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DOELSTELLINGEN 

1. Kennis over leerpsychologie 
o Historisch belang à ook recente inzicht 

2. Niet enkel feiten maar ook inzicht in het waarom 
o Bepaalde visie meegeven! 
o Bril waardoor je kan kijken 
o Leerpsychologie is middel om naar de wereld te kijken à kern van organisme is dat het 

zich aanpast aan de omgeving 
3. Cursustekst goed kennen! Dus voor examen de cursus goed blokken! 
4. Geen blokvak is een vak die je goed moet begrijpen!!! 
5. Boxen moeten niet gekend zijn 
6. Hf0 is belangrijk als fundament! 
7. Vraag en antwoord document op Ufora bekijken als je iets niet snapt 
8. Kennisclips bekijken à is handig voor kernbegrippen 
9. Voor examen jezelf testen met twee examens van vorige jaren 

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

WAT IS LEREN? 

LEREN= ONTOGENETISCHE ADAPTATIE 

o Ontogenetische adaptatie is broertje van fylogenetische adaptatie en die kennen we van 
de evolutietheorie van Darwin à de drijfveer van evolutie is adaptatie 

o Fylogenetisch= over generatie van diersoorten heen is er adaptatie/verandering (bv. Je 
gelooft dat de nek van de giraf oorspronkelijk een veel kortere nek had en dat dit mee 
geëvolueerd is) 

o Ontogenetisch= tijdens het leven van één individueel organisme is er adaptatie 

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

Dus er moet enerzijds verandering in gedrag geobserveerd kunnen worden en anderzijds moet 
dit komen door regelmatigheden uit de omgeving 

o Leren wordt dus gezien als een effect 
o Taak van leerpsychologen is om zo goed mogelijk begrip van ontogenetische adaptatie 

te krijgen 

= essentieel binnen de psychologie net zoals de biologie niets is zonder Darwin à want je moet 
begrijpen hoe organismen zich aanpassen 

MOEILIJKHEDEN BIJ HET TOEPASSEN VAN DE DEFINITIE VAN LEREN 
  

1. Het is een causale definitie à verandering in gedrag is een vorm van leren alleen maar 
als er verandering is in de omgeving à onregelmatigheden in de omgeving zijn een 
oorzaak van verandering in gedrag! Gaat enkel over veranderingen in gedrag die te 
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wijten zijn in veranderingen in de omgeving à want verandering in gedrag kan op 
eender welk moment optreden en heeft niet noodzakelijk een onmiddellijk effect 

2. Er kan onenigheid ontstaan wat verstaan wordt onder gedrag à in cursus hanteren ze 
breed begrip die zowel willekeurig zenuwstelsel, onwillekeurig zenuwstelsel, neuronale 
processen en zelfs observaties door organisme zelf (bv. bewust mentale gedachte 
krijgen) omvatten 

3. Het toepassen van de definitie van leren vereist een causale attributie à leren wordt 
gezien als een effect à Maar causaliteit kunnen we niet waarnemen alleen het gevolg 
ervan! We moeten het steeds afleiden uit observaties! Inferentie op basis van 
argumenten à het is altijd een inferentie en geen observatie 

 
o Omgeving is oorzaak à is geen observatie maar hypothese over oorzaken van gedrag  
(bv. Grijpreflex à als je baby zijn hand vastneemt krijg je een reflex die toeknijpt, we zien dat 
die grijpreflex verdwijnt na een aantal maanden dus er is een verandering in gedrag à het zou 
kunnen dat het verdwijnen van de grijpreflex komt door een regelmatigheid in de omgeving 
door bv dit veel te doen dan spreek je van een vorm van leren want moet aan deze twee 
criteria voldoen maar kan ook dat grijpreflex verdwijnt ook al stimuleer je het niet veel in dat 
geval is het geen vorm van leren want voldoet niet aan criteria van regelmatigheid van 
omgeving maar is het gewoon te wijten aan tijdsverloop à toont aan hoe eenzelfde 
vaststelling wel een vorm van leren of geen vorm van leren is afhankelijk van je hypothese over 
de oorzaak) + zie ook “verkeersdode” waarbij iemand die een hartstilstand krijgt tijdens het 
rijden niet zal geclassificeerd wordt als verkeersdode terwijl degene die tegen deze auto rijdt 
wel zo geclassificeerd worden à het gaat dus over de inschatting van de directe oorzaak van 
overlijden 
o Effect (=impact van 1 variabele op een andere) van omgeving (meer bepaald 

regelmatigheid in omgeving) op gedrag 
1. Effect omvat twee elementen en de causale relatie ertussen 
2. Leren is een effect want de verandering in gedrag (afhankelijke variabele) en 

regelmatigheid in omgeving (onafhankelijke variabele/Er) die gedrag verandert à het 
is louter de impact van regelmatigheden op het gedrag à leren is een effect en kan 
je verklaren op basis van mechanismen maar is geen mechanisme op zich het is een 
te verklaren effect!!! 

3. Er= environment regularity of regelmatigheid in omgeving 
4. Leren verklaard niet veranderingen in gedrag maar verklaard wel gedrag want als je 

zegt dat leren is opgetreden dan bied je een verklaring van het gedrag (reflex is 
verdwenen door stimulatie) maar leren zelf is geen mechanisme want leren moet je 
met andere mechanismes gaan verklaren à leren is steeds een inferentie/hypothese 

o Overt gedrag volgens Skinner= gedrag dat observeerbaar is 
o Covert gedrag volgens Skinner= gedrag dat enkel het organisme zelf kan observeren zoals 

gedachten, gevoelens maar is veel discussie rond 

TYPES VAN LEREN (HOE WORDT HET BESTUDEERD?) 

TYPES REGELMATIGHEDEN IN DE OMGEVING 

o Doel van leerpsychologie is het begrijpen van de invloed van regelmatigheden in de 
omgeving op gedrag 
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o Regelmatigheid = alles wat meer is dan 1 gebeurtenis op 1 moment in de tijd à het 
voorkomen van gebeurtenissen in de omgeving en dit kan betrekking hebben op prikkels 
en op gedragingen (De Houwer)  

Voorkomen van 1 prikkel Voorkomen van 2 prikkels Voorkomen van gedrag en 
prikkels 

Gaat over 1 gebeurtenis die 
plaats vindt op meer dan 1 
momenten in tijd à gaat 
over patronen en is 
onafhankelijk van andere 
gebeurtenissen zoals de 
aanwezigheid van andere 
prikkels of gedragingen 

Verschillende 
gebeurtenissen komen 
samen voor op één plaats en 
moment in de tijd à 
patronen over 
gebeurtenissen heen, gaat 
over een verband à kunnen 
één keer of meerdere keren 
voorkomen 

Verschillende 
gebeurtenissen komen 
samen voor op meerdere 
plaatsen of momenten in de 
tijd à gaat over een verband 
tussen aanwezigheid van 
een prikkel en het stellen van 
bepaald gedrag 

(bv. Dier bevindt zich in 
omgeving waar bepaald 
soort voedsel veel voorkomt 
à de prikkel is frequent 
aanwezig) 

(bv. Voedsel aan  bepaalde 
boom worden gevonden à 
de vorm van de boom en de 
beschikbaarheid van het 
voedsel komen samen voor 
in de omgeving) 

(bv. Voedsel als  je aan de 
boom schudt à als dier aan 
boom schudt dan krijg je 
voedsel en anders niet) à 
regelmatigheid door gedrag 
(schudden) en voorkomen 
van voedsel 

Soort van regelmatigheid bepaalt het type van leren (zie hieronder) 

TYPES VAN LEREN: TRADITIONEEL 3 TYPES VAN LEREN 
 

Niet contingentie 
prikkelaanbieding 

Klassieke conditionering Operante conditionering 

Effecten van een voorkomen 
van één prikkel (=feit dat de 
prikkel aanbiedingen een 
effect hebben ongeacht de 
verbanden met andere 
gebeurtenissen) à 
habituatie 

Voorkomen van twee 
prikkels à  effecten van 
regelmatigheden in het 
voorkomen van twee prikkels 
à puur een effect die 
impact heeft op het gedrag 
en kan je onderscheiden 
door soort regelmatigheid! 
 

Voorkomen van gedrag en 
prikkel à verandering in 
gedrag is te wijten aan het 
verband tussen het gedrag 

(bv. Iemand slaat hard op 
een bank, de eerste keer ga 
je hard schrikken maar als die 
dat een tweede of derde 
keer doet zal je reactie 
minder heftig zijn à reductie 
in reactie) 

(bv. Hond van Pavlov à 
reageert eerst niet op 
belletje maar door herhaald 
aanbieden van voedsel en 
bel tegelijk dan gaat het dier 
wel reageren à verandering 
in gedrag door 
regelmatigheid in omgeving 
of je computer flikkert en dan 
hoor je een luide knal door 
de luidsprekers van je 
computer dan ga je deze 
linken aan elkaar) 

(bv. Rat van Skinner à als er 
een lichtje brandt en de rat 
duwt op de hendel dan krijgt 
het voedsel à er is een 
regelmatigheid namelijk als 
het lichtje brandt dan zal 
duwen gevolgd worden 
door voedsel à 
regelmatigheid zorgt voor 
verandering in gedrag want 
de frequentie van 
hendelduwen zal toenemen, 
eerst zal rat af en toe duwen 
op de hendel en daarna 
veel erop duwen of de luide 
knal met je computer scherm 
die flikkert en je drukt eens op 
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escape toets en het is 
opgelost, dan ga je de 
volgende keer als je 
computer scherm flikkert 
sneller op de escapetoets 
drukken) 

4de vorm van leren= complex leren 

Complex leren is later toegevoegd als vierde vorm en = veranderingen in gedrag die te wijten 
zijn aan de gezamenlijke impact van meerdere regelmatigheden à samenspel van meerdere 
regelmatigheden 

(bv. Leren is niet hetzelfde als studeren, studeren is een vorm van leren) 

2 types complex leren op basis van onderscheidt standaard en meta regelmatigheden à 
verschil in elementen van regelmatigheden, wat zijn de gebeurtenissen waaruit de 
regelmatigheid bestaat?  

Dus je hebt complex leren met daaronder gemodereerd leren en effecte van meta-
regelmatigheden en het onderscheidt tussen die twee wordt gedaan door standaard-
regelmatigheden (= enkel individuele stimuli zoals een toon, bel, schok) of meta-
regelmatigheden (= minstens één regelmatigheid als element). 

Gemodereerd leren Effecten van meta-regelmatigheden 
= gezamenlijke impact van meerdere 
standaard-regelmatigheden à wanneer 
meerdere regelmatigheden samen het 
gedrag beïnvloeden 

= heeft minstens 1 regelmatigheid als element, 
regelmatigheid die bestaat uit andere 
regelmatigheden à gaat dus over het optreden 
van een regelmatigheid binnen een 
regelmatigheid en één van de elementen gaat 
dus niet over een individuele stimulus 

(Bv. Sensorische preconditionering 
(=bepaald leereffect)) 
 
Fase 1: licht – toon à standaard 
regelmatigheid want eenvoudige 
prikkels 
Fase 2: toon – schok à standaard 
regelmatigheid want eenvoudige 
prikkels 
Test: licht à ontlokking angst 
 
à verandering in gedrag (eerst geen 
angst dan wel angst) en is verandering in 
gedrag door meerdere 
regelmatigheden 
à effect van 1 regelmatigheid is 
afhankelijk van de tweede 
regelmatigheid 

Relational matching to sample= taak waarbij er 
drie paren worden getoond en je moet de 
matchen vinden 

Linkerfoto à bij de sample heb je twee identieke 
cijfers (3 en 3) en (1 en 1) komt daarmee 
overeen want zijn op dezelfde manier 
matchend als (3 en 3) 
Rechterfoto à (5 en 8) verschillen en (6 en 7) 
verschillen ook dus matching in termen van 
verschilrelatie 
Is een operante contingentie want gaat over 
relaties en daardoor krijg je positieve feedback, 
zelfde als Skinner 
Elk paar in deze taak kan je beschouwen als een 
regelmatigheid en er is dus ook een 
regelmatigheid in het voorkomen van de 
stimulus paren want de relatie tussen de sample 



Samenvatting Leerpsychologie 2021-2022  Amber Mus 6 

paar komt steeds overeen met de relatie tussen 
één van de paren 
 
Match wordt zelf bepaald door 
regelmatigheden à eerste prikkel vereist 
regelmatigheden namelijk het samen 
voorkomen van (3 en 3) en tweede 
regelmatigheid is (1 en 1) en derde 
regelmatigheid is (6 en 7) à doordat je 
meerdere regelmatigheden hebt kan je de 
relatie onderling gaan bekijken à bovendien 
kan je nog een stap verder gaan namelijk kijken 
naar de relaties tussen de relaties bv. (3 en 3) en 
(1 en 1) hebben eenzelfde relatie, relatie tussen 
(3 en 3) en (6 en 7) hebben geen onderlinge 
relatie 
 
Dit wordt al complex en dan kom je in de buurt 
van analogieën en leren via analogieën 

OVERZICHT TYPES VAN LEREN 

Leren komt altijd door regelmatigheden en daar heb je vier soorten in: 

1. Effecten van niet-contingente (= niet in relatie tot) prikkelaanbieding à een prikkel op zich 
2. Klassieke conditionering 
3. Operante conditionering 
4. Complex leren met daarbinnen gemodereerd leren en effecten van meta-

regelmatigheden 

ANTWOORDEN OP OEFENVRAGEN 

Oefenvraag 1: Als je zegt dat leren heeft plaats gevonden, dan beweer je dat  

A. Er veranderingen zijn opgetreden in de hersenen 
B. Een regelmatigheid in de omgeving een invloed heeft op gedrag 
C. Er informatie wordt opgeslagen in het semantisch geheugen 
D. Er beloningen worden aangeboden 

We hebben leren gedefinieerd als de impact van regelmatigheden in de omgeving op 
gedrag. Als je zegt dat leren heeft plaats gevonden, zeg je dus dat er in de omgeving een 
regelmatigheid is die het gedrag heeft beïnvloed. Onze definitie van leren verwijst niet naar 
een bepaald neurologisch or mentaal mechanisme. In principe kan leren dus ook optreden 
zonder veranderingen in de hersenen of zonder het opslaan van informatie in het semantisch 
geheugen (vb., in organismes zonder hersenen or zonder een semantisch geheugen; zie 
Hoofdstuk 1). Leren is dus een effect en geen mentaal of neurologisch proces. Het is dus ook 
meer dan een procedure (vb., het aanbieden van beloningen): er is pas sprake van leren 
indien een procedure (meer bepaald een regelmatigheid in die procedure) een impact heeft 
op gedrag 

Oefenvraag 2: Stel dat een rat eerst ervaart dat een toon steeds gevolgd wordt door voedsel. 
Nadien leert de rat dat duwen op een hendel gevolgd wordt door voedsel. Als na het ervaren 
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van beide fases de toon wordt aangeboden, zal de rat op de hendel duwen. Deze 
verandering in gedrag is een voorbeeld van 

A. Klassieke conditionering 
B. Complex leren 
C. Operante conditionering 
D. Effecten van niet-contingente prikkelaanbieding 

De verandering in gedrag treedt op als het gezamenlijk gevolg van twee regelmatigheden: 
(a) het samen aanbieden van toon en voedsel, en (b) het feit dat drukken op de hendel 
gevolgd wordt door voedsel. Dit effect noemt met Pavlovian-Instrumental Transfer (zie 
Hoofdstuk 4). Het is dus een vorm van complex leren, meer bepaald een vorm van 
gemodereerd leren (want de twee regelmatigheden die het gedrag beïnvloeden zijn 
standaard regelmatigheden). Bij klassieke conditionering, operante conditionering, en 
effecten van niet-contingente prikkelaanbieding is steeds maar één regelmatigheid 
betrokken.  

Oefenvraag 3: In studies rond habituatie wordt nagegaan of het herhaald aanbieden van een 
prikkel leidt tot een verandering in het gedrag ten opzichte van die prikkel. Dit is een: 

A. Procedurele beschrijving 
B. Een definitie in termen van effect 
C. Een definitie in termen van mentale processen 
D. Alle bovenstaande alternatieven zijn correct 

Het is een procedurele beschrijving omdat het beschrijft wat je als experimentator doet. Merk 
op dat ook het nagaan of er een verandering in gedrag optreedt, deel uitmaakt van de 
procedure. 

Oefenvraag 4: Het samen aanbieden van twee prikkels leidt tot een verandering in gedrag als 
gevolg van klassieke conditionering». In deze uitspraak wordt klassieke conditionering gezien 
als 

A. Een effect 
B. Een procedure 
C. Een mentaal proces 
D. Een gedrag 

Het feit dat gedrag verandert omwille van het samen aanbieden van twee prikkels is een 
effect. Als je zegt dat dit effect optreedt omwille van klassieke conditionering, dan gebruik je 
de term « klassieke conditionering » om te verwijzen naar een bepaald mentaal proces 
waardoor het samen aanbieden van twee prikkels kan leiden tot een verandering in gedrag 
(bv. het vormen van associaties in het geheugen). Het is natuurlijk verwarrend wanneer men 
eenzelfde term (bv. klassieke conditionering) gebruikt om te verwijzen naar verschillende 
dingen (bv. klassieke conditionering als effect; klassieke conditionering als mentaal proces). 
Vandaar dat wij heel duidelijk proberen te zijn over de manier waarop wij onze termen 
gebruiken. Zo gebruiken we de term klassieke conditionering enkel om te verwijzen naar een 
effect. 

MOEILIJKHEDEN BIJ BEPALEN VAN TYPE VAN LEREN 



Samenvatting Leerpsychologie 2021-2022  Amber Mus 8 

o Onderscheidt op basis van wat veronderstelde oorzaak is van verandering in gedrag want 
de gedragsverandering kan komen door de angst dat je computer kapotgaat maar kan 
ook louter gaan over het flikkeren van de computer wat zorgt voor irritatie, het is dus moeilijk 
om te weten wat nu de verandering in gedrag veroorzaakt 

o Confounds van verschillende regelmatigheden dus experimenteel onderzoek met 
controles is nodig om deze te kunnen onderscheiden 

o Hond van Pavlov à bel leidt tot salivatie maar komt dit door loutere aanwezigheid van 
voedsel of komt dit door het verband bel-voedsel? Dus daarom moet je controles uitvoeren 
anders weet je niet als je klassieke of operante conditionering uitvoert dus moet je andere 
condities hebben die mogelijke andere oorzaken uitsluiten en daarom is leerpsychologie 
een experimenteel onderzoek à experimenten laten je toe om bepaalde zaken uit te 
sluiten en zeker te zijn dat je leren aan het bestuderen bent à confounds zorgen ervoor 
dat je goed leren kan bestuderen 

o Hierbij is het belangrijk om een goed onderscheidt te weten tussen leereffecten en 
leerprocedures: 

Procedure Effect 
= dat wat een onderzoeker doet: prikkels 
aanbieden en gedrag observeren à is 
objectief en kan je observeren 
 
Doe eerst dit, doe dan dat… 

= impact van regelmatigheid op gedrag à 
causale relatie tussen het geobserveerde à 
kan je niet observeren 
 
Je moet ook kunnen beargumenteren dat 
een regelmatigheid de oorzaak is van de 
geobserveerde verandering in gedrag 

EEN FUNCTIONEEL-COGNITIEF KADER VOOR DE LEERPSYCHOLOGIE 

Twee benaderingen in de leerpsychologie die verschillen in hun doelstelling (wat wil je 
bereiken, welke vragen wil je beantwoorden?) 

Functionele benadering (analytische 
benadering) 

Cognitieve benadering 

B = f (Er) à gedrag = functie van 
regelmatigheden in omgeving 
 
Gericht op beschrijven van leren, zien leren 
als een functie namelijk gedrag is een 
functie van regelmatigheden in de 
omgeving à willen weten wat beïnvloedt 
die functie? 

Wil een stap verder gaan, ze willen kijken naar 
de onderliggende mechanismen waardoor 
het gedrag tot stand komt 
 
Ze willen de tussenliggende stappen begrijpen 
en dat noemen ze mentale representaties 
 
Verklaren in termen van mentale processen 
waardoor (Er) invloed hebben op gedrag 
 
Wil leren verklaren waarom gedrag op die 
manier een functie is van de omgeving 

Omgeving als moderator van leren 
 
Leren is afhankelijk van/ wordt 
gemodereerd door kenmerken vd 
omgeving 
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Doel= moderatoren (=variabelen die leren 
van richting kunnen veranderen) van leren 
ontdekken à uiteindelijk doel is gedrag 
beïnvloeden om het mens zijn te 
verbeteren en dat kan louter op basis van 
functionele kennis door abstracte termen 
te gebruiken en hierdoor kan je voorspellen 
in beïnvloeden 
 
De deprivatie (= hoelang het geleden is 
dat de rat gegeten heeft) van de rat is een 
voorbeeld van een moderator van leren 
en dat bepaald hoe sterk het verband met 
het leren is 
 
Functionele kennis want is kennis over de 
functie 

Tussen representaties in geheugen 
= mentaal proces verklaring 
= mediatie (=noodzakelijke tussenliggende 
stappen) en dit zit op het niveau van mentale 
processen dus mentaal of informatie 
verwerken is hetzelfde 
 
Mentale mechanismes= het ene zet het 
andere in beweging, een schakel van 
onmiddellijke causatie, in het hier en nu zet het 
een het ander in beweging à een radar is een 
stukje informatie die kan gecombineerd 
worden met een ander stukje informatie en zo 
krijg je een aaneenschakeling en dit is een 
mentaal mechanisme 

Methoden= elementen van de procedure 
manipuleren 
 
Ook de functionele psychologie moet 
assumpties maken maar cognitieve moet 
nog een stap verder gaan 

Waarom op zoek naar mechanismen? 
Biedt een echte verklaring van leren ipv het 
louter beschrijven van leren + kennis over 
mechanisme kan leiden tot beter voorspellen 
en beïnvloeden à je begrijpt pas iets echt als 
je het hoe ook begrijpt en niet alleen het wat 
 
Maar mentale mechanismen vinden is niet 
makkelijk! 
Want mentaal is informatie die niet fysisch is en 
kan je enkel afleiden uit functionele kennis à ik 
kan een gedachte niet vastpakken wat zorgt 
voor meer kansen op fouten 

Elke leerprocedure omvat 5 
elementen/moderators die je kan 
manipuleren: 
1. Stimuli en gedragingen die de 

regelmatigheid vormen à de aard van 
de stimuli en gedragingen die gebruikt 
worden om de regelmatigheid tot 
stand te brengen, je moet 
regelmatigheden kunnen creëeren 

(bv. Bel-voedsel, licht-schok) 
2. Een geobserveerd gedrag à de 

voorwaarde is dat het moet 
geobserveerd kunnen worden want er 
kan ook verandering in gedrag zijn 
door bv gedachten maar deze kan je 
niet observeren 

(bv. Salivatie, huidgeleiding…) 
3. Een organisme à het moet gaan om 

een levend organisme want enkel 

Cognitieve leerpsychologen gaan dus meer 
op zoek naar mediatoren en functionele naar 
moderatoren. 
 
Gaan uit van een “zijns”, er is een geloof in de 
ontologie (er zijn dingen) à ontdekken van de 
ware wereld 
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deze kan gedrag stellen, de procedure 
hangt dan af van het soort organisme 
waarmee je werkt 

(bv. Een mens, een rat, vlinder) 
4. Bredere context à de context op zich 

heeft ook een invloed want bevat ook 
bepaalde prikkels die gedrag kunnen 
uitlokken 

(bv. Andere taken, lokaal, verleden…) 
5. Aard van de regelmatigheid à zelfs 

binnen één type van regelmatigheid 
kunnen er verschillen optreden en elk 
facet kan op een andere manier 
gemanipuleerd worden 

(bv. Aantal keer aanbieden, duur 
aanbieding) 
 
Manipulatie van statistische contingentie= 
is de aanwezigheid van de één een 
voorspeller van de ander? De aard van de 
regelmatigheid verschilt en ook die aard 
kan je manipuleren 
 
Abstracte functionele kennis= kennis over 
de omgevingsfactoren die leren 
beïnvloeden 
Abstractie= vereenvoudiging= focus op 1 
aspect en negeer de rest à 1 ding eruit 
halen en de rest negeren à dus deze 
benadering gaat enkel gaan kijken naar 
de functie van relatie omgeving en 
gedrag, is geïnteresseerd op impact van 
regelmatigheden op gedrag 
 
Het samen aanbieden van een CS en US 
kan leiden tot een CR 
 
CS= geen reactie ontlokken à puur in 
termen van functie 
US= prikkel die al een reactie ontlokt 
CR= geconditioneerde reactie à 
verandering in gedrag 
SD= discriminatieve prikkel (bv. Lichtje, 
toon, zien van een drankautomaat zorgt 
ervoor dat je 2 euro er in duwt en weet dat 
je drankje er uit zal komen, dit werkt niet op 
een deur…) om te discrimineren waar 
gedrag wel gevolgd wordt of niet gevolgd 
wordt door reactie 
 

Proxi’s= je kan een representatie zien door 
activiteit in de hersenen à een directe relatie 
tussen fysieke wereld en interne wereld maar is 
heel moeilijk om daar zeker van te zijn, je moet 
er eerst criterium voor hebben en daar moet je 
eerst andere zaken van kunnen vaststellen 
 
Deze benadering gaat verder bouwen op de 
functionele benadering à cognitieve biedt 
een verklaring waarom de zaken die de 
functionele psychologen observeren, de toets-
steen van de cognitieve psychologie 
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à Deze zaken zoals CS en SD kunnen we 
toepassen op het dagelijkse leven zoals 
een angst voor spinnen bijvoorbeeld 

Het analytische gedeelte van de functionele benadering is een soort van functionele 
benadering maar in dit vak gaan we gewoon van functionele benadering spreken. Het is een 
benadering waarin men streeft naar algemeen toepasbare kennis op basis van individuele 
empirische studies. Functionele psychologen willen abstracte kennis creëren en dat is goed 
want dat zorgt ervoor dat het heel breed kan bekeken worden à alles heeft zijn eigen 
oppervlakkigheid en is uniek à je wil komen tot algemene kennis die je kan gebruiken in 
andere situaties à kennis die breder inzetbaar is.  

Waarom deze benadering? 

Voorspellen op basis van geobserveerde omgeving + beïnvloeden op basis van ingrepen in 
omgeving om de mens te verbeteren à hier kan je al heel veel mee doen zelfs zonder kennis 
cognities, hersenen (bv. Facebook kan heel makkelijk controleren wat jij ziet op je scherm en 
gaan conditionering gaan toepassen zoals bij likes, ze kijken naar uitkomst van het gedrag en 
kunnen gedrag meer laten toenemen (meer posten of meer likes geven))à daarom wordt de 
functionele benadering belangrijker want vroeger kon je deze theorie niet echt toepassen 
maar door de virtuele wereld kan dit nu wel 

BOX 0.2: LATENT LEREN 

Box moet je niet kennen maar is handig om goed te verstaan wat het verschil is tussen de 
functionele en cognitieve benadering. 

Dag 1: op deze dag zetten de onderzoekers een rat in het doolhof en die kan exploreren en 
dan zetten ze hem weer op startpositie, dit herhalen ze een aantal keren maar er gebeurt niets 
speciaal + zonder voedsel 

Dag 2: op deze dag plaatsen ze voedsel in het doolhof en doen ze hetzelfde als voorheen, ze 
plaatsen de rat in het doolhof, hij mag exploreren en dan plaatsen ze hem weer bij het 
startpunt maar echter deze keer vindt de rat die de dag ervoor had geoefend, veel sneller het 
voedsel terug 

Sneller voedsel terugvinden op dag 2 als doolhof zonder voedsel op dag 1 à latent 
(=onzichtbaar) leren want op dag 1 zie je geen verschil tussen de ratten, ze liepen gewoon 
rond, je zag niet of ze iets geleerd hadden of niet, op dag 2 zie je dat ze wel degelijk iets 
bijgehouden hebben à dieren slaan dus informatie op in het geheugen 

1. Voor functionele psycholoog is dit niet speciaal want de verandering in gedrag op dag 2 
is een functie van de regelmatigheden die de rat ervaren heeft op dag 1. Maar het 
verandert niets aan het feit dat de verandering in gedrag afhankelijk is van de 
regelmatigheden in de omgeving. 

B(dag 2) = f(ER-dag1)= functionele oorzaak 

2. Voor cognitieve psycholoog= cruciaal want er moet dus een onmiddellijke oorzaak zijn op 
dag 2 en enige mogelijkheid is kennis over doolhof, het bewijst voor hen dat er een 
mechanisme aanwezig is die bewaard wordt à fenomeen van latent leren is het bewijs 
van informatie en informatie opslag à maar beseffen niet dat functionele psychologen 
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niet denken in termen van onmiddellijke oorzaken maar ook historische oorzaken à voor 
functionele psycholoog is latent leren geen enkel probleem, het is een functie van de dag 
voordien, of de regelmatigheden in het hier en nu is of in het verleden maakt voor 
functionele psychologen niet uit (heel belangrijk verschil in denken!) 

BOX 0.3: BEHAVIORISME EN DE COGNITIEVE REVOLUTIE 

Cognitieve en behaviorisme hebben een moeilijke relatie want er was een cognitieve revolutie 
waar cognitieve psychologen behavioristische denkkader hebben afgeschaft, alle 
behavioristen zijn gestorven net zoals de dinosaurussen maar in werkelijkheid is cognitieve 
psychologie zeer dominant à er zijn nog steeds behavioristen en met recht want ze hebben 
een duidelijk wetenschappelijk doel à functionele psychologen sluiten nauw aan bij het 
radicaal behaviorisme van Skinner à er is dus een moeilijke relatie door wederzijds gebrek aan 
inzicht over de aard van de doelstellingen van de andere benadering 

RELATIONELE FUNCTIONELE – COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 

We weten dat beide benaderingen een moeilijke relatie hebben maar het heeft net een groot 
nut om beide kennissen met elkaar te verenigen. Dit probeert deze cursus te doen.  

Wetenschap is een doelgerichte activiteit want je hebt richting nodig en zo weet je of je 
vooruitgaat of niet à geen doel of geen manier om afstand tot doel in te schatten dan kan je 
niet aan wetenschap doen maar enkel hopen op puur geluk. 

 

 

Explanandum= Wat wil je verklaren, wat is hetgeen dat je wil begrijpen  

Voor functionele benadering is explanandum het gedrag en ze willen het gedrag 
begrijpen, verklaren en beïnvloeden van gedrag  

Voor cognitieve benadering is het leren, willen begrijpen hoe is het mogelijk dat 
regelmatigheden gedrag beïnvloeden in de omgeving 

Explanans= dient om explanandum te verklaren, datgeen waar verklaard mee wordt  

Voor functionele benadering is explanans de regelmatigheden in de omgeving  

Voor cognitieve benadering is het de mentale processen, informatie verwerken 
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Dat wat cognitieve psychologen willen verklaren is wat functionele psychologen beschrijven 
à twee benaderingen hangen aan elkaar vast! 

Op figuur 0.5 zien we dat er een 
wisselwerking is tussen observatie en 
functionele kennis enerzijds en tussen 
functionele kennis en mentale processen 
anderzijds. De wisselwerking echter kan 
enkel nuttig zijn wanneer deze gescheiden 
van elkaar worden bekeken. 

Veel soorten wetenschap hebben te 
maken met ontdekken van causaliteit 
tussen geobserveerde elementen van 
gedrag dat in functie is van de omgeving. 

Als we goede theorieën hebben moeten 
ze nieuwe functionele kennis voorspellen, 
het zijn ook tools, middelen die wij hebben om nieuwe voorspellingen te gaan maken à ze 
kunnen nieuwe voorspellingen over functionele kennis gaan genereren à voor veel cognitieve 
psychologen die geïnteresseerd is in mechanismen, is de waarheid van hun theorie hun doel 
maar voor de prof niet, de theorie moet niet juist zijn maar moet nuttig zijn en is nuttig wanneer 
het bestaande kan orde scheppen in kennis en kan nieuwe functionele kennis op orde stellen 
à hij ziet het eerder als instrumenten, tools 

Belangrijkste wisselwerking tussen functionele en cognitieve à kan enkel bewerkstelligen door 
de twee duidelijk van elkaar te scheiden en daarin wordt veel gezondigd, ze gaan functionele 
kennis beschrijven met mentale processen, ze worden verward met elkaar, ze overlappen (bv. 
In de leerpsychologie wordt conditionering beschreven als het vormen van associaties in het 
geheugen à conditionering wordt niet apart gezien als kennis en apart als een mentaal 
proces) à conditionering is niet perse te wijten aan het vormen van associaties in het 
geheugen! Scheidt die twee! 

