

veranderingen in de eigenschappen van de US op zich of veranderingen in het 

verband tss de CS en de US 

• Afwezigheid van een verband:  

o Contingency reversal (omkeren van verbanden) = 

1. A+, B 

2. A, B+ 

→ primacy effect wann eerste verband meer doorweegt (wann CR op A 

     sterker is dan op B) 

→ recency effect wann tweede verband meer invloed heeft 

→ recency effecten worden sterker naarmate men bij het leren van 

     contingentie oordelen tijdens de tweede leerfase vaker om een oordeel 

     vraagt 

De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context, een verband tss twee 

prikkels zal enkel bestaan onder bepaalde voorwaarden 

→ 2 functionele analyses mogelijk: 
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• Occasion setter = het signaal dat aangeeft wann een relatie tss een CS en een US 

wel opgaat 

o Positive occasion setter = prikkel die aangeeft dat de CS-US relatie wel geldig 

is in de aanwezigheid van deze prikkel 

o Negative occasion setter = prikkel die aangeeft dat de CS-US relatie niet 

geldig is in de aanwezigheid van deze prikkel 

• Compound CS = samengestelde CSn, twee verschillende verbanden met elk een 

unieke CS, bv. geluid en licht 

→ CS A (compound prikkel, geluid en licht) wordt wel gevolgd door de US, terwijl CS 

     B (licht) niet gevolgd wordt door de US 

De start van de aanbieding van de CS kan plaatsvinden voor de start van de aanbieding van 

de US (forward of voorwaartse conditioneringsprocedures), simultaan met de start van 

de aanbieding van de US (simultane conditioneringsprocedures) of na de start van de 

aanbieding van de US (backward of achterwaartse conditioneringsprocedures). 

Backward procedures resulteren in kleinere effecten. 

De effecten worden ook kleiner naarmate er meer tijd verstrijkt tss het einde van de 

aanbieding van de CS en het begin van de aanbieding van de US. De invloed van het 

interstimulus interval is echter afhankelijk van de intrinsieke relatie tss de CS en de US. 

Mentale proces theorieën: associatieve modellen 

Het onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van twee prikkels leidt tot de vorming en 

aanpassing van associaties in het geheugen. De verschillende associatieve modellen 

verschillen mbt veronderstellingen over de voorwaarden waaronder associaties gevormd 

worden, de elementen die betrokken zijn in de associatie en de voorwaarden waaronder 

associaties gedrag beïnvloeden. 

 

S-R modellen 

Er wordt een associatie gevormd tss de sensorische representatie van de CS en de 

motorische representatie van de UR. Hierdoor kan de CS ook de UR ontlokken en wordt de 

UR dus een CR. 

Contiguïteit tss CS en UR is een voldoende en noodzakelijke voorwaarde voor het vormen 

van S-R associaties. 

De US is enkel belangrijk om de UR te ontlokken en er zo voor te zorgen dat de CS en UR 

samen voorkomen. Er wordt dus niet geleerd over de US maar door de US. 
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Hogere-orde conditionering 

Algemene evaluatie van S-R modellen, wat ze niet kunnen verklaren: 

• Niet contiguïteit maar contingentie bepaalt of er klassieke conditionering zal optreden 

• Sensoriële pre-conditionering en de invloed van indirecte verbanden op gedrag kan 

niet verklaard worden vanuit de S-R modellen 

→ samen voorkomen van CS en UR is geen noodzakelijke voorwaarde 

• US-revaluatie heeft aangetoond dat veranderingen in de US na conditionering een 

invloed kunnen hebben op gedrag, dit kan men ook niet verklaren 

• Kan niet verklaren dat de CR kan verschillen van de UR 

CS1 + US → CR 

CS2 + CS1 → CR 

CS2 → CR 

→ US-revaluatie heeft dan geen invloed op de mate waarin CS2 een CR uitlokt 

→ relatie tss CS2 en CR blijkt dus wel gebaseerd te zijn op S-R 

S-S modellen 

De aanbieding van de CS zal leiden tot activiatie van de CS representatie. Deze activatie 

verspreidt zich via de CS-US associatie naar de US representatie en ontlokt zo de UR. 

 

Verschil met S-R modellen:  

• Conditionering is wel afhankelijk van kennis over de US 

• Het samengaan van de CS en US is geen noodzakelijke en voldoende voorwaarde 

voor het optreden van conditionering 

→ er moet aan bepaalde cognitieve voorwaarden voldaan zijn 

Algemene evaluatie van S-S modellen, wat ze wel kunnen verklaren:  

• US revaluatie kan verklaard worden; veranderingen in de US representatie kunnen 

leiden tot veranderingen in de CR 

• De nefaste impact van secundaire taken op conditionering; contiguïteit is geen 

voldoende voorwaarde, S-S associaties worden enkel gevormd indien aandacht 

wordt besteed aan de CS en de US 

• Sensoriële preconditionering; tijdens de 1ste fase worden associaties gevormd tss de 

representaties van de twee neutrale prikkels 

→ tijdens de 2de fase wordt een associatie gevormd tss de tweede neutrale prikkel en 

     de US 

→ wann nadien de eerste neutrale prikkel wordt aangeboden, leidt dit tot activatie 

     van de representatie van die prikkel 

→ die activatie verspreidt zich naar de representatie van de tweede neutrale prikkel 

     en daarna naar de representatie van de US waardoor de UR/CR optreedt 
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Het is echter niet helemaal duidelijk hoe S-S modellen verklaren dat de CR en UR van elkaar 

kunnen verschillen. 

Ook het belang van bewuste kennis over de CS-US relatie kan niet zomaar verklaard worden 

vanuit S-S modellen. 

De bewuste verwachting van de US is een necessary gate, een noodzakelijke tussenstap die 

aanwezig moet zijn, vooraleer de S-S associatie kan leiden tot een CR. Dit verklaart echter 

niet waarom bewustzijn van de CS-US relatie in vele situaties noodzakelijk lijkt voor het 

optreden van conditionering. 

Rescorla-Wagner model:  

Het model verschilt van andere associatieve S-S modellen mbt de assumpties over de 

voorwaarden waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden. 

De CR is tov de CS een min of meer directe weergave van de sterkte van de associatie tss 

de representatie van de CS en de US. 

Verwachtingsdiscrepantie: indien de aan- of afwezigheid van de US verwacht werd, zullen 

geen nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande associaties niet 

veranderen. Indien de aan- of afwezigheid van de US onverwacht of verrassend is, zullen 

wel nieuwe associaties gevormd worden en zal de sterkte van bestaande associaties sterk 

veranderen. 

∆VA = αA β (λ – VA) 

∆VA = de verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS (A) 

αA = opvallendheid of intensiteit van de CS 

β = opvallendheid of intensiteit van de US  

λ = de asymptoot van conditionering, de max associatieve sterkte die mogelijk is 

VA = de bestaande associatieve sterkte van de prikkel A 

Conditionering zal des te sterker zijn naarmate er een grote discrepantie is tss λ en VA. 

We kennen meestal volgende waarden toe: 

αA β = 0.5 

λ = 10 

De associatieve sterkte zal meer veranderen bij de eerste aanbiedingen dan bij latere. De 

aanwezigheid van de US is meer verrassend in het begin dan op het einde. 

De verwachting van de US wordt bepaald door alle CSn die op dat moment aanwezig zijn. 

∆VA = αA β (λ – VAX) 

∆VA = αA β (λ + VAX) 

VAX = de som van de bestaande associatieve sterkte van A en X 

De verandering in associatieve sterkte voor CS X zal niet enkel afhankelijk zijn van de 

verwachting die door X wordt ontlokt, maar ook de verwachting die door A wordt ontlokt. 
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Kan blocking verklaren: VA  heeft een hoge waarde agv A+ trials. Hierdoor zal ook VAX een 

hoge waarde hebben en is het verschil tss λ en VAX ook klein, waardoor de associatieve 

sterkte X weinig verandert. Er is weinig verwachtingsdiscrepantie en de X-US associatie zal 

niet gevormd worden 

→ wijst op het falen van leren 

Het Rescorla-Wagner model heeft een hoge heuristische waarde, maar ook predictieve 

waarde. Zo heeft het geleid tot de ontdekking van bv. superconditioning = conditionering 

extra sterk maken door een CS samen aan te bieden met een CS die een negatieve 

associatieve relatie heeft met de US. 

Het model van Wagner en Bouton:  

→ uitdoving is niet te wijten aan het wissen van associaties 

Volgens het Rescorla-Wagner model is uitdoving als effect te wijten aan het feit dat de 

associatieve sterkte van de CS afneemt. Uitdoving is echter niet te wijten aan afleren of 

vergeten, want daarmee kan men renewal niet verklaren. 

Wagner stelde het SOP model voor om dit fenomeen wel te kunnen verklaren. Er kunnen 

twee soorten associaties gevormd worden: 

• Exitatorische associaties zullen in sterkte toenemen wann een CS gevolgd wordt 

door de onverwachte aanwezigheid van een US 

• Inhibitorische relaties zullen in sterkte toenemen wann een CS gevolgd wordt door 

de onverwachte afwezigheid van de US 

De sterkte van beide bepaalt het effect dat de aanbieding van de CS zal hebben op de 

activatie van de US representatie en dus op de sterkte van de CR. 

Omdat exitatorische en inhibitorische associaties gelijktijdig kunnen bestaan, kan de 

betekenis van een CS ambigue zijn. 

Bouton loste deze ambiguïteit op door de context mee in rekening te brengen. 

Deze assumptie biedt wel een verklaring voor effecten zoals renewal: de CS wordt gevolgd 

door de US in een bepaalde context (exitatorische associatie). Deze associatie is context-

onafhankelijk omdat op dit moment de betekenis van de CS nog niet ambigue is. De CS 

wordt dan alleen aangeboden in een andere context (inhibitorische associatie), die wel 

contextafhankelijk is. Het organisme leert dan een uitzondering op de regel. De CS zal geen 

CR ontlokken in de uitdovingscontext, maar nadien wel een CR ontlokken in de 

oorspronkelijke context. 
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Volgens Bouton’s model is uitdoving als procedure dus niet het afleren of vergeten van een 

associatie maar het verwerven van nieuwe kennis over de CS-US relatie. 

Zo kan men ook spontaan herstel verklaren. 

Comparator model van Miller 

→ blocking is niet te wijten aan het falen om te leren 

Volgens het Rescorla-Wagner model kan er enkel geleerd worden over een prikkel op het 

moment dat die wordt aangeboden. Het model kan achterwaartse blokkering dus niet 

verklaren: CR die wordt uitgelokt door X is kleiner indien de AX+ trials gevolgd worden door 

A+ trials dan wann er enkel AX+ trials worden aangeboden. 

1. AX+ 

2. A+ 

3. X ontlokt zwakke CR 

Het comparator model stelt dat het organisme de AX+ trials retrospectief revalueert (= 

achteraf opnieuw evalueren) in het licht van de A+ trials. 

Het enige wat een invloed heeft op de sterkte van de associatie tss de CS en US is het 

aantal keer dat twee prikkels samen voorkomen in tijd en ruimte (contiguïteit). De CRs zijn 

afhankelijk van een vergelijking van de sterkte van verschillende associaties, bv. bij blocking: 

ongeacht of er bijkomend A+ trials zijn en ongeacht of deze voor of na de AX+ trials komen. 

Leren gebeurt op een vrij eenvoudige en onvoorwaardelijke manier. 

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

een vergelijking met andere associaties. Blocking is volgens het comparator model te wijten 

aan het feit dat aangeleerde X-US associatie niet in het gedrag tot uiting komt omdat het 

wordt tegengewerkt door een sterkere A-US associatie. 

Het feit dat er geen CR optreedt wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen associatie gevormd 

is. 

Mentale proces theorieën: propositionele modellen 

Het effect van verbanden in de omgeving op gedrag wordt gezien als zijnde gemedieerd 

door het op niet-automatische wijze vormen en evalueren van de waarheid van proposities 

over verbanden in de omgeving. 
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Proposities hebben twee unieke kenmerken: 

• Een propositie heeft een waarheidsgehalte; een bewering over wat in de omgeving 

aanwezig is, kan juist of fout zijn 

• Proposities over verbanden in de omgeving kunnen niet enkel gaan over de aan- of 

afwezigheid van een verband maar ook over de aard van het verband 

Associaties zijn geen proposities omdat: 

• Een associatie in het geheugen geen bewering is over een verband in de omgeving, 

het is een toestand in het geheugen. Een associatie beweert niets, dus kan men ook 

niet zeggen dat de bewering juist of fout is. 

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

aard van een verband wordt niet gevat door een associatie. 

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

hypothese juist is op een niet-automatische manier. Ze zijn zich bewust van de proposities 

die ze vormen en evalueren en ze doen moeite om die proposities te evalueren. 

Algemene evaluatie van propositionele modellen: 

• Invloed van stimulus kenmerken en intrinsieke relatie 

o Hoe snel men een bepaalde relatie ontdekt, hangt af van de eigenschappen 

van de CS, US en de intrinsieke relatie tss de CS en US. Men zal meer 

gemotiveerd zijn om verbanden met belangrijke USn te ontdekken. Men zal 

sneller verbanden detecteren met opvallende CSn. Een verband is ook 

makkelijker te detecteren indien er redenen zijn om te vermoeden dat dergelijk 

verband zou bestaan. 

o Organismes gebruiken dus alle kennis die ze al verworven hebben om nieuwe 

verbanden in de omgeving te ontdekken 

• Contingentie-bewustzijn is belangrijk (itt associatieve modellen) 

• Klassieke conditionering is een algemeen fenomeen dat optreedt in verschillende 

organismes 

• Secundaire taken hebben een belangrijke impact op klassieke conditionering 

o Het kost moeite om hypotheses te formuleren en te toetsen 

• Klassieke conditionering kan ook onwillekeurig gedrag beïnvloeden 

o Gedrag hoeft geen rationeel logisch gevolg te zijn van een propositie over de 

relatie tss prikkels, bv. autoshaping. Het is mogelijk dat rationele 

propositionele kennis kan leiden tot irrationeel gedrag. 

o Het is niet mogelijk om gedrag perfect te voorspellen obv propositionele 

kennis indien men niet alle andere determinanten van gedrag kent. 

De modellen hebben een hoge heuristische en predictieve waarde. 

Blokkering is volgens de propositionele modellen het gevolg van causaal redeneren. 

Blokkering treedt enkel op als A en X mogelijke oorzaken waren van de US maar niet indien 

de US een mogelijke oorzaak was van A en X. 

Blokkering zou enkel optreden indien men veronderstelt dat de effecten van twee oorzaken 

additief zijn. 