Leren is een effect! Conditionering is een effect! En wat het mediërende mechanisme is kan 
vanalles zijn!  

Het beschrijven van leren biedt een verklaring voor gedrag à door leren te beschrijven ga je 
meer te weten komen over gedrag à functionele kennis is een verklarend niveau 

WISSELWERKING ENKEL ALS STRIKT ONDERSCHEID EFFECT VS MENTAAL PROCES 

Waarom leren op die specifieke voorwaarde optreedt, willen verklaren waarom die factoren 
net een invloed hebben op gedrag. 

Staat artikel van op Ufora.  
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HOOFDSTUK 1: EFFECTEN VAN REGELMATIGHEDEN IN HET VOORKOMEN VAN 
ÉÉN PRIKKEL 

Niet-contingente= aanbieden van prikkel op zich, niet in relatie tot andere dingen à een 
procedure 

ANTWOORDEN OP OEFENVRAGEN 

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

A. Functionele verklaring 
B. Freudiaanse verklaring 
C. Cognitieve verklaring 
D. Neurologische verklaring 

Het is een functionele verklaring want het sexueel misbruik maakt deel uit van de (vroegere)  
omgeving van de patiënt en dit element van de omgeving wordt gezien als de oorzaak van 
het huidig gedrag (hysterie). De andere alternatieven verwijzen naar mediërende mentale 
(vb., Freudiaans: conflict tussen Ich of überich; cognitief: maladaptief vaderschema) of 
neurologische processen (vb., hypersensitiviteit van de amygdala). 

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

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

B. Product A voldoet beter aan de behoeftes van mensen dan product B 
C. Product A is vaker te zien op tv dan product B 
D. Geen van bovenstaande 

Enkel antwoord alternatief C verwijst naar een gebeurtenis in de omgeving als oorzaak van 
gedrag. Alternatieven A en B verwijzen naar mentale constructed (associaties in het 
geheugen, behoeften) en horen dus thuis op het cognitieve niveau. Iets is “geassocieerd” 
gaat altijd over cognitieve (examen)! 

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

A. Klassieke conditionering 
B. Habituatie 
C. Niet-contingente prikkelaanbieding 
D. Geen van bovenstaande 

Het is een voorbeeld van sensitisatie (toename in de intensiteit van de reactie op een prikkel 
als gevolg van het herhaald aanbieden van die prikkel). Het is geen voorbeeld van habituatie 
want dat impliceert steeds een afname in de intensiteit van de reactie op een prikkel (als 
gevolg van het herhaald aanbieden van die prikkel). Niet-contingente prikkelaanbieding is 
een procedure terwijl het hier gaat om een effect (dus de impact van herhaalde prikkel 
aanbieding op een reactie). Bij klassieke conditionering gaat het om het effect van het samen 
aanbieden van twee prikkels (terwijl het hier gaat om het effect van het herhaald aanbieden 
van één prikkel). 
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FUNCTIONELE KENNIS 

Wordt dus strikt onderscheiden van cognitieve dus belangrijk om dat onderscheidt goed te 
houden! 

AARD VAN DE STIMULI 

1. Algemeen: geluiden, visuele prikkels 
 
o Habituatie als effect (het is geen mentaal proces!) 

à effecten waarbij intensiteit van reactie gaat 
afnemen als gevolg van herhaald aanbieden (= 
regelmatigheid) van de prikkel à daling van 
intensiteit in reactie 
• Habituatie voor huidgeleiding verloopt trager 

voor affectieve stimuli dan voor neutrale 
beelden 

o Sensitisatie à toename in intensiteit van reactie als gevolg van herhaaldelijk aanbieden 
van een prikkel 

 
2. Maar toch invloed van aard van stimuli 

o Snelheid van effect= habituatie trager voor significante (=affectieve) stimuli à dus hoe 
belangrijker je het vindt, hoe minder snel habituatie of daling van intensiteit in reactie à 
startpunt voor affectieve prikkels is hoger (zie foto) dan voor neutrale prikkels, habituatie 
verloopt sneller voor neutrale prikkels dan saillante 

o Richting van effect= sensitisatie (= meer gevoelig worden) à heel intense prikkels waar 
vaak sensitisatie optreedt (bv. Mensen die wonen aan een drukke weg, sommige gaan 
minder en minder reageren terwijl anderen net zich gaan storen en meer en meer storen 
aan het geluid van de drukke weg) 
 

3. Effect niet beperkt tot aangeboden prikkel à 
generalisatie (= effect van ene prikkel gaat uitbreiden 
naar andere prikkels): aanbieding stimulus A heeft ook 
effect op reactie op gelijkende stimuli à het 
verspreiden over, van het een naar het ander gaan à 
habituatie bij de ene prikkel zal ook leiden bij habituatie 
bij andere prikkels (bv. Geluid van 100Hz, gaat minder 
intens reageren en als je dan een geluid van 80Hz 
aanbiedt zal het nog minder intens reageren, het 
effect generaliseert naar andere prikkels) 

AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

Als je een leerstudie doet moet je steeds verandering in gedrag observeren à op welk gedrag 
ga je nagaan of er verandering optreedt 

1. Algemeen: ze treden voor allerlei soorten gedragen op à veranderingen in intensiteit 
reactie, liking, reactie spin... 
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Mere exposure= toename van aanbieden van prikkel zorgt voor een aangenaam gevoel 
maar uiteindelijk tot een onaangenaam gevoel (bv. bepaalde muziek herhaaldelijk 
aanbieden, ga je die liever horen maar na tijdje ga je die onaangenaam vinden omdat je 
het beu bent) 
 

2. In labo meestal verandering Oriëntatie Respons (OR) (bv. Pavlov met zen hond kwijlden wel 
bij geluid maar als er onderzoekers kwamen kijken waren de honden meer gericht op de 
nieuwe mensen die ze zagen en niet meer op het geluid) à molair (= omvattende reactie) 
o OR heeft verschillende componenten die wellicht bepaald worden door verschillende 

aspecten in de omgeving (bv. Hartslagvertraging, huidgeleiding zal toenemen tijdens 
een OR en deze is vaak betrokken bij emotionele responsen, water (het zweet) geleid 
elektriciteit op de huid) 

o Snelheid habituatie verschilt van component tot component à verandering in 
hartslagfrequentie verdwijnt veel sneller à snellere habituatie anderzijds heel traag bij 
huidgeleiding dus tragere habituatie 

o Binnen OR interacties (= afhankelijk van beide factoren) aard stimuli en aard gedrag  
• Geen verschil habituatie hartslag component tussen nieuwe neutrale en affectieve 

beelden dus bij hartslag is er altijd een snelle daling ongeacht als de neutrale of 
belangrijke prikkel is, bij huidgeleiding is er wel een verschil namelijk snelle daling 
voor neutrale stimuli en trage daling voor significante stimuli à effect van de ene is 
belangrijk voor effect van de andere 

 

3. Reactie (=stijging (bv. roes, high)) vs tegenreactie (= daling (bv. kater)) à worden anders 
beïnvloed door herhaaldelijk aanbieden van prikkels (bv. Wanneer je nicotine inneemt 
krijgen een verhoogde hartslag, wanneer je stopt dan zie je een daling van intensiteit op 
nicotine en bij joggen krijg je bv een stijging tijdens het joggen en achteraf een daling)à 
reacties habitueren dus nemen af maar tegenreacties sensitiseren, tegenreacties worden 
sterker (= dynamics of affect) à het effect van aanbieden van prikkels is afhankelijk van 
aard van geobserveerd gedrag en heeft invloed op effecten van regelmatigheden in het 
voorkomen van 1 prikkel 

EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME 

Algemeen à effecten treden op bij allerlei organismen maar moduleert wellicht effect aard 
van stimuli en aard van gedrag want bepaalde eigenschappen van organisme hebben een 
invloed op de effecten van niet-contingente prikkelaanbiedingen. 



Samenvatting Leerpsychologie 2021-2022  Amber Mus 17 

BOX 1.2 

Linker foto: plant waarvan als je ze aanraakt die sluit à de plant gaat habitueren aan het laten 
vallen 

Rechtse foto: gaat over slijm, een eencellig wezen 

INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

o Als je een regelmatigheid hebt moet je altijd een context kiezen (bv. Ruimte) 
o Weinig onderzocht maar weten wel hoe meer je aandacht wegricht van de prikkel des te 

sneller je effect gaat hebben à habituatie gaat een sterker effect hebben 
o 1 voorbeeld: aandacht wegrichten helpt habituatie 

KENMERKEN VAN NIET-CONTINGENTE AANBIEDING 

= van regelmatigheid zelf 

Impact van manier van niet-contingent aanbieden 

De aard van de niet-
contingente 

prikkelaanbieding 

Veranderingen in de aard van 
de niet-contingente 
prikkelaanbieding 

Temporele aspecten 

= gaat over frequentie 
van aanbieding 
 
Prikkel 1 keer of 10 keer 
aanbieden à hoe meer 
je prikkel aanbiedt hoe 
meer habituatie 
optreedt, elke 
aanbieding heeft een 
effect + elke 
aanbieding heeft een 
effect en dus niet enkel 
maar de eerste 

= gaat over tijdsverloop zoals 
bv onderbreken dan weer 
opnemen 
 
Dishabituatie= een herstel van 
een oorspronkelijke reactie die 
optreedt na habituatie à 
habituatie, onderbreken, 
herstel oorspronkelijke reactie  
(bv. Rat krijgt luide knal te 
horen, dan wordt dit 
onderbroken door een intens 
geruis en daarna wordt de 
luide knal opnieuw 
aangeboden, na onderbreking 
krijgt je toch opnieuw een 
reactie op de luide knal) à 
belangrijk want toont aan dat 

= gaat over hoeveel tijd je 
tussen het aanbieden laat 
 
Als je regelmatigheid hebt in 
voorkomen van 1 prikkel kan je 
tijd tussen aanbiedingen 
manipuleren 
 
Massed (snel na elkaar 
aanbieden) vs distributed (tijd 
tussen): sneller maar minder 
duurzaam als massed dan als 
distributed à als je wil dat 
gewenning lang blijft duren 
moet je voor distributed kiezen 
(bv. Kind eten leren eten doe je 
best door over de tijd heen te 
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habituatie leren is en geen 
gevolg van wegnemen van 
energie(bv. Dier schrikt, wordt 
zo moe dat het niet meer 
reageert maar waarom keert 
het dan terug?) à verdwijnen 
van de reactie is niet zomaar te 
wijten aan vermoeidheid of 
gebrek aan energie 
 
Epstein= dishabituatie en 
eetgedrag (bv. Als we gaan 
eten hebben we vaak 
verschillende dingen op ons 
bord liggen want elke keer als 
je iets eet gaat je reactie dalen 
dus wanneer je telkens 
hetzelfde voedsel eet, ga je er 
minder van genieten, heeft met 
genotsreactie te maken, maar 
als je een keer van 
aardappelen eet en daarna 
van vlees dan ga je 
dishabituatie hebben 
waardoor je dus toch kan 
opnieuw genieten van de 
aardappel door de 
onderbreking) à verklaart 
waarom desserts zo 
verschillend is van het 
hoofdgerecht à er is weinig 
generalisatie van habituatie 
dus er is weinig generalisatie 
van het hoofdgerecht op het 
nagerecht waardoor je er toch 
van kan genieten   

spreiden waardoor habituatie 
langduriger zal zijn) 

PROCES THEORIEËN 

HABITUATIE OR: SOKOLOV EN BRADLEY 
 

Model van Sokolov Model van Bradley 

Uitleg model: 

Model van Sokolov kon niet alles verklaren 
dus nieuw model à een prikkel die 
motivationeel relevant is zal een OR uitlokken 
 
Drie assumpties: 
o OR niet enkel door novelty (= mate 

waarin iets nieuw of onverwacht is) maar 
ook significance (= betekenis van een 
prikkel) à naarmate je een prikkel meer 
aanbiedt gaat dat weinig effect hebben 
op significance maar veel op novelty 
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De input (1) activeert het OR-mechanisme 
en wordt geleidelijk aan mee opgenomen in 
het neuronale model van de omgeving. 
Naarmate het verschil tussen de omgeving 
en het neurale model kleiner wordt, komt de 
inhiberende activiteit via (2) op gang, die de 
impact van de stimulus op het OR-
mechanisme blokkeert. Als na habituatie de 
stimulus niet meer wordt aangeboden, wordt 
het verschil tussen de feitelijke omgeving en 
het neuronaal model van de omgeving het 
OR-mechanisme geactiveerd (3) waardoor 
de afwezigheid van de prikkel een OR zal 
ontlokken. 
 
Assumpties: 
Predictive coding models à prikkel kan OR 
ontlokken à in dit geval het gedrag omdat 
prikkel een oriëntatiemechanisme activeert 
à bepaalde prikkels gaan 
oriëntiemechanisme activeren en dan komt 
de OR dus we bouwen een mentaal model 
op rond onze omgeving en wanneer er een 
prikkel is die we niet kennen gaan we een OR 
krijgen, na herhaald aanbieden slaan we 
deze prikkel op in ons mentaal model 
waardoor er dus habituatie optreedt maar 
zodra er iets opnieuw verandert wordt dit 
opgemerkt 
 
Neuronaal model= model die je in je hoofd 
hebt (bv. Je zit in de aula en je weet dat 
achter de muur een gang zit ook al zie je het 
niet maar je kan de wereld wel voorstellen en 
dit model wordt constant aangevuld à als 
prikkel meer optreedt zal dat opgenomen 
worden in neuronaal model) à iets is 
verwacht als het is opgenomen in je 
neuronaal model waardoor er inhibitie 
optreedt à een prikkel die herhaaldelijk is 
aangeboden zit in je model van de wereld 
waardoor je inhibitie krijgt en geen reactie 
meer zal ontlokken à neuronaal model kan 
zelf ook oriëntatiemechanisme activeren 
wanneer er het wel in het model is maar niet 
in de wereld, er is iets onverwacht afwezig 
(bv. Klok die tikt, na tijdje hoor je het niet 
meer) 
 
Enkel novelty. 

o Herhaalde aanbieding sneller effect op 
novelty dan op significance à Het 
herhaald aanbieden van een prikkel 
doet zeer snel de novelty verdwijnen 
maar verandert maar traag de betekenis 
van een prikkel. Hierdoor zal het 
herhaald aanbieden van een neutrale 
prikkel leiden tot het snel verdwijnen van 
de OR ten opzichte van die prikkel maar 
het langzaam verdwijnen van de OR die 
ontlokt wordt door affectieve prikkels. 

o Sommige OR-componenten meer 
novelty, andere meer significance 

 
Dus neutrale prikkels gaan een zwakkere OR 
uitlokken omdat ze enkel novelty zijn en niet 
significance en affectieve prikkels hebben 
beide waardoor ze sterker naar voor komen. 
 
Sommige prikkels hebben enkel novelty (bv. 
Hartslagfrequentie) dus aard van prikkel en 
aard van respons hebben een invloed want 
prikkels verschillen op welke mate ze invloed 
hebben à ofwel zijn prikkels belangrijk of niet 
en ofwel zijn ze nieuw of niet  
 
Hartslag:  
 
Vertraging in hartslag wordt vooral bepaald 
door novelty. 
 
Affectieve prikkels ontlokken enkel hartslag 
door novelty à significance heeft geen 
invloed op affectieve prikkels à novelty 
neemt snel af 
 
Huidgeleiding:  
 
Huidgeleiding wordt vooral bepaald door 
significance. 
 
Affectieve prikkels hebben zowel novelty als 
significance, het herhaald aanbieden van 
prikkels gaat novelty snel laten dalen maar 
significance zal traag afnemen à 
huidgeleiding gaat heel traag verlopen 
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Figuur: De stimulus (S) activeert een OR op 
basis van zijn novelty en significance. Eerdere 
aanbiedingen van de stimulus hebben een 
sterk effect op novelty (dikke pijl) en een 
zwak effect op significance. Sommige OR 
componenten worden enkel bepaald door 
novelty, andere enkel door significance. 

Figuur (gaat over 1ste assumptie): Het model 
kan de interactie tussen aard van respons en 
aard van de prikkel verklaren. Figuur is bij 
neutrale prikkel (NP) en kijken naar 
veranderingen in hartslagcomponent (HR). 
Neutrale prikkels hebben een zekere novelty 
waarde en die heeft een invloed op HR. Bij 
neutrale prikkels gaat habituatie dus zeer 
snel optreden. 

Figuur (gaat over 2de assumptie): Affectieve 
prikkel (AP) habitueert ook zeer snel maar 
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omdat HR enkel afhankelijk is van novelty. 
Dus HR wordt niet beïnvloedt door 
significance. Dus AR hebben wel 
significance prikkels maar heeft geen 
invloed op HR dus heb je snelle habituatie. 

 
Figuur (gaat over 3de assumptie: Neutrale 
prikkels gaan snel habitueren door 
huidgeleiding (skin contacted respons (SCR)) 
omdat de neutrale prikkel enkel novelty 
heeft en deze snel zal verdwijnen.  

 
Figuur:  Affectieve prikkels zullen traag 
habitueren op de huidgeleidingsrespons 
omdat de SCR afhankelijk is van zowel 
novelty en significance en affectieve prikkels 
heeft een hoge significance en initieel een 
hoge novelty dus zal het een grote reactie 
ontlokken. Bij habituatie zal de novelty snel 
verdwijnen maar de significance die blijft en 
daardoor zal een affectieve prikkel nog altijd 
een huidgeleidingsrespons ontlokken zelfs als 
het vaak wordt aangeboden want de 
significance blijft bestaan en zal een invloed 
op de SCR. 

Verklaring functionele kennis? 
• Bepaalde functionele kennis kan niet 

verklaard worden maar kan wel 
habituatie en OR bij niet meer 
aanbieden wel verklaard worden 

• Verklaring habituatie + OR bij 
onverwacht niet meer aanbieden van 
stimulus 

Verklaring functionele kennis 
• Aard stimuli: minder effect van 

aanbieding op significance, dus 
tragere habituatie voor significante 
stimuli 

• Aard gedrag: minder effect van 
aanbieding op significance, dus 
tragere habituatie voor significance 
componenten 
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• Geen verklaring voor effect aard stimuli, 
aard gedrag en interactie tussen de 
twee à kan niet verklaren tussen aard 
van stimuli en aard van gedrag ook een 
gezamenlijk effect hebben zoals op 
onderstaande foto à het schiet te kort 
als cognitief model voor OR 

 

• Interactie 
 

OR componenten die enkel novelty: geen 
effect aard stimuli 
OR componenten die wel significance: wel 
effect aard stimuli 
 
Bovenaan links heb je wat je kan observeren 
à neutrale prikkels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPONENT PROCES THEORIE: SOLOMON 

1. Functionele kennis dat het model wil verklaren à herhaalde prikkelaanbieding doet 
reactie verzwakken en tegenreactie versterken (bv. roken, de eerste paar keer dat je rookt 
zal je hartslag omhooggaan, ga je hoesten maar een roker die vaak rookt zal dit niet meer 
hebben) 

Foto gaat over Sollomon die honden een schok gaf 
en keek naar de hartslagfrequentie tijdens de 
schok en na de schok. Links zie je een duidelijke 
versnelling van de hartslag, een versnelling 
naarmate de schok heftiger wordt, de hartslag 
sneller slaat. Rechter figuur is na dat elektrische 
schok stopt en na beëindigen van schok zakt 
hartslag en daarna herstelt die terug maar daling is 
zwak dus er is een sterke reactie en zwakke 
tegenreactie. Onderste twee gaat over honden 
die veel ervaring hebben met de elektrische schoks 
à naar gelang de tijd zal de reactie zwakker zijn en 
na het stoppen krijg je een zeer sterke tegenreactie. Het ophouden van de elektrische schok 
brengt de hond in een tegengestelde toestand (= opponent state). Op deze bevinding 
baseert hij zich om het A-proces en B-proces uit te leggen. 

2. Assumpties over wat er in de black box gebeurt: twee opponente processen 
o A-proces 

• Prikkel ontlokt A-proces 
• Onvoorwaardelijk proces dat ontlokt wordt door prikkel (bv. wanneer je elektrische 

schok aanbiedt dan zal A-proces automatisch tot stand komen) 
• Blijft stabiel 
• Onveranderbare reactie à als de prikkel hetzelfde blijven dan zal het A-proces 

hetzelfde blijven 
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o B-proces 
• Onvoorwaardelijk ontlokt door A-proces 
• Wordt sterker + vlugger op gang + langer 
• Wel veranderbaar à het zal sterker worden, vlugger op gang komen en langer 

duren naargelang de prikkel meer aangeboden wordt 
• Observeerbaar gedrag is som van twee 

 
3. Verklaring verandering in dynamics of affect 

o Bovenste twee figuren is hetgeen wat te 
verklaren is en dit is het dynamics of affect à 
opponent proces staat voor twee 
tegengestelden dus A-proces en B-proces à het 
manifeste gedrag dus hetgeen die je kan 
observeren een som is van A-proces en B-proces 

o Reactie wordt minder intens na herhaalde 
aanbiedingen à het A-proces verandert niet 
door ervaring want blijft hetzelfde bij eerste 
aanbieding en na herhaalde aanbiedingen à 
bij stoppen van aanbieding stopt het A-proces à 
A-proces is afhankelijk van de dosis die je gebruikt, hoe 
groter de dosis hoe groter het A-proces zal zijn 

o B-proces dus de tegenstander van A-proces, dit is een 
tegenreactie op A-proces à B-proces verandert wel want 
je ziet bij herhaalde aanbieding dat dit sterker en intenser 
wordt en ook langer duurt à B-proces is verantwoordelijk 
voor het zakken van het A-proces 

o Tegenreactie die omgekeerde is (bv. positief gevoel zal 
nadien kort een negatief gevoel zijn) à je ziet dat de 
tegenreactie na herhaalde aanbiedingen een sterke 
tegenreactie is, de tegenreactie is sterker en duurt ook langer 

o Hier zie je wanneer de prikkel wordt aangeboden en wanneer het stopt in de tijd 
o Je ziet een vlakke lijn dus dit geeft aan dat het tijd nodig heeft om op te starten 
o Voorbeeld: Als je veel rookt wordt het B-proces sterker en waardoor je de initiële kick 

niet meer hebt maar de onaangename neveneffecten kan je tenietdoen door 
opnieuw te roken à als nicotine uit je bloed verdwijnt waardoor je B-proces gaat 
optreden waardoor je craving krijgt en opnieuw wil gebruiken om die onaangename 
tegenreactie teniet te doen en terug te komen op een normale situatie 
 

4. Bijkomende assumptie (een vierde): B-proces wordt niet enkel ontlokt door A-proces maar 
ook door conditionering à stimuli die samengaan met B-proces lokken nadien op zich het 
B-proces uit à verklaring nieuwe functionele kennis 
o Context afhankelijkheid van herval en craving à wanneer je bepaalde context 

gebruikt dan ga je de craving ook specifiek hebben in deze context want het B-proces 
is sterker door de context à sterke tegenreacties en ontwenning krijgen waardoor 
mensen neiging hebben om meer te gaan gebruiken (bv. een druggebruiker gaat 
vaak in dezelfde context drugs gebruiken zoals in de zetel waardoor ze hier aan 
gewend raken maar wanneer dezelfde hoeveelheid genomen wordt in een andere 
omgeving kan dit leiden tot overdosis omdat er geen prikkels zijn die geassocieerd zijn 
met het B-proces, in een nieuwe situatie gaat dit B-proces zwakker zijn dan wanneer 
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je in een omgeving vaak gebruikt dus een bepaalde dosis drug geeft meer effect 
terwijl het dezelfde dosis is) 

o Externe stimuli (bv. een ruimte) 
o Interne stimuli (bv. gevoelens) 
o Context afhankelijkheid van tolerantie 
o Behandeling 

• Cold turkey (= mensen van de drug wegnemen, het uitzweten van de 
tegenreactie en dan mensen terug naar huis sturen) volstaat niet want je hebt 
altijd nog de context wat zal zorgen voor craving à je kan mensen niet gewoon 
laten afkicken want er zijn nog steeds associaties tussen contexten en drugs 

• Cold turkey + exposure aan contexten à zorgt ervoor dat je associaties laat 
weggaan maar uit recent onderzoek blijkt dat eens je iets geleerd hebt dat je dit 
niet meer kan afleren à het is heel moeilijk om kennis te laten verdwijnen 
waardoor het dus zo moeilijk is om van drugs af te kicken à enige manier van 
Sollomon is leren omgaan met de craving want associaties gaan blijven 

• Cold turkey + exposure + coping 
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HOOFDSTUK 2: KLASSIEKE CONDITIONERING 

Gaat over regelmatigheden in voorkomen van 2 prikkels en leren over relaties, vorig hoofdstuk 
over 1 prikkel en ging niet over relaties. In operante conditionering gaat het over verbanden 
tussen gedrag en prikkel terwijl bij klassieke het gaat over een relatie tussen 2 prikkels. 

ENKELE BASISTERMEN EN PROCEDURES 

BASISTERMEN  
 

 

 

CS, VP, NP, 
cue, A, X, T 

Conditiond/conditional stimulus of reactie is afhankelijk, treedt op onder 
bepaalde voorwaarden (bv. toon, licht, oorzaak, foto) à voorwaardelijke 
prikkel 

US, OP, AP, 
outcome 

Unconditional stimulus (bv. voedsel, schok, gevolg) à  onvoorwaardelijke 
prikkel, reactie is niet gebonden aan voorwaarden 

CR, VR, ER, 
oordeel 

Conditioned respons (bv. salivatie, oordeel) à voorwaardelijke reactie/respons 

US, OR Unconditional respons (bv. salivatie die ontlokt wordt door het voedsel) à 
onvoorwaardelijke respons 

A+ Een CS A want letter van alfabet is altijd een CS wordt gevolgd door de US 
want er staat een plus dus toont aanwezigheid van US aan 

A- Aanwezigheid van CS A maar afwezigheid van US=CS-only 
AB+ Een CS A en een CS B worden samen aangeboden en gevolgd door de US= 

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

US à twee CS’en zijn aanwezig maar US’en zijn afwezig 
 

PROCEDURES  

We moeten argumenten hebben (samengaan van prikkels leidt tot bepaald gedrag) om aan 
te tonen dat er sprake is van klassieke conditionering. Best bij experimenten want daar kan je 
manipuleren en controles uitvoeren waardoor je meer zekerheid hebt. Dus onderzoekers 
maken procedures om met meeste zekerheid conclusies te kunnen maken. Procedures om na 
te gaan of er sprake is van klassieke conditionering: 

1. Pavlov 
o Voedsel (US) à salivatie (UR) 
o Buzzer (CS) – voedsel (US want geen dat we koppelen aan CS) 
o CS ontlokt salivatie (CR) à historisch gezien eerste procedure maar nadien vrijwel nooit 

meer gebruikt want is moeilijk  
 

2. Oogknipperreflex 
o Luchtstoot in oog door buisje wat zorgt voor 

het sluiten van je oogleden 
o Luchtstoot (US) – knipperreflex (UR) 
o Toon (CS) – luchtstoot (US, ontlokt een 

onvoorwaardelijke reactie, het knipperen) 
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o CS ontlokt knipperen, dus het lichtje ontlokt het knipperen 
o Vaak gebruikt geweest maar niet meer zo populair 

 
3. Vreesconditionering 

o Schok (US) - pijn (UR) 
o Figuur (CS) – schok (US) à je bepaalt een niveau van 

schokintensiteit die voor de proefpersoon 
onaangenaam is, dan kan je die schok telkens 
aanbieden na het zien van een driehoek à 
aanvankelijk zal de driehoek geen angstreactie 
ontlokken nadien wel 

o Stabiel operant gedrag= ratje is rustig en niet angstig en zal gewoon op de hendel 
duwen om te eten à tijdens aanbieden van de toon (dus door angst toe te voegen) 
zal het ratje stoppen met duwen op de hendel 

o CS ontlokt angst (CR) <> UR 
o Verschillende indices van index angst à vooral meten aan de hand van huidgeleiding 

of suppressie 

FUNCTIONELE KENNIS 

Welke aspecten van procedure modereren klassieke conditionering? à er moet een 
regelmatigheid zijn in het voorkomen van 2 prikkels en wanneer regelmatigheid een impact 
heeft op gedrag is er sprake van klassieke conditionering en meer hebben we niet nodig 

AARD VAN DE PRIKKELS 

KLASSIEKE CONDITIONERING IS ALGEMEEN FENOMEEN 

o Klassieke conditionering is breed 
toepasbaar omdat het zowel simpel als 
complex kan zijn 

o Bel – voedsel zorgt voor salivatie 
o Ook niet biologisch relevante stimuli 
o Sociaal leren= effect van specifieke 

regelmatigheid op het gedrag van een 
observatie, meer bepaald regelmatigheden waarbij het gedrag van een model 
betrokken 1 van de elementen is en het gedrag van de observator geen deel uitmaakt 
van de regelmatigheid (bv. volwassenen foto’s tonen van een quokka of quolls dus 
dieren die ze niet kennen en de kinderen observeren dit, kinderen zijn veel angstiger 
wanneer de volwassenen angstig zijn) 

Twee soorten klassieke conditionering: 

1. Observationele conditionering= observator observeert een soortgenoot en die 
soortgenoot reageert op prikkels in de omgeving (bv. volwassen aap toont reactie op een 
slang, kleine aap is nog niet bang voor slangen maar door het observeren van de 
volwassen aap die bang is zal de kleine aap ook bang zijn) à 2 prikkels waarvan 1 van de 
2 een sociale prikkel is (=model) 

2. Conditionering via instructies= geen regelmatigheid aanbieden maar instructies geven 
over regelmatigheid, komt niet in realiteit voor maar iemand vertelt je over het voorkomen 
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van de regelmatigheid (bv. zeggen tegen proefpersoon dat telkens wanneer je een 
driehoek ziet dat er een schok zal volgen, proefpersonen zullen angst vertonen na tonen 
van de driehoek) 

Pas op er zijn heel veel gelijkenissen tussen beide! Heel veel fenomenen kan je bestuderen door 
bril van klassieke conditionering, interessante is dat je deze bril kan toepassen met termen als 
CS, US… Door gemeenschappelijke bril kan je verschillende fenomenen vanuit hetzelfde 
perspectief bekijken. 

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

Hoewel klassieke conditionering dus met veel verschillende stimuli kan optreden, hebben de 
eigenschappen van de CS en US ook een invloed op de sterkte van de gedragsverandering 
die optreedt.  

1. Door saillantie van CS en US= hoe opvallender of luider een stimuli, hoe sneller je een 
impact ziet van regelmatigheid in voorkomen van 2 prikkels à dus de intensiteit van de 
prikkels speelt een rol 

2. Intrinsieke relatie tussen CS en US= bepaalde CS, US verbanden hebben sneller een impact 
dan andere CS, US verbanden à er is een interactie tussen aard van CS en aard van US à 
welke soort CS je koppelt aan soort US bepaalt hoe snel er conditionering optreedt (bv. 
smaak en misselijkheid zijn twee prikkels die heel snel conditioneren, kan zelfs na 1 keer al 
voorkomen) 
• Ankedote Seligman à aversie leren= leren om een aversie te ontwikkelen ten opzichte 

van een voedsel (bv. na eten van voedsel (CS) misselijk (US) worden in nieuw 
restaurantà samen voorkomen zorgt voor aversie voor voedsel (CR)maar waarom 
wordt hij misselijk van de bearnaisesaus en niet voor alle andere regelmatigheden 
zoals de ober, de steak, nieuw restaurant, dit komt door selectiviteit in leren) à aversie 
leren is dus een vorm van klassieke conditionering  

• Garcia en Koelling à studie in aantonen voor selectiviteit in leren à twee soorten van 
prikkels, aard van CS manipuleerden ze door twee soorten CS’en te voorzien (smaak 
CS en audiovisueel CS). In de leerfase kreeg de ene groep ratjes water met suiker in 
en de andere gewoon water. Bij ene groep ratjes was de US dan een water met een 
stof in die zorgde voor misselijkheid na het drinken, bij de andere groep was er de 
schok na het drinken van het water. In groep één had je verband tussen smaak en 
misselijkheid. Er waren testfases om elke CS apart te meten. Wanneer je deze apart 
test is er geen verschil, zelfde voor tube met smaak en zonder visuele prikkel en zonder 
smaak met visuele prikkel.  
§ Groep 1: dieren drinken niet meer met CS met smaak (suiker) want ze vinden de 

smaak niet meer lekker opeens (aversie), de relatie tussen smaak en misselijkheid 
heeft een grote impact maar ze blijven wel gewoon drinken van water met 
audiovisuele prikkel 

§ Groep 2: omgekeerde van groep 1 à relatie tussen smaak en schok heeft bijna 
geen invloed terwijl de audiovisuele en smaak een grote invloed heeft 

§ Effect van CS is dus afhankelijk van de aard van de US 
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§ Examen! intrinsieke relaties à er moet altijd interactie zijn 

 

 

 

 

 

 

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

o Appetitieve US= iets positief en vaak gericht op het vervullen van een biologische behoefte 
à helpend, je wil impact van prikkel verhogen (bv. voedsel) 

o Aversieve US= iets negatief à impact van prikkel verlagen of verminderen (bv. een schok) 
o Een CS die gepaard wordt met appetitieve US’en lokt vaak ook positieve, appetitieve 

responsen uit terwijl een CS die gepaard is met aversieve US’en meestal negatieve reacties 
uitlokken à de eigenschappen van de US bepalen dus de eigenschappen van de CR 
• Valentie US: US-revaluatie (bv. eten slecht maken) 
• Soort US bepaalt soort van geconditioneerde reactie 

Foto is prototypische versie van meeste handboeken 
in de psychologie maar is te beperkt want in 
merendeel van situaties zien we geconditioneerde 
reacties die tegengesteld kunnen zijn aan niet 
geconditioneerde reacties. Dit strookt niet met de 
werkelijkheid.  