Submaximale conditie: US heeft zowel op de A+ trials als op de AX+ trials een intensiteit van 

10 op 20  

→ blokkering vastgesteld: pp waren van mening dat er geen verband was tss X en de US 

Maximale conditie: intensiteit van de US op de A+ en AX+ trials heeft telkens een waarde 

van 10 op 10  
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→ A alleen heeft al het maximale effect  

→ ceiling effect maakt het onmogelijk om conclusies te trekken over de relatie tss X en US  

→ geen blokkering vastgesteld 

Terwijl associatieve theorieën vaak geformuleerd zijn in termen van heel precieze 

mathematische formules, zijn bestaande propositionele modellen niet meer dan een aantal 

verbaal geformuleerde ideeën over de aard van de mentale processen en representaties die 

leren mediëren. Dit gebrek aan precisie bemoeilijkt het formuleren van eenduidige 

voorspellingen maar ook het vermogen om propositionele modellen empirisch te weerleggen. 
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Operante conditionering 

Operante conditionering is een effect van regelmatigheid in het voorkomen van gedrag en 

prikkels in de omgeving. 

Drie termen van de drie-termen-contingentie 

De discriminatieve stimulus Sd, het gedrag R en het resultaat van het gedrag Sr 

Sd + R → Sr 

Wordt ook wel de A-B-C contingentie genoemd, waarbij: 

A = antecedent (Sd) 

B = behavior (R) 

C = consequent (Sr) 

Sd: 

• Op het descriptieve niveau is een Sd simpelweg een gebeurtenis die aangeeft of er 

een R gevolgd zal worden door een bepaalde Sr. Een prikkel die discrimineert tss 

situaties waarin de R-Sr relatie opgaat en situaties waarin die relatie niet opgaat. Een 

Sd kan ook meerdere prikkels omvatten of verwijzen naar een stimulusklasse. 

• Op het functionele niveau spreken we over een Sd wann deze prikkel effectief een 

bepaalde invloed heeft op het gedrag omwille van zijn rol in de procedure. 

→ het is dus mogelijk dat een stimulus descriptief wordt gezien als een Sd maar dat het 

     niet functioneert als een Sd 

R: 

• Op het descriptieve niveau stellen we vast dat operante condiotioneringsprocedures 

altijd gericht zijn op de studie van gedrag dat een bepaalde impact heeft op de 

omgeving. Het kan ook gaan om een bepaalde opeenvolging van individuele 

gedragingen, een klasse van gedragingen. 

• Op het functionele niveau spreken we van een operant gedrag wann het gedrag 

effectief beïnvloed wordt door een bepaalde uitkomst van het gedrag 

→ respons klasse wordt steeds descriptief gedefinieerd 

→ operante klasse wordt enkel gebruikt op functionele niveau 

Sr: 

• Op descriptief vlak is elke gebeurtenis die afhankelijk is van een gedrag een Sr. Een 

Sr kan bestaan uit meerdere prikkels, de afwezigheid van een prikkel of een klasse 

van prikkels. 

• Op functioneel niveau spreekt men van een Sr wann de stimulus effectief een invloed 

heeft op het gedrag omwille van de R-Sr relatie. 

→ ook hier is het dus mogelijk dat een prikkel descriptief gezien een Sr is maar dat het 

    niet functioneert als een Sr 

Types van operante conditionering 

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

van gedrag  

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

gedrag 
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Ontsnappingsleren =  

• Subtype van bekrachtiging 

• Negatieve contingentie tss R en Sr die resulteert in een toename van frequentie van 

gedrag 

• Het stellen van R gaat samen met het stoppen of verdwijnen van de Sr 

Vermijdingsleren =  

• Subtype van bekrachtiging 

• Effect waarbij er een negatieve contingentie is tss R en Sr en deze R-Sr relatie 

resulteert in de toename in frequentie van gedrag 

• R gaat samen met het uitblijven van de Sr 

Afzonderlijke trials methoden 

In Thorndike’s experimenten werd een hongerige kat in een houten kist (Sd) geplaatst. Door 

aan een lus te trekken (R) kon de kat het deurtje van de kist openen en zo een lekkere vis 

(Sr) opeten. 

Na verloop van tijd wordt de grote variëteit in gedragingen gereduceerd tot er uiteindelijk nog 

maar één gedrag overblijft. 

Elke trial is hier duidelijk te onderscheiden van de volgende. Elke keer dat de kat het juiste 

gedrag stelt, kan ze uit de kooi en moet ze weer in de kooi geplaatst worden voor de 

volgende trial kan beginnen. Een ander voorbeeld: doolhofmethoden 

Voordeel: de tijd tss twee trials kan exact gemanipuleerd worden  

Nadeel: proefleider moet constant aanwezig zijn en elke trial zelf opnieuw opstarten 

Vrije operante methoden 

Alle responsen worden automatisch geregistreerd en ook het toedienen van de Sr, bv. 

voedsel, kan vooraf geregeld worden, bv. het dier wordt in een Skinner-box geplaatst, vrij om 

te bepalen wann het een operant gedrag stelt. 

Sensory reinforcement = de vaststelling dat de loutere aanbieding van sensoriële prikkels 

op zich bekrachtigend kan werken, bv. Sd: donker lokaal → R: hendel duwen → Sr: licht 

→ hoe belangrijk de Sr is in combinatie met de Sd is ook belangrijk voor het leren van R 

Veranderingen in de intensiteit van de Sd en Sr 

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

biologisch relevant zijn. 

Bestraffing is vooral effectief indien bij de eerste bestraffing een intense aversieve prikkel 

wordt gebruikt. Het initieel gebruik van mild-aversieve prikkels kan zelfs een nefast effect 

hebben. 

Intrinsieke relaties 

R-Sr relatie 

Het is van belang of R behoort tot de klasse van gedragingen die spontaan door de Sr 

worden uitgelokt. Zo is het bijten op een staafje wel compatibel met agressie zoals uitgelokt 

door de mannelijke rivaal maar niet met het ritueel uitgelokt door een vrouwelijke 

stekelbaars. 

Sr bepaalt dus grotendeels wat al dan niet als R kan aangeleerd worden. 
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One-way box: Het vluchten van de eerste kamer naar de tweede kamer tijdens de 

aanbieding van een schok noemen we ontsnappingsgedrag. Na een aantal keer ontsnapt te 

zijn aan de schok door van de eerste naar de tweede kamer te lopen, zal het dier op een 

bepaald moment naar de tweede kamer lopen onmiddellijk nadat het in de eerste kamer is 

geplaatst en dus nog voordat de schok wordt aangeboden. Dit noemen we 

vermijdingsgedrag. 

Sd-R relatie 

Bv. een blauwe of rode stand (Sd) geeft aan of het drukken op de knop (R) gevolgd zal 

worden door het krijgen van koffie (Sr). Mensen leren sneller aan dat drukken op de knop zal 

leiden tot het krijgen van koffie bij de blauwe stand dan bij de rode stand. Dit verschil heeft 

wss te maken met eerdere ervaringen. 

Welke prikkels leiden als Sr tot bekrachtiging of straf?  

Thorndike’s wet van effect 

Aanbieding van Sr zorgt voor een sterkere associatie tss Sd en R. 

Bestaand gedrag kan je in frequentie doen toenemen door het te koppelen aan een positieve 

uitkomst en in frequentie doen dalen door het te koppelen aan een negatieve uitkomst. 