 

US revaluatie effect Contraconditioneringseffect 
= klassieke conditionering is niet enkel 
afhankelijk van de eigenschappen van de 
US tijdens conditionering maar ook van 
veranderingen in US na conditionering 
 
Aquisitie fase= waar klassieke conditionering 
tot stand wordt gebracht 
 
Fase 1: bel – voedsel (aquisitie) à bel ontlokt 
nadien salivatie 
Fase 2: voedsel – misselijkheid à voedsel 
wordt aversief (US revaluatie) à je maakt 
van iets dat goed was naar iets dat slecht is 
Test: bel à bel ontlokt geen salivatie meer 
 
Dus we kunnen conditionering tenietdoen 
door de waarde van de US te gaan 
veranderen! Dus geconditioneerd gedrag 
kunnen we opnieuw gaan afleren! 

= tegenconditioneren tijdens conditionering 
 
Fase 1: bel – voedsel (quisitie)à bel ontlokt 
nadien salivatie 
Fase 2: bel – schok (herconditioneren, 
contraconditionering)à bel ontlokt nadien 
geen salivatie meer 
 
Geconditioneerde aangeleerde reactie kan 
gewijzigd worden door aanbieden van een 
nieuwe CS-US relatie dus nu aversief is. Nu 
een nieuwe leerfase waarin zelfde CS 
gekoppeld wordt met een positieve US (bv. 
je bent bang van liften dus ga je leuke 
dingen doen in de lift) 
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Besluit in verband met rol van aard van prikkels: klassieke conditionering is een zeer algemeen 
fenomeen.  Klassieke conditionering treedt op met veel prikkels, toch sneller leren met 
bepaalde CS,uS en CS-US combinaties. Aard US heeft invloed op aard van CR. 

DE AARD VAN HET GEOBSERVEERDE GEDRAG 

 

 

 

 

 

 

INVLOEDEN OP ONWILLEKEURIG EN WILLEKEURIG GEDRAG 

o Autoshaping= automatische 
shaping dus dat je je gedrag 
automatisch aanpast à 
subklasse van klassieke 
conditionering waarbij er 
veranderingen optreden in 
willekeurige reacties zonder 
positieve gevolgen (bv. duif op foto waarbij een metalen plaatje even oplichte voor hij 
eten krijgt en na enkele aanbiedingen begint de duif al te pikken als hij het lichtje ziet, er is 
dus een wijziging in willekeurig gedrag) 
• Willekeurige reactie= automatische gedragsverandering (bv. heen en weer lopen) 
• Onwillekeurig= autonome reacties die aangestuurd wordt door onwillekeurige 

zenuwstelsel (bv. salivatie) 
o Dysfunctioneel  
o CS lijkt functies over te nemen van de US (bv. duif gaat eten bij bakje maar wanneer bakje 

niet meer opengaat maar wel nog een lichtje aanwezig is dan zal die lijken te drinken ipv 
eten) 

DRIE TYPES VAN GEDRAG 
 

Preparatorische responsen Contingentie oordelen Evaluatieve responsen 
= reactie die je toelaat om 
iets voor te bereiden (bv. 
salivatie want het bereid je 
voor op de komst van 
voedsel) 
 
à voorbereiden op US 

= oordeel over hoe sterk een 
verband is tussen prikkels (bv. 
je zegt tegen proefpersonen 
dat ze informatie zullen 
krijgen over meneer X en 
deze meneer is allergisch 
aan bepaalde soorten 
voedsel en daarna krijg je 
testen te zien die deze 
meneer heeft doorgenomen 

= affectieve emotionele 
reacties, reacties in termen 
van goed en slecht 
 
Gaan ze kijken onder welke 
voorwaarden het samen 
aanbieden van prikkels leidt 
tot een verandering in hoe 
positief of negatief men de 
prikkel vindt à kan via 
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zoals meneer X eet sla en 
krijgt allergische reactie, bij 
tomaat en sla krijgt hij geen 
allergische reactie)  
 
à dit is ook gedrag en dit kan 
dus ook veranderen want 
het is gedrag 

directe of indirecte 
bevraging 
 
Deze kunnen we veranderen 
door samen aanbieden van 
prikkels (bv. reclame van 
cola, have a coke and a 
smile) 

OEFENVRAGEN  

Oefenvraag 8: Stel dat een toon en licht samen worden aangeboden en steeds gevolgd 
worden door een elektrische schok. Men stelt vast dat deze paringen meer impact hebben op 
de angst die ontlokt wordt door de toon dan de angst die ontlokt wordt door het lichtje. Deze 
vaststelling 

A. Zegt op zich niets over leren 
B. Biedt evidentie voor de rol van intrinsieke relaties in klassieke conditionering 
C. Is een voorbeeld van de dynamics of affect 
D. Biedt evidentie voor de rol van de aard van de CS in klassieke conditionering 

Het feit dat de regelmatigheid (toon+licht gevolgd door schok) meer effect heeft op de 
reactie ten opzichte van de toon dan op de reactie ten opzichte van het licht is één voorbeeld 
van de vaststelling dat de aard van de CS (toon of licht) bepaalt hoe sterk klassieke 
conditionering is (dus hoe sterk de impact van de regelmatigheid is op het gedrag). Het biedt 
geen evidentie voor de rol van intrinsieke relaties omdat hier voor een INTERACTIE tussen de 
impact van de aard van de CS en de aard van de US moet geobserveerd worden (vb., impact 
toon+licht-schok regelmatigheid sterker op toon dan op licht; impact toon+licht-misselijkheid 
regelmatigheid sterker op licht dan op toon). Het heeft niets met de dynamics of affect te 
maken (want dat hoort thuis in Hoofdstuk 1). En het zegt dus wel degelijk iets over leren 
(namelijk dat de aard van de CS een moderator is van klassieke conditionering). 
Oefenvraag 9: Vanuit een functioneel leerpsychologisch standpunt zijn contingentie oordelen 

A. Een index van bewuste kennis 
B. Een index van bewuste of onbewuste kennis 
C. Een vorm van gedrag 
D. Een regelmatigheid in de omgeving 

De functionele benadering kijkt enkel naar relaties tussen omgeving en gedrag, niet naar 
mentale inhouden en processen zoals kennis en het verwerven van kennis. Een oordeel is 
vanuit dit perspectief dus een gedrag (bv. het aanklikken van een getal op een rating schaal) 
en kan dus geanalyseerd worden net als eender welk ander gedrag. 

BOX 2.2: RESPONDENTE VS KLASSIEKE CONDITIONERING 

Niet kennen maar is makkelijker om visie te begrijpen van cursus. Wel goed onderscheid 
kennen tussen functionele en cognitieve visie. 

Functionele psychologen Cognitieve psychologen Functioneel cognitief 
kader 

= conditionering is een 
verandering in gedrag als 

= oordelen zien ze als een 
uiting van bewuste kennis, 

Klassieke conditionering is 
impact S-S relatie 
ongeacht type van 
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gevolg van veranderingen in 
de omgeving 
Spreken niet over klassieke 
conditionering maar over 
respondente conditionering 

dus er is geen onbewuste 
klassieke conditionering 
 
Klassieke conditionering is 
het leren kennen van relaties 
en dus voorspellen 
omgeving à geïnteresseerd 
in verwerven van informatie  

gedrag à regelmatigheid 
staat centraal en dus niet 
beperkt tot puur 
respondent gedrag 

Respondent gedrag= enkel 
functie van antecedenten 
(=dingen die voorafgaan aan 
gedrag, een reflex) 
 
Operant gedrag= functie van 
consequenten 

Cruciaal mentaal proces 
dat makkelijker te 
bestuderen is dan operante 
conditionering want je hebt 
volledige controle 

 

Respondente conditionering= 
impact van S-S relatie op 
respondent gedrag dus ze 
beperken het universum van 
klassieke conditionering tot 
reflexen (dit is een beperkte 
visie) 

Klassieke conditionering is 
heel belangrijk en besteden 
ze veel aandachtig aan 

 

ONBEWUST LEREN: DE SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE 
GECONDITIONEERDE VERANDERINGEN 

Functionele benadering is niet over onbewust mentaal proces maar impact op oordeel vs 
ander gedrag. Meestal is het mogelijk om veranderingen in contingentie-oordelen te 
observeren vooraleer er andere effecten optreden van het samen aanbieden van prikkels.  

Besluit van functionele kennis= klassieke conditionering is onwillekeurig en willekeurig gedrag, 
verschillende types gedrag maar enkel pas na bewust oordeel 

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET ORGANISME  

Klassieke conditionering is algemeen dus komt voor bij verschillende soorten organismen. 
Convergente evolutie= alle diersoorten bevinden zich op deze wereld dus voor alle diersoorten 
is het nuttig om hun gedrag te veranderen op basis van regelmatigheden in de omgeving. Dus 
op een functioneel niveau stel je dezelfde fenomenen vast bij heel veel verschillende 
diersoorten maar wil niet zeggen dat het achterliggende mechanisme hetzelfde is. Dus een 
onderscheidt maken tussen wat organismen doen en de mechanismen waardoor ze in staat 
zijn om dit te vertonen. Bij simpele diersoorten gaat het over simpele klassieke conditionering 
maar opletten want je moet goed het onderscheidt goed maken tussen effect en 
mechanisme, niet elk effect is te wijten aan eenzelfde mechanisme (bv. bij fruitvliegen hebben 
eenzelfde effect en mechanisme niet hetzelfde effect en mechanisme bij mensen). Is dus op 
functioneel niveau en niet op cognitief of emotioneel niveau. Eenzelfde effect kan te wijten 
zijn aan verschillende mechanismen (zowel mentaal als neurologisch, fysiologisch). Bij fysieke 
elementen kan je deze enkel bekijken als mechanisme maar ook als moderator (bv. stukken 
van genetisch materiaal wegknippen en kijken wat er gebeurt dus je gaat fysieke toestand 
van organisme manipuleren). 
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Maar aard organisme bepaalt welke verbanden 
snel geleerd worden. Vogels leren veel sneller 
over kleuren en voedsel relaties terwijl mensen 
veel sneller leren over smaak voedsel relaties. Dit 
heeft te maken met de evolutie van de diersoort.  

 

 

Evolutionaire visie op klassieke conditionering (conditionering als adaptieve adaptatie): 

Adaptatie= je past je aan aan de omgeving 

Adaptief= criterium of adaptatie goed of slecht is (bv. gaat dit de voorplanting bevorderen) 

1. Visie= conditionering staat in functie van overleving en voortplanting en is dus heel 
belangrijk voor het organisme à ze gaan de specifieke vorm van adaptatie die adaptief 
zijn bestuderen 

2. Gevolg van visie 
o Werk met ecologische CS’en (= CS’en die ook kunnen voorkomen in de natuurlijke 

leefwereld van het organisme) 
• Conditionering met ecologische CS’en lijkt aparte kenmerken te hebben 
• Maar resultaten nog onduidelijk en hoe op a priori (= op voorhand) basis bepalen 

of CS ecologisch valide is 
o Ga op zoek naar adaptieve effecten dus niet eender welk effect maar gaat over de 

adaptieve effecten die voldoen aan die criteria 
• Beter omgaan met belangrijke stimuli 
• Conditionering om plasticiteit van allerlei biologische relevante functies te 

begrijpen 

Ecologische CS’en (vrouwtjeskwartel) Adaptieve effecten bij kwartels 

Onderzoekers deden een studie bij kwartels 
(vogels) waarbij ze vooraf ofwel de pop met 
het hoofd van een vrouwenkwartel erop 
lieten zien aan een mannetje ofwel rechts 
zonder hoofd. Eerst wordt de CS getoond 
aan een mannetjeskwartel en daarna krijgt 
de mannetjeskwartel de kans om te 
copuleren met een echt vrouwtje. Dan kan 
je een verband krijgen tussen zien van object 
en copulatie. Het vooraf zien van een nep 

= beter omgaan met belangrijke events dus 
kijken naar veranderingen in UR 
(onvoorwaardelijke reactie) ipv CS  
 
Ze bekijken het omgekeerd dus kijken naar 
copulatie en kijken of dit een gevolg is van 
veranderingen in de omgeving, is de 
voorspelling van copulatie dat copulatie zelf 
zal veranderen. Als je copulatie laat 
voorafgaan door een prikkel die daar 
vroeger ook mee samenging aan de 
effectieve copulatie en we zien dat er meer 
spermacellen zijn en meer nageslacht 
komen. Dit wil zeggen dat verbanden in de 
omgeving de kans op produceren van 
nageslacht bepalen. Dit is een duidelijk 
voorbeeld van adaptieve adaptatie.  
 
Verslaafden kunnen in een context waar ze 
altijd gebruiken bijvoorbeeld een hogere 
dosis verdragen dan in een andere context, 
dit is ook een adaptieve adaptatie. Dus de 
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vrouwtje zorgde er ook voor dat het seksueel 
contact efficiënter was. 
 
Ze zagen dat het mannetje meer ging 
copuleren wanneer er vooraf een CS werd 
getoond met vrouwenhoofd dan zonder. 
 
Een belangrijk effect is dus dat het organisme 
op een efficiënte manier omgaat met de US. 
De nadruk ligt hierbij niet op hoe de 
conditionering invloed heeft op de reactie 
ten opzichte van de US maar over 
veranderingen in de UR.  

prikkels van de omgeving zorgt ervoor dat de 
kans op overleven groter wordt en dit is 
adaptief. 

Conditionering met ecologische CS’en lijkt 
aparte kenmerken te hebben maar 
resultaten zijn nog onduidelijk en hoe kan je 
dit op voorhand bepalen wat ecologisch 
valide is en wat niet?  

Conditionering om plasticiteit van allerlei 
biologische relevante functies te begrijpen. 

DE INVLOED VAN DE BREDERE CONTEXT 

= bij omgeving horen ook andere verbanden dus de vraag is of andere contingenties in de 
omgeving kunnen bepalen hoe klassieke conditionering optreedt? 

Een secundaire taak die de aandacht weg richt van het verband tussen de CS en de US zal 
klassieke conditionering minder sterk maken terwijl de aandacht richten op het verband dit de 
klassieke conditionering sterker zal maken. 

Dus klassieke conditionering is heel algemeen maar wordt gemoduleerd door aard van stimuli, 
aard gedrag, aard organisme en de bredere context. 

(VERANDERING IN) KENMERKEN CS-US RELATIE 

= hoe moet je 2 prikkels aanbieden zodat er verandering in gedrag zal optreden 

Er zijn verschillende soorten manieren waarop prikkels kunnen samen voorkomen. 

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

DE AARD VAN HET SPATIO-TEMPORELE VERBAND 

3 manieren in het samen voorkomen van prikkels 

Contiguïteit= wanneer prikkels op minstens één moment samen aanwezig zijn in tijd en ruimte 

Contingentie= wanneer er een statisch verband is in de aanwezigheid van de twee prikkels 
over verschillende momenten heen is de kans op aanwezigheid van ene prikkel afhankelijk 
van de aanwezigheid van een andere prikkel à hierbij houden ze ook rekening met het niet 
samen voorkomen of het wel samen voorkomen à co-variatie en is een logisch of statistisch 
verband 
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1. Contingentie is belangrijker dan contiguïteit à vroeger was het samen voorkomen in tijd 
dus spatiële-temporele-contiguïteit van twee gebeurtenissen al voldoende om een 
verband te leren (bv. associationisme/Pavlov) 

Contingentie kan je goed zien door 
vierveldentabel: 

Indien de aanwezigheid van de US 
waarschijnlijker is indien de CS aanwezig is 
dan indien de CS afwezig is, dan heb je een 
positief verband of positieve contingentie. 
P(US/CS)>P(US/~CS) (=excitatorisch). 

Indien de aanwezigheid van de US minder waarschijnlijk is bij aanwezigheid dan bij 
afwezigheid van de CS dan is er een negatief verband of negatieve contingentie. 
P(US/CS)<P(US/~CS) à ~ of streep erboven staat voor afwezigheid. 

De CS en de US zijn aanwezig 

De CS is aanwezig maar de US is afwezig 

De CS is afwezig maar de US is aanwezig 

Zowel de CS als de US zijn afwezig 

Contingentie= DP= P(US/CS) –P(US/~CS)= (a/a+b)-(c/c+d) dus naarmate de CS en de US meer 
samen voorkomen of niet samen voorkomen zal het verband positiever worden. Naarmate 
enkel de CS of enkel de US voorkomen zal het verband negatiever worden. à DP= sterkte van 
een verband 

Evidentie voor rol contingentie: contingentie bepaalt type van verandering in gedrag à ook 
het niet samen voorkomen heeft een belangrijke rol in hoe gedrag gaat veranderen 

Excitatorische conditionering= wanneer er een positieve contingentie is dus wanneer de 
reactie die US aanvankelijk is wordt versterkt à P(US/CS)>P(US/~CS) 

Inhibitorische conditionering= treedt op wanneer er een negatieve contingentie is, gaat over 
de verzwakking van de reactie à P(US/CS)<P(US/~CS) 

Figuur rechts: op de x-as staat de conditionele 
probaliteit dat de US samen voorkomt met de 
CS. Op de y-as de probaliteit dat de US 
voorkomt zonder CS. Op de diagonaal waar 
beide probaliteiten gelijk zijn, is er geen 
contingentie tussen beide prikkels. 
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Contingentie is je wereld samenvatten 
in een vierveldentabel en tabellen of 
frequenties vereisen dat je zegt dat iets 
gebeurd of iets niet gebeurd. Maar hoe 
ga je bepalen als er een situatie is waar 
beide aanwezig zijn dus je gaat tijd 
geven waarin je opdeelt in periodes. Figuur hierboven toont de tijd aan en de schuine strepen 
tonen telkens een eind en begin aan. Dus rechte A toont aan dat er een heel sterk verband is 
want de CS en US komen in de vier situaties samen voor. De kans op de US gegeven de CS is 
eigenlijlk 1 en kans op US als CS afwezig is kan niet want er zijn geen situaties waar CS afwezig 
is. Je zou denken dat er een bijna perfecte relatie is bij A. Bij lijn B komen dezelfde 
gebeurtenissen op zelfde momenten voor zoals bij A maar verschil is hoe de tijd wordt 
opgedeeld. Er zijn veel kortere periodes dus meer tijdsintervallen en dan krijg je een negatief 
verband tussen CS en US want er is maar 1 situaties waarin ze samen voorkomen en 
verschillende waarbij ze apart voorkomen dus er is een negatief verband. Toont aan dat 
contingentie geen absolute waarde heeft, contingentie is steeds arbitrair want is afhankelijk in 
hoe je de tijd opdeelt. Er is geen juiste manier om contingentie te berekenen en dit is een 
kritiekspunt. 

Wanneer DP=0 is dan is er dus geen contingentie en is er geen verandering in gedrag zelfs 
wanneer de CS en de US soms wel voorkomen, dus zelfs als cel A groter is dan 0. 

DP= (a/(a+b))-(c/(c+d)) 

Opdeling A: DP=4/4-0/0=1 

Opdeling B: DP=1/4-3/4=-.50 

2. Conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie à andere manier om 
vierveldentabel in te vullen à verschil is wat je in vierveldentabel plaatst, enkel dingen die 
voldoen aan een voorwaarde 

Evidentie dat niet enkel contingentie telt: cue competition (competitie tussen CS’en). Er zijn 
twee bevindingen bij punt 2: 

1. Overschadowing= AX+ vs X+ en saillantie à vergelijking tussen AX+ (bv. licht-toon-
schok) en X+ (bv. toon-schok) à bij enkel contingentie zou er geen verschil mogen zijn 
maar toch zien we dat de geconditioneerde reactie zwakker is bij AX+ dan bij X+ trials 
dus toont aan dat contingentie op zich niet voldoende is à dit verschil (dus een 
effect!) noemen we overschadowing 

2. Blokkering= ook twee condities A+ gevolgd door AX+ en andere conditie enkel AX+ 
trials à  leren over A blokkeert leren over X-US dus gaat over een effectà contingentie 
is niet voldoende namelijk redunantie (=overbodigheid) telt voorbeeld rebranding à 
als X nu aanwezig of afwezig is veranderd er niets, voegt niets toe aan je relatie à men 
spreekt van blokkering wanneer de CR die door X ontlokt wordt tijdens de testfases 
zwakker is in de experimentele conditie(bv. vroeger noemde Twix een Raider dus we 
hebben US=raider die vooraf wordt gegaan door de verpakking en de naam Raider 
(A= gouden verpakking, B=Raider) dus een AB+ conditie à dan naam veranderd naar 
Twix dus krijgt AX+ trials dus we hebben eerst AB+ en daarna AX+ trials, dus dit is een 
soort blokkering want X zorgt ervoor dat het leren vertraagt wordt, mensen gaan er 
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lang over doen om de nieuwe naam te leren want ze hoeven de naam niet leren 
aangezien ze al een voorspeller hebben wat er in zit door de gouden verpakking) 

Conditionele contingentie als meer valide index van de CS-US verband want houdt rekening 
met context met andere CS’en à bij meerdere CS’en is contingentie geen valide indicator 
van CS-US relatie 

Contingentie kijkt enkel naar de context en 
negeert andere zaken wat het moeilijk 
maakt om zaken te vergelijken want kunnen 
we het verschil wijten aan A of X? 

 

 

Oplossing is conditionele contingentie namelijk het 
constant houden van andere factoren, contingentie 
X-US conditioneel op aanwezigheid van A waarbij je 
andere prikkels constant houdt waardoor je ze wel 
kan vergelijken met elkaar à hou context (=andere 
CSn) hetzelfde in de situaties die je vergelijkt 
à we houden hier A constant en kijken dan naar af of 
aanwezigheid van X à ΔP = p(US/A.X) - p(US/A.~X) 

 

Conditionele contingentie= contingentie X-US in die 
situaties waarin A aanwezig is à ΔP = p(US/X) - 
p(US/~X) als A aanwezig 

 

 

Redundantie= X is redundant en voegt dus niets toe als conditionele contingentie = 0 

ΔP = p(US/A.X) - p(US/A.~X) 

Hier zien we dus dat A een constante is die terugkeert. We 
berekenen de kans op US als CS X (en A aanwezig) dus dit 
is 5/5 dus 1. De kans op US als CS X afw (én A aanw) = 5/5= 
is dus ook 1 en dan deze kansen aftrekken van elkaar is 1-
1=0 

3. Indirecte verbanden= via een andere weg, er zijn gemeenschappelijke andere 
effecten want ook wanneer er geen contingentie of zelfs contiguïteit is tussen prikkels, 
kan conditionering optreden 

1ste orde verband= CS met US 

2de orde verband= CS is verbonden met prikkel en die prikkel is verbonden met US 
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3de orde verband= CS verbonden met eerste prikkel – verbonden met tweede prikkel – 
verbonden met US 

Hogere orde conditionering Sensoriële preconditionering 
= wanneer eerst de tweede prikkel wordt 
aangeboden en daarna worden de twee 
neutrale prikkels pas samen aangeboden 
Fase 1: licht-schok 
Fase 2: toon-licht 
 

= wanneer twee neutrale prikkels eerst 
samen worden aangeboden en daarna pas 
de tweede neutrale prikkel wordt gepaard 
met de US à omgekeerde van hogere orde 
conditionering 
 
Fase 1: toon-licht 
Fase 2: licht-schok 

Dus overzicht van verandering in kenmerken CS-US relatie: contingentie is belangrijker dan 
contiguïteit, conditionele contingentie is belangrijker dan contingentie en indirecte 
verbanden. Binnen indirecte verbanden heb je hogere-orde conditionering en sensoriële 
preconditionering maar hierbij speelt (conditionele) contingentie dus wel indirect een rol en is 
noodzakelijk voor het effect van indirecte verbanden. 

OEFENVRAGEN 

Oefenvraag 10 (zeker soort examenvraag die je krijgt): De volgende proefbeurten worden 
aangeboden: 5A+, 5A-, 5USonly, nooit beide afwezig. Wat is de contingentie tussen A en de 
US? 

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

 

 

Vierveldentabel tekenen en invullen en dan delta-p berekenen! Kans op US als CS aanwezig is 
berekenen, er zijn 10 situaties waarin US aanwezig is en 5 afwezig dus 5/10=0.50 en kans op US 
als CS afwezig 5/5=1 dus delta P= verschil tussen beide dus 0.50-1=-.50 

Oefenvraag 11: Stel dat er 15 situaties zijn. In 5 situaties wordt de aanbieding van A en X 
gevolgd door de US. In 5 situaties wordt de aanbieding van A (zonder X) gevolgd door de US. 
In 5 situaties is enkel de US aanwezig. Wat is de contingentie tussen X en de US conditioneel op 
de aanwezigheid van A. 

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

 

 

 US aanwezig US afwezig Uitleg  

A aanwezig 5 5 Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (5/5+5) of 
5/10 en dan krijg je op 
deze lijn 5/10= .50 

A afwezig 5 0 Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (5/5+0) en 
dat is 1  

 US aanwezig US afwezig Uitleg  

X aanwezig AX+  
5 

AX- 
0 

Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (5/5+0) en 
dan krijg je op deze lijn 
1 

X afwezig A+ 
5 

A- 
0 

Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (5/5+0) en 
dat is ook 1 
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Als je contingentie leest dan altijd je vierveldentabel tekenen! Conditioneel A wil dus zeggen 
dat A in elk kotje is. Hou enkel rekening met situaties met A want 5 US alleen telt niet mee en 
andere 10 situaties is kans op US als CS X= 5/5 dus 1 en kans op US als CS X afwezig= 5/5= 1 dus 
1-1=0. Je hebt je twee kansen berekend en deze trek je van elkaar af dus 1-1=0. Dus X is een 
redundante voorspeller van de US want die voegt niets toe. 

Oefenvraag 12: Tijdens een eerste fase worden 5 A+ en 5 Z- proefbeurten aangeboden. Tijdens 
de tweede fase worden 5 AX+ en 5 Z- proefbeurten aangeboden. Welke uitspraak biedt de 
meest adequate beschrijving van de relatie tussen X en de US? 

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

Het woord « voorspeller » impliceert dat er een contigue (X en US komen soms samen voor) en 
contingente (kans op US is groter wanneer X aanwezig is dan wanneer er geen stimulus 
aanwezig is) relatie is want contingentie laat toe om CS’en te gebruiken als voorspeller. 
Bovendien is X een redundante voorspeller omdat er reeds voor de AX+ trials bepaald kon 
worden dat A een voorspeller is. Dus op het moment dat X voor de eerste keer wordt 
aangeboden, is A op zich voldoende om te voorspellen dat de US zal komen. Met andere 
woorden, X is redundant (louter bijkomend, overbodig). X beschrijven als een redundante 
voorspeller biedt dus de meest volledige beschrijving van hoe X zich verhoudt tot de US.  
 
Oefenvraag 13: Tijdens een leerfase worden de volgende proefbeurten in een random 
volgorde aangeboden: 10 maal USonly, 5 maal noch de CS noch de US, 5 maal CS-. Hoeveel 
A+ proefbeurten moeten er minstens aangeboden worden opdat er een positieve 
contingentie is tussen A en de US? 
 

A. 0 
B. 6 
C. 11 
D. 16 

 
 
 

 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

1. Geen verband en daarna wel verband 
o CS-preexposure effect= voor je CS en US samen gaat 

aanbieden en zorgt voor vertraging van 
conditionering 
• Effect= klassieke conditionering trager als eerst CS 

alleen à blauwe lijn onder rode lijn in figuur toont 
aan dat deze trager tot stand komt 

• Fase 1: CS alleen 
• Fase 2: CS-US 
• Ook soms bij mensen à als we willen dat mensen een relatie niet oppikken dan 

kunnen we ze vooraf immuun maken hiervoor (bv. kind voor eerst naar tandarts (US) 
laten gaan, kind ziet tandarts (CS), kind kan schrik krijgen voor tandarts dus kunnen 

 US aanwezig US afwezig Uitleg  

CS aanwezig 11 5 Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (11/11+5) 
en dan krijg je op deze 
lijn 6 

CS afwezig 10 5 Je hebt de formule 
(a/a+b) dus (10/10+5) 
en dat is ook 6 
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we immuun maken voor de schrik door vooraf naar tandarts te gaan zonder 
behandeling (CS alleen aanbieden)) 

• Functionele analyse= een bestaand fenomeen proberen begrijpen door gekende 
fenomenen, 2 mogelijke functionele analyses: 
§ Er treedt een habituatie op voor CS waardoor de saillantie daalt 
§ Wanneer we CS-US alleen aanbieden wil dat zeggen dat dit terecht komt in 

cel B van je vierveldenmodel à hoe groter cel B, hoe zwakker de contingentie 
à cel B zorgt voor een verzwakking van contingentie waardoor er een 
vertraging optreedt van conditionering 

o US-preexposure effect= US wordt vooraf aangeboden en daardoor zal conditionering 
trager verlopen 
• Effect van klassieke conditionering is trager als eerst US alleen 
• Fase 1: US alleen 
• Fase 2: CS-US 

o Verandering contingentie= van nulcontingentie naar een positieve contingentie maar 
deze is zwakker wanneer er vooraf een nulcontingentie aanwezig was à we kunnen 
dus ook leren dat er geen verband is, organismen kunnen leren dat er geen verband 
is tussen prikkels waardoor wanneer er wel een verband is dit je trager zult opmerken  
• Fase 1: ΔP = 0 à afwezigheid van contingentie 
• Fase 2: ΔP > 0 à wel een contingentie, sterke positieve contingentie 

 
2. Wel verband en daarna geen verband 

o CS post exposure effect= aanbieden van de 
CS op zich na de aanbieding van een 
verband tussen die CS en een US en wanneer 
je dit herhaaldelijk aanbiedt zonder bv een 
schok dan zal de CR zwakker worden, dit 
effect noemt men extinctie of uitdoving (bv. 
toon die gevolgd wordt door voedsel als 
gevolg krijg je een toename in intensiteit in CR 
daarna enkel alleen toon zonder voedsel waardoor CR daalt) à aangeleerde reacties 
zijn er niet voor altijd je kan die laten verdwijnen door enkel CS aanbiedingen te doen 
à in cognitieve termen zeg je dat het uitdoven van een respons niet gelijkt staat aan 
het uitwisselen van kennis en de impact van CS-US zie je niet altijd 
• Stijgende lijn is aquisitiecurve= verwerving van de CR 
• Dalende lijn is uitdoving of extinctie= doving van de CR 
• Plotse lijn is spontaan herstel= bij verlopen van de tijd zal de CS opnieuw een 

geconditioneerde reactie uitlokken, het herstelt zich spontaan door de tijd 
 

o Renewal 
• Verwervingsfase gevolgd door 

uitdovingsfase à deze gebeuren in 
verschillende contexten (bv. in een blauwe 
en groene kamer) 

• Verwervingsfase= CS-US relatie wordt 
gemaakt in een blauwe kamer 

• Uitdovingsfase= CS wordt niet gevolgd door 
US en in andere context wat leidt tot het 
verdwijnen van de CR 
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• Renewal= indien men proefpersoon terug plaatst naar oorspronkelijke context of in 
een nieuwe context (bv. gele kamer) dan krijg je onmiddellijk weer een CR 

• Uitdoving is contextspecifiek dus als je gaat uitdoven in een andere context ga je 
een herstel zien in de testcontext 

Maar we zien dat er soms ook geen uitdoving is zelfs wanneer ze plaats vinden in dezelfde 
context als CS+trials, bij biologisch relevante CS’en zal je minder uitdoving zien en ook de aard 
van het geobserveerde gedrag lijkt een invloed te hebben. Zo zijn geconditioneerde 
veranderingen in valentie veel minder gevoelig aan de effecten van CS-postexposure. 