Dit biedt echter geen sluitend antwoord op de vraag welke prikkels zullen fungeren als 

bekrachtigers of als straf omdat het moeilijk vooraf te bepalen is welke prikkels positief of 

negatief zijn. Het heeft ook geen zin om de voorkeur voor een prikkel te bepalen obv zijn 

functie omdat men dan vervalt in een cirkelredenering. 

Hull 

Hull loste dit probleem op door te zeggen dat elk organisme bepaalde drives heeft en ernaar 

streeft om een bevrediging van die behoeftes te bereiken. Prikkels die een bepaalde 

behoefte bevredigen en positief zijn, kunnen dus gebruikt worden als bekrachtigers. 

Dickinson en Balleine 

Men moet ook leren dat de prikkels aan een behoefte voldoen! 

De evaluatieve waarde van prikkels kunnen we definiëren en meten in termen van neuronale 

processen (dopamine in de hersenen meten). Het probleem met deze aanpak is dat het 

uitgaat van de veronderstelling dat het vrijkomen van dopamine een perfecte indicator biedt 

van hoe positief een stimulus is. 

Het principe van Premack: natuurlijke frequentie van gedrag 

Vanuit deze visie wordt één bepaald gedrag gesteld om een ander gedrag te kunnen stellen. 

Indien het stellen van gedrag A de mogelijkheid creëert om een hoger frequent gedrag B 

(gedrag dat men liever stelt) te stellen, dan zal de frequentie van gedrag A toenemen. 

Timberlake en Allison: respons deprivatie model 

Het voedsel verliest zijn bekrachtigende waarde wann het dier zo veel voedsel heeft dat het 

zo vaak kan eten als het wil. Een gedrag zal enkel als Sr functioneren als de situationele 

frequentie van dat gedrag verschilt van de natuurlijke frequentie. 

Straf: het verplicht uitvoeren van een gedrag kan je zien als gedrag waarvan de situationele 

frequentie hoger is dan de natuurlijke frequentie. Indien je een gedrag koppelt aan het 

verplicht uitvoeren van een ander gedrag dan zal het eerste gedrag in frequentie afnemen. 
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Zowel het principe van Premack als het respons deprivatie model staan of vallen met de 

mogelijkheid om de natuurlijke frequentie van gedrag te bepalen, iets wat niet altijd 

eenvoudig lijkt. 

Sr functie kan niet herleid worden tot fysieke Sr kenmerken 

Eenzelfde Sr zal leiden tot bekrachtiging als R een lagere natuurlijke frequentie heeft maar 

niet als R een nog hogere natuurlijke frequentie heeft. 

Je kan het effect van een Sr niet voorspellen zonder rekening te houden met het gedrag 

waarmee het gekoppeld wordt. Zelfs als je R constant houdt, zal het effect van een Sr sterk 

afhankelijk zijn van de specifieke situatie. 

We kunnen proberen te voorspellen wat het effect van een Sr zal zijn obv het effect dat die 

Sr in het verleden had en obv wat we weten over de huidige situatie. Maar de vraag of een 

Sr functioneert als een bekrachtiger of een straf kan enkel met zekerheid na de feiten 

beantwoord worden. 

Veranderingen in de kenmerken van de Sr 

In een eerste conditie wordt lithium toegediend na het drinken maar niet na het eten. In een 

tweede conditie volgt het lithium na het eten maar niet na het drinken. Dieren uit de eerste 

conditie zullen niet meer drinken maar nog wel eten terwijl de dieren uit de tweede groep niet 

meer eten maar nog wel drinken. 

Het gedrag dat leidt tot de aversief geworden Sr wordt minder frequent gesteld dan het 

gedrag dat leidt tot de andere Sr. Het bekrachtigende effect van een R-Sr relatie kan teniet 

gedaan worden door de Sr achteraf aversief te maken. 

Onrechtstreekse conditionering van autonome reacties = via een operant of willekeurig 

gedrag kan controle worden uitgeoefend op autonome reacties, bv. door lopen verhoogt de 

hartslagfrequentie 

Rechtstreekse conditionering van autonome reacties = kan pas worden aangetoond als 

men een invloed via willekeurige gedragingen kan uitschakelen, bv. door het inspuiten van 

bepaalde middelen? 

Biofeedback = hierbij geeft men info over biologische functies en geeft men de persoon de 

opdracht om deze functies te proberen beïnvloeden. Mensen slagen hierin, meestal door 

bepaalde mentale beelden te vormen. Het is niet duidelijk of dit als rechtstreekse of 

onrechtstreekse vorm moet beschouwd worden. 

Verschillende aspecten van gedrag: het belang van de eenheid van gedrag 

Frequentie, kracht, snelheid en alle andere kenmerken van gedrag kunnen beïnvloed worden 

door operante conditioneringsprocedures. 

Wann elke manier van drukken maar één keer wordt beloond, zal men een toename 

vaststellen in de variabiliteit waarmee de rat op de hendel duwt. Organismes die beloond 

worden om creatief te zijn, zullen meer creatief gedrag vertonen. 

Unit of behavior = eenheid van gedrag waarmee je een bepaalde klasse van gedragingen 

aflijnt van andere gedragingen 

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

(omwille van de verschillende kenmerken van één gedrag). De eenheid van gedrag is dus 

cruciaal in het begrijpen van operante conditionering. 

Shaping 
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De eenheid van gedrag kan ook wijzigen over de tijd heen. Op deze manier kan men gedrag 

stelselmatig vorm geven, zelfs tot op het punt dat volledig nieuw gedrag ontstaat. 

Shaping = je vormt of creëert een nieuw gedrag stap voor stap 

Shaping is afhankelijk van de variabiliteit. Het is dankzij variabiliteit in gedrag dat men stap 

per stap kan komen tot een volledig nieuw gedrag. 

De samenhang tss verschillende geconditioneerde veranderingen in gedrag 

Pp moeten zich volgens operante conditionering bewust zijn van het verband tss het gedrag 

en de Sr opdat dit verband gedrag kan beïnvloeden. 

Het taalgebruik van een pp kan men echter beïnvloeden door verbale bekrachtigers te 

geven. Een studie resulteerde in een stijging in de frequentie van het gebruik van 

meervouden door elke keer bij het gebruik van een meervoud “hmm” te zeggen of 

instemmend te knikken. De pp bleken zich totaal niet bewust van de regel die de proefleider 

gebruikte. 

Als men bewustzijn meet, moet men niet enkel nagaan of de pp zich bewust is van de regel 

die de proefleider gebruikt, maar ook van andere, gecorreleerde regels die de pp zouden 

kunnen opmerken en die ook kunnen leiden tot een verandering in gedrag. Zo dachten pp bij 

bovenstaande studie bv. dat de proefleider graag sprak over juwelen, met als gevolg dat ze 

meer gebruik maakten van meervoud door over juwelen te praten. 

Ook operante conditionering kan terug gevonden worden in allerlei levende organismes. 

Toch verschillen diersoorten. Er is dus tezelfdertijd algemeenheid en specificiteit. 

Doordat de genetische code van fruitvliegjes relatief simpel is, is het mogelijk om na te gaan 

welke genen belangrijk zijn voor het optreden van operante conditionering. 

Andere Sd + R → Sr relaties 

Afhankelijk van of er andere gedragingen zijn die ook kunnen leiden tot het krijgen van 

stimuli zal dit leiden tot een invloed op het gedrag. 

Als men gedrag A stelt kan men niet gelijktijdig gedrag B stellen. Welk gedrag men stelt is 

dus niet enkel afhankelijk van de gevolgen van dat gedrag maar ook van de gevolgen van 

ander gedrag dat kan gesteld worden in de bredere context waarin men zich bevindt. 

Differential reinforcement of other behavior (DRO) = frequentie van een gedrag doen 

afnemen door een ander gedrag te bekrachtigen 

→ kan een nuttige aanpak zijn voor het veranderen van gedrag 

Differential outcomes effect (DOE) = je kan leren vergemakkelijken door verscheidenheid 

aan te brengen in de uitkomsten van gedrag, een andere Sr aanbieden na het stellen van het 

ene gedrag dan na het stellen van een ander gedrag 

Sr-vormende ingrepen 

= verwijst naar procedures en aspexten van de bredere context die de bekrachtigende of 

bestraffende impact van een Sr beïnvloeden 

Van sommige ingrepen zoals voedsel-deprivatie kunnen we veronderstellen dat ze reeds 

vanaf de geboorte een Sr-vormende functie hebben. Andere gebeurtenissen daarentegen 

hebben een Sr-vormende functie die aangeleerd is tijdens het leven van het organisme, 

doordat deze gebeurtenissen in het verleden zijn samen voorgekomen met de aanwezigheid 

van bepaalde Srs. 
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Retrospectief effect = de Sr-vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van oude R-Sr 

relaties op het huidig gedrag, bv. er was in het verleden al een relatie aanwezig tss een 

bepaalde winkel en koffie, de geur van koffie versterkt enkel het effect. 

Prospectief effect = de Sr-vormende gebeurtenis bepaalt de mate waarin nieuwe R-Sr 

ervaringen een invloed hebben op gedrag, bv. door de geur van koffie zal het effect van die 

nieuwe ervaring (een winkel binnen gaan en er lekkere koffie vinden) op het later gedrag 

sterker worden. 

Sd functie = geeft aan wann de R-Sr relatie opgaat 

Sr-vormende functie = beïnvloed de bekrachtigende of bestraffende waarde van de Sr, 

maar heeft geen invloed op de R-Sr relatie 

→ eenzelfde prikkel kan soms meerdere functies hebben 

Contingentie is belangrijker dan contiguïteit 

P(Sr/R) = tss de probabiliteit van de Sr, gegeven dat de R gesteld werd 

P(Sr/~R) = de probabiliteit van de Sr wann R niet werd uitgevoerd 

Contingentie tss een R en een Sr: 

P(Sr/R) – P(Sr/~R) 

Vier mogelijke uitkomsten van een gedrag: 

• Toename in de kans op een positieve prikkel (bekrachtiging) 

• Toename in de kans op een negatieve prikkel (straf) 

• Afname in de kans op een positieve prikkel (straf) 

• Afname in de kans op een negatieve prikkel (bekrachtiging) 

 Positieve Sr Negatieve Sr 
Toename Bekrachtiging Straf 
Afname Straf Bekrachtiging 

 

Ontsnappingsgedrag zorgt dat een negatieve prikkel ophoudt. Vermijdingsgedrag is een R 

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

Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie. 

Vier types van partïele bekrachtiging 

Continue bekrachtiging = wann een R steeds gevolgd wordt door een Sr 

Partiële bekrachtiging = men moet beslissen wann een R wel gevolgd wordt door de Sr en 

wann niet 

Fixed ratio (FR) = Sr aanbieden telkens dat een bepaald aantal gedragingen worden 

gesteld, bv. arbeiders een bepaalde hoeveelheid geld geven elke keer zij een bepaald aantal 

producten hebben afgewerkt 

Variabel ratio (VR) = toedienen van de Sr ook afhankelijk van het aantal keer dat een 

gedrag gesteld wordt, maar het aantal keer dat een gedrag gesteld moet worden, variëert 

van moment tot moment, bv. gokapparaten 

Fixed interval (FI) = men bekrachtigt het eerste gedrag dat volgt op een welomschreven 

tijdsinterval, bv. ophalen van salaris 

Variabel interval (VI) = Sr aanbieden na het eerste gedrag dat volgt op een tijdsinterval dat 

variëert van keer op keer, bv. iemand opbellen wann die persoon zijn lijn bezet is 

Partiële bekrachtiging leidt tot meer frequent gedrag dan continue bekrachtiging. 
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Variabele schema’s resulteren in veel regelmatiger gedrag dan vaste schema’s. 

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

De invloed van schema’s van bekrachtiging op keuzegedrag 

Matching law = wann twee gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden (= concurrent 

schedules/gelijktijdige schema’s) volgens een variabel intervalschema, dan bestaat er een 

wetmatigheid tss de relatieve frequentie waarmee een van beide alternatieve gedragingen 

gesteld wordt en het aantal bekrachtigers dat aan elk van de alternatieven is verbonden 

→ frequentie van gedrag A in verhouding tot de frequentie van beide gedragingen 

ℎ𝑜𝑒 𝑣𝑎𝑎𝑘 𝑖𝑘 𝐴 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟

(ℎ𝑜𝑒 𝑣𝑎𝑎𝑘 𝑖𝑘 𝐴 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟 + ℎ𝑜𝑒 𝑣𝑎𝑎𝑘 𝑖𝑘 𝐵 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟)
 

> 0.5 → A vaker uitvoeren dan B 

< 0.5 → B vaker uitvoeren dan A 

De matching law is enkel geldig bij variabele interval schema’s. 

Als de twee gedragingen bekrachtigd worden volgens een fixed ratio schema dan zal het 

organisme enkel het gedrag stellen dat het meest bekrachtigd wordt. 

Concurrent chain procedure =  

Wann je de keuze krijgt tss een kleine en een grote som geld zal je wellicht kiezen voor de 

grote som geld.  

Als de proefdieren een keuze krijgen tss een onmiddellijke kleine hoeveelheid voedsel en 

een uitgestelde grotere hoeveelheid voedsel, lijken ze meestal te kiezen voor de 

onmiddellijke kleine hoeveelheid.  

Als er zowel voor de kleine als voor de grote uitkomst een wachtperiode is, maar deze is 

langer voor de grote dan voor de kleine uitkomst, is er een voorkeur voor de grotere 

beloning. 

Indirecte verbanden 

Tss R en Sr prikkels – Hull: 

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

behoefte 

Secundaire bekrachtigers = prikkels die samen voorkomen met primaire bekrachtigers of 

gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen 

Gedrag kan ook veranderen door het te relateren aan een secundaire bekrachtiger. Dit biedt 

evidentie voor de invloed van indirecte verbanden. 

Geconditioneerde bekrachtiging = bekrachtiging door prikkels die samen zijn 

voorgekomen met primaire berkrachtigers 

Token reinforcers = vorm van secundaire bekrachtigers, prikkels die gebruikt kunnen 

worden om andere bekrachtigers te bekomen, bv. geld 

→ enorm efficiënt middel om gedrag te sturen 

Tss Sd prikkels en R: 

Sd beïnvloed de keuze van R, ook ondanks het feit dat de twee nooit samen voorkomen 

maar enkel indirect gelinkt zijn via een bepaalde Sr. 