Conditionering in lab als model voor angststoornis à exposuretherapie houdt in dat men de 
patiënt gaat blootstellen aan het gevreesde object dus dit zijn eigenlijk CS alleen 
aanbiedingen, dan moet je een daling zien in angst voor het gevreesde object (bv. vrouw die 
bang is van lift, therapeut neemt patiënt echt mee naar een echte lift wat de kans verhoogt 
dat dit het gaat generaliseren naar andere liften maar de therapie gebeurd altijd in 
aanwezigheid van therapeut, deze kan je zien als een bepaalde context wat ervoor zorgt dat 
je in een andere context opnieuw bang kan zijn, dit kan spontaan herstel zijn of renewal) 

Conditionering in lab Angststoornis 
= een goed labomodel dat op dezelfde 
factoren reageert als je klinisch fenomeen 
(bv. samengaan met iets aversief leidt tot 
angst en soms in de reële wereld zien we ook 
dat angstaanvallen in een lift is iets neutraal 
met aversief en komt hier mee overeen) 
 
Pairings oorzaak angst 

Pairings oorzaak  

Uitdoving= CS only aanbiedingen Exposure 
Spontaan herstel Herval 
Renewal Context afhankelijk 

We zien aan de hand van de tabel dat er veel overeenkomsten zijn bij een labo en de echte 
wereld maar bepaalde moderatoren zullen wel nog altijd anders zijn. Parallel moderatoren van 
verdwijnen angst is cruciaal, niet zozeer debat over mentale processen. Puur op functionele 
niveau, similariteit in moderatoren, als de moderatoren zelfde zijn in labo als in werkelijkheid 
dan heb je een goed model. 

o Effecten US postexposure= aanbieden van een aversie prikkel à verzwakt ook klassieke 
conditionering maar wordt niet vaak gedaan omwille van ethische redenen 

o Omkering verbanden= een CS A wordt gevolgd door de US waarbij de CS B dit niet 
gebeurd en tijdens de tweede fase gebeurd het omgekeerde 
• Primacy= hetgeen wat je het eerst leert 
• Recency= hetgeen wat je het meest recent hebt geleerd à grotere impact van 

recente gebeurtenissen 
 

3. Aan- of afwezigheid van verband afhankelijk van context 

= niet de tijd die het onderscheidt maakt tussen een verband maar een bepaalde fysieke 
context geeft een verband aan 

o Voorbeeld van duif waarbij er voedsel wordt aangeboden na het horen van een toon 
en het licht die aangaat en in andere condities er geen voedsel volgt wanneer er geen 
geluid is maar wel licht à duif zal enkel op knopje duwen wanneer hij een toon geluid 
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hoort omdat hij weet dat er dan voedsel zal volgen à wanneer licht brand is er dus 
relatie toon-eten en deze relatie is afhankelijk van de toon want een toon geeft aan 
wanneer licht zal gevolgd worden door eten 

o 2 functionele analyses, 2 manieren om verband met context te begrijpen 
• Occasion setting analyse= leren over relaties à toon heeft functie om relatie aan 

te duiden wanneer toon-eten relatie geldt 
• Compound analyse= leren over individuele prikkels à samengestelde prikkel die 

meer is dan de som van de delen à vergelijking van situatie toon+voedsel en 
gewoon licht à toon en voedsel samen vormen 1 aparte prikkel à T toont aan 
dat je prikkels apart kan zien in een symbool bijvoorbeeld maar ook kan zien als 
iets samen namelijk de letter T 

MANIER WAAROP HET VERBAND WORDT GEREALISEERD 

Ondanks alle vorige punten die aangehaald werden waarin je keuzes hebt gemaakt, kan je 
nog steeds verschillende manieren hebben om tot een bepaalde waarde te komen, prikkels 
te laten samen voorkomen (hoe de prikkels samen voorkomen, eerst CS en dan US, eerst US 
dan CS…) à ook deze zaken blijken een invloed te hebben 

Het moment van aanbieding van de CS en de US kan variëren: 

o Forward of voorwaartste conditionering= CS voor US à sterker dan backward (bv. eerst 
product cola aanbieden en dan de positieve gebeurtenis) 

o Simultane conditionering= CS en US tegelijk 
o Backward of achterwaartse conditionering= US voor CS à zwakker dan forward (bv. eerst 

positieve gebeurtenis aanbieden en dan het product) 
o Tijd tussen einde CS en start US kan je ook manipuleren à hoe kleiner de tijd hoe beter 

het conditioneringseffect 

MENTALE PROCES THEORIEËN 

Leren= impact regelmatigheden in omgeving op gedrag 

Functionele benadering= leren beschrijven biedt verklaring voor gedrag in termen van 
omgeving à moderatie 

Cognitieve benadering= leren verklaren in termen van mentale processen à moet verklaren 
waarom leren soms optreedt en soms niet, evaluatie op basis van heuristische en predictieve 
functie à mediatie 

Twee types van proces verklaringen van klassieke conditionering 

1. Associatieve modellen 
• S-R 
• S-S 

2. Propositionele modellen 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 
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= veronderstellen dat onder bepaalde voorwaarden samen aanbieden van twee prikkels leidt 
tot de vorming en aanpassing van associaties in het geheugen (leren als effect) à leren is 
gemedieert als associaties vormen 

Figuur: Schematische voorstelling 
van associatieve modellen van 
conditionering. Alle associatieve 
modellen gaan uit van de 
veronderstelling dat KC 
gemideerd wordt door het 
vormen van associaties in het geheugen maar ze verschillen met betrekkking tot assumpties 
over (1) de voorwaarden waaronder associaties gevormd worden, (2) de elementen die 
betrokken zijn in de associaties dus wat wordt er geassocieerd en wat zijn die associaties, en 
(3) de voorwaarden waaronder associaties in het geheugen een invloed hebben op gedrag 
en wanneer deze associaties in de mentale wereld dus een impact hebben op gedrag, hoe 
gaan die associaties inwerken op het gedrag. 

Het verschil tussen S-R en S-S gaat over welke elementen in associatie er zijn en welke 
voorwaarden waaronder associaties gevormd worden en gedrag beïnvloeden. 

S-R MODELLEN 

1. Kern van S-R modellen 
• Volgens deze modellen wordt er een associatie 

gevormd tussen de sensorische representatie van de 
CS en de motorische representatie van de UR 

• Associatie S en R door samen voorkomen CS-UR 
• Verklaring CR= activatie CS resulteert in activatie UR via 

spreading of activation 
• 1ste stap is contiguïteit (=samen voorkomen in tijd) en is noodzakelijk en voldoende 
• 1 rol voor US à ervoor zorgen dat er een respons is 
• Er wordt niet geleerd over de US maar door de US, US is enkel een middel om leren 

tot stand te brengen 
 

2. Algemene evaluatie S-R modellen à geen goed model omdat het veel vormen van 
functionele kennis niet kan verklaren! 

• Problemen 
o Dit model verklaart dat een associatie bepaald wordt door contiguïteit 

maar dit staat in tegenstelling tot de assumptie dat contingentie belangrijker 
is in KC 

o Dit model kan de impact van indirecte verbanden niet aantonen want 
volgens hen moet een prikkel en respons samen voorkomen maar bij 
sensoriële preconditionering heb je conditionering die tot stand kan komen 
zonder het samen voorkomen van bv. bel en salivatie 

o Kunnen geen verklaring geven voor US-revaluatie (bv. bel zonder voedsel 
en nadien voedsel met misselijkheid koppelen dan weten we dat revaluatie 
zal leiden tot verdwijnen van bel met salivatie) want ze kunnen niet verklaren 
dat er een impact is door de 2de fase 
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o Dit model gaat ervan uit dat KC komt door een associatie tussen CS-UR 
maar ze kunnen niet verklaren waarom de CR verschillend kan zijn van de 
UR want volgens dit model zijn CR en UR identiek aan elkaar 

o S-R modellen falen in het verklaren van belangrijke functionele kennis en 
hebben dus een beperkte heuristische waarde 

o Maar onder bepaalde voorwaarden is klassieke conditionering wel conform 
met de voorspelling S-R 

S-S MODELLEN 

Figuur: (1) het samen voorkomen 
van CS en US leidt onder bepaalde 
voorwaarden tot (2) het vormen 
van een associatie tussen de 
representatie van de CS(S) en de 
representatie van de US(S) in het geheugen, na het vormen van de S-S associatie zal de 
aanbieding van de CS onder bepaalde voorwaarden leiden tot de CR (3) 

1. Kern: volgens deze modellen resulteert het samengaan van de 
CS-US in een associatie tussen de representatie van de CS en 
de representatie van de US in het geheugen, de aanbieding 
van de CS zal dan leiden tot activatie van de CS representatie 
en deze activatie verspreidt zich en zal de UR ontlokken onder 
de juiste cognitieve voorwaarden 
o CS is gelinkt met US en denken aan US leidt tot een respons 

(bv. niet dat belletje rechtstreeks salivatie veroorzaakt maar het denken aan voedsel 
zorgt hiervoor) 

o CR= activatie CS resulteert in activatie US en daarna UR 
o Verschil met vorig model is dat kennis over de US wel afhankelijk is! 

 
2. Algemene evaluatie S-S modellen à beter model (hieronder 

waarom)! 
o US revaluatie= volgens dit model moet de US representatie 

geactiveerd worden zodat een CR kan optreden à hond 
blijft aan voedsel denken maar voedsel ontlokt geen salivatie 
meer wanneer deze gekoppeld wordt met misselijkheid 

o Impact bredere context= conditionering verloopt trager wanneer er een extra taak 
moet uitgevoerd worden want dit leidt je aandacht af 

o Sensoriële preconditionering= contiguïteit is geen noodzakelijke voorwaarde volgens 
dit model en dit biedt een verklaring voor indirecte relaties, er zijn veel situaties waarin 
men denkt aan een prikkel zonder te verwachten dat deze prikkel zal worden 
aangeboden 

Figuur: kan je goed het mechanistisch karakter 
van S-S model zien (moet je zien als kleine 
radartjes die een invloed hebben op elkaar) 

o CSI= black box 
o Fase 1: het samen aanbieden van CS1 

en CS2 resulteert in het vormen van 
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een associatie in het geheugen à leidt tot activatie van representatie in de mentale 
wereld dus door het te zien in de echte wereld zie je een activatie in de mentale 
wereld (denken aan lichtje doet denken aan voedsel door fase 2) 

o Fase 2: het samen aanbieden van CS2 en de US zorgt voor een associatie tussen de 
twee à andere associatie deze keer met CS en US (denken aan voedsel doet denken 
aan salivatie en denken hieraan doet saliveren) 

o CR: gecondioneerde respons (bv. saliveren), eenmaal de representatie van de UR is 
geactiveerd zal dit leiden tot een CR 

Maar nog problemen met dit model want hoe doet het denken aan voedsel, saliveren? Wat 
doen we met het feit dat wanneer er gewerkt wordt met een schok die geassocieerd is met 
pijn, dit angst uitlokt maar waarom gaat het aanbieden van een schok ook niet leiden tot 
angst maar leidt dit tot pijn? Het model impliceert dat de CR steeds identiek moet zijn aan de 
UR want de CS activeert de UR componenten die verbonden zijn aan de US. Anderzijds is er 
bewustzijn nodig voor CS-US relatie, er moeten eerst veranderingen optreden in het oordeel 
en pas dan kunnen er andere geconditioneerde reacties gezien worden. In dit model is er 
geen enkele reden om die bewustzijn ergens te plaatsen. 

3. Rescorla-Wagner model 
o De kernassumptie van dit model is dat de mate waarin de CS-US associaties gewijzigd 

worden afhankelijk is van de mate waarin de aan-afwezigheid van een US verwacht 
of onverwacht werd à er zullen nieuwe associaties gevormd worden wanneer de US 
onverwacht of verrassend is (= verwachtingsdiscrepantie)  

o Een tweede kernassumptie is de CR ten opzichte van de CS een min of meer directe 
weergave is van de sterkte van de associaties tussen de representatie van de CS en 
US 

o Verwachtingsdiscrepantie/prediction error= je leert doordat je fouten maakt, er is een 
discrepantie tussen wat je verwacht en wat je leert 

De eerste assumptie werd in deze formule gegoten ΔVA = αA β (λ - VA) 

VA De bestaande associatieve sterkte van de prikkel A, hetgeen wat je weet 
ΔVA De verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS(A), deze 

worden vaak gezien als de mate waarin men vanuit de CS verwacht dat de US 
zal optreden 

αA Een parameter die de opvallendheid of intensiteit van de CS weergeeft 
λ  Maximale associatieve sterkte die mogelijk is voor een bepaalde US met een 

bepaalde intensiteit 
β Een parameter voor de opvallendheid of intensiteit van de US 

 

Cijfervoorbeeld 1: (acquisitie: A+) 
Trial 1: Δ VA = . 50 (10 - 0)=         5 
Trial 2: Δ VA = . 50 (10 - 5)=         2,5 
Trial 3: Δ VA = . 50 (10 - 7,5)=      1,25 
Trial 4: Δ VA = . 50 (10 - 8,75)=    0,625 
                                                       9,375 
 
Eerste keer dat je belletje hoort is er geen 
verwachting van voedsel maar toch krijg je 
het dus is er een grote discrepantie tussen je 
verwachting en je leert veel, tweede keer 
heb je wel een verwachting dus zal de 

Cijfervoorbeeld 2 (extinctie: A-) 
Trial 5: Δ VA = . 50 (0 – 9.375)=       - 4.69 
Trial 6: Δ VA = . 50 (0 – 4.69) =        - 2.34 
Trial 7: Δ VA = . 50 (0 -  2.34) =        - 1.17 
Trial 8: Δ VA = . 50 (0 – 1.17) =        - 0.58 
                                                           0.58 
 
Door belletje heb je sterke verwachting dat 
voedsel gaat komen maar dit komt niet want 
er staat een - voor. Er is dus een grote 
verwachtingsdiscrepantie, je verwacht iets 
maar dit komt niet dus is het negatief dus 
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sterkte afnemen, je leert dus iets minder. Op 
vierde trial is verwachting nog groter en het 
bijkomend leren kleiner dus na vier trials, 
samengeteld heb je een sterkte van 9.375. In 
het begin leer je dus veel en naar gelang je 
het meer doet, leer je minder. 

associatieve sterkte gaat dalen. Dit is dus het 
verdwijnen van associaties. 

Dit model verklaart dus de vorm van de acquisitie curve 
namelijk dat je eerst veel leert maar nadien minder. 

Spontaan herstel kan niet verklaard worden met dit model 
van Rescorla-Wagner model. Hij spreekt over kennis die 
uitgewist wordt en kennis die uitgewist is kan niet spontaan 
terug komen. Dus dit model is niet volledig juist maar het kan 
dingen verklaren die andere modellen niet kunnen. 

De tweede assumptie werd in deze twee formules gegoten omdat je meerdere CS’en hebt: 
ΔVA = αA β (λ - VAX) en ΔVx = αx β (λ - VAX)  

VAX Anders dan vorige formule! Dit is de som van de bestaande associatieve 
sterkte van A en X 

ΔVA De verandering die optreedt in de associatieve sterkte van de CS(A), deze 
worden vaak gezien als de mate waarin men vanuit de CS verwacht dat de 
US zal optreden 

αA Een parameter die de opvallendheid of intensiteit van de CS weergeeft 
λ  Maximale associatieve sterkte die mogelijk is voor een bepaalde US met een 

bepaalde intensiteit 
β Een parameter voor de opvallendheid of intensiteit van de US 

 

Fase 1 (A+):  
Trial 1: Δ VA = . 50 (10 - 0)  =          5 
Trial 2: Δ VA = . 50 (10 - 5) =           2,5 
Trial 3: Δ VA = . 50 (10 - 7,5)   =     1,25 
Trial 4: Δ VA = . 50 (10 - 8,75) =     0,625 
                                                         9,375 
 
Je verwachting bij de eerste trial zal zeer 
hoog zijn, je gaat een US verwachten door A 
omdat die op voorhand al is aangeboden 
en deze neemt af naargelang je meer trials 
doorloopt.  

Fase 2 (AX+):  
ΔVx = αxβ (λ - VAx) 
!!!VAx = VA + Vx !!!!! (+ ook VA stijgt) 
Trial 1: Δ Vx = . 50 (10 – 9.375)  =    0,3125 
Trial 2: Δ Vx = . 50 (10 – 10)       =    0 
Trial 3: Δ Vx = . 50 (10 -  10)       =    0 
Trial 4: Δ Vx = . 50 (10 – 10)       =    0 
                                                          Vx =0,3125 
 
Bij deze fase krijg je A en X aangeboden. We 
zien dat er telkens een 0 is als resultaat en dit 
wijst op blokkering. Blokkering is het niet 
vormen van een associatie en dus het niet 
leren van iets.  
 
Blokkering= het niet leren! 
 

o Grote predictieve waarde want hebben superconditionering gevonden= 
conditionering die sterker is dan normaal, als verwachtingsdiscrepantie super hoog is 
dan zal je ook veel leren, je kan leren maximaliseren à Y+ / AY- dan AX+ 
ΔVY = αYβ (λ - VY) 
ΔVA = αA β (λ - VAY) 
ΔVx = αx β (λ - VAX) 

o Grote heuristische waarde maar heeft ook duidelijke fouten 
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4. SOP (=sometimes opponent processes) model van Wagner en model Bouton 

o Uitdoving is niet hetzelfde als afleren of vergeten, bij uitdoving gaat er spontaan herstel 
optreden dus informatie blijft behouden 

o Dit model kan renewal verklaren  want je vergeet dus geen informatie maar gaat 
nieuwe informatie creëren à niet vergeten maar bijleren dat CS soms niet gevolgd 
wordt door de US 

o 2 soorten van S-S associaties 
• Exitatorische associatie = verspreiden informatie, gaan in sterkte toenemen 

wanneer een CS gevolgd wordt door de onverwachte aanwezigheid van een US, 
deze is niet contextafhankelijk 

• Inhibitorische associatie= aan activatie tegen, relatie zal in sterkte toenemen 
wanneer de CS gevolgd wordt door de onverwachte afwezigheid van de US, deze 
is contextafhankelijk 

Na verloop van tijd als je terug een CS aanbiedt zal die 
CS opnieuw een geconditioneerde respons ontlokken. 
Dit model kan uitdoving niet verklaren omdat ze 
veronderstellen dat de CS verdwijnt. De twee 
associaties werken elkaar tegen. Door Bouton kunnen 
de verschillende tijdsperiodes gezien worden als de 
verschillende contexten. 

 

 

+ is exitatorische associatie, er wordt 
activatie van het één naar het ander 
gestuurd. Bij aanbieding van de CS zal 
er… Er is ook een tweede vorm namelijk 
inhibitorische associatie. Wanneer de CS aangeboden wordt zal de activatie van de US dalen. 
Exitatorische associatie zal toenemen wanneer de CS onverwacht wordt aangeboden. 
Omdat de twee associaties elkaar opheffen krijg je uitdoving. Uitdoving is dus niet meer het 
afleren van kennis maar het bijvormen van informatie namelijk inhibitorische associatie. 

 

Tijdens de CS-US aanbiedingen wordt een 
exitatorische associatie gevormd (+). Tijdens 
uitdoving wordt een inhibitorische 
assocaties gevormd (-). Enkel de 
inhibitorische associatie wordt gemoduleerd 
door de context zodat de inhibitorische 
associatie enkel actief is wanneer de context aanwezig is (bovenste + lijn). Bouton toont aan 
met dit model dat het bijleren van de CS niet vergeten wordt maar niet gevolgd wordt door 
de US en is contextspecifiek. CS en US aanbiedingen zorgen voor exitatorische associatie. 
Tijdens nieuwe aanbieding krijg je inhibitorische associatie maar zal dus enkel voorkomen in die 
specifieke context. Inhibitorische associatie is enkel actief bij uitdoving.  
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Toont renewal aan (=terug verschijnen van CR in 
oorspronkelijke context). ABA of ABC renewal toont aan dat 
ABA staat voor A(blauwe kamer), B(rode kamer) en terug naar 
de blauwe kamer gaan (A).  

 

 

5. Het comparator model van Miller 
o Model biedt oplossing voor bijkomend leren 
o De verwachtingsdiscrepantie speelt volgens dit model geen rol bij het tot stand komen 

en wijzigen van assocaties wel het aantal voorkomen van twee prikkels in tijd en ruimte 
à contiguïteit is dus de drijvende kracht achter associaties 

o Onthouden dat leren gebeurt op een vrij eenvoudige en onvoorwaardelijke manier 
namelijk de mate waarin twee prikkels samenvoorkomen in tijd en ruimte en dat 
associaties niet direct vertaald in het gedrag maar enkel op een indirecte manier 
namelijk na een vergelijking met andere associaties 

o Achterwaartse blokkering (BB) 
• Normaal (voorwaarts): A+ trials gevolgd door AX+ trials à Wagner failure to learn 
• Achterwaarts: AX+ trials gevolgd door A+ trials 
• Achterwaartse en voorwaartse zijn beide effecten 
• Wagner kan dit niet verklaren want eerst komen de AX proefbeurten dus de A+ 

kunnen niets doen, er kan ongehinderd geleerd worden over X en dan heeft X al 
een associatieve sterkte en dit kan niet veranderen op A+ trials want X is daar niet 
aanwezig à eerder leren kan toekomstig leren voorkomen maar één keer dat je 
iets geleerd hebt dan kunnen de A+ trials er niets meer aan doen maar dit is een 
fout want in het echte leven kan info achteraf gerevalueerd worden. We kunnen 
eerder leren gaan herzien. Één keer er iets geleerd wordt dan is dit blijvend maar 
er kan wel nog informatie toegevoegd worden, je kan de impact niet meer 
wijzigen maar wel nog bijkomend leren. 

• Het comparator model 
§ Enkel contiguïteit telt voor assocatieve vorming à AX+:X-US relatie altijd 

geleerd  
§ Performantie hangt af van vergelijking sterkte X-US en sterkte A-US à reactie 

op X minder als voor of na AX+ ook A+ 
 

Elk associatief model 
veronderstelt dat 
regelmatigheden in het 
leven een impact hebben 
op gedrag door associaties. 
Wagner focust volledig op 
de eerste stap, wanneer 
regelmatigheden zullen leiden tot het vormen van associaties. Het comparator model focust 
zich op de derde stap en zal dus aandacht hebben voor de voorwaarde waaronder 
associaties een invloed hebben op gedrag. Volgens het comparator model is de eerste stap 
zeer simpel namelijk het voorkomen van 2 zaken zorgt voor een associatie maar dit leidt niet 
telkens tot een bepaald gedrag! 
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Contiguïteit is een voldoende 
voorwaarde voor het vormen van 
associaties (dus op het mentale niveau) 
want op het functionele niveau is 
contiguïteit geen voldoende 
voorwaarde voor conditionering want 
gaat over gedrag! Dit model toont aan 
dat X zal samen voorkomen met de US 
wat zorgt voor associaties tussen X en US. 
Er is ook contiguïteit tussen A en US. 
Wanneer je X aanbiedt tijdens een 
testproefbeurt dan zal X zorgen voor een 
directe activatie van de US representatie en leidt tot een indirecte representatie van US via A. 
Dus X kan via A ook leiden tot activatie van US. Er is dus directe en indirecte activatie. Gedrag 
is een functie van het verschil tussen directe en indirecte activatie en dit bepaald de sterkte 
van de CR. Als verschil klein is dan heb je geen geconditioneerde reactie (CR). Vandaar de 
naam van comparator model omdat er een vergelijking is tussen twee activaties. Model zegt 
dat variatie in geleerd gedrag te wijten is aan het gebruik van kennis, we hebben wel de kennis 
maar de kennis wordt niet altijd geuit in gedrag, dit is een andere insteek dan het Wagner 
model. Dit is moeilijk om in de praktijk te zien want kennis kunnen we niet observeren dus is het 
moeilijk om vast te stellen of het niet leren komt door het niet verwerven van kennis of het niet 
gebruiken van kennis. 

OEFENVRAGEN 

Oefenvraag 14: Associaties zijn potentiële: 

• Moderatoren van leren 
• Mediatoren van leren 
• Regelmatigheden in de omgeving 
• Leereffecten  

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

Oefenvraag 15: Indien AX+ trials gevolgd worden door A+ trials dan zal volgens het Rescorla-
Wagner model de associatieve sterkte van X op de A+ trials: 

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

De associatieve sterkte van X zal enkel wijzigen op proefbeurten waarop X aanwezig is. Als de 
AX+ trials gevolgd worden door A+ trials, zal de associatieve sterkte van X niet wijzigen als 
gevolg van de A+ trials omdat X op die trials niet aanwezig is. Bovendien kunnen de A+ trials 
geen invloed hebben op de mate waarin de associatieve sterkte van X wijzigt op de AX+ trials 
omdat de A+ trials pas komen na de AX+ trials. 
 
Oefenvraag 16: Na het paren van een toon en schok ontlokt de toon angst. Nadien wordt  in 
de ene groep een meer intensere schok aangeboden en in de andere groep een minder 
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intense schok. Men stelt vast dat de toon meer angst ontlokt in de eerste groep dan in de 
tweede groep. Dit biedt evidentie voor: 
 

A. S-R modellen 
B. S-S modellen 
C. R-Sr modellen (gaat over operante conditionering) 
D. het model van Sokolov (gaat over één prikkel aanbieding) 

 
Tijdens de tweede fase (met de intensere of minder intense schok) wordt de toon niet meer  
aangeboden. Volgens S-R modellen is CS-UR contiguïteit een noodzakelijke voorwaarde voor 
het vormen van S-R associaties. Omdat de CS (de toon) niet aanwezig is tijdens de tweede 
fase, kan er dus  niets bijkomende geleerd worden over de CS en zou er dus geen verschillen 
mogen optreden tussen de groepen. Volgens S-S modellen kan de tweede fase leiden tot een 
verandering in de US representatie. Wanneer de schok intenser wordt, kan ook de US 
representatie aversiever worden; wanneer de schok minder intens wordt, kan de US 
representatie minder aversief worden. Je kan de tweede fase dus zien als een soort van US 
revaluatiefase maar dan een revaluatie door het wijzigen van intensiteit. Omdat volgens S-S 
modellen leren gemedieerd wordt door CS-US associaties, kunnen veranderingen in de US 
representatie een invloed hebben op de CR die door de CS ontlokt wordt. S-S modellen 
kunnen dus verklaren dat er een verschil optreed tussen de condities. R-Sr modellen zijn 
modellen van operante conditionering. Het model van Sokolov is een model van de habituatie 
van de OR. Deze modellen zijn hier dus niet relevant omdat het hier gaat om klassieke 
conditionering. 
 
Oefenvraag 17: Vanuit het perspectief van het model van Bouton kan je spontaan herstel zien 
als een voorbeeld van: 
 

A. Uitdoving 
B. ABA renewal 
C. US reinstatement 
D. ABC renewal 

 
Bij spontaan herstel kan je de tijd zien als een context. Acquisitie gebeurt tijdens tijdscontext 1, 
uitdoving tijdens tijdscontext 2, en het herstel van de uitgedoofde CR in tijdscontext 3. Dus A 
(tijdscontext 1) B (tijdscontext 2) C (tijdcontext 3) renewal. Spontaan herstel is niet uitdoving 
maar het herstel van een uitgedoofde CR. US reinstatement is een ander fenomeen dat 
aantoont dat uitgedoofde responsen kunnen hersteld worden, een fenomeen dat niet in de 
cursustekst besproken wordt en dus niet gekend hoeft te zijn. 
 
Oefenvraag 18: Welk idee werd geïntroduceerd door Wagner in zijn SOP-model? 
 

A. Inhibitorische associaties (op mentale proces niveau) 
B. Inhibitorische conditionering (effect) 
C. Contextuele modulatie van inhibitorische associaties (Bouton) 
D. Inhibitorische responsen 

 
Op basis van wat in de cursustekst besproken is, kan je stellen dat Wagner de eerste was die 
inhibitorische associaties opnam in een mentaal model. Inhibitorische associaties zijn mentale 
structuren waardoor activatie van de ene representatie leidt tot inhibitie (een reductie van 
activatie) van een andere representatie. Inhibitorische conditionering is een effect (daling in 
intensiteit van de reactie op de CS als gevolg van een negatieve CS-US contingentie) dat als 
door Rescorla (1966) beschreven werd. Contextuele modulatie van inhibitorisch associaties 
werd pas door Bouton naar voor geschoven. Het begrip “inhibitorisch respons” wordt niet in de 
cursus besproken. 
 



Samenvatting Leerpsychologie 2021-2022  Amber Mus 50 

PROPOSITIONELE MODELLEN 

= aparte klasse van modellen omdat leren hier niet geleerd wordt door associaties maar door 
proposities 

KERN  

 

 

 

o Propositie= een stelling over de wereld geven, uitspraak over werkelijkheid à verschil met 
associatie is dat ze een waarheidsgehalte hebben (je kan nagaan of ze echt zijn) en 
associaties zijn structuren (buisjes waar activatie kan doorvloeien, ze beweren niets), ten 
tweede is de aard van de relatie verschillend namelijk proposities zijn informatierijker want 
ze geven informatie over hoe elementen gerelateerd zijn (bv. een correlatie tussen stof in 
bloed en een bepaalde ziekte, je kan zeggen dat de stof de oorzaak is van de ziekte of 
dat het een indicator is voor de ziekte, proposities kunnen deze twee zaken onderscheiden 
want associaties niet kunnen). Associaties zijn dus geen proposities. 

o Vorming proposities is niet-automatisch à problemsolving: hypotheses genereren en 
evalueren op basis van alle kennis die je hebt= volgens de proposities is leren een 
constructief proces want organismes gaan actief om met ervaringen. Leren is betekenis 
geven aan zaken in de wereld. 

Voorbeeld hond van Pavlov: 

Hond hoort een belletje en krijgt dan een aantal keer voedsel, de hond denkt na een paar 
keer dat het belletje een voorspeller is voor voedsel, hij komt met een propositie. Bij het horen 
van de bel verwacht hij voedsel en door die verwachting zal er salivatie optreden. Ook niet 
menselijke dieren vertonen gedrag dat in overeenstemming is met het hebben van 
propositionele kennis. Proposities zijn niet persé een talige uitspraak, het kan ook niet verbaal 
zijn, het vereist louter de kennis over elementen en de relatie over elementen. 

ALGEMENE EVALUATIE 

1. Heuristische waarde= bestaande kennis verklaren, mensen gaan nieuwe verbanden in de 
omgeving ontdekken door kennis die ze al verworven hebben (bv. je bent misselijk en je 
denkt meteen aan voedsel omdat je weet dat voedsel snel misselijkheid kan veroorzaken) 
o Invloed eigenschappen CS, US, intrinsieke relatie à impact via 

• Aandacht 
• Motivatie 
• Hypothese  

o Ook onwillekeurig, irrationeel gedrag, in principe zijn er vele soorten gedragingen, ook 
irrationeel maar model zegt niet welk gedrag (bv. waarom een duif naar een 
druksleutel loopt ook al verkleint dit de kans om voedsel te krijgen) à model zegt dat 
regelmatigheden in de omgeving enkel een effect kunnen hebben op gedrag nadat 
een propositie is gevormd over die regelmatigheid 
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• Bewustzijn over een conditionering is belangrijk volgens dit model want een 
verband treedt maar op na bewustzijn aangezien we niet-automatisch nadenken 
over proposities 

• Verschillende organismes à niet alle dieren hebben proposities, maar sommige 
dieren wel 

• Volgens dit model hebben secundaire taken een impact aangezien je aandacht 
richt en nodig is voor problemsolving waardoor er minder energie over is voor de 
eerste taak, er is dus een hoge heuristische waarde 

• Gamblers fallacy= gokkers die verkeerdelijk geloven dat de kans op winnen 
afneemt naarmate men vaker na elkaar gewonnen heeft ondanks de kans op 
winnen telkens even groot is à mensen maken fouten in hun proposities 

• Predictieve waarde= nieuwe kennis voorspellen à modellen geven een goede 
verklaring voor blokkering, zoals we eerder zagen verwijst blokkering naar een cue 
X die een minder sterke CR ontlokt wanneer AX+ trials samen met A+ trials worden 
aangeboden dan wanneer enkel AX+ trials worden aangeboden à volgens dit 
model komt dit door causaal redeneren 

Sla: allergische reactie 10/20 
Sla + tomaat: allergische reactie 10/20 
Allergisch voor tomaat? 
 
Eerst A+ (sla-allergisch) en AX+ (sla-tomaat-
allergisch) en je krijgt geen CR voor X dus het 
is laag à blokkering want er is geen 
additieve waarde, er wordt geen punt 
toegevoegd door de tomaat toe te voegen 
dus ga je ervan uit dat de persoon niet 
allergisch is voor tomaten 
 
= blokkering: A+, AX+ à geen CR voor X 

Sla: allergische reactie 10/10 
Sla + tomaat: allergische reactie 10/10 
Allergisch voor tomaat? 
 
Sla alleen zorgt al voor een maximaal effect, 
ceiling effect dus kan je geen effect zien van 
tomaat. 
 
 
= blokkering: A+, AX+ à geen CR voor X 
= blokkering op basis van propositioneel 
redeneren: mogelijkheid om af te leiden of X 
iets toevoegt aan effect van A 

o Blokkering= bewuste redenering 
o Observatie A+ à premisse 1: “A is oorzaak US” 
o Observatie AX+ à premisse 2: “A en X oorzaak US” 
o Bestaande kennis à premisse 3: “2 oorzaken samen hebben meer effect dan elke 

oorzaak apart” 
o Conclusie: X is geen oorzaak want effect AX samen is gelijk aan effect A alleen maar 

deze conclusie is afhankelijk van de derde premisse, deze kan soms verkeerd zijn. Twee 
oorzaken samen is soms niet additief zoals bij een reactie die al maximaal is. Het 
leereffect is afhankelijk van achtergrondpremisses, wat de mensen meenemen of 
leren op een bepaald moment kan je nooit los zien van vroegere ervaringen. 
 

3. Kritieken 
o Empirisch: Perruchet effect= wordt beschouwt als een probleem binnen de 

propositionele modellen want gaat over knipperen met een luchtstoot waarbij er een 
duidelijke dissociatie is tussen de toename van knipperrespons en de bewuste 
verwachting ervan à de toename in gedragsverandering komt dus soms niet overeen 
met de proposities die we er bewust over hebben!  

o Oplossing à Dual proces= 2 manieren van leren namelijk associaties en proposities 
mengen met elkaar dus 2 theorieën kunnen meer verklaren dan 1 theorie op zich 
• Maar niet precies genoeg geformuleerd en dus niet falsifieerbaar  
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HOOFDSTUK 3: OPERANTE CONDITIONERING 

BASISTERMEN 

= effect van regelmatigheid in voorkomen gedrag en prikkels in de omgeving à verschil met 
klassieke conditionering ligt in de aard van de gebeurtenissen die samen voorkomen 

DE DRIE TERMEN CONTINGENTIE 

Sd:R-Sr à of wordt ook beschreven als de ABC contingentie waarbij A staat voor antecedent, 
B voor behavior en C voor consequent. 

Descriptieve/procedurele niveau= objectieve situatie die door onderzoeker wordt gecreëerd 
à hier gaat het dus over een observeerbare werkelijkheid die je gaat beschrijven 

Functionele niveau= de causale impact van omgeving op gedrag en van gedrag op 
omgeving 

1. Sd= discriminatieve prikkel die dus bepaalt of de R-Sr opgaat of niet (bv. licht) 
o Op descriptief/procedureel niveau= een prikkel die kan beschreven worden als een 

Sd, gaat puur over beschrijving à kan over 1 prikkel, serie van prikkels of klasse van 
prikkels gaan (bv. klasse van rode objecten, wanneer er een rode vorm wordt getoond 
dan krijg je voedsel na een druk op de knop, je kan dus verschillende vormen hebben 
zoals een vierkant, een cirkel en die vormt een klasse) 

o Op functioneel niveau (in termen van relaties)= een prikkel die effectief een bepaalde 
invloed heeft op het gedrag omwille van zijn rol in de procedure à de impact of de 
rol wordt beschreven, de rol is gedrag beïnvloeden + de invloed is er omwille van de 
invloed die de relatie aangeeft à er worden situaties vergeleken waarin Sd aanwezig 
is en afwezig is, indien er een verschil is aan de 2 dan is er aan de eerste voorwaarde 
voldaan want de aanwezigheid van de prikkel heeft een invloed op het gedrag, de 
tweede voorwaarde is dat er argumenten moeten zijn over dat de invloed er is omwille 
van het feit dat de Sd aangeeft dat de respons gevolgd wordt door een Sr en wanneer 
die afwezig is niet gevolgd wordt door een Sr dus de prikkel moet aangeven dat er 
een relatie is 
 

2. Sr= de resultaatprikkel/reinforcer 
o Op descripitief/procedureel niveau= elke gebeurtenis die afhankelijk is van een 

gedrag à gaat over een uitkomst van gedrag à kan verwijzen naar één prikkel maar 
ook naar reeks prikkels of klasse stimuli 

o Op functioneel niveau= een prikkel die effectief een invloed heeft op gedrag, het 
heeft een rol, het functioneert (bv. voedsel heeft functie van Sr dan wil dit zeggen dat 
hendelduwen gevolgd wordt door voedsel en dit de oorzaak is van een stijging van 
gedrag)à bekrachtiger= een prikkel die functioneert als een Sr dus is op functioneel 
niveau 

 
3. R= operant gedrag, gedrag zelf 

o Op descriptief/procedureel niveau= studie van gedrag dat een bepaalde impact 
heeft op de omgeving à louter datgene dat in procedure dat een resultaat heeft (bv. 
gedrag dat we naar kijken is hendelduwen dus daar ga je naar kijken) 
• Kan verwijzen naar één gedrag maar ook naar reeks van gedragingen 
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• Altijd klasse van gedrag afgelijnd door unit of behavior (= cruciale eenheid van 
gedrag is de mate van overeenkomst tussen het eigen gedrag en het gedrag van 
de soortgenoot) (bv. hendelduwen zien we als een beweging van de arm maar 
eigenlijk is dit een klasse van gedragingen want je kan met linkerarm, rechterarm 
op de hendel duwen maar deze behoren tot eenzelfde klasse van gedragingen) 
à bijna alle gedragingen zijn klassen van gedragingen 

o Op functioneel niveau= wanneer gedrag effectief beïnvloed wordt door een 
bepaalde uitkomst van het gedrag à gedrag dat een functie is van de Sd en Sr, elk 
gedrag dat beïnvloed wordt door zen uitkomsten is een gedrag dat functioneert als 
een operant gedrag (bv. imitatiegedrag kan je bekrachtigen) 

TYPES VAN OPERANTE CONDITIONERING 

1. Alle voorbeelden van leren= zijn veranderingen 
in gedrag door gevolg van regelmatigheden in 
de omgeving 

2. Operante conditionering is een deelverzameling 
van leren die veranderingen in gedrag die te 
wijten zijn aan een specifieke vorm van 
regelmatigheid namelijk regelmatigheden in het 
voorkomen van gedrag in prikkels 

3. Straf= een effect waarbij de R-Sr relatie resulteert 
in een afname van frequentie in gedrag en is 
een deelverzameling van operante 
conditionering 

4. Bekrachtiging= een effect waarbij de R-Sr relatie resulteert in een toename in frequentie 
van gedrag en dit is een deelverzameling van operante conditionering 

5. Vermijdingsleren= een effect waarbij er een negatieve contingentie is tussen R en Sr en 
deze R-Sr relatie resulteert in een toename in frequentie van gedrag en dit is een 
deelverzameling binnen bekrachtiging à stellen van R gaat samen met het uitblijven van 
de Sr 

6. Ontsnappingsleren= een effect waarbij een negatieve contingentie tussen R en Sr 
resulteert in een toename van frequentie van gedrag en dit is ook een deelverzameling 
van bekrachtiging à stellen van R samengaat met het stoppen of verdwijnen van de Sr 
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Samenvattend schema dat je kunt gebruiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claim dat verandering in gedrag= type van leren is hypothese die ondersteund moet worden, 
het optreden van leren is altijd een hypothese (bv. kind stopt met stout gedrag na uitbrander 
maar is dit leren of niet want je kan zeggen dat het over één prikkel gaat op één moment en 
dit dus geen leren is, het kan zijn dat het kind gewoon stil geworden is door te verschieten) 

PROCEDURES 

= manieren om operante conditionering te bestuderen 

AFZONDERLIJKE TRIALS METHODE 

= elke proefbeurt is duidelijk afgescheiden van de volgende, proefleider moet tussenkomen à 
nadeel is dat de proefleider telkens aanwezig moet zijn maar voordeel is dat je de tijden tussen 
de trials kan manipuleren 

Ja Nee 
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1. Thorndike puzzle box 
o Kat in box à aan lus trekken à krijgt vis 
o Elke keer opnieuw dus bij afzonderlijke trials moet je de kat opnieuw uit de doos halen 

en dan opnieuw erin stoppen 
2. Doolhof 

o Startpositie à zoeken à voedsel 
o Elke keer opnieuw starten 

VRIJE OPERANTE METHODE 

= het dier is vrij om te bepalen wanneer het operant gedrag stelt, er is geen duidelijk 
onderscheidt tussen de verschillende trials, de proefleider moet niet telkens tussen komen 

1. Skinner= doolhof met automatisch terugbrengen van dier naar start= efficiënt + frequenties 
als AV 

2. Skinner box= vrij om gedrag te stellen 

OEFENVRAGEN 

Oefenvraag 19: In studies rond spatiaal leren worden ratten in een bad geplaatst waarin op 
een bepaalde plaats zich een platform net onder het wateroppervlak bevindt. Uit de 
resultaten blijkt dat de ratten steeds sneller naar het platform zwemmen. Dit is een voorbeeld 
van: 

A. Een vrije operant methode 
B. Een afzonderlijke trials methode 
C. Een straf methode 
D. Het belang van intrinsieke relaties 

De rat moet elke keer van het platform gehaald worden en terug in het water geplaatst 
worden. 

Oefenvraag 20: Neem het voorbeeld van een ijsventer die in de zomer met zijn karretje 
rondrijdt en steeds aan een belt trekt wanneer hij een nieuwe straat in rijdt. Als men dit vanuit 
het perspectief van de klant vertaalt in termen van operante conditionering, dan is het geluid 
van de bel een 

A. Sd 
B. CS 
C. Sr 
D. occasion setter 

Vanuit het perspectief van operante conditionering is het een prikkel die aangeeft wanneer 
een bepaald gedrag (bv., naar straat lopen) gevolgd zal worden door een uitkomst (bv., een 
ijsje krijgen). Het is geen Sr (geen uitkomst van gedrag). Het is geen CS of occasion setter want 
dat zijn termen die  gebruikt worden in onderzoek naar klassieke conditionering. 
 
Oefenvraag 21: Welk begrip hoort thius op het functionele niveau? 
 

A. Law of effect 
B. Beloning 
C. Behoefte 
D. Bekrachtiging  
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Bekrachtiging is een effect (toename in frequentie R als gevolg van R-Sr relatie). Law-of-effect 
zoals geformuleerd door Thorndike verwijst naar niet-functionele begrippen zoals beloningen. 
Beloningen en behoeftes verwijzen naar iets waardoor stimuli functioneren als een 
bekrachtiger; ze verwijzen dus naar een verklarend (mentaal) mechanisme en horen dus niet 
thuis op het functionele niveau. 
 
Oefenvraag 22: Welke uitdrukking werd voor het eerst gebruikt binnen het principe van 
Premack? 
 

A. Natuurlijke frequentie van gedrag 
B. Situationele frequentie van gedrag 
C. Bekrachtiging 
D. Drive  

 
Situationele frequentie wordt voor het eerst gebruikt binnen het responsdeprivatie model. 
Bekrachtiging is een effect. Drive hoort thuis bij Hull. 

FUNCTIONELE KENNIS 

AARD VAN DE STIMULI 

OC IS ALGEMEEN 

= operante conditionering kan optreden met verschillende stimuli 

Illustratie: sensory reinforcement= de loutere aanbieding van sensoriële prikkels kunnen op zich 
al bekrachtigend werken, de Sr is geen specifieke prikkel maar de gebeurtenis dat een prikkel 
wordt aangeboden, ongeacht wat die prikkel is (bv. ratten die in een donker lokaal zitten, 
leren om op de hendel te duwen voor licht) 

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

1. Verandering in intensiteit Sd, Sr 
o De eigenschappen van de Sd en Sr hebben wel een invloed op de sterkte van de 

operante conditionering 
o Er zal beter geleerd worden als de prikkels intenser, relevanter of opvallender zijn 
o Verandering intensiteit: een straf heeft meer effect als directe intense Sr dan wanneer 

deze geleidelijk aan wordt aangebodenà maar wat is moreel? 
 

2. R-Sr= intrinsieke relaties 
o Naast de impact van de eigenschappen van de Sd en Sr op zich, is ook de interactie 

tussen de aard van de prikkels en de aard van het gedrag belangrijk à operante 
conditionering wordt gemodereerd door de intrinsieke relatie tussen stimuli en gedrag 

o Voorbeeld Sevenster met stekelbaarzen à er worden twee soorten responsen 
aangeleerd, enerzijds zwemmen door een ring en anderzijds bijten op een staafje. Er 
zijn ook twee mogelijke uitkomsten, enerzijds een mannelijke rivaal die verschijnt of 
anderzijds een vrouwelijke stekelbaars. We zien dat het zwemmen door de ring 
makkelijker wordt aangeleerd als dit gevolgd wordt door een vrouwelijke stekelbaars 
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à operante conditionering heeft meer kans om op te treden of verloopt sneller als R 
behoort tot die gedragingen die spontaan door de Sr worden uitgelokt 

o Vermijdingsleren= een vorm van operante conditionering waarbij een gedrag in 
frequentie zal toenemen omdat het de kans op het voorkomen van een negatieve 
prikkel vermindert (bv. een rat plaatsen in hok 2 en een schok geven, dan vlugt hij naar 
hok 1, een volgende keer als hij geplaatst wordt in hok 2 zal hij meteen naar hok 1 
lopen nog voor de schok wordt toegediend dus vaak is één aanbieding al voldoende 
om te leren) 

o Er kunnen beperkingen optreden in het aanleren van bepaalde Sd-R relaties (bv. een 
thermos met koffie met een rode en blauwe knop, de kleur geeft aan of je koffie zal 
krijgen of niet, vaak wordt een rode knop aangeduid voor iets te stoppen, wanneer 
dit omgedraaid wordt dus wanneer de blauwe knop dient om de koffie te stoppen 
dan maken mensen veel fouten) à het erkennen en herkennen van deze verschillen 
heeft belangrijke toegepaste implicaties à vlugger leren als R compatibel is met Sr 
 

3. Selectiviteit in impact Sd-R relatie 
o Heeft ook een invloed hoe de R zal veranderen als gevolg van een verband met die 

Sr 
o Bekrachtiging= aanwezigheid van de Sd-R relatie zorgt voor een toename in 

frequentie van gedrag 
o Straf= aanwezigheid van de Sd-R relatie zorgt voor een afname in frequentie van 

gedrag 

Figuur toont voorbeeld aan van bestraffing: je 
krijgt aquisitie (=verwerven van de respons), 
daarna gaan ze het gedrag bestraffen dus 
koppelen met een schok. Er zijn twee condities, 
(1) beginnen meteen met een intense schok, (2) 
zwakke schok en daarna de intense schok zoals 
bij (1). Het aanbieden van (1) zorgt voor directe 
afname van frequentie van het gedrag. Zwakke 
schok heeft minder invloed. Intense schok zal 
nooit meer het sterke effect hebben zoals bij (1), 
het is minder intens, we zien ook de curve die 
lager is. Als je snel gedrag wil veranderen dan 
gebruik je dus beter snel een negatieve prikkel (bv. meteen een zware verkeersboete geven 
ipv kleine bedragen die oplopen maar mee opletten want morele overwegingen, SES 
verschillen). 

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

Aard van verandering in R= toename of afname bekrachtiging of straf 

1. Welke Sr functioneren als bekrachtigers? 
• Sr is bekrachtiger als het leidt tot toename gedrag 
• Bekrachtiger is geen beloning à beloning impliceert verklaring van waarom iets 

functioneert als bekrachtiger (=mentaal niveau) terwijl bekrachtiger een functie is om 
gedrag toe te laten nemen (= functioneel niveau) (bv. voedsel aanbieden kan een 
beloning zijn en bekrachtiger maar wanneer je net heel veel gegeten hebt zal voedsel 
niet meer werken als bekrachtiger, enkel nog als beloning) 
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1. Thorndike: law of effect 

= volgens Thorndike is een Sr een bekrachtiger als het leidt tot een toename van 
gedrag maar hier een probleem mee (bv. wat met BDSM clubs waar mensen naar toe 
gaan om zweepslagen te krijgen, je zou denken dat dit een straf is maar het gedrag 
neemt toe dus moet het wel positief zijn maar hoe bepaal je nu of iets positief of 
negatief is?) 
 
• Bekrachtiging indien R resulteert in positieve Sr 
• Straf als R resulteert in negatieve Sr 

 
2. Hull: drive theorie 

= volgens hem gaat hete over voldoen aan een behoefte, er is bevrediging als er een 
behoefte wordt bereikt en dan spreken we van bekrachtiging maar hoe bepaal je 
wat een behoefte is? 

• Bekrachtiging als Sr optimaal niveau van behoefte dichterbij brengt 
• Gevaar cirkelredenering 
• Gaat over mogelijke mentale verklaring, niet over beschrijven van prikkels die 

functioneren als bekrachtigers 
 

3. Neuronale verklaring 
 = een prikkel zal functioneren als een bekrachtiger als iets positief is als er dopamine   
productie is à verschil met behoeften is dat we dit fysiek kunnen vaststellen 
 
• Maar wat als stimulus die dopamine ontlokt functioneert als straf (bv. zweepslagen 

zorgen soms ook voor dopamine) ? Dus goed onderscheidt blijven houden tussen 
descriptieve niveau en functionele niveau (verbanden leggen tussen elementen in 
de werkelijkheid) en mechanistische niveau’s (met mentale en neuronale niveau) 

 

 

 

 

 

• Neuroscience kan nooit psychologie vervangen 
 

4. Premack 

 = iets is een bekrachtiger als het als natuurlijke frequentie Sr als gedrag wordt gezien 

• Sr= prikkels kunnen ook functioneren als gedrag à afhankelijk hoe je als 
onderzoeker er naar kijkt (bv. eten krijgen als bekrachtiger of het eten van het 
voedsel als bekrachtiger) 
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• Gedragingen verschillen in natuurlijke frequentie dus iets doen voor iets dat je 
liever doet à als gedrag A de mogelijkheid creëert om een hoger frequent 
gedrag B te stellen, dan zal de frequentie van het gedrag van A toenemen (bv. 
je mag naar tv kijken als je de afwas doet dus ga je de afwas doen omdat je liever 
tv wil kijken, je doet iets om iets anders te bereiken) 

• Bekrachtiging als natuurlijke frequentie (= gedrag dat gesteld zou worden in een 
natuurlijke leefomgeving (bv. een rat zal sneller eten dan op een hendel duwen 
omdat hij in een natuurlijke omgeving geen hendels kent) Sr > natuurlijke 
frequentie R à dus laag frequent gedrag zal gesteld worden om hoog frequent 
gedrag te mogen stellen 

• Toepassing: niet zoeken naar stimuli (bv. afwassen leidt tot de mogelijkheid om 
naar tv te kijken, werkt omdat afwassen een laag frequent gedrag is maar tv kijken 
heeft een hoog frequent gedrag) 

 
5. Respons deprivatie: Premack 2.0 

 = benadrukt het belang van situationele frequentie (= in welke mate kan ik het binnen 
deze context doen, wat kan ik), niet enkel natuurlijke frequentie (= in welke mate zou 
ik het doen als er geen restricties zijn, wat wil ik)à natuurlijke en situationele frequentie 
van Sr 
 
• Deprivatie= iets minder kunnen doen dan je wil doen à gedrag dat leidt tot de 

mogelijkheid om hetgeen meer te doen die je wil doen zal leiden tot een 
bekrachtiging 

• Begrenzing frequentie Sr door situatie (bv. door corona konden we niet naar de 
cinema gaan, voordien was de natuurlijke en situationele frequentie ongeveer 
gelijk want we konden naar de cinema gaan wanneer we wilden maar tijdens 
corona was de natuurlijke frequentie veel groter want we mochten niet, deze ging 
dus als een veel grotere bekrachtiger gelden als we dan wel eens naar de cinema 
mochten gaan) 

• Sr= bekrachtiger als begrensde frequentie 
• Voedsel voorbeeld (bv. een rat zal minder op een hendel duwen als er tijdens de 

eerste keer enorm veel voedsel wordt gegeven, de situationele frequentie van 
eten is gelijk aan de natuurlijke frequentie van eten omdat hij er aan overvloed 
heeft dus zal leiden tot een daling van frequentie en niet meer functioneren als 
een bekrachtiger) 

• Straf: verplicht uitvoeren van Sr 

Maar hoe natuurlijke en situationele frequentie vaststellen? 

Conclusie: je kan niet vooraf 100% zeker zijn of een prikkel zal functioneren als bekrachtiger of 
als straf want het is afhankelijk van de context (bv. cinema gaan hangt af of je mag gaan en 
gaan en staan waar je wil of er restricties zijn), altijd afweging maken van R en Sr en steeds 
afhankelijk van situatie à beloningen functioneren dus niet altijd als bekrachtigers 

2. Veranderingen in eigenschappen Sr: Sr revaluatie= welke impact heeft de aard van de 
prikkel op de verandering van de aard van het gedrag à als we de prikkel veranderen, 
zorgt dat dan ook voor andere uitkomsten?  
• Fase 1: hendel à voedsel en ketting trekken à suikerwater à dus we zien een stijging 

in frequentie van hendelduwen en kettingtrekken 
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• Fase 2: we bieden enkel voedsel of enkel suikerwater aan à voedsel of suikerwater 
wordt gekoppeld aan misselijkheid, de eigenschappen van de uitkomst worden dus 
veranderd 

• Test: indien je voedsel koppelt aan misselijkheid dan wordt voedsel aversief, het zelfde 
met het water à minder hendel trekken als voedsel slecht was en minder ketting 
trekken als het suikerwater zorgde voor misselijkheid à impact van gedrag is 
gedragsspecifiek, beïnvloeden enkel dat gedrag dat gekoppeld is aan die bepaalde 
uitkomst 

AARD GEOBSERVEERD GEDRAG 

INVLOED OP WILLEKEURIG EN ONWILLEKEURIG GEDRAG 

1. Onrechtstreeks (= willekeurig gedrag)= gedrag dat onder controle staat van je wil (bv. als 
je hartslag omhoog gaat krijg je geld dus ga je bewegen, dus het is onrechtstreeks gedrag 
dat je stelt)à moeilijk om vast te stellen of dit nu rechtstreeks of onrechtstreeks is dus Miller 
heeft dit geprobeerd door alles uit te sluiten door een bepaald middel dat zorgt voor 
verlamming 

2. Rechtstreeks (= onwillekeurig gedrag)= gedrag dat niet onder controle staat van je wil 
o Moeilijk te repliceren (bv. hartslag en stimulatie) 
o Biofeedback: controleren van autonome reacties via feedback over die reacties 

maar is het echt onrechtstreeks? 

 

 

 

 

 

 

AARD VAN VERANDERING GEDRAG 

1. Allerlei aspecten van bestaand gedrag die je kan beïnvloeden 
o Frequentie= hoe vaak komt een gedrag voor 
o Kracht= hoe sterk wordt er op de hendel geduwt 
o Creativiteit (bv. beloning geven telkens wanneer er een nieuwe manier is van gedrag 

stellen dus de eerste keer met rechterpoot duwen, dan met linkerpoot dan met neus 
en enkel wanneer het de eerste keer voorkomt bekrachtigen) 

o Snelheid= je kan een dier bekrachtigen door een dier traag op de hendel te laten 
duwen 
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à unit of behavior (= een gedrag is niet het bewegen van de spieren, het gedrag is een klasse 
van gebeurtenissen en wordt afgegrenst door unit of behavior en deze bepaald of het binnen 
of buiten de klasse valt) is crucial à heel belangrijk om een unit of behavior te nemen ipv te 
kijken naar individueel gedrag want als je hendelduwen ziet als een eenheid van gedrag dan 
zal het lijken alsof deze afneemt wanneer de snelheid van het duwen verandert maar eigenlijk 
is het dier gewoon geconditioneerd om bijvoorbeeld om het halfuur te duwen dus de 
frequentie van gedrag is wel degelijk toegenomen 

2. Shaping (als effect)= creëren van nieuw gedrag, vormgeven aan gedrag, boetseren van 
gedrag, stapje per stapje komen tot het eindresultaat 
o Vaak is sequentie nieuw (bv. het duwen op een hendel is iets dat een rat moet 

aanleren en niet van zichzelf kent, eerst in de buurt komen van de hendel en daarna 
dichterbij komen en tot uiteindelijk het duwen) 

o Ook volledig nieuw gedrag via stelselmatig veranderen van de unit of behavior 
o Shaping in het dagelijkse leven (bv. leren fietsen) 
o Shaping als ontogenetische evolutie (= tijdens het leven van het organisme)van 

gedrag à variabiliteit is cruciaal 

Figuur: komen tot volledig nieuwe 
gedragingen. Gemiddeld gezien zal de rat 
met een kracht van 20 gram duwen. Je begint 
een conditioneringsfase, je dient voedsel toe 
als het dier met een kracht van 35gram of 
meer duwt, gearceerde zijn fasen die leiden 
tot voedsel. Nu zal het gemiddelde 40 gram zijn 
en dit schuift beetje bij beetje op. Daarna ga 
je gaan shapen naar 50 gram bijvoorbeeld. 
Uiteindelijk kom je tot een kracht van 100gram, 
wat een rat normaal nooit zou doen. 

 
3. Samenhang verschillende veranderingen in gedrag  

o Onbewuste OC= verbal conditioning (bv. een onderzoeker bekrachtigt de 
proefpersonen als ze meervoudwoorden gebruiken, de proefpersonen hebben dit niet 
door en dachten dat hij telkens het onderwerp juwelen bekrachtigde, ze waren zich 
dus niet bewust van het verband) 
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o Kritiek= gecorreleerde verbanden à je moet bewust zijn van alle mogelijke relevante 
kennis, door één ding te veranderen, verander je vaak ook andere zaken onbewust 
à information criterion (= je moet op zoek gaan naar de kennis die jij hebt geïnstalleerd 
maar ook andere mogelijke gecorreleerde contingenties) 

o Belang bewuste sluit aan bij onderscheid Skinner= rule governed vs contingency-
based 

EIGENSCHAPPEN VAN ORGANISME 

Operante conditionering is algemeen en wordt teruggevonden bij verschillende organismen. 
Het verschil zit men in de intrinsieke relaties (bv. het zwemmen door een ring en een vrouwelijke 
stekelbaars wordt sneller geleerd, dit ligt waarschijnlijk aan het soort organisme). 

INVLOED BREDERE CONTEXT 

= elk gedrag is een uitkomst van verschillende andere gedragingen à kosten en baten van 
verschillende gedragingen afwegen en zo bekomen tot een bepaald gedrag 

ANDERE SR: R-SR RELATIES 

o Elk gedrag is keuze= ook uitkomsten ander gedrag zijn belangrijk 
o DRO (= differential reinforcement of other behavior)= anders bekrachtigen van een 

ander gedrag, op verschillende wijzen verschillende gedragingen bekrachtigen à 
bekrachtig gedrag dat incompatibel is met ongewenst gedrag (bv. een kind dat aan 
automutilatie doet door met zijn hoofd tegen de muur te bonken, je kan dit niet 
bestraffen dus ga je ander gedrag gaan bekrachtigen) 

o DOE(= differential outcomes effect)= 
unieke uitkomsten hebben meer impact 
à gaat over verschillende uitkomsten te 
hebben à in eerste conditie is de 
uitkomst hetzelfde in beide 
contingenties, in de tweede 
contingenties is de uitkomst verschillend 

 

 

 

SR-VORMENDE INGREPEN 

= establishing operations = operations om iets tot stand te brengen, iets heeft de functie 
wanneer het leidt tot de toename van frequentie van gedrag omwille van het versterken van 
de bekrachtigende waarde 

o Context beïnvloedt mate waarin Sr functioneert als bekrachtiger (bv. als je de rat twee 
dagen geen eten geeft dan zal de relatie een veel sterkere impact hebben op het gedrag 
dan wanneer hij net gegeten heeft) à deprivatie is een establishing operation à is niet 
hetzelfde als motivatie want motivatie bevindt zich op het cognitieve niveau 
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o Niet enkel aangeboren maar ook aangeleerd 
o Retrospectief effect= de Sr vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van oude R-Sr 

relaties op het huidige gedrag 
o Prospectief effect= de Sr vormende gebeurtenis beïnvloedt de impact van nieuwe R-Sr 

relaties op het huidige gedrag 
o Prikkels kunen ook een Sd functie hebben= iets heeft een Sd functie wanneer het de 

frequentie van gedrag beïnvloedt en doet dit omwille van dat het aangeeft wanneer de 
respons wordt gevolgd door een uitkomst (bv. indicatorlichtje van zaklamp geeft aan dat 
de batterijen nog werken en leiden tot licht, mensen gaan vaker duwen op de knop als 
het lichtje brand dan wanneer dit niet brand, lampje functioneert als een Sd)  

o EO functie= voorwaarde is dat er een invloed is op gedrag, het verschil met Sd is de reden 
waarom het gedrag veranderd à EO is omdat het een invloed heeft op de 
bekrachtigende waarde van de Sr (bv. kamer van de zaklamp is de EO, in een donkere 
kamer ben je meer geneigd om de zaklamp te gebruiken omdat de belang van het licht 
anders is) 

o Sr-vormend= wat is impact van R-Sr relatie 
o Maar Sd kan ook Sr-vormend effect hebben 
o 1 prikkel kan meerdere functies hebben! 

 

Chapter 1= voorbeeld met corona, in het begin was alles ongemakkelijk, we waren het niet 
gewoon om maskers te dragen, op te letten, afstand te nemen… 

Chapter 2= na verschillende keren hetzelfde door te maken dus door 2 jaar lang maskers te 
dragen, krijg je een gewoonte tussen twee stimuli 

Chapter 3= gaat over hoe krachtig conditionering kan zijn 

KERNASPECTEN OC PROCEDURE 
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OC procedure= een operante conditionering heeft telkens drie aspecten: een gedrag, een 
respons en een geconditioneerde respons (bv. je zet een foto op instagram, je krijgt veel likes 
dus ga je nog meer foto’s op instagram posten maar als je werk zoekt, krijgen deze foto’s net 
negatieve reacties)à ons gedrag wordt gecontroleerd door de acties en reacties op ons 
gedrag 

DE AARD VAN HET VERBAND 

Niet enkel de aanwezigheid van een contingentie is belangrijk maar ook het type van 
contingentie 

1. Contingentie (=dingen gebeuren samen) is 
belangrijker dan contiguïteit (= een relatie 
tussen dingen) 
o Mate van contingentie 

Experiment met ratten die moet drukken op een 
knop zodat het eten krijgt, er is dus contingentie 
want er gebeuren twee zaken samen. Operante 
conditionering is dus gevoelig voor contingentie. Er 
was dus een positieve contingentie, hoewel minimaal, tussen het hendel drukken en het 
verkrijgen van voedsel. Onder deze voorwaarden nam de frequentie van R toch toe. Wanneer 
Hammond echter de probabiliteit van voedsel zonder een response gelijk stelde aan 0.05 (met 
andere woorden) zodra p(Sr/R) = p(Sr/~R) stopte de ratjes met de hendel te drukken. Het was 
alsof ze ‘begrepen’ dat er even vaak voedsel toegediend werd. Dit toont dat de frequentie 
van gedrag afhankelijk is van de aard van de verband tussen een R en Sr (namelijk de 
contingentie tussen gedrag en gevolgen).  