Geen verband gevolgd door wel een verband 

• R-preexposure 
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• Sr-preexposure 

• Afwezigheid van contingentie 

o Aangeleerde hulpeloosheid = nefaste invloed van de afwezigheid van een 

R-Sr verband op latere effecten van de aanwezigheid van een R-Sr verband 

o Het leren van een contingentie tss R en Sr is moeilijker wann ze eerst ervaren 

dat hun gedrag geen impact heeft op belangrijke prikkels in hun omgeving 

o Onderzoek gebeurt meestal via yoked design = twee parallelle groepen 

Een R-Sr verband gevolgd door geen verband 

Extinction burst = direct na de start van de uitdovingsprocedure kan er voor een korte 

periode een stijging zijn in de frequentie van R, gaat vaak samen met andere bijwerkingen 

zoals een toegenomen variabiliteit in het gedrag en agressief gedrag 

→ dus ook positief want variabiliteit biedt immers meer mogelijkheden om nieuw gedrag tot 

     stand te brengen 

Wann een gedrag tijdens de eerste fase slechts partieel bekrachtigd wordt, zal het gedrag 

tijdens extinctie minder snel verdwijnen.  

Partial reinforcement extinction effect = extinctie heeft minder effect na partiële 

bekrachtiging dan na continue bekrachtiging 

De aan- of afwezigheid van verbanden afhankelijk van de context 

Net zoals bij occasion setters bij klassieke conditionering maakt men een onderscheid tss: 

Sds die aangeven dat een gedrag zal gevolgd worden door een Sr en Sd die aangeven dat 

een gedrag niet gevolgd zal worden door een Sr. 

Differentiële bekrachtiging = een procedure waarbij een respons (R) onder bepaalde 

voorwaarden gevolgd wordt door een bekrachtiger (Sr) en onder andere voorwaarden niet, 

bv. het gebruik van discriminatieve prikkels (de occasion setters van de operante 

conditionering) 

Soms leidt differentiële bekrachtiging niet tot discriminatie maar tot generalisatie. 

Er zijn verschillende moderatoren van stimulus controle. Deze types verschillen mbt de 

specifieke aspecten van stimuli in de omgeving die het gedrag bepalen. 

Controle door een enkelvoudige stimulus leidt tot nonrelational responding, bv. het 

drukken op een hendel (R) wordt gevolgd door voedsel (Sr) als een lichtje brandt (Sd). 

Non-arbitrarily applicable relational responding (NAARR) = gedrag wordt bepaald door 

een relatie tss twee prikkels, bv. op de linker knop drukken, wordt gevolgd door een 

bekrachtiger als de linker stimulus onderaan identiek is aan de stimulus bovenaan. Het 

drukken op de rechterknop wordt beloond als de rechterstimulus onderaan identiek is aan de 

stimulus bovenaan. 

 

Het gedrag staat niet onder controle van de bovenste stimulus, maar van de relatie tss de 

bovenste en onderste stimuli. 
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De relatie tss de fysieke kenmerken van stimuli is niet-arbitrair in de zin dat de fysieke 

kenmerken eigen zijn aan elke individuele stimulus. 

Bij arbitrarily applicable relational responding (AARR) is 

de relatie wel arbitrair omdat deze los staat van fysieke 

kenmerken van de prikkels. 

Stimulus equivalentie = stimuli aanbieden die random 

gekozen zijn en dus qua fysieke of andere eigenschappen 

niet systematisch gelijkend zijn 

Mensen kiezen in dit soort studies de respons dus niet obv de 

bovenste stimulus alleen, maar ze kiezen voor de respons 

onder de stimulus die “hoort bij” de bovenste stimulus. Ze 

lijken dus te reageren op een veronderstelde relatie tss twee 

prikkels. 

Taalgebruik bij mensen is een complexe vorm van AARR. 

Een papegaai leert niet de betekenis van de klank “Carla” maar enkel om “Carla” te zeggen 

als het meisje binnenkomt. Het gedrag van de papegaai is dus een voorbeeld van 

nonrelational responding. Het gedrag van het kind is een voorbeeld van AARR want het is 

afhankelijk van de veronderstelde arbitraire relatie tss het meisje en de klank “Carla”. 

Meer in het algemeen kan AARR gezien worden als de essentie van het geven van 

betekenis. 

Psychopathologie wordt vooral gezien als een probleem van betekenis geven. 

→ Acceptance Commitment Therapy (ACT) 

→ Relational Frame Theory (RFT) 

Mentale proces theorieën: associatieve modellen 

S-R modellen 

→ associaties tss representaties van stimuli en responsen 

Sr is iets waadoor men leert en niet iets waarover men leert. 

Het twee-factoren model van Mowrer: 

Een shuttle-box is een kooi die ingedeeld is in twee kamers die van elkaar gescheiden 

worden door een wand met onderaan een doorgang. Het proefdier wordt in een van beide 

kamers geplaatst. Na een tijd wordt een lichtje aangeboden dat na bv. 10 sec gevolgd wordt 

door een elektrische schok. Deze schok blijft duren tot het proefdier door de opening naar de 

andere afdeling gaat. 

Ontsnappingsgedrag kan verklaard worden: het stoppen van een negatieve prikkel is een 

positieve uitkomst die kan leiden tot het versterken van de associatie tss de S en R. 

Volgens een S-R theorie zou men dus verwachten dat vermijdingsgedrag weinig stabiel is en 

telkens opnieuw zal overgaan in ontsnappingsgedrag. We zien echter dat vermijdingsgedrag 

vaak heel stabiel is. 

Volgens Mowrer worden er twee S-R relaties geleerd: 

• Pavloviaanse S-R associatie = Sd kan reacties ontlokken die aanvankelijk enkel door 

de Sr werd ontlokt 
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• Operante S-R associatie = het stellen van R in de context van de Sd leidt tot positieve 

resultaten, eindigen van US = Sr → bekrachtiging associatie Sd-R 

In de ontsnappingsfase is het belangrijkste positief resultaat van R het stoppen van de Sr. In 

de vermijdingsfase is dit positief resultaat niet meer aanwezig, maar agv de Pavloviaanse S-

R relatie is er nog steeds een ander positief resultaat. Het stellen van R in de context van de 

Sd leidt immers tot het verwijderen van de Sd en dus tot het stoppen van de 

geconditioneerde angst die de Sd ontlokt. 

Het unieke aspect van het twee-factoren model, nl. de assumptie dat ontsnappen aan 

geconditioneerde vrees kan functioneren als bekrachtiger voor vermijdingsgedrag, is echter 

niet zonder problemen. Allereerst zou de angst die de Sd ontlokt, na verloop van tijd ook 

moeten uitdoven. Hierdoor vervalt ook de tweede bron van bekrachtiging van R en zou dus 

ook R moeten uitdoven. De assumptie van een tweede bron van bekrachtiging stelt het 

probleem enkel uit en biedt geen fundamentele verklaring voor de vaststelling dat 

vermijdingsgedrag niet uitdooft. 

Algemene evaluatie van S-R modellen 

• Deze theorie kan niet het mogelijke verschil tss UR en CR verklaren 

• Volgens S-R modellen speelt kennis over de Sr geen enkele rol in operante 

conditionering, er wordt niet geleerd over de Sr maar door de Sr. Deze redenering 

klopt niet. 

• Men mag echter niet de S-R modellen helemaal verwerpen. Ze verklaren wel habits 

(gewoonten) = gedrag dat niet beïnvloed wordt door veranderingen in zijn uitkomsten 

R-Sr modellen 

Indien R geassocieerd is met een positieve Sr, dan zal de frequentie van het gedrag stijgen. 

Is er een associatie tss R en een negatieve Sr, dan zal de frequentie van het gedrag dalen. 

Merk op dat het niet helemaal duidelijk is hoe R-Sr associaties een invloed kunnen hebben 

op gedrag. Een mogelijkheid is dat activatie van de representatie van een positieve Sr kan 

leiden tot activatie van de representatie van R. Dit laatste kan de kans verhogen dat R 

gesteld zal worden. 