We maken een onderscheid 
tussen vier mogelijke uitkomsten 
van het gedrag: 

1. Een toename in de kans op 
een positieve prikkel 

2. Een toename in de kans op 
een negatieve prikkel 

3. Een afname in de kans op een 
positieve prikkel 

4. Een afname in de kans op een 
negatieve prikkel 

We spreken over positief als we iets toevoegen en over iets negatief als we iets wegnemen 
(bv. een klap krijgen tegen je hoofd als je op een knop duwt, er wordt hier iets toegevoegd 
namelijk de klap dus is het positief ook al zou je denken dat dit iets negatief is omdat het niet 
aangenaam is). 

Wanneer er een negatieve contingentie is tussen een R en Sr, zijn er twee soorten waarop R 
een invloed kan hebben op de Sr namelijk ontsnapping of vermijding. Ontsnapping is dat je 
weggaat van de situatie, je ervaart al een negatieve situatie (bv. je hebt ruzie met je partner 
en die begint te roepen en je verlaat de ruimte). Vermijding is dat je de kans reduceert op een 
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negatieve situatie maar de situatie is er nog niet (bv. je weet dat een bepaald persoon altijd 
zeurt dus je ontwijkt deze persoon waardoor er geen gezeur zal plaatsvinden). 

2. Conditionele contingentie= de impact van een bepaalde contingentie kan invloed 
hebben/interfereren op een andere contingentie 

In een experiment met ratten krijgen ze in 
de eerste fase eten als ze op een knop 
duwen maar in de tweede fase krijgen ze 
een milde schok. Het duwen stopt. De 
tweede groep (bruine ratten) krijgt ook 
eten na het duwen maar voor de milde 
schok wordt er een licht aangestoken. 
Daarna, in de tweede fase, wordt de knop 
duwen met licht en schokken 
gecombineerd, we zien dat het licht 
interfereert met het hendelduwen.  

De bruine ratten blijven meer duwen dan 
de witte ratten. De relatie tussen het licht en 
de schok is een contingentie, het zit in de 
weg voor een andere contingentie aan te 
leren tussen de knop en het eten. Deze is 
equivalent met blokkering in de klassieke 
conditionering. 

 

 

3. Schema’s van bekrachtiging 
o Continue bekrachtiging= R is altijd gevolgd door de Sr 
o Partiële bekrachtiging= soms heb je een bepaalde respons en andere keren niet 

Bij een partiele bekrachtiging kan je vier schema’s hebben: 

Voorbeeld met Tinder 
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Fixed= relatie is altijd hetzelfde (bv. voor iedere 
vier keer dat je swiped krijg je een match, het 
is altijd hetzelfde) 

Ratio= hangt af van hoe hard je je inzet 

Fixed ratio= bekrachtiger wordt aangeboden 
wanneer een bepaald aantal gedragingen 
worden gesteld 

 

Variable= de inzet van werken varieert 

Ratio= hangt af van hoe hard je 
werkt/gedraagt 

Variable ratio= toedienen van een Sr is ook 
afhankelijk van het aantal keer dat het gedrag 
gesteld wordt maar het aantal keer dat een 
gedrag moet gesteld worden, varieert van 
moment tot moment 

 

Fixed= relatie is altijd hetzelfde 

Interval= gaat over wanneer je je gedraagt 

Fixed interval= bekrachtigt men het eerste 
gedrag dat volgt op een bepaald 
tijdsinterval 

 

 

Variable= de inzet van werken 
varieert 

Interval= hangt af van wanneer 
je werkt 

Variable interval= Sr wordt 
aangeboden na het eerste 
gedrag dat volgt op een 
variabel interval 

Schema’s in een schema 

 Variable (= inzet van werken 
kan anders zijn, time-based) 

Fixed (= altijd vast) 

Interval (= hangt af 
van wanneer) 

Sr wordt aangeboden na het 
eerste gedrag dat volgt op 
een variabel interval (bv. het 

Bekrachtigt men het eerste 
gedrag dat volgt op een 
bepaald tijdsinterval (bv. 
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bellen naar iemand die de 
eerste keer niet opneemt kan 
beloond worden na een 
halfuur of een paar minuten, 
hangt af van wanneer deze 
terugbelt) 

ophalen van je salaris op het 
einde van de maand) 

Ratio (= inzet van 
werken) 

toedienen van een Sr is ook 
afhankelijk van het aantal 
keer dat het gedrag gesteld 
wordt maar het aantal keere 
dat een gedrag moet gesteld 
worden, varieert van moment 
tot moment à meest vatbaar 
voor een verslaving (bv. 
casino, sociale media) 

Sr wordt aangeboden telkens als 
een bepaald aantal 
gedragingen worden gesteld 
(bv. arbeiders een bepaalde 
hoeveelheid geld geven elke 
keer als ze een bepaald product 
hebben afgewerkt) 

Invloed van schema’s op keuzegedrag 

Variabele schema’s resulteren in veel regelmatiger 
gedrag dan vaste schema’s. We zien dat ratio 
schema’s leiden tot meer frequent gedrag dan interval 
schema’s en dat variabele schema’s leiden tot een 
meer constant gedrag dan fixed schema’s.  

Ongeacht welk schema wordt gekozen, zal partiële 
bekrachtiging tot meer frequent gedrag leiden dan 
continue bekrachtiging. Dit kan nagegaan worden 
door te kijken naar je unit of behavior. 

Invloed van schema’s van bekrachtiging op keuzegedrag 

Keuzegedrag is heel belangrijk, in feite moet elk organisme constant kiezen wat hij of zij wil. Dit 
hangt samen met je bekrachtigingsgeschiedenis waardoor we ook gedrag dus kunnen gaan 
voorspellen maar ook de aard van gelijktijdig aanwezige gedragsalternatieven die betrokken 
zijn in een ander schema kunnen een invloed hebben (= concurrent schedules). Zie hieronder. 

MATCHING LAW (EXAMEN!!!) 

= wanneer twee gedragingen gelijktijdig bekrachtigd worden volgens een variabel 
intervalschema, dan bestaat er een wetmatig verband tussen de relatieve frequentie 
waarmee elk van beide alternatieven gesteld wordt en het aantal bekrachtigers dat aan elk 
van de alternatieven verbonden is à gaat over het feit dat er meestal een vrij perfecte 
matching is tussen beide ratio’s à model is dus enkel geldig bij variabele intervalschema’s! 

𝑅𝑎
𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 =

𝑟𝑎
𝑟𝑎 + 𝑟𝑏 

𝑅 = 	𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑	𝑣𝑎𝑛	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠	

𝑟 = 	𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑	𝑣𝑎𝑛	𝑏𝑒𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔	

à Links staat de frequentie waarmee één van de gedragsalternatieven (A) gesteld wordt. Met 
“relatief” bedoelen we de frequentie van A in verhouding tot de frequentie van beide 
gedragingen. Als er geen specifieke voorkeur voor A of B is, dan zal deze ratio gelijk zijn aan .5. 
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Voorkeur voor A of B leidt naar een ratio groter of kleiner dan .50. Rechts (rA en rB ) staat de 
relatieve bekrachtigingswaarde van elk response-alternatief. De Matching Law wijst op het feit 
dat er meestal een perfecte match is tussen beide ratio’s. à als je deze zaken weet, kan je 
gedrag voorspellen 

Stel je moet kiezen tussen de serie Undercover en How I Met Your Mother, stel dat er 6 
spannende momenten zijn in Undercover en 2 in HIMYM, dan krijgen we: 

𝑅𝑎
𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 =

6
6 + 2 

Het is een belangrijk model voor menselijke keuzes zoals behavioral economics. De 
bekrachtiging hangt vooral af van het tijdstip dan van de hoeveelheid (bv. nu €5 krijgen of 
volgend jaar €50). 

Dieren zullen ook eerder 
kiezen om nu 1 burger te 
eten dan drie weken te 
wachten op meer burgers. 
Maar je kan zelfcontrole 
aanleren aan niet-mensen. 
Concurrent chains= gaat 
niet over hoeveel 
bekrachtigers maar wanneer 
(bv. liever nu roken dan later 
langer leven). 

 

INDIRECTE VERBANDEN 

1. Tussen R en Sr= secundaire bekrachtiging (drive theorie van Hull) 
o Primaire Sr= Sr die voldoen aan een biologische, aangeboren behoefte 
o Secundaire Sr= prikkels die (1) samen voorkomen met primaire bekrachtigers en (2) 

gebruikt kunnen worden om andere bekrachtigers te bekomen 
• Contingentie met primaire Sr= een stimulus dat een uitkomst voorspelt (bv. een rat 

in een hok en geven het eten wanneer een geluid aan gaat, het is iets die niet 
primaire is het geluid, het geluid was eerst geen bekrachtiger maar werkt nu wel 
als een bekrachtiger, we hebben een bekrachtiger gemaakt dat het gedrag 
beïnvloedt van de rat) 

• Een token= iets dat je kan inruilen voor een bekrachtiger (bv. geld heeft totaal 
geen nut, wij hebben het zelf uitgevonden maar het beïnvloedt wel je gedrag 
want je kan het inruilen voor iets anders) à heel effectief want kan ingeruild 
worden voor Sr die op dat moment belangrijk is 
 

2. Tussen Sd (= een signaal dat als je bepaalt gedrag stelt je iets krijgt) en R 
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Een indirecte verbanden tussen een Sd en R een 
kunnen ook een invloed hebben op operante 
conditionering. Dit blijkt uit van het studie van Colwill 
en Rescorla met ratten. In een eerste fase werd R1 
(drukken op een knop) gevolgd door voedsel (Sr1) 
wanneer een lichtje brandde (Sd1). Diezelfde R1 
werd gevolgd door suikerwater (Sr2) wanneer een 
toon werd aangeboden (Sd2). In de tweede fase 
leerden de ratten dat R2 (duwen op een hendel) 
gevolgd werd door voedsel (Sr1) en dat R3 (trekken aan een ketting) steeds gevolgd werd 
door suikerwater (Sr2). In deze tweede fase waren er geen Sds. In de testfaze moesten de 
ratten kiezen tussen hendel duwen en ketting treken. Wanneer ze die keuze kregen tijdens de 
aanbieding van het lichtje kozen ze boven kans voor hendel duwen. Tijdens het aanbieden 
van de toon kozen ze echter voor ketting treken. De 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. 

VERANDERINGEN IN DE AARD VAN HET VERBAND 

1. Geen verband gevolgd door 
een verband 

Aan de eerste groep van honden 
wordt aangeleerd dat ze aan een 
schok kunnen ontsnappen door op 
een knop te duwen. Ze leren dat 
hun acties consequenties hebben 
en controle hebben over de 
situatie. Bij een tweede groep 
honden heeft hun gedrag totaal 
geen invloed en krijgen ze sowieso een schok, wat ze ook doen, de knop is nutteloos. Wat ze 
ook doen, niets houdt het stoppen van de schok tegen. Daarna worden ze in een box 
geplaatst waar er een signaal wordt gegeven aan welke kant van de box de schok gegeven 
zal worden. Dus de hond springt van de ene kant naar de andere kant. De honden in de 
tweede groep die geleerd hebben dat hun gedrag geen impact heeft, gaan niet naar de 
andere kant van de box springen, dit noemt aangeleerde hulpeloosheid. Deze honden gaan 
ervan uit dat hun gedrag toch geen invloed zal hebben. Dus iets aanleren tijdens een eerste 
fase geeft een impact op het gedrag in de tweede fase. 

2. Verband gevolgd door geen verband 

Bij mensen kan je dit ook hebben, een voorbeeld 
is dat je in een winkel bent met een kind die 
begint te wenen omdat hij snoep wil, je geeft 
snoep dus het kind stopt met wenen. Je hebt een 
bepaald gedrag aangeleerd die je wil afleren, dit 
doen we via uitdoving (= de daling van frequentie 
van gedrag als R-Sr verband weg is). Acquisitie is 
de toename van frequentie gedrag als R-Sr 
verband of het verwerven van iets. Extinction 
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burst is dat het gedrag nog extremer wordt, dit gebeurt direct na de start van de 
uitdovingsprocedure, dan is er een korte stijging in de frequentie van R (bv. het kind zal alles 
doen om toch snoep te krijgen zoals nog extremer en agressiever reageren). Als je consequent 
bent zal er een afname zijn van de frequentie van gedrag en krijg je dus uitdoving, uitdoving 
of extinctie wordt beïnvloed door de aard van de oorspronkelijke relatie tussen de R en Sr. Om 
aan uitdoving te doen kan je dit doen door continue bekrachtiging (er wordt sneller geleerd 
als je continue bekrachtigd dus wanneer je bv nooit meer snoep geeft) of partiële 
bekrachtiging (extinctie zal minder snel verdwijnen). Het feit dat er door partiële bekrachtiging 
minder snel uitdoving optreedt, noemt men partial reinforcement extinction.  Wanneer je soms 
een snoepje geeft en soms niet doe je aan partiële bekrachtiging, het duurt langer voor het 
kind om te leren dat de snoep niet zal komen, het duurt langer om de relatie te laten uitdoven.  

Examenvraag 1: Het functionele fenomeen van uitdoving toont aan dat… 

A. Geconditioneerde veranderingen in gedrag verdwijnen wanneer een R werd niet 
gevolgd door een Sr 

B. De sterkte van de R-Sr contingentie afneemt wanneer een R werd gevolgd door een Sr 
C. De sterkte van de R-Sr associaties in het geheugen afneemt wanneer een R werd 

gevolgd door een Sr 
D. Het effect van een R-Sr verband spontaan kunnen uitdoven 

In de vraag staat ‘functionele’ dus kan je al de helft van de cursus uitsluiten. We denken niet 
aan het mentale gedeelte. Daarom valt C al weg, want hier gaat het over een associatie in 
het geheugen. D is ook fout want dit kan maar dit is niet waar het bij uitdoven echt over gaat. 
B is fout want gaat over een contingentie, uitdoving is het ‘destroyen’ van iets. 

 
3. Afhankelijk van de context 

o Sd/discriminatieve stimuli= rol die signalen aangeven 
wanneer bepaalde R-Sr relaties opgaan 

o Verschillende functies van Sd: 
• Geeft aan wanneer R gevolgd wordt door Sr 
• Geeft aan volgens welk schema 

o Onderzoek naar stimulus controle= voorwaarden 
waaronder Sds controle hebben over gedrag, iets in de 
omgeving die een signaal geeft hoe je je moet gedragen, 
gedrag dat enkel adaptief is als stimulus controle (bv. een rood verkeerslicht 
controleert je gedrag, het toont aan dat als je oversteekt terwijl het rood is, er een 
gevolg zal zijn, de context toont aan hoe je je moet gedragen) à er zijn 3 soorten: 

1. Non-relational responding/niet-relationeel reageren= controle door een 
enkelvoudige stimulus à stimulus zegt hoe je je moet gedragen à controle 
door één discrete stimulus (bv. je krijgt geld als het licht aan gaat en je op een 
knop duwt, je leert dat als het licht aangaat en je op de knop duwt, je geld 
krijgt, het licht controleert hoe je je gedraagt. Wanneer je in een ander 
experiment zit waar je geld wordt afgenomen als het licht aangaat en je op 
de knop drukt, zal je je anders gaan gedragen) 

2. Non-arbitrary relational responding/niet-arbitrair toepasbaar relationeel 
reageren= gedrag wordt bepaald door een relatie tussen twee prikkels à de 
stimulus zegt ons wanneer (tijdens een relatie) we ons moeten gedragen, gaat 
over iets dat gelijk is, verschillend, groter dan of kleiner dan à gaat over fysieke 
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eigenschappen à (bv. stel je krijgt foto’s te zien en je moet reageren wanneer 
je een relatie ziet op het scherm, die lijken op elkaar, je wordt geconditioneerd 
om te reageren op relaties, wanneer we een andere keer een foto gaan tonen 
ga je nog steeds de relatie kiezen ook al hebben we dit niet gevraagd) 

3. Arbitrary applicable relational 
responding/arbitrair toepasbaar 
relationeel reageren= gaat over 
gedrag dat niet onder controle 
staat van één stimulus maar van de 
relatie tussen stimuli maar het is 
arbitrair omdat het losstaat van de fysieke kenmerken van de prikkels à alsof 
er een bepaalde relatie is (bv. je krijgt drie dingen te zien op het scherm rechts 
en je moet ertussen kiezen, mensen kunnen responderen op stimuli die op 
elkaar lijken maar nooit een aangeleerde relatie hebben gehad) à belangrijk 
want bij mensen zien we dit ook terugkomen (behalve bij kinderen van 0-3jaar) 
(bv. het woord fox geschreven, het woord gezegd fox en de foto gaan we 
automatisch linken aan elkaar) 

Examenvraag 2: Een gedrag staat onder stimulus controle indien het gedrag afhankelijk is 
van… 

A. Stimulus representaties in het geheugen  
B. De aanwezigheid van een Sr 
C. De aanwezigheid van een Sd 
D. Regelmatigheden in de omgeving 

Stimulus controle gaat over iets dat voorafgaat eraan waardoor het gedrag veranderd, 
daarom is het antwoord C. 

Examenvraag 3: U controleert dwangmatig uw telefoon wanneer u het meldingsgeluid hoort 
maar doet dit niet wanneer de telefoon stil is, is dit een voorbeeld van: 

A. Niet- relationele stimuluscontrole 
B. Niet-arbitrair toepasbaar relationele stimuluscontrole 
C. Arbitrair toepasbaar relationeel stimuluscontrole 

Dus hier hebben we een bepaalde stimulus (meldingsgeluid) die ervoor zorgt dat je een 
bepaald gedrag stelt. Het meldingsgeluid zorgt ervoor dat je gaat kijken naar de gsm dus het 
gaat niet over relaties want het geluid zegt niet dat je moet kiezen tussen iets groter of kleiner. 
Dus C en D zijn uitgesloten. Er is wel een stimuluscontrole dus is het A. 

Examenvraag 4: Het is gezonde eetdag op de universiteit. Je komt naar de cafetaria en ziet 
een tafel met fruit erop. U mag één stuk gratis meenemen. Je kijkt naar de tafel, ziet het 
grootste stuk fruit en besluit dat te pakken. Dit is een voorbeeld van… 

A. Niet relationele stimuluscontrole 
B. Niet arbitrair toepasbaar relationele stimuluscontrole 
C. Arbitrair toepasbaar relationeel stimuluscontrole 

Er is stimuluscontrole want door een bepaalde stimulus, stellen we bepaald gedrag. Hier kiezen 
we wel voor een bepaald fruit die aan bepaalde fysieke kenmerken voldoen, we nemen de 
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grootste, het is niet heel waardevol, het is gewoon fruit dus het niet-arbitrair (fysieke kenmerken) 
want je reageert op de relatie tussen alle stukken fruiten.  

Examenvraag 5: U bezoekt de VS en gaat naar de bank voor geld. Ze vertellen je het volgende: 

 

 

 

Je besluit om meer ‘dimes’ dan ‘nickels’ te krijgen, ook al zijn de ‘nickels’ fysiek groter dan de 
‘dimes’. Dit is een voorbeeld van: 

A. Niet relationele stimuluscontrole 
B. Niet arbitrair toepasbaar relationele stimuluscontrole 
C. Arbitrair toepasbaar relationeel stimuluscontrole 

Je reageert niet op een niet-arbitraire stimulus want je neemt niet de grootste. Dus het is al niet 
B. Je wil het meest waardevolle, dus het is arbitrair en dus C. 

MENTALE PROCES THEORIEËN 

Doel= verklaren bieden voor procedurele kennis operante conditionering à niet alleen hoe 
maar ook dat de conditionering optreedt onder die specifieke voorwaarden à een goed 
model maakt ook nieuwe voorspellingen 

Twee types: 

1. Associatieve modellen met S-R en R-Sr,Sd-Sr 
2. Propositionele modellen 

Herhaling van vorig hoofdstuk: Propositie= een stelling over de wereld geven, uitspraak over 
werkelijkheid à verschil met associatie is dat ze een waarheidsgehalte hebben (je kan nagaan 
of ze echt zijn) en associaties zijn structuren (buisjes waar activatie kan doorvloeien, ze beweren 
niets), ten tweede is de aard van de relatie verschillend namelijk proposities zijn informatierijker 
want ze geven informatie over hoe elementen gerelateerd zijn (bv. een correlatie tussen stof 
in bloed en een bepaalde ziekte, je kan zeggen dat de stof de oorzaak is van de ziekte of dat 
het een indicator is voor de ziekte, proposities kunnen deze twee zaken onderscheiden want 
associaties niet kunnen). Associaties zijn dus geen proposities. 

ASSOCIATIEVE MODELLEN 

o Effect van Sd: R-Sr verbanden op gedrag wordt gemedieerd door associaties relatie à 
associatie à verandering in gedrag 

 

 

o 2 types van associaties:  
• S - R  
• R - Sr en Sd - Sr 
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S-R MODELLEN 

= stimulus elementen en respons elementen 

1. De kern van S-R modellen 
• Er wordt niet geleerd over resultaat van gedrag maar door resultaat van gedrag (bv. 

rat duwt op hendel voor voedsel, volgens S-R modellen leert de rat niet over voedsel) 

 

 

 

• R-Sr (teleologische= dingen die gericht zijn op de toekomst (bv. rat die drukt op knop 
om voedsel te krijgen in de toekomst)) verklaring vermijden omdat « echte » oorzaken 
van gedrag aanwezig moeten zijn à enkel Sd kan oorzaak zijn van R (Sr is er pas na R) 

= maar is maar één type van behaviorisme namelijk het mechanistische (= 
onmiddellijke oorzaken, is een tak binnen behaviorisme) S-R visie (contiguous causation 
vs. functional causation) maar er zijn er ook nog andere à twee stromingen namelijk 
mechanistische en functionele stroming (enkel over oorzaken en gevolgen maar zegt 
niets over organisme) 

2. Voorbeeld S-R model= twee-factoren model (want componenten van zowel KC als OC) 
van Mowrer 
o Ontsnappings- en vermijdingsleren= vormen van bekrachtiging waarbij het gedrag 

leidt tot de afwezigheid van een prikkel à R leidt tot afwezigheid negatieve Sr 
• Resulteert in bekrachtiging (toename freq. R) 
• Concreet: shuttle box: als licht, dan 

schok 
§ Eerst ontsnapping als shock 

toegediend wordt à rat loopt 
naar andere ruimte om het 
negatieve te beëindigen à 
ontsnapping is het stoppen van 
iets 

§ Dan vermijding (= niet komen tot 
een negatief iets) als licht à op 
gegeven moment gaat de rat al 
weglopen nog voor de schok 
wordt toegediend, maar meteen wanneer het lichtje aangaat 

o Voorbeeld shuttle-box à er is geen uitkomst want de schok blijft uit maar de uitkomst 
is noodzakelijk om associaties te maken dus hoe kan die associatie dan gevormd en 
behouden worden? à dit model toont aan dat conditionering ook kan gebeuren door 
de afwezigheid van een negatieve prikkel 

o Tijdens ontsnappingsgedrag 
• Tijdens ontsnappingsgedrag treedt er operante conditionering op à er is een 

relatie tussen lichtje en lopen en deze associatie wordt versterkt door stoppen van 
schok = S-R visie OC met pijnreductie als Sr à stoppen van de schok functioneert 
als bekrachtiger, die zorgt voor een associatie tussen lichtje en lopen 
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• Maar tijdens ontsnappingsfase treedt er ook klassieke conditionering op à er is 
namelijk een relatie tussen lichtje en een schok, het samen voorkomen van lichtje 
en schok zorgt voor een associatie tussen licht en vrees à dit is een tweede 
leerproces en impliceert een SR-visie op klassieke conditionering 

o Tijdens vermijdingsgedrag 
• Er is geen schok meer want het diertje gaat al lopen vooraleer de schok wordt 

aangeboden à maar het stoppen van de vrees werkt nog als bekrachtiger 
waardoor associatie licht en lopen tot stand kan gehouden worden! 

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

Het stoppen van de schok zorgt voor een 
associatie tussen het licht en lopen, tijdens 
deze fase is het samen voorkomen van het 
lichtje en de schok en dus ook de 
vreesreactie. Het lichtje zal vrees 
ontlokken en gaat het dier proberen 
ontsnappen aan de vrees waardoor de 
vrees stopt wat ervoor zorgt voor een 
bijkomende versterking van licht-loop 
associatie. 

 

 

o (Blijvend) succes 2 factoren model= stoppen van vrees als bron van bekrachtiging à  
fear of fear à mensen hebben schrik om schrik te hebben en gaan dit proberen te 
vermijden, dit zien we in heel veel vormen van psychopathologie 

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

moeten uitdoven 
• Stoppen vrees als Sr is maar tijdelijke oplossing 
• Problemen met S-R verklaring KC à modellen kunnen geen verklaring bieden voor 

Sr-revaluatie 
 

3. Algemene evaluatie S-R modellen: verschillende aspecten van procedurele kennis kunnen 
niet verklaard worden: 
o Colwill & Rescorla= onderzoekers tonen aan dat er wel degelijk over de Sr geleerd 

wordt en dat leren dus meer is dan het vormen van nieuwe S-R associaties à Sr-
revaluatie heeft effect 

o Sr representatie medieert OC 
o Maar soms geen effect Sr revaluatie zoals bij habits (=gewoonte, deze treden op na heel 

veel oefening en is niet operant gedrag dat niet gevoelig is aan Sr-revaluatie) na veel 
oefening à action vs habits (Dickinson) 

• Maar moeilijk om zeker te zijn van habits (= afwezigheid effect Sr revaluatie) 
o McFarlane= een rat werd in water met melkachtige substantie gezet waar er een 

platform in was, naargelang deze meer erin werd gezet vond hij sneller het platform à 
nadien moest de rat ofwel zwemmen of wandelen naar voedsel à toont een 
teleologische visie, het gedrag is gericht op consequenten, het is doelgericht gedrag, 
het zal alles doen dat het nodig heeft 
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• niet leren van motorische R  
• kan wel leren unit “benaderen voedsel”  

R-SR EN SD-SR MODELLEN: LEREN OVER SR 

1. De kern van R-Sr modellen 
o Operante conditionering wordt 

gemedieerd door de sterkte van de 
associatie tussen de representatie van 
het gedrag en de representatie van de 
uitkomsten van het gedrag à als er een 
positieve uitkomst is zal het gedrag 
toenemen, negatieve uitkomst doet 
gedrag afnemen 

o Sr bepaalt gedrag/ gedrag is gericht op 
verkrijgen Sr 

o De activatie van de representatie van een positieve Sr kan leiden tot activatie van de 
representatie van de R à dit laatste kan de kans verhogen dat R gesteld zal worden, 
de activatie van een representatie van een negatieve Sr zou dan leiden tot de inhibitie 
van de representatie van R, waardoor R minder frequent gesteld wordt (zie figuur op 
volgende pagina = “ideomotor theory”) 

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

o Maar R-Sr is niet voldoende: zie rol Sd  
o R-Sr model zonder Sd 

Hoe kan Sd invloed hebben in R-Sr model? 

o Context afhankelijke R-Sr associaties 
• Feature positive= Sd zorgt voor activatie van de associatie 

 
Er is een exitatorische associatie tussen R en Sr waardoor 
activatie van de Sr kan leiden tot activatie van R. deze 
associatie is dus enkel actief wanneer de Sd aanwezig is. 
hierdoor zal R enkel gesteld worden als de Sd aanwezig is, 
maar niet als de Sd afwezig is. 
 

• Feature negative= wanneer het drukken van hendel niet 
gevolgd wordt door voedsel als het licht aan is à er is een 
exciatorische associatie (denken aan voedsel zal leiden tot 
activatie van hendelduwen) en inhibitorische (hendelduwen 
onderdrukken) maar enkel actief als lichtje brandt à activatie 
van de Sr kan leiden tot het stellen van de R wanneer de Sd 
afwezig is maar niet wanneer de Sd aanwezig is  

 (Merk op: + en – aan kant van R) 

o Vorming van Sd-Sr associaties à impact Sd via activatie Sr: zie indirecte Sd-R relatie 

Fase 1: toon: knop -voedsel 
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Fase 2: hendel - voedsel 

Test: toon doet op hendel duwen 

Ideomotor theorie= denken kan leiden tot actie à omwille van een bepaalde prikkel in de 
omgeving denk je aan een andere prikkel wat leidt tot de tendens om een gedrag te stellen 
dat resulteert in die prikkel 

Gegeven de Sd zal de R leiden tot 
een bepaald resultaat dus in drie 
termen contingentie is er een 
samen voorkomen van Sd en R 
maar ook een samen voorkomen 
van Sd en Sr. Het lichtje zorgt 
ervoor dat er een representatie 
wordt gevormd over het lichtje, 
het denken aan het lichtje doet 
denken aan het voedsel en het 
denken aan het voedsel zorgt ervoor dat je denkt aan hendelduwen, denken aan 
hendelduwen zorgt ervoor dat je effectief hendel duwt. Er worden dus associaties gevormd 
tussen prikkels waardoor bepaald gedrag tot stand kan gebracht worden. 

o Dickinson= beschreef een tweede manier warop Sd’s betrokken kunnen worden in R-
Sr modellen, namelijk via R-Sr leren à combinatie Sd-R en R-Sr (bv. zien hendel doet 
denken aan drukken wat doet denken aan (lekker) voedsel wat nog meer doet 
denken aan drukken)à door zijn theorie kunnen we een habit gaan verklaren want 
habitueel gedrag is doelgericht gedrag (sterke R-Sr: drukken om voedsel te krijgen) 
voor iets dat waardevol is voor dat organisme à maar probleem met model is dat het 
teveel gewicht hecht aan Sd 

 

 

OEFENVRAGEN 

Oefenvraag 34: Welke functie heeft de Sd volgens S-R modellen van operante conditionering? 

A. Het ontlokken van een gedrag 
B. Aangeven wanneer R gevolgd wordt door de Sr 
C. Het beïnvloeden van de activiteit van exitatorische R-Sr associaties 
D. Het versterken van S-R associaties 

Volgens S-R modellen zorgt de Sr voor een versterking van de Sd-R associatie waardoor de Sd 
in staat is om de R representatie rechtstreeks te activeren en dus zo de R (het gedrag) te 
ontlokken. We spreken over “ontlokken” omdat het gedrag enkel in gang wordt gestoken door 
de Sd; het gedrag is niet doelgericht (de Sr representatie speelt geen rol). Volgens S-R modellen 
wordt er niets “geleerd” over de Sr (dus ook niet over wanneer R gevolgd wordt door de Sr of 
over de R-Sr relaties). Tenslotte is het versterken van S-R associaties afhankelijk van de Sr, niet 
van de Sd. 
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Oefenvraag 35: Welke functie heeft de Sd volgens R-Sr modellen van operante conditionering 
waarin Sd-Sr associaties worden verondersteld? 

A. Het rechtstreeks activeren van de R representatie 
B. Aangeven wanneer R gevolgd wordt door de Sr 
C. Het onrechtstreeks activeren van de R representatie 
D. Het versterken van R-Sr associaties 

Volgens R-Sr modellen wordt er een associatie gevormd tussen de R en Sr representatie. 
Sommige R-Sr modellen veronderstellen dat er ook Sd-Sr associaties gevormd worden. Via deze 
associaties kan een aanbieding van de Sd resulteren in de activatie van de Sr representatie, 
wat op zijn beurt zorgt voor de activatie van de R representatie. Volgens deze modellen zal de 
Sd de R representatie niet rechtstreeks activeren maar enkel via de Sr representatie. 

PROPOSITIONELE MODELLEN 

DE KERN VAN PROPOSITIONELE MODELLEN 

= op basis van proposities, afleiden welk gedrag de meest gunstige gevolgen heeft 

o Op gecontroleerde wijze hypotheses over invloed gedrag formuleren en testen 
o Gedrag afhankelijk van proposities over R-Sr relaties die men als waar beschouwt 
o Lovibond over vermijdingsleren, enige model die echt operante conditionering kan 

verklaren à experiment met volgende condities: 

(1) “In ruimte A (Sd) komt schok” 

(2) “Schok komt niet als lopen naar ruimte B” 

=> dus lopen de ratten naar ruimte B want dier heeft propositie aangeleerd dat ze geen 
schok zullen krijgen 

o Voorbeeld shuttle-box 

 

 

 

 

ALGEMENE EVALUATIE PROPOSITIONELE MODELLEN 

o Operante conditionering is gevolg van causaal leren (= we vormen proposities over de 
gevolgen van ons gedrag en reageren daarnaartoe) 
• Studie Watson= baby’s in een wiegje waarbij er boven het hoofd, zaken bewogen à 

baby’s hadden meer plezier als beweging object afhankelijk is van eigen gedrag à 
baby’s zijn in staat om causaal verband te zien (bv. zie video causaal begrijpen en 
tool use bij kraaien) 
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• Leren over aard van relatie is belangrijk (zie AARR/arbitrarily applicable relational 
responding) à kan enkel in propositionele modellen (zie video MTS bij honden/ NAAR) 

 

o Irrationeel gedrag= kan in propositioneel model à je moet je afvragen in welke context er 
irrationeel gedrag wordt gesteld, rationaliteit hangt af van bepaalde kennis die je hebt 
• Foutieve proposities= omwille van foute sampling of foute instructies à als je foute 

proposities maakt ga je ook foute keuzes maken 
• Foutief redeneren kunnen leiden tot irrationeel gedrag 
• Automatische effecten oude proposities à eens propositie gevormd is, kan invloed 

automatisch 

=> irrationaliteit kan dus in een rationeel systeem 

BOX 3.5: IS BEKRACHTIGING WENSELIJK? 

1. Mogelijk negatief effect op “intrinsieke” motivatie = “doen om te doen” (bv.tekenen, 
studeren) 
o Experiment 

• Fase 1: puzzels zonder geld 
• Fase 2: puzzels zonder of met geld 
• Fase 3: puzzels zonder geld 
• => minder puzzels als geld in Fase 2 
• => « a reward a day makes work out of play » 

2. Maar geen tegenstelling Self-Determination-Theory (SDT) versus operante conditionering 
o OC / bekrachtiging = effect 

• Als R-Sr relatie leidt tot toename freq. R, dan is dit per definitie bekrachtiging 
• Sr is bekrachtiger als R-Sr relatie leidt tot toename frequentie R => of iets 

bekrachtiger is moet empirisch bepaald worden, niet a priori 
• Maar R-Sr relatie zal niet steeds leiden tot toename (vb., context: voedsel is straf 

als al te veel gegeten): beloning is niet zelfde als bekrachtiger 
o SDT = theorie/ mentaal proces verklaring 

• Verklaart en maakt voorspellingen over bekrachtiging (wanneer R-Sr relatie leidt 
tot toename frequentie van R) 

Functioneel-cognitief kader: 

o Verschillende benaderingen 
o Die beide hun waarde hebben 
o En mekaar kunnen versterken 
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“Het benoemen van een prikkel als bekrachtiger zegt dus niet waarom de prikkel die functie 
heeft, maar het zegt wel dat het die functie heeft, wat op zich ook al belangrijk is.”  
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HOOFDSTUK 5: TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE 

IS TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE ECHT NUTTIG? 

We hebben over verschillende dieren gesproken zoals ratten, 
duiven enzovoort maar we kunnen dezelfde concepten 
toepassen op verschillende andere zaken zoals planten, 
mensen, octopus. De concepten helpen ons om anderen te 
helpen en betekenisvolle levens te hebben. We kunnen de 
concepten gebruiken in therapie, in de klas, in bedrijven, in 
ons gezin. Het kan gebruikt worden binnen een groep maar 
ook als individu.   

Stel je voor dat je op een ochtend te laat op je werk bent, je rijdt op een druk kruispunt, waar 
de verkeerslichten op rood staan. Er is maar één auto voor je. Uiteindelijk springt het stoplicht 
op groen maar de auto voor je beweegt niet. Je kijkt omhoog en ziet dat er een vrouw op de 
bestuurdersstoel zit, maar ze kijkt niet eens uit het voorraam van haar auto. Ze weet niet eens 
dat het licht op groen staat. Ze kijkt in de achterbank van haar auto. En dan wordt het licht 
geel, dan rood, en je zit er weer helemaal doorheen. Eindelijk wordt het groen. Maar de auto 
staat nog steed stil. Je klopt op haar raam en ziet dat er tranen in haar ogen staan en zie dat 
er een baby op de achterbank zit en het wordt blauw. Op dat moment verdwijnen je woede, 
frustratie, al het andere dat je misschien hebt ervaren, en wat daarvoor in de plaats komt, is 
mededogen voor haar en een verlangen om die baby te helpen.  

Volgens de toegepaste leerpsychologie zit er altijd een baby op de achterbank. "Er is altijd een 
reeks omstandigheden die functioneel gerelateerd zijn aan het probleemgedrag, en als we ze 
zien, hebben we de neiging om een meer medelevend beeld van dat probleem te hebben.” 
Deze benadering schrijft de verantwoordelijkheid niet toe aan de persoon die zich misdraagt 
zelf, maar aan wat er met de persoon is gebeurd in de loop van zijn leven tot aan de 
manifestatie van het probleem. Als zodanig probeert het niet de schuld op te lossen - het 
probeert het probleem op te lossen. Dit lijkt erg op de manier waarop toegepaste 
leerpsychologen problematisch of onaangepast gedrag zien. De persoon op de voorbank kan 
ons zijn, of een klant, of een vriend of familielid. Het is het onaangepaste gedrag waarmee we 
worstelen, en dat moet worden veranderd. Deze omstandigheden verhinderen ons om ons 
aan te passen aan de dynamische wereld waarin we zijn ingebed en om vooruit te gaan in 
de richting van de dingen die we waarderen en willen bereiken. Dit is een meelevend 
perspectief op gedrag, één die moeilijk is voor het gedrag, maar gemakkelijk voor de persoon. 
We moraliseren niet en wijzen de persoon niet de schuld toe. In plaats daarvan wijzen we de 
omgeving (omstandigheden) de schuld toe en proberen we daarin in te grijpen om die 
persoon in staat te stellen met een doel succesvol vooruit te gaan.  

Dus als we door deze lezing gaan, of wanneer je in je dagelijks leven bent, en een 
probleemgedrag tegenkomt dat je wilt aanpakken, denk dan bij jezelf na. Wat is de baby hier 
op de achterbank? Wat is de geschiedenis van leren en een reeks omstandigheden die het 
gedrag uitlokken of oproepen dat ik voor me zie, gedrag dat deze persoon ervan weerhoudt 
een gewaardeerd resultaat te bereiken? En hoe ga ik over het veranderen van die 
omstandigheden? 
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FUNCTIONELE ANALYSE: EEN TOOLBOX VOOR GEDRAGSVERANDERING 

Examenvraag 6: hoe lossen leerpsychologen gedragsproblemen op? 

A. Schema’s en mentale overtuigingen veranderen 
B. Problematisch gedrag straffen wanneer het voorkomt 
C. Uitzoeken hoe het functioneel gerelateerd is met de omgeving van het verleden en 

heden  
D. Goed gedrag versterken wanneer het voorkomt 

Veel toegepaste functionele 
leerpsychologen hebben zich verenigd en 
een veld gevormd dat bekend staat als 
toegepaste gedragsanalyse (ABA). Deze 
groep is geïnteresseerd in de 
wetenschappelijke studie van 
gedragsverandering die steunt op de 
principes van het leren oproepen of 
uitlokken van gerichte 
gedragsverandering. 

ABA onderscheidt zich van andere toegepaste disciplines doordat: 

1. Toegepast gedragsanalisten beschouwen zaken als huwelijksproblemen, agressieve 
kinderen of dieren, overmatige consumptie en vervuiling, academische problemen en fobieën 
als problematisch gedrag (in plaats van mentale processen). De interventies die ze bedenken, 
zijn ontworpen om de omgevingsgebeurtenissen aan te pakken die dit gedrag veroorzaken 
en in stand houden. Toegepaste functionele leerpsychologen zijn geïnteresseerd in de directe 
observatie, meting, kwantificering, voorspelling en invloed van gedrag (afhankelijke variabele) 
en trachten dit te bereiken door omgevingsregelmatigheden en hun moderators te 
manipuleren (onafhankelijke variabele). 

2. Deze benadering is gebaseerd op de overtuiging dat de leerprincipes ons kunnen helpen 
begrijpen waar adaptief en onaangepast gedrag vandaan komt en hun waarschijnlijkheid 
van optreden in de toekomst kunnen beïnvloeden. 

Voorbeeld van trichotillomanie (het haar trekken.) Voordat we gedrag proberen te 
veranderen, doen we eerst een functionele analyse van het gedrag dat we willen veranderen. 
Een functionele analyse omvat het identificeren van de gebeurtenissen die plaatsvinden voor 
(antecedenten) en na (gevolgen) het gedrag dat we willen veranderen. Een functionele 
analyse vertelt ons wat dat gedrag beheerst en welke onvoorziene omstandigheden het 
versterken. Dit stelt ons in staat om dat gedrag functioneel te definiëren (d.w.z. in termen van 
waar het een functie van is) en niet alleen topografisch (d.w.z. in termen van de structuur of 
vorm die het gedrag aanneemt). Dit geeft ons ook basisgegevens over gedrag voordat we 
proberen in te grijpen. Zonder deze basisgegevens is het moeilijk om te bepalen hoe goed (of 
slecht) een persoon op de interventie zal reageren. Dit klinkt een beetje ingewikkeld. Dus laten 
we een voorbeeld nemen. Laten we een klinisch fenomeen beschouwen dat bekend staat als 
trichotillomanie - compulsief verlangen om je haar uit te trekken: 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE ANALYSE (ABA)- STAPPENPLAN 
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IDENTIFICEER HET GEDRAG DAT WE WILLEN VERANDEREN 

(B) van behaviors 

Het aanpakken van dwangmatig haartrekken (vanuit een toegepast leerpsychologisch 
perspectief) omvat zes stappen: 

Stap 1: Identificeer het gedrag dat we willen veranderen. Opmerking: in veel gevallen is het 
niet slechts één gedrag dat we willen veranderen, maar eerder een klasse van gedragingen 
(d.w.z. een groep gedragingen die door dezelfde stimuli worden getriggerd en in stand 
gehouden). In dit voorbeeld willen we dus niet alleen om dwangmatig haartrekken te 
veranderen. We willen ook de hele klasse van gedrag veranderen (bv. zoeken naar haar, 
trekken aan bepaalde lichaamsdelen, onderzoeken van het haar voor en na het uittrekken). 

VERZAMEL DE BASELINE DATA 

Stap 2: Als we eenmaal hebben uitgezocht welk 
gedrag we willen veranderen, moeten we uitzoeken 
hoe vaak dat gedrag voorkomt. Op deze manier 
hebben we bij het implementeren van onze 
interventie gedragspercentages vóór de interventie 
en gedrag na de interventie. We kunnen deze 
vergelijken om te zien of de interventie succesvol was 
of niet. Met andere woorden, we verkrijgen 
basisgegevens voorafgaand aan de interventie. We registreren gedrag en kunnen dit op 
verschillende manieren doen:  

(a) registreren elk exemplaar van het gedrag [gebeurtenisregistratie] 
(b) alleen specifieke tijdsperioden [intervalregistratie] 
(c) over een lange tijdschaal [tijdsampling]). 

IDENTIFICEER DE ABC’S 

Stap 3: We identificeren de ABC's - met andere woorden - de stimuli die vóór het gedrag komen 
(Antecedenten), de gedragingen waarin we geïnteresseerd zijn en de stimuli die na dat 
gedrag komen (Consequences). Dit helpt ons erachter te komen welke aspecten van de 
omgeving het gedrag dat we willen veranderen, sturen. In dit voorbeeld lijkt bijvoorbeeld dat 
het haartrekgedrag alleen thuis voorkomt en niet op het werk, wanneer de persoon 
onaangename gedachten ervaart en lichaamshaar kan zien dat hij als lelijk of ongewenst 
beschouwt. Nadat ze aan het haar hebben getrokken, zijn ze bijvoorbeeld niet langer 
verveeld, gestrest of boos (omdat ze nu bezig zijn met een taak of afgeleid worden door de 
fysieke sensaties). Ze ontsnappen ook aan de ongewenste gedachten. Anderen zien misschien 
de gevolgen van haartrekken en bekritiseren of vragen hen niet langer om bepaalde dingen 
te doen (d.w.z. ze ontsnappen of vermijden onaangename taken), of ze verwijderen 
lichaamshaar dat ze lelijk of ongewenst vonden. 

Je gaat nagaan wanneer het gedrag net gesteld wordt (bij stress, bij geluk, thuis, op werk…). 
Er gebeuren dingen voor het gedrag en na het gedrag. 
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WAT IS DE FUNCTIE (WTF)? 

Stap 4: Het is niet voldoende 
om te weten welke prikkels 
voor en na gedrag komen. We 
moeten ook weten of deze 
gebeurtenissen functioneren 
om het gedrag te triggeren 
(d.w.z. functioneren als 
antecedenten) en het gedrag 
in stand houden (functioneren 
als gevolgen). Het kan zijn dat 
ongewenste gedachten en thuis zijn BEIDE komen voor haartrekken, maar dat ALLEEN thuis zijn 
als een SD functioneert (d.w.z. als een signaal dat haartrekken tot bepaalde gevolgen zal 
leiden). Hetzelfde geldt voor de prikkels die na het uittrekken van het haar komen – het kan zijn 
dat het trekken van haar het haar van het lichaam verwijdert, maar dat het ontsnappen en 
vermijden van stress is die dient om het gedrag in stand te houden. Met andere woorden, we 
moeten altijd uitvinden WTF: wat is de functie van de stimuli die gedrag sturen, en hebben ze 
deze functie echt of zijn ze slechts beschrijvend onderdeel van onze analyse. 

WE VERANDEREN DE CONTINGENTIES 

Stap 5: Nu we hebben 
vastgesteld wat volgens ons 
de ABC's en de WTF zijn 
(d.w.z. de stimuli die het 
gedrag uitlokken en in stand 
houden en hoe ze dat doen), 
is het tijd om te testen of dit 
werkelijk het geval is. We 
kunnen het mis hebben. We 
moeten dus ingrijpen op de 
contingenties om te zien of 
we de juiste stimuli hebben geïdentificeerd en of dit leidt tot gedragsverandering. 

Als in het huidige voorbeeld de context (thuis zijn) een SD is die aangeeft dat haartrekken tot 
bepaalde gevolgen zal leiden, kunnen we de thuisomgeving manipuleren zodat het de 
reactie niet uitlokt (bv. de spiegels bedekken in het huis, verwijder alle instrumenten die de 
persoon heeft gebruikt om aan de haren te trekken, deuren open om de privacy te 
verminderen). Als de SD een ongewenste gedachte is die haaruitval veroorzaakt, kunnen we 
ingrijpen door acceptatie en alternatieve copingstrategieën te versterken. Als de SD van 
affectieve aard is (bv. bepaalde emoties leiden tot haren trekken), dan kunnen we strategieën 
voor emotionele regulatie/mediation introduceren. Als het verveling is, verwijderen we deze 
stimulus (bv. door meer stimulerende activiteiten te introduceren). 

Evenzo moeten we de gevolgen aanpakken en de R-Sr-relatie verbreken. Dit kunnen we op 
verschillende manieren doen. Als de gevolgen van het in stand houden van haartrekken 
bijvoorbeeld zintuiglijk zijn (bv. het voelt prettig om aan het haar te trekken), dan versterken we 
differentieel ander gedrag (DRO) dat vergelijkbare gevolgen heeft (bv. produceren dezelfde 
sensorische resultaten via haarborstels, pennen, massages). Als de gevolgen motorisch van 
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aard zijn (bv. ontsnappen of vermijden van verveling), dan versterken we differentieel ander 
gedrag dat verveling tegengaat en dat onverenigbaar is met haren trekken (bv. klei of breien). 
Hetzelfde geldt voor sociale gevolgen of andere. 

Het belangrijkste punt hier is dat we ons bezighouden met contingency management - we 
testen systematisch of de functionele analyse die we hebben uitgevoerd correct was door de 
stimuli die het gedrag controleren te veranderen. Als we succesvol zijn, moeten we een 
verandering in het beoogde gedrag waarnemen. Als we het bij het verkeerde eind hadden 
(wat mogelijk is), moeten we teruggaan naar de eerdere stappen en de ABC's en WTF 
identificeren die we eerder hebben gemist. 

HOE WETEN WE OF HET GEWERKT HEEFT? 

Er zijn twee manieren hoe we dit kunnen 
achterhalen:  

1. A-B-A-B-ontwerpen 
2. Meerdere baseline-ontwerpen 

In A-B-A-B ontwerpen wisselen we af tussen 
een A-fase waarin geen interventie 
plaatsvindt (baseline) en de B-fase waarin 
wel wordt ingegrepen. Stel je bijvoorbeeld voor dat een cliënt naar je toe komt met het 
kenmerkende gedrag dat geassocieerd wordt met trichotillomanie (haar uitrekken).  

Tijdens de A-fase zou je herhaaldelijk hun gedrag meten om te bepalen hoe vaak het gedrag 
voorkomt.  

In de B-fase manipuleer je de contingenties die dit gedrag in stand houden. Als er een 
verandering is in het gedrag van de cliënt (bv. ze trekt haar haar niet meer in een hoog tempo 
uit), en onze interventie was verantwoordelijk, dan zou het terugbrengen van de A-fase ervoor 
moeten zorgen dat het gedrag terugkeert naar wat het was (d.w.z. , moet de cliënt terugkeren 
naar het uittrekken van zijn haar in een hoog tempo). Het terugbrengen van de B-fase zou 
ervoor moeten zorgen dat het gedrag weer verandert. 

Maar we kunnen dit vaak niet doen in klinische omgevingen omdat het onethisch zou zijn om 
de persoon opnieuw bloot te stellen aan schade of problematisch gedrag zoals dit. Daarom 
zijn A-B-A-B-ontwerpen nuttig, maar niet in alle situaties. Daarom hebben we een andere 
manier nodig om te meten of onze interventie effectief was. 

Examenvraag 7: waarom zouden we hier geen ABAB-design gebruiken (video): 

A. Omdat het te lang duurt 
B. Het is onethisch 
C. Omdat we niet weten wat er functioneert als trigger en gedragsbehoud 
D. Omdat we nog niet weten wat er gebeurt op mentaal niveau 
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Daarom gebruiken we een ander design:  

Meerdere baseline designs houden in dat de interventie 
en baseline na elkaar worden toegepast. 

Er zijn verschillende soorten ontwerpen met meerdere 
basislijnen. We kunnen meerdere basislijnen toepassen 
op gedrag. We zouden onze interventie bijvoorbeeld 
eerst kunnen toepassen op het ene gedrag (haar uit het 
hoofd trekken) en dan op een tweede gedrag (haar uit 
de wenkbrauwen trekken) en dan op een derde gedrag 
(haar uit de oksels trekken). Op deze manier zien we in elk 
geval een afname van het gedrag vóór tot na de 
interventie. Het baselinegedrag is echter nog steeds 
hoog wanneer de interventie niet wordt toegepast (zie het tweede en derde deel van de 
bovenstaande grafiek). 

We zouden ook kunnen testen met behulp 
van meerdere basislijnen voor verschillende 
onderwerpen. We zouden de interventie 
bijvoorbeeld kunnen toepassen op één 
persoon (Rachel) en later op een tweede 
persoon (Joey) en op een later tijdstip op een 
derde persoon (Monica). Op deze manier zien 
we dat de basislijn van gedrag binnen 
proefpersonen afneemt. Maar de 
basisniveaus van gedrag tussen proefpersonen zijn nog steeds hoog totdat de interventie in 
hun specifieke geval wordt toegepast. Dit type ontwerp is nuttig in niet-klinische contexten 
waar het gedrag ongewenst maar niet gevaarlijk is (bv. op school of op het werk). 

Ten slotte konden we testen of onze interventie 
effectief was met behulp van een ontwerp 
met meerdere baselines voor verschillende 
instellingen. We zouden onze interventie 
bijvoorbeeld eerst kunnen toepassen in de ene 
context (bv. de badkamer) en vervolgens in 
een tweede context (bv. de slaapkamer) en 
vervolgens in een derde context (bv. de 
woonkamer). Op deze manier zien we een 
reductie van baseline tot post-
interventiegedrag binnen elke setting. Maar 
het basisniveau van gedrag is nog steeds hoog tussen de instellingen, totdat de interventie 
wordt toegepast (zie het tweede en derde deel van de grafiek). 

HOE BLIJFT DE VERANDERING PERMANENT? 

Stel je voor dat we testen en zien dat onze interventie werkt. We willen ervoor zorgen dat de 
gedragsverandering die we hebben vastgesteld, wordt gehandhaafd in de tijd en in de 
context (d.w.z. dat de uitkomst blijft hangen). Neem het vorige voorbeeld van haartrekken. 
Stel je voor dat de cliënte na de behandeling niet meer thuis aan haar haar trekt, maar dat 
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nog steeds doet in de badkamer van het werk of bij haar zus thuis. Als dat zo is, is het nieuwe 
gedrag niet gegeneraliseerd. 

TRAIN VOOR GENERALISATIE 

Gedragsinterventies zijn zeer effectief als ze probleemgedrag in veel verschillende situaties met 
verschillende individuen verminderen. We kunnen dit voorkomen door te trainen voor 
generalisatie. Generalisatie kan plaatsvinden in 1) instellingen, 2) tijd en 3) tussen mensen. Het 
treedt op wanneer het gedrag zich in deze verschillende dimensies voordoet zonder dat 
aanvullende interventie nodig is. 

Stimulusgeneralisatie= verschillende stimuli en contexten leiden tot het nieuwe gedrag dat we 
in de interventie hebben vastgesteld 

Responsgeneralisatie= verschillende leden van de gedragsklasse worden ook gecontroleerd 
door de stimuli waaruit de interventie bestaat 

Gedragsbehoud= de gedragsverandering die we tijdens de interventie hebben vastgesteld, 
blijft bestaan, zelfs nadat we de onvoorziene omstandigheden waaruit de interventie bestond, 
hebben verwijderd 

Examenvraag 8: hoe kunnen we zorgen dat onze interventie zeker blijft plakken doorheen tijd 
en context? 

A. Door de cliënt te vragen om de interventie toe te passen in verschillende contexten 
B. Het gedrag bekrachtigen wanneer het voorkomt 
C. Train voor stimulus/respons generalisatie  
D. Ik weet het niet 

We hebben geleerd dat veel 
psychologische problemen kunnen 
worden geconceptualiseerd als 
problematisch gedrag, dat wordt 
veroorzaakt door de vroegere en 
huidige omstandigheden waarin 
mensen zijn ingebed. Dit 
problematische gedrag weerhoudt 
mensen ervan een waardevol leven te 
leiden. Als toegepast gedragsanalisten is het onze taak om deze problemen te helpen 
oplossen. Hoe doe je dit? We voeren een functionele analyse uit om te identificeren welke 
soorten omstandigheden dit probleemgedrag veroorzaken, en dan halen we onze doos met 
tools (regelmatigheden + functionele kennis) tevoorschijn en gebruiken ze om het probleem 
aan te pakken (d.w.z. voeren een functionele analyse uit en test of het werkte om de gewenste 
gedragsverandering te bewerkstelligen). De concepten en ideeën die in deze cursus worden 
behandeld, vertegenwoordigen uw gereedschapskist en vormen de basis van uw interventie. 

Examenvraag 9: welke van de volgende is niet een deel van de functionele analyse? 

A. Baseline data verzamelen over gedrag 
B. Identificeren wat de functie is van een Sd 
C. De mentale associatie veranderen tussen R-Sr 
D. Testen of de interventie werkt 
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C is geen deel van de functionele analyse want het gaat over het functionele niveau en niet 
het mentale. 

Examenvraag 10: je cliënt is verslaafd aan Tiktok en Instagram. Ze bekijkt het 50 keer per uur. 
Je hebt een functionele analyse uitgevoerd en je interventie geimplimenteerd. Nu checkt je 
cliënt nog maar 2 keer per uur Tiktok, wat is een goed voorbeeld van respons generalisatie? 

A. Je cliënt haar checking gedrag zal volledig verdwijnen 
B. De frequentie van Instagram checken van de cliënt zal afnemen 
C. Je cliënt zal Facebook beginnen gebruiken 
D. Je cliënt zal nog meer als voordien Tiktok checken 

Door de generalisatie van gedrag zal dit ook een invloed hebben op andere sociale media.  

Examenvraag 11: Uw cliënt heeft het onlangs uitgemaakt met zijn vriendin. Hij denkt constant 
aan zijn ex die zijn dagelijks leven ernstig verstoort. Je voerde een functionele analyse uit en 
voerde een interventie uit. Om te controleren of het werkt, voer je de interventie eerst thuis uit, 
dan op het werk, en dan als hij uit is met vrienden. Welk type van testing procedure ben je aan 
het gebruiken? 

A. Meerdere baselines: over subjecten heen 
B. Meerdere baselines: over gedrag heen 
C. Meerdere baselines: over settings heen 
D. Ik weet het niet 

In werkelijkheid zal er zelden één duidelijke analyse, antwoord of aanpak zijn. Stel je voor dat 
je vriend (Homer) samen met twee andere mensen op een kleuterschool werkt. Met z'n drieën 
zorgen ze voor 30 kinderen. Ze hebben niet veel tijd voor elk individueel kind en zijn overdag 
constant bezig. Op een dag merkt Homer dat een van de kinderen (Maggie) begint te huilen 
en nu de meeste dagen huilt. Hij zou liever hebben dat het kind stopt met huilen en haar tijd 
doorbrengt met socializen met de andere kinderen. Hierdoor zou hij meer tijd aan zijn andere 
taken kunnen besteden en minder tijd hoeven te besteden aan het troosten van het kind en 
het stoppen met huilen. Het kind kan de tijd ook gebruiken om te leren spelen met andere 
kinderen en om te socializen. 

Dus wat is stap 1? We identificeren het gedrag dat we willen veranderen. In dit 
geval is het het hoge aantal Maggie dat elke dag huilt. Het is niet zo dat we niet 
willen dat Maggie huilt, alleen om de hoge snelheid (en intensiteit) van dat 
gedrag te verminderen. 

Stap 2 vereist dat we enkele 
basisgegevens (baseline data) 
verzamelen over het gedrag van 
Maggie. We zien dat er veel dagen zijn 
waarop ze niet huilde. Dan begint ze 
plotseling op hoog niveau te huilen. 
Maar niet de hele tijd. Sommige dagen 
zijn beter dan andere. Dit suggereert 
dat er iets in haar omgeving is dat het 
huilgedrag triggert en in stand houdt. Maar voor nu hebben we een idee van haar baseline 
huilpercentage. 
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Stap 3&4: we moeten uitzoeken welke 
prikkels voor en na het huilgedrag 
komen waarin we geïnteresseerd zijn. 
We observeren Maggie in haar 
omgeving en door met haar ouders te 
praten merken we dat het huilgedrag 
alleen voorkomt op de kleuterschool. 
Het komt ook alleen voor wanneer 
een bepaald personeelslid (Homer) 
aanwezig is en wanneer ze geen stimulatie heeft (d.w.z. niet bezig is met spelen). We merken 
ook dat wanneer ze huilt, Homer naar haar toe rent en haar kalmeert, en zich met haar 
bezighoudt met spelgedrag. We merken dat huilen minder snel gaat als Homer op een 
bepaalde dag niet aan het werk is of aan het spelen is. Het lijkt er dus op dat de kleuterschool, 
Homer en verveling allemaal functioneren als Sds, terwijl sociale aandacht en ontsnappen aan 
verveling als Srs kunnen functioneren. Maar nu moeten we testen of onze functionele analyse 
correct is of niet... 

Stap 5: we bedenken een interventie voor 
contingency management. Als sociale 
aandacht en ontsnappen aan verveling 
bijvoorbeeld functioneren als Sr, dan 
moeten we deze R-Sr-relatie (huilen sociale 
aandacht) uitsterven. Terwijl we dit doen, 
kunnen we de toegang tot dezelfde 
bekrachtiger op verschillende manieren 
versterken via ander gedrag (DRO) - we negeren bijvoorbeeld het huilgedrag en prijzen en 
verzorgen het kind wanneer het samenwerkt met andere kinderen ("Betrap ze als ze goed zijn" 
in plaats van "ze straffen omdat ze slecht zijn"). We kunnen deze relatie ook onder controle 
brengen van een bepaalde omgeving (bv. een bepaald deel van de kleuterschool). Met 
andere woorden, breng goed gedrag en toegang tot bekrachtigers onder stimuluscontrole. 
Let op: natuurlijk zal onze interventie complexer zijn – maar voor de eenvoud – laten we net 
doen alsof we hier kunnen stoppen 

Als gevolg van onze tussenkomst 
merken we dat Maggies huilgedrag 
aanzienlijk is afgenomen. Maar we 
willen ervoor zorgen dat het gedrag 
dat we hebben gevormd, zich 
veralgemeent in de tijd (d.w.z. is 
vandaag, volgende week, volgende 
maand duidelijk), in de context 
(bijvoorbeeld thuis, op de kleuterschool, in de winkel) en tussen individuen ( niet alleen met 
Homer maar ook met haar moeder Marge). Dit is de reden waarom we zouden trainen voor 
stimulus- en responsgeneralisatie en controleren op gedragsbehoud. 
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Dit goed kennen voor het examen, 
is een samenvatting: 

 

 

 

 

 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE OP INDIVIDUEEL NIVEAU 

WAT ZIJN TEKENEN VAN AUTISME? 

Personen met ASS vertonen vaak: (a) verminderde communicatie (repetitieve 
spraakpatronen, vertraagde ontwikkeling), (b) tekortkomingen in sociale interacties (slecht 
oogcontact of emotionele wederkerigheid), en (c) abnormale gedragspatronen (repetitieve 
of stereotiepe interesses en activiteiten). Mensen met ASS hebben vaak andere problemen, 
zoals slaap- en voedingsstoornissen, vertragingen in zindelijkheidstraining, zelfverwonding, 
agressief gedrag, genetische en medische aandoeningen, evenals cognitieve stoornissen. 
Veel van deze gedragsproblemen en -tekorten kunnen met EIBI worden aangepakt. 

VROEGE INTENSIEVE GEDRAGSINTERVENTIES 

Procedurespakket: 

o Toegepast vanaf jonge leeftijd (3-4 jaar) 
o Intensief (20-40 uur per week) 
o Individueel en uitgebreid 
o Ouders opleiden om als cotherapeut te functioneren 
o Ontworpen om te verbeteren: 

• Sociaal gedrag 
• Spreken en communicatie 
• Verminder uitdagend gedrag 

Vroege en intensieve gedragsinterventie (EIBI's) is een van de meer wetenschappelijk 
vastgestelde benaderingen die beschikbaar zijn voor de behandeling van gedragsstoornissen 
en problemen die verband houden met ASS. EIBI's bestaan doorgaans uit een 'pakket' van 
procedures die systematisch vanaf jonge leeftijd (vanaf 3-4 jaar) worden toegepast, intensief 
zijn (20-40 uur per week), geïndividualiseerd en veelomvattend zijn en ouders en verzorgers 
opleiden om als co-assistent te dienen. -therapeuten. EIBI's worden doorgaans over meerdere 
jaren uitgevoerd en proberen het algemene functioneren van het kind te verbeteren 
(bijvoorbeeld sociaal gedrag verbeteren, spreek- en communicatievaardigheden 
ontwikkelen, zelfstimulatie en agressief gedrag elimineren). Bij het trainen van een nieuwe 
vaardigheid (bv. spelen met anderen), wordt de vaardigheid opgesplitst in kleinere 
gedragingen. Ze bieden het kind tal van leermogelijkheden die het gewenste gedrag 
vormgeven in een progressieve, ontwikkelingsvolgorde, te beginnen met basisgedrag en 
vervolgens over te gaan naar meer complexe vaardigheden en repertoires. 
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NATUURLIJKE OMGEVINGSTRAINING 

Alle onderdelen van de dag van een kind 
moeten in het programma worden 
opgenomen (bv. maaltijden, aankleden en 
sociale interacties). Laten we eens kijken naar 
een klein onderdeel van EIBI, genaamd 
natuurlijke omgevingstraining. Deze 
procedure maakt gebruik van natuurlijk 
voorkomende oprichtingshandelingen (bv. 
honger) om taalvaardigheden aan te leren (door het teken voor 'Eten' te maken om toegang 
te krijgen tot versterkers zoals cookies). Het kan zijn dat we in eerste instantie prompts moeten 
gebruiken en generalisatie in de training moeten inbouwen (bv. het gebruik van verschillende 
stimuli, instellingen en therapeuten), zodat de verbale reacties die worden getraind 
waarschijnlijker zijn in verschillende situaties. 