Het is veel eenvoudiger om klassieke conditionering te bestuderen dan operante, omdat men 

veel meer controle heeft over de situatie in klassieke conditioneringsprocedures. Al snel is de 

overtuiging ontstaan dat het vormen van R-Sr associaties gebaseerd is op dezelfde mentale 

processen als het vormen van S-S associaties. 

R-Sr associaties verklaren dat operante conditionering niet bepaald wordt door enkel 

contiguïteit maar door (conditionele) contingentie. Ook Sr-revaluatie kan men verklaren. 

Ze kunnen echter niets zeggen over de belangrijke rol die Sds spelen in operante 

conditionering. 

Een eerste oplossing is te veronderstellen dat de invloed van R-Sr associaties op het gedrag 

gemoduleerd wordt door Sd representaties ≈ associatieve model van Bouton bij klassieke 

conditionering. 

Er is een exitatorische associatie tss R en Sr waardoor activatie van 

de Sr kan leiden tot activatie van R. Deze associatie is dus enkel 

actief wann de Sd aanwezig is. Hierdoor zal R enkel gesteld worden 

als de Sd aanwezig is, maar niet als de Sd afwezig is.  

→ feature positive 
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Er is een exitatorische associatie tss Sr en R, die steeds actief is. Het 

effect van deze exitatorische associatie wordt echter tegengewerkt 

door een inhibitorische associatie die enkel actief is wann de Sd 

aanwezig is. Activatie van de Sr kan daarom leiden tot het stellen van 

de R wann de Sd afwezig is, maar niet wann de Sd aanwezig is.  

→ feature negative 

Sd-Sr modellen 

Een tweede manier waarop een Sd invloed kan uitoefenen binnen R-Sr modellen is via een 

associatie tss de Sd en de Sr. 

De aanbieding van de Sd zal leiden tot de activatie van de Sr representatie. Deze activatie 

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

Ideo-motor theory: 

Colwill en Rescorla toonden aan dat een Sd de selectie van een R kan beïnvloeden zelfs 

wann de Sd en R slechts indirect met elkaar gerelateerd zijn. 

Sd-Sr associaties worden gevormd en de Sd kan, via activatie van de Sr representatie, ook 

de representaties activeren van gedragingen die gerelateerd zijn aan die Sr. Omwille van 

een bepaalde prikkel in de omgeving denk je aan een andere prikkel, wat leidt tot een 

tendens om een gedrag te stellen dat resulteert in die prikkel. 

Sd → Sr → R 

Dickinson: 

Het samengaan van een Sd en een R resulteren in het vormen van S-R associaties. 

Wann er ook R-Sr associaties gevormd zijn, kan activatie van de R representatie op zijn 

beurt leiden tot activatie van de Sr representatie. 

Indien het waardevol is, zal dit de kans verhogen dat er op de hendel wordt geduwd. 

Sd → R → Sr → R 

Wann de Sd-R associatie heel sterk is, kan een gedrag ontlokt worden puur obv de 

aanbieding van de Sd, dus zelfs als het gedrag niet leidt tot een waardevolle Sr. Op die 

manier verklaart het model dus habitueel gedrag. 

In situaties waarin de Sd-R associatie niet sterk genoeg is, zal gedrag enkel optreden indien 

de Sr op dat moment waardevol is voor het organisme. Het kan dus effecten van Sr-

revaluatie verklaren. 

Mentale proces theorieën: propositionele modellen 

Mensen en dieren proberen te achterhalen onder welke voorwaarden hun gedrag een 

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

beschikbare evidentie te evalueren welke hypotheses waar zijn. Obv deze proposities leiden 

ze af welk gedrag de meest gunstige gevolgen heeft. 

Het model van Lovibond 

→ over vermijdingsleren 

Men kan twee proposities leren: 
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• Een propositie over de relaties tss stimuli 

• Een propositie over de relaties tss gedrag en stimuli 

Wann het zich in ruimte A bevindt, zal het naar ruimte B lopen omdat het weet dat dit tot een 

betere uitkomst zal leiden. 

Volgens propositionele modellen vormen organismes proposities over de gevolgen van hun 

gedrag. Operante conditionering is dus een vorm van causaal leren. 

Baby’s lijken duidelijk een onderscheid te maken tss omgevingsveranderingen die ze zelf 

veroorzaken en deze die onafhankelijk van hun gedrag tot stand komen. 

Voordeel van propositionele modellen: kunnen ook weergeven hoe twee elementen 

gerelateerd zijn, kunnen info bevatten over de aard van de relatie tss twee prikkels, past ook 

heel goed bij het fenomeen AARR. 

Soms wordt gesteld dat propositionele modellen enkel een verklaring kunnen bieden voor 

rationeel gedrag. Er zijn echter verschillende redenen waarom organismes toch kunnen 

kiezen voor een gedrag dat objectief gezien niet het meest optimale gedrag is: 

• Foutieve proposities: te wijten aan niet representatieve ervaringen of het krijgen van 

foutieve info van anderen 

• Foutieve conclusies: 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 niet meer correct is 
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Complexe vormen van leren 

Twee types van complex leren 

Gemodereerd leren 

= de impact van een bepaalde standaard regelmatigheid op het gedrag afhankelijk van 

   andere standaard regelmatigheden 

= leren wordt gemodereerd door regelmatigheden in de omgeving 

Pavlovian-to-Instrumental Transfer = stel dat je eerst licht en voedsel samen aanbiedt 

(regelmatigheid in het voorkomen van twee prikkels) en dat daarna het drukken op een 

linkse toets gevolgd wordt door voedsel (regelmatigheid in het voorkomen van gedrag en 

een prikkel). Beide regelmatigheden samen zorgen er dan voor dat achteraf de aanbieding 

van het licht de kans vergroot dat er op de linkse toets gedrukt wordt. 

Gemodereerd leren heeft een hoge heuristische waarde omdat het toelaat te zien dat elk van 

deze fenomenen het resultaat is van samenspel van meerdere afzonderlijke 

regelmatigheden. Het laat ook toe gelijkenissen en verschillen tss deze leerfenomenen meer 

te analyseren. 

Intersecting regularities = ipv elke regelmatigheid apart te beschouwen, kan men de 

combinatie van regelmatigheden zien als een geheel dat meer is dan de som van delen, de 

aparte regelmatigheden hebben één of meer elementen gemeenschappelijk, bv. sensoriële 

preconditionering 

Bij de Pavlovian-to-Instrumental Transfer wordt de intersecting regularity gevormd door een 

stimulus-stimulus relatie en een gedrag-stimulus relatie die een stimulus gemeenschappelijk 

hebben. 

Gemodereerd leren heeft ook een predictieve waarde. Het wijst immers op de mogelijkheid 

dat allerlei soorten intersecting regularities een invloed hebben op gedrag. 

Bij het zien van een positief beeld moesten pp op een eerste toets duwen waarna ze een 

eerste neutrale Chinese letter zagen. Bij het zien van een nieuwe ongekende productnaam 

moesten ze op een tweede toets drukken waarna ze ook de eerste neutrale Chinese letter 

zagen (intersecting regularity). De derde en vierde regelmatigheid hebben ook een 

gemeenschappelijk element, nl. een andere neutrale Chinese letter, bij het zien van een 

negatief beeld of bij het zien van een andere ongekende productnaam. De valentie van het 

beeld transfereert naar een nieuwe productnaam die deel uitmaakt van een andere 

regelmatigheid. 

Differential reinforcement of other behavior (DRO) = frequentie van een gedrag doen 

afnemen door een ander gedrag te bekrachtigen met een andere bekrachtiger 

→ gedrag wordt dus ook hier bepaald door het samenspel van twee afzonderlijke 

     regelmatigheden, maar hier hebben ze geen elementen gemeenschappelijk 

We kunnen dus besluiten dat er minstens twee types van gemodereerd leren zijn: 

• Een type waarbij de interactie tss regelmatigheden kan worden toegeschreven aan 

het feit dat ze elementen gemeenschappelijk hebben 

• Een type waarbij de interactie tss regelmatigheden te wijten is aan veranderingen in 

het gedragsreportorium 

Effecten van meta-regelmatigheden 

= regelmatigheden waarvan minstens één element een regelmatigheid is 
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Relationeel leren = gedrag wordt beïnvloed door de manier waarop ze zich tot elkaar 

verhouden 

Ook bij NAARR en AARR is het de relatie tss de prikkels die telt en niet de prikkels op zich. 

Zo kan in een NAARR procedure keuzegedrag bekrachtigd worden telkens wann het 

gekozen symbool identiek is aan de sample stimulus en dit ongeacht wat de vorm van de 

stimuli is. 

Net zoals enkelvoudige prikkels verschillende functies kunnen hebben in het effect van 

regelmatigheden, kunnen regelmatigheden immers ook verschillende functies vervullen in 

het effect van meta-regelmatigheden. De CS, US, occasion setter, Sd, Sr of Sr-vormende 

ingreep kunnen in principe allemaal worden overgenomen door een regelmatigheid of door 

een combinatie van regelmatigheden. 

Meta-regelmatigheden hebben een hoge heuristische waarde omdat het gelijkenissen en 

verschillen laat zien tss verschillende types van relationeel leren. 

Ze hebben echter ook een predictieve waarde. Zo kunnen ze onderzoeken of 

regelmatigheden kunnen functioneren als CS, US, occasion setter, Sd, Sr of Sr-vormende 

ingreep. 

Contextuele relationele cue =  

• Nodig bij AARR om aan te duiden hoe men relationeel moet reageren. 

Het feit dat de keuze voor één prikkel in aanwezigheid van een andere prikkel 

beloond wordt, volstaat als aanwijzing voor het feit dat men moet doen alsof de twee 

prikkels bij elkaar horen. 

• Ook bij NAARR belangrijk. De prikkels kunnen gelijk zijn of verschillen qua vorm, 

kleur, enz. In dergelijke situaties kan je contextuele cues gebruiken om aan te geven 

welke relatie gebruikt moet worden als Sd. 

Ook regelmatigheden kunnen functioneren als contextuele relationele cues, bv. het tweede 

paar (woorden) functioneert als contextuele relationele cue die aangeeft hoe de elementen 

van het eerste paar (woorden) gerelateerd zijn. Dit is een vorm van leren via analogie. 

Bij evaluatief leren via analogie kan eveneens de eerste regelmatigheid een contextuele 

relationele cue zijn, waarvan de functie gemodereerd wordt door de relationele kenmerken 

van het tweede stimulus paar. Het louter feit dat de elementen van het eerste paar samen 

gaan in tijd en ruimte kan immers functioneren als een aanwijzing voor het feit dat deze twee 

elementen op een bepaalde manier met elkaar gerelateerd zijn. De precieze relationele 

betekenis van die regelmatigheid is echter afhankelijk van het tweede paar van stimuli. 

Als deze analyse correct is, dan zou de verandering in valentie geen voorbeeld zijn van 

evaluatieve conditionering, maar van AARR. De valentie verandert niet simpelweg agv het 

samen aanbieden, maar omdat deze regelmatigheid een aanwijzing geeft hoe ze gerelateerd 

zijn (doen alsof ze gelijkend of tegengesteld zijn). 

Het is meestal zo dat prikkels die samen voorkomen in tijd en ruimte ook andere kenmerken 

gemeenschappelijk hebben. 

Daarom zal, in afwezigheid van andere contextuele relationele cues, het samengaan van 

twee prikkels meestal functioneren als een aanwijzing voor de equivalentie of gelijkenis van 

die prikkels. Volgens dit perspectief zou evaluatieve conditionering dus vaak een vorm van 

AARR kunnen zijn. 

Bij AARR kan het louter bekrachtigen van een keuze de functie hebben van een cue die 

aangeeft dat twee prikkels gelijkend zijn. 
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Conditionering via instructies en via observatie zijn voorbeelden van AARR. 

Instructies geven aan wat de relatie is tss stimuli en dient dus ook als contextuele relationele 

cue. 

AARR is zeer gevoelig aan de aanwezigheid van contextuele relationele cues. 

AARR komt enkel voor bij mensen die een bepaalde leergeschiedenis hebben doorgemaakt. 

Er zijn natuurlijk gelijkenissen in het optreden van leerfenomenen en in de moderatoren van 

deze fenomenen (zie het feit dat de meeste vormen van leren in allerlei organismes worden 

vastgesteld). Maar dat wil niet zeggen dat regelmatigheden steeds dezelfde functie hebben. 

Het feit dat conditionering bij mensen vaak afhankelijk is van bewuste regels ipv objectieve 

contingenties, lijkt alvast te wijzen op een fundamenteel verschil tss leren bij mensen vs. 

andere dieren. 

Mentale proces theorieën 

De meeste cognitieve verklaringen van complexe vormen van leren zijn geformuleerd in 

termen van associaties in het geheugen. Sensoriële preconditionering kan verklaard worden 

vanuit de associatieve S-S modellen. Elke stimulus-stimulus relatie resulteert in een 

associatie in het geheugen zodanig dat er een keten van associaties gevormd wordt die 

toelaat dat activatie zich verspreidt over verschillende representaties heen. Associatieve 

modellen zijn wel moeilijk te verzoenen met andere vormen van complex leren. 

Bij bv. intersecting regularities is het niet enkel noodzakelijk dat de aanbieding van product 1 

leidt tot de activatie van de representatie van de eerste neutrale Chinese letter, maar ook dat 

dit op zijn beurt leidt tot de activatie van de representatie van het positief beeld. Die tweede 

stap veronderstelt dus een omgekeerde spreading of activation (= van de representatie 

van een uitkomst naar de representatie van een prikkel die steeds vooraf gaat aan die 

uitkomst). 

Associatieve modellen hebben het moeilijk met het fenomeen van relational responding 

(NAARR of AARR) omdat associaties geen info bieden over de precieze manier waarop 

prikkels gerelateerd zijn. 

Complex leren lijkt meer in lijn met de veronderstellingen van propositionele modellen. Een 

voordeel van deze proposities is dat ze via interferentieel redeneren gecombineerd kunnen 

worden om zo te komen tot nieuwe proposities. 

Complex leren kan dan het gevolg zijn van het feit dat deze proposities samen resulteren in 

nieuwe proposities die op hun beurt gedrag beïnvloeden. 

Propositionele modellen passen mooi bij het fenomeen van NAARR of AARR. 

Propositionele modellen zijn echter ook problematisch. NAARR kan worden vastgesteld bij 

zowel mensen als niet menselijke dieren terwijl AARR enkel lijken op te treden bij talige 

mensen. Men zou kunnen beargumenteren dat mensen een ander soort proposities hebben 

dan andere dieren, maar wat onderscheid dan deze verschillende types van proposities? 

 

 