Hoewel ze schijnbaar tijdrovend en arbeidsintensief 
zijn, zijn EIBI's veel kosteneffectiever dan een leven 
lang toezicht of institutionalisering. Wat nog 
belangrijker is, ze lijken te werken: deze interventies 
rusten kinderen en volwassenen uit met dagelijkse 
levensvaardigheden, verbeteren het intellectueel 
functioneren, taalontwikkeling en communicatieve 
vaardigheden, en stellen velen in staat te leven op 
manieren die voorheen ondenkbaar waren. 

Examenvraag 12: Een jonge jongen met autisme huilt en verwondt zichzelf (bijten, slaan). Komt 
alleen voor als zijn moeder aanwezig is en als hij thuiskomt van een wandeling (hij wil meteen 
weer gaan wandelen). Tijdens de wandeling geniet hij van de oefening en telt hij de auto's op 
de weg. Moeder probeert hem te troosten. Maar dit zorgt ervoor dat hij zichzelf nog meer 
verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. De zelfverwonding stopt. Wat 
is het hoofdgedrag dat we willen veranderen? 

A. De jongen die gaat wandelen 
B. De zelfverwondende gedragingen 
C. De moeder die hem steunt wanneer hij zichzelf verwond 
D. De jongen die went 

In deze situatie zijn er meerdere gedragingen die we willen veranderen. Het meest dringende 
is het zelfbeschadigende gedrag. Het kind verwondt zichzelf fysiek en dit is het belangrijkste 
gedrag dat we willen aanpakken. Dat gezegd hebbende, zijn er andere gedragingen die we 
hier ook aan de orde willen stellen: het troostende gedrag van de moeder lijkt (in dit voorbeeld) 
het zelfverwondingsgedrag te versterken - dus dat heeft aandacht nodig. Hetzelfde geldt voor 
de huilende jongens - maar het staat lager op onze lijst. Met de jongen gaan wandelen is op 
zich geen probleem, tenzij het hem aanspreekt voor een tweede wandeling als hij zich met 
probleemgedrag bezighoudt. 

Dus hopelijk kun je zien dat we zowel het gedrag van de ouder (die het gedrag van de jongens 
in stand houdt) als het gedrag van de jongen zelf willen aanpakken. 
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Examenvraag 13: Zelfde scenario van vorige vraag maar nu is de vraag: wat functioneert als 
een Sd voor zelfverwondend gedrag? 

A. De moeder 
B. De vader 
C. Gaan wandelen 
D. Wenen  

Examenvraag 14: Tijdens de wandeling geniet hij van de oefening, telt hij auto's op de weg en 
vermijdt hij huiswerk. Moeder probeert hem te troosten. Maar dit zorgt ervoor dat hij zichzelf 
nog meer verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. De zelfverwonding 
stopt., wat lijkt de bekrachtiger te zijn voor het zelfverwondend gedrag in deze context? 

A. De moeder die meer aanwezig is 
B. De pogingen om hem te troosten 
C. Het tellen van de auto’s tijdens de wandeling 
D. De beweging tijdens het wandelen 

Hoewel er in dit geval één duidelijk antwoord lijkt te zijn (en ik heb het op deze manier opgezet 
voor de eenvoud), zijn er in werkelijkheid waarschijnlijk veel consequenties. Oefening die 
voortkomt uit het lopen of het tellen van auto's tijdens een wandeling lijkt niet te werken als 
prikkels die de kans op probleemgedrag vergroten (in bovenstaand voorbeeld). Maar een 
verdere analyse zou erop kunnen wijzen dat ze dat wel zijn (als het manipuleren van deze 
variabelen bijvoorbeeld de snelheid van het probleemgedrag beïnvloedt, kunnen we er 
zekerder van zijn). De aanwezigheid van de moeder is een SD voor zelfverwonding. Als ze 
aanwezig was maar geen interactie met hem heeft, is het waarschijnlijk dat het gedrag 
uitsterft. Optie a is dus onjuist. We zien uit het bovenstaande voorbeeld dat zelfverwonding 
toeneemt als een functie van de pogingen om hem te troosten (en waarschijnlijk de 
mogelijkheid om een tweede wandeling te maken die daarop volgt). Optie b is dus het meest 
passend. 

Examenvraag 15: Tijdens de wandeling geniet hij van de oefening, telt hij auto's op de weg en 
vermijdt hij huiswerk. Moeder probeert hem te troosten. Maar dit zorgt ervoor dat hij zichzelf 
nog meer verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. De zelfverwonding 
stopt. Wat is een goede interventie in deze context? 

A. Het zelfverwondend gedrag negeren is genoeg 
B. DRO 
C. Een tweede wandeling doen 
D. De vader laten roepen op het kind tot hij stopt met wenen 

Probeer bij het beantwoorden van deze vraag afstand te nemen van het idee dat ons doel 
eenvoudigweg is om zelfbeschadiging te verminderen en in de richting van het idee dat het 
ons doel is om het probleemgedrag te vervangen door een ander, meer adaptief gedrag. We 
kunnen het zelfverwonding niet zomaar negeren (ook al zou dit het uitsterven doen uitsterven), 
omdat dit de verwonding van het kind zou vergroten en dit is ethisch ongepast. Optie a is dus 
onjuist. Een tweede wandeling maken zal op korte termijn een einde maken aan de 
zelfverwonding, maar de kans op de lange termijn vergroten. Optie c is dus onjuist. We kunnen 
de vader tegen het kind laten schreeuwen totdat het stopt met huilen (d.w.z. het huilen en het 
zelfverwondingsgedrag straffen). Maar dit is onwenselijk omdat het slechts leidt tot een korte 
termijn afname van gedrag (denk eraan dat gedrag normaal gesproken terugkeert wanneer 
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de strafprocedure wordt beëindigd) en het is aversief voor zowel ouder als kind. We zouden 
kunnen proberen het probleem uit te bannen via een procedure voor differentiële versterking 
van ander gedrag (DRO). Het lijkt er bijvoorbeeld op dat auto's tellen en bewegen twee 
onderdelen van het lopen zijn die het kind aantrekkelijk vinden. Als we toegang tot deze 
kunnen bieden afhankelijk van goed gedrag, kunnen we (a) probleemgedrag verminderen 
en (b) de kans op goed gedrag in plaats daarvan vergroten. Dus optie b. is de meest geschikte 
van de hier geboden opties. 

Examenvraag 16: Moeder probeert hem te troosten. Maar dit zorgt ervoor dat hij zichzelf nog 
meer verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. De zelfverwonding stopt. 
Hoe kunnen we testen of onze interventie werkt? 

A. Een ABAB-design gebruiken 
B. Meerdere baseline tussen subjecten gebruiken 
C. Meerdere baseline tussen situaties gebruiken 
D. Meerdere baseline tussen gedrag gebruiken 

Als we een A-B-A-B-ontwerp gebruiken, dan zouden we het zelfverwondingsgedrag meten (A), 
ingrijpen (B), onze interventie wegnemen (A) en weer terugbrengen (B). We zouden dit kunnen 
doen, maar het zou inhouden dat het kind meer contact krijgt met zelfverwondingsgedrag 
tijdens de A-fasen en dit is niet ethisch. Dus optie a. is onjuist. We zouden een benadering met 
meerdere basislijnen kunnen gebruiken - maar het vergelijken van de interventie tussen 
proefpersonen (bijvoorbeeld verschillende kinderen) zal ons niet vertellen of het effectief is bij 
het kind waarin we geïnteresseerd zijn - alleen dat de interventie effectief is. Dus optie b. is hier 
niet zo handig. We kunnen opties c en d gebruiken. Meet of de interventie dient om 
probleemgedrag in verschillende situaties en gedragingen te verminderen. 

Examenvraag 17: Moeder probeert hem te troosten. Maar dit zorgt ervoor dat hij zichzelf nog 
meer verwondt. Dus neemt ze hem mee voor een tweede wandeling. Wat is de hoofdlimitatie 
van wat we net gedaan hebben? 

A. Het kan misleidend zijn 
B. Het kan geen erg betrouwbare maatstaf zijn voor de omgeving 
C. Het is moeilijk en tijdsrovend om dit uit te voeren 
D. We weten nog steeds niet de mechanismen over waarom dit werkt 

Het belangrijkste probleem met onze beschrijvende functionele analyse is dat het slechts een 
beschrijving is van wat we denken dat hier gebeurt. We kunnen er pas zeker van zijn als we 
ingrijpen en het zelf testen. We denken misschien dat we de juiste Sds - R - Sr en de relatie 
daartussen hebben geïdentificeerd, maar we kunnen het niet zeker weten totdat we het 
controleren. Deze optie a is het juiste antwoord. De analyses die we zojuist hebben uitgevoerd, 
hebben niet veel tijd of moeite gekost, dus optie c is onjuist, de mentale mechanismen zijn niet 
relevant voor gedragsverandering vanuit een toegepast functioneel perspectief, dus optie d 
is onjuist. En de aanpak die we hier beschouwen, kan betrouwbaar zijn om te bepalen om welk 
gedrag en welke omgeving het gaat. Optie b is dus onjuist. 
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Traditionele gedragstherapie. Gedragsprincipes 
stonden centraal in de opkomst van 
gedragstherapie in het begin van de 20e eeuw. 
Het kerndoel van BT is om (a) die 
omgevingsfactoren te veranderen die 
onaangepast gedrag beïnvloeden door (b) 
gedragsprincipes te gebruiken om de problemen 
te verklaren en te behandelen. Therapie omvat 
doorgaans vergelijkbare stappen als wat we 
eerder hebben besproken: een functionele 
analyse van het probleemgedrag uitvoeren - vaak door middel van ontwerpen voor één geval 
- en vervolgens werken aan de onvoorziene omstandigheden die dat gedrag in stand houden. 
Stel je bijvoorbeeld voor dat een persoon de kliniek binnenkomt met vliegangst en zegt dat 
deze fobie voor het eerst opdook toen ze tijdens een eerdere vlucht extreme turbulentie 
ervoeren. De clinicus zou eerst een functionele analyse uitvoeren (d.w.z. wat zijn het 
antecedent, gedrag en gevolgen, evenals eigenschappen van de persoon en context die 
moeten worden gewijzigd om het probleemgedrag (doel) te verminderen en alternatief 
gedrag te vergroten)? Ze kunnen ontdekken dat vliegangst een geconditioneerde 
angstreactie is die voortkomt uit ervaringen uit het verleden (bv. turbulentie tijdens een vlucht) 
waarbij vliegen gepaard ging met een aversieve ervaring. Het vermijden van vliegen wordt 
waarschijnlijk versterkt omdat het dient om het contact met die angstreactie te verminderen. 
Op basis van deze functionele analyse zou de clinicus een geïndividualiseerd behandelplan 
opstellen dat probeert de angst en vermijding uit te bannen door de relevante onvoorziene 
omstandigheden te veranderen. Ze beoordelen de effectiviteit van deze interventie door de 
angst- en vermijdingspercentages voor de behandeling te vergelijken met die na de 
behandeling. 

Drugsverslaving kan worden gezien als 
een operant gedrag en drugsgebruik als 
een bepaald type operant gedrag (d.w.z. 
een keuze tussen het gebruik van een 
medicijn en het niet gebruiken van een 
medicijn). Vanuit dit perspectief is er een 
competitie tussen de versterkende (of 
bestraffende) gevolgen van het gebruik 
van versus het niet gebruiken van drugs. In 
de taal van de leerpsychologie oefent de 
relatieve versterkende (of bestraffende) waarde van drugs en niet-medicamenteuze stimuli 
een krachtige controle uit over iemands keuzes. 

Als we drugsgebruik zien als operant 
gedrag, dan kan drugsmisbruik worden 
behandeld met behulp van wat we in het 
laboratorium hebben geleerd over 
operante conditionering. Contingency 
management-behandelingen voor 
drugsverslaving zijn bijvoorbeeld zo'n 
voorbeeld. Deze creëren in feite operante 
onvoorziene omstandigheden die gedrag 
versterken dat onverenigbaar is met drugsgebruik. Twee voorbeelden: er bestaan 
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programma’s waarbij mensen een som geld storten en daarna een bepaald gedrag moeten 
stellen (bv. geen drugs gebruiken), dit kan in de loop van de tijd worden terugverdiend door 
vermindering van de inname van drugs aan te tonen. Het toezeggen van middelen dient als 
een 'contract' tussen de persoon die probeert te stoppen en de arts. Het eigen vermogen van 
de persoon wordt gebruikt om onthouding te versterken, samen met sociale versterking. 

Een ander voorbeeld is op vouchers 
gebaseerde procedures, deze leveren 
vouchers (Sr) die kunnen worden 
ingewisseld voor goederen of diensten die 
afhankelijk zijn van drugsonthouding (R). 
Stel je voor, we werken met een 
cocaïneverslaafde. Deelnemers aan het 
programma moeten biologische monsters 
(R) (bijv. urine) afgeven die worden getest 
op de aanwezigheid van het 
doelgeneesmiddel. Biologische monsters geven een objectieve beoordeling van drugsgebruik 
buiten de kliniek, aangezien verbale meldingen van drugsgebruik vaak onbetrouwbaar zijn 
omdat mensen zullen liegen om toegang te krijgen tot versterkers. Het individu wordt versterkt 
wanneer de test de afwezigheid van het medicijn uit hun systeem bevestigt. In dit geval door 
toegang tot vouchers [conditioners] die op een later moment voor geld kunnen worden 
ingewisseld. Telkens wanneer het medicijn aanwezig is, worden bekrachtigers 
achtergehouden of bestraffingen geïntroduceerd (bv. reset van de bekrachtigingswaarde 
naar een lager niveau). 

Concepten uit de leerpsychologie spelen ook 
een rol in modernere therapeutische 
benaderingen zoals DBT, IBCT en ACT. Deze 
benaderingen delen twee kernideeën: (a) dat 
we ons moeten concentreren op het verband 
tussen omgevingsgedrag als we klinisch 
gedrag willen veranderen en (b) in 
tegenstelling tot traditionele BT, taal en 
cognitie ook ons gedrag beïnvloeden en 
moeten worden opgenomen in iemands functionele analyse. Deze therapieën benadrukken 
niet de noodzaak om iemands gedachten of gevoelens te herstructureren of opnieuw te 
beoordelen: in plaats daarvan richten ze zich op welke 'functie' die gedachten en gevoelens 
voor het individu hebben, en hoe de omgeving die functies doet ontstaan en in stand houdt. 
Stel je bijvoorbeeld een openbare spreker voor die de gedachte heeft: "Ik krijg een 
paniekaanval" terwijl ze naar een podium loopt. Een ACT-therapeut mag er niet vanuit gaan 
dat deze gedachte noodzakelijkerwijs schadelijk is of dat deze moet worden uitgeroeid of 
herzien. In plaats daarvan zouden ze kunnen vragen: "Hoe kun je je verhouden tot deze 
gedachte op een manier die zal bevorderen wat je wilt?” 
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Dit soort interventies vermindert het 
drugsgebruik in veel populaties (bv. 
zwangere moeders, adolescenten, 
werknemers, beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en mensen met 
psychische problemen), met een reeks 
versterkende factoren (bv. voedsel, 
geld, onderdak, kleding), onvoorziene 
omstandigheden (bv. intermitterende 
versus continue versterking), contexten 
(bv. klinieken en werkplekken) en soorten drugs (bv. cocaïne, methadongebruik, sigaretten, 
heroïne, marihuana en alcohol). Op vouchers gebaseerde versterking is een van de meest 
effectieve behandelingen die beschikbaar zijn voor cocaïneverslaving, terwijl CM een van de 
effectievere benaderingen is om onthouding tijdens en na medicamenteuze behandeling te 
bevorderen. Deze klasse van procedures vermindert niet alleen het drugsgebruik, maar 
bevordert ook de naleving van voorgeschreven medicatie en verhoogt de retentie in 
behandelingsprogramma's. 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE OP GROEPSNIVEAU 

Individuen en groepen leren constant, ze reageren op en beïnvloeden de wereld rondom hen, 
soms op een positieve manier, soms op een negatieve manier. Dus als we dit gedrag kunnen 
beïnvloeden op groepsniveau, dan zou het mogelijk moeten zijn om op de omgeving in te 
grijpen en zo gezondheid en geluk op het groepsniveau te bevorderen. Dit is echter een 
uitdagend doel maar als we dit willen doen, kan dit gedaan worden door nurturing 
environments te creëren, dit zijn een soort gedragsvaccins tegen toxische omgevingen. 

Op gezinsniveau zien we dat er op de allerjongste leeftijd een adaptieve of maladaptieve 
invloed kan uitgeoefend worden. Zo hebben onderzoekers al aangetoond dat moeders die 
veel stress hebben tijdens de zwangerschap, het kind een grotere kans geven om waakzaam 
en snel agressief te worden. Een belangrijke (negatieve) interactievorm zijn de dwingende 
gedragspatronen= dwang wordt gedefinieerd als het controleren van gedrag via (a) 
bestraffing of dreiging met bestraffing, of (b) negatieve bekrachtiging die bestaat uit het 
wegnemen van een bestraffer. Deze dwingende patronen hebben op korte termijn misschien 
een goed effect, maar is op lange termijn zeker niet meer het geval. Meer informatie hoe we 
dit kunnen aanpakken hieronder: 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE THUIS 

We gaan verder met de gezinssituatie. We kunnen de contingenties waarin ze zich bevinden 
aanpassen en zo het gedrag van de ouders en kinderen veranderen. 

Neem het volgende voorbeeld: een kind 
zegt tegen zijn broer dat die stom is, 
waardoor de broer nog heviger terug 
reageert. De broer merkt dat de eerste 
broer gestopt is met hem stom te noemen 
waardoor de volgende keren het kind 
nog erger zal reageren omdat ze zo de 
negatieve prikkel heeft weggekregen. 
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Dwang kan het gezinsgedrag op vele manieren beïnvloeden: 

1. Het ene kind kan het andere plagen of bekritiseren, en het tweede kind kan hetzelfde doen. 
Omdat geen van beide kinderen dergelijk gedrag aantrekkelijk vindt, worden ze boos, 
schreeuwen of slaan (R) en dit beëindigt (negatief versterkt) de hele interactie (Sr). 

2. Een ouder kan het kind vragen om deel te nemen aan een activiteit (R) (bv. schone 
slaapkamer), waardoor het kind aversief reageert (Sr) (bv. gillen) in een poging om dat gedrag 
te vermijden. Als het kind 'succesvol' is en de ouder deinst terug, dan gebeuren er twee dingen: 
(a) het vermijden van het ongewenste gedrag versterkt de aversieve reactie van het kind, en 
(b) het beëindigen van het aversieve gedrag van het kind versterkt het terugdeinzen van de 
moeder. 

3. Hetzelfde patroon komt vaak naar 
voren in huwelijksconflicten - romantische 
partners reageren vaak op elkaars 
verbale kritiek (Sd) met hun eigen 
vervelende reacties (R). Dezelfde cyclus 
van negatieve bekrachtiging doet zich 
voor wanneer een persoon af en toe zijn 
boze gedrag escaleert en dit tijdelijk een einde maakt aan het onaangename gedrag van zijn 
partner (Sr). 

Hoewel het op korte termijn effectief 
kan zijn om het gedrag van anderen te 
beheersen door middel van dwang, kan 
het een verwoestend patroon zijn om op 
de lange termijn in te vervallen. 
Onderzoekers volgden een steekproef 
van agressieve en niet-agressieve 
kinderen tot in de volwassenheid 
(Capaldi, Pears en Kerr 2012). Ze 
ontdekten dat dwangpatronen die 
binnen het gezin werden aangeleerd, aanleiding gaven tot agressieve kinderen (tegen de 
leeftijd van vijf) die snel agressief werden en een tekort hadden aan prosociale vaardigheden 
zoals samenwerking en impulscontrole - vaardigheden die werden gevonden in de gezinnen 
van niet-agressieve kinderen. Op school werkten agressieve kinderen niet mee met leraren en 
leerden ze niet zoveel als hun prosociale tegenhangers. Ze irriteerden eigenlijk andere kinderen 
die hen actief ontweken. Toen ze naar de middelbare school gingen, liepen ze achter op 
school en hadden ze minder vrienden. Door het conflict dat thuis ontstond, hadden hun ouders 
het opgegeven om hun pubergedrag te controleren of grenzen te stellen aan hun activiteiten. 
Ze waren dus vrij om met andere agressieve tieners om te gaan. Deze groepen trainden verder 
meervoudig probleemgedrag. Als volwassenen hadden de agressieve kinderen meer kans om 
conflicten te hebben met hun romantische partners, te scheiden en kinderen op te voeden 
met soortgelijke problemen... en dus dezelfde cyclus voort te zetten. 
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Examenvraag 18: De moeder wil dat haar 2-jarige kind in zijn eigen bed slaapt. Hij begint echter 
elke keer te huilen als ze hem in bed legt. Als hij huilt, haalt de moeder hem uit bed en brengt 
hem naar beneden om tv te kijken. Soms geeft ze toe en laat hem naar beneden komen. 
Andere keren is ze consequent. Het duurt nu 2 uur om hem in te laten slapen.  Welke prikkels 
kunnen het gedrag van haar kind triggeren en in stand houden (coercive control)? 

A. Negatieve bekrachtiging van moeder haar gedrag (het kind tv laten kijken) 
B. Positieve bekrachtiging van het kind zijn gedrag (rustig naar bed gaan) 
C. Positieve straf van moeder haar gedrag (wenen als haar kind weent) 
D. Negatieve straf van het kind zijn gedrag (wenen als hij naar bed moet) 

Coercion bevat straf of negatieve bekrachtiging. B is dus al verkeerd. D is verkeerd want het 
wenen zou naar beneden moeten gaan. De moeder laat het kind tv kijken waardoor dit 
bekrachtigd wordt want het kind stopt met wenen. Dus het kind coerced de moeder of 
houden dus het gedrag in stand. 

Examenvraag 19: Zelfde casus. Welke prikkels kunnen het gedrag van haar kind triggeren en 
in stand houden? 

A. Sd (aanwezigheid van het kind) à R (moeder laat hem naar benden gaan) à Sr (kind 
stopt met wenen) 

B. Sd (alleen zijn in bed) à Sr (wenen) à Sr (kind stopt met wenen) 
C. Sd (aanwezigheid van de moeder) à R (wenen) à Sr (toegang tot tv) 
D. Sd (afwezigheid van de vader) à R (wenen) à Sr (toegang tot tv) 

Optie A lijkt op de contingentie die het gedrag van de moeder beïnvloedt. Maar het gedrag 
waarin we geïnteresseerd zijn, is dat van het kind. Dus in dit geval is optie A onjuist. Alleen in 
bed liggen is geen prikkel die aangeeft dat huilen ertoe zal leiden dat hij stopt met huilen, dus 
optie B is onjuist. De aanwezigheid van de moeder in de video was een signaal dat als het kind 
huilt, hij toegang zal krijgen tot de tv. Optie C is dus een acceptabel antwoord. De afwezigheid 
van de vader EN de aanwezigheid van de moeder kan erop wijzen dat huilen gepaard gaat 
met toegang tot tv. Maar de afwezigheid van de vader (en dus de afwezigheid van 1 ouder) 
zal niet resulteren in toegang tot de tv als men huilt, dus optie D is in dit geval onjuist. 

Examenvraag 20: In de video zit de moeder naast het bed van het kind terwijl het huilt en 
negeert ze zijn gedrag. Wat soort procedure is dit? 

A. Shaping 
B. Extinction 
C. Tegenconditionering  
D. Imitatie  

Door naast het kind te gaan zitten en zijn huilgedrag te negeren, verbreekt de moeder de 
relatie tussen huilen (R) en toegang krijgen tot de tv (Sr). Ze gebruikt dus een 
uitstervingsprocedure. Merk op dat door naast het kind te zitten en niet te reageren het kind 
deze relatie sneller leert dan wanneer het de slaapkamer verlaat (in zo'n geval is het kind niet 
zeker of de Sd (moeder) die aangeeft dat de R (huilen) zal leiden tot de Sr (TV) aanwezig is. 

Examenvraag 21: In de video neemt het huilen en roepen af van het kind. Hoe heet deze 
toename van de intensiteit en variabiliteit van gedrag aan het begin van een 
uitstervingsprocedure? 
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A. Bekrachtiging  
B. Straf  
C. Extinction burst 
D. Het kind die gefrustreerd is 

Extinctie burst is het antwoord. Dit werd behandeld tijdens het gedeelte over uitsterven tijdens 
de lezingen over operante conditionering. Deze periode van variabiliteit is een goed moment 
om een nieuwe vormprocedure in te voeren om de oorspronkelijke (problematische) 
contingentie te vervangen door een nieuwe. 

Examenvraag 22: Als het kind in het verleden huilde, liet de moeder hem soms tv kijken maar 
andere momenten stak ze hem in bed en negeerde ze het huilen. Dit is een voorbeeld van 
welk type versterkingsschema? 

A. Variabele ratio 
B. Fixed ratio 
C. Variabele interval 
D. Fixed interval 

In dit voorbeeld hangt de toegang tot de bekrachtiger (TV) af van hoeveel het kind zich 
gedraagt (d.w.z. hoeveel hij werkt). Het is dus een verhoudingsschema en geen 
intervalschema (dat afhangt van wanneer men werkt). Toegang tot de tv komt niet elke keer 
dat hij huilt - alleen van tijd tot tijd. Daarom is het een variabel ratioschema. 

Examenvraag 23: Als het kind in het verleden huilde, liet de moeder hem soms tv kijken en soms 
legde ze hem in bed en negeerde zijn gehuil. Als ze zijn huilgedrag probeert uit te doven en 
een goede bedtijdroutine op te zetten, duurt het lang. Nog langer als ze het kind consequent 
naar bed had gebracht. Dus welke unit heeft de ouder geshaped? 

A. Ween éénmalig en dan kan je naar tv kijken 
B. Ween meerdere keren en dan kan je naar tv kijken 
C. Ga naar bed om toegang te krijgen tot de tv 
D. Kijk tv om naar bed te gaan 

Als de ouder het gedrag van het kind voortdurend bekrachtigde (d.w.z. toegang tot de tv gaf 
elke keer dat hij huilde), dan is de relatie die moet worden gedoofd "één keer huilen om 
toegang te krijgen tot de tv". Maar omdat de ouder het gedrag van het kind van tijd tot tijd 
(gedeeltelijk) versterkte, is de relatie die nu moet worden gedoofd "vele keren huilen om 
toegang te krijgen tot de tv". Dus hoewel een consistente uitdovingsprocedure op korte termijn 
misschien moeilijker is voor ouder en kind, is het op de lange termijn beter voor beide. Het 
tegenovergestelde geldt voor procedures voor gedeeltelijke versterking en uitdoving. 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE OP SCHOOL 

Het creëren van goed functionerende scholen houdt in feite in dat we soortgelijke 
voorwaarden scheppen als in het gezin: Doe af van dwangpatronen. Leraren besteden vaak 
meer aandacht aan probleemleerlingen dan aan hun goed opgevoede tegenhangers, 
omdat (a) probleemleerlingen de les onderbreken, en (b) dit versterkend werkt (d.w.z. als de 
probleemleerling het bevel van de leraar opvolgt, wordt de probleemgedrag vergroot 
toekomstige strafmaatregelen van de leraar). Maar aandacht van de leraar kan ook het 
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probleemgedrag van de leerling versterken, waardoor een dwangpatroon ontstaat zoals we 
dat in het gezin zagen. 

Docenten kunnen deze problemen vermijden 
en een productieve leeromgeving creëren 
door een andere strategie te hanteren. Denk 
bijvoorbeeld aan de Good Behaviour Game 
(GBG). In dit spel specificeert de leraar de 
onvoorziene omstandigheden die in de klas 
zullen worden versterkt en bestraft (d.w.z. 
uitgeroeid) en de gevolgen voor het handelen 
op deze manier (d.w.z. bestraffingen of 
"overtredingen"). Voorbeelden van beide worden gepresenteerd, zodat studenten 
responsklassen kunnen vormen en leren wat uiteindelijk bekrachtiging of straf zal oproepen. De 
leraar implementeert het spel ook op bepaalde momenten, maar niet op andere. Kinderen 
worden in groepen verdeeld (zodat onvoorziene omstandigheden op groepsniveau het 
gedrag van het individu kunnen beïnvloeden en vormen) en de groepen met de minste 
"fouten" krijgen toegang tot een bekrachtiger. Er wordt een scorebord gepresenteerd 
waarmee elke groep zijn eigen en andere groepsprestaties kan bijhouden. Het coole van dit 
eenvoudige spel is dat het, in meer dan vijftig onderzoeken in allerlei klasomgevingen, 
prosociaal gedrag bevordert, storend gedrag en het ongerief van leraren vermindert. Het leidt 
vaak tot betere prestaties dan andere opties. Longitudinale gegevens geven aan dat 
degenen die als kind GBG speelden, minder snel werden gearresteerd of later in de 
adolescentie gingen roken, en minder kans hadden om verslaafd te raken aan drugs, 
zelfmoord te plegen of misdaden te plegen op volwassen leeftijd. 

Examenvraag 24: Mr. Van Eyck is een leerkracht op de lagere school in Gent. Elke keer als hij 
zegt ‘het is leestijd, haal je boeken uit’, misdraagt één van zijn studenten, Joris. Mr. Van Eyck 
zegt Joris om te stoppen en wanneer hij dit niet doet, hij de klas moet verlaten en naar de 
directeur moet gaan. Dit gedrag stelt zich nu al een aantal weken en Joris zal van school 
gestuurd worden als hij niet stopt met zich te misdragen. Welke van volgende gedragingen 
staan onder coercive control? 

A. Joris’ gedrag 
B. Mr. Van Eyck’s gedrag 
C. De directeur zijn gedrag 
D. De ouders hun gedrag 

Op het examen zal er telkens maar één antwoord juist zijn maar hier zijn zowel A als B juist want 
we zien dat het kind zijn ongewenst gedrag toeneemt. Dit komt omdat als hij meer ongewenst 
gedrag stelt, hij minder moet lezen en dit wil hij net. Maar de leerkracht is ook coercive omdat 
Joris hem telkens beïnvloedt. 

Examenvraag 25: Zelfde casus. Welk type stimulus functioneert de leerkracht voor Joris? 

A. Gelegendheidszetter (occasion setter) 
B. Bekrachtiger  
C. SD 
D. Ongeconditioneerde stimulus 
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We hebben hier een operante conditionering. B is het niet want de leerkracht bekrachtigd het 
gedrag niet van het kind. Het weggaan van de klas is een bekrachtiger. De leerkracht is een 
SD, hij signaleert dat als het kind zich misdraagt, de klas moet verlaten. Bij zijn ouders leidt dit 
niet tot dezelfde uitkomsten. 

Examenvraag 26: Welk type stimulus functioneren de ouders voor Joris? 

A. Occasion setter 
B. Bekrachtiger  
C. SD 
D. Ongeconditioneerde stimulus 

De ouders functioneren als een SD voor het lezen maar niet om te straffen.  

Examenvraag 27: Hoe kunnen we het beste ingrijpen om het probleemgedrag van Joris aan 
te pakken? 

A. Misgedragingen bestraffen door aversieve stimuli toe te voegen of positieve weg te 
nemen 

B. De relatie uitdoven tussen wangedrag (R) en het vermijden van het lezen (Sr) 
C. Goed gedrag bekrachtigen (R)door toegang te geven aan iets waardevol voor Joris 

(Sr) 
D. B en C 

In leerpsychologie willen we gedrag niet alleen laten stoppen maar ook veranderen en invullen 
met iets anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEGEPASTE LEERPSYCHOLOGIE OP MAATSCHAPPELIJK NIVEAU 

Tot nu toe hebben we gezien hoe concepten uit de leerpsychologie kunnen worden gebruikt 
om het welzijn op individueel en groepsniveau te verbeteren. Maar hun potentieel gaat nog 
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verder. We zouden diezelfde concepten kunnen gebruiken om het gedrag van bedrijven, 
regeringen en samenlevingen vorm te geven op een manier die ervoor zorgt dat de meeste 
mensen gezond, productief en zorgzaam zijn. Een dergelijke benadering vereist dat we onze 
aandacht verleggen van individuen, gezinnen en scholen naar hele bevolkingsgroepen. 
Helaas is leerpsychologie niet goed geweest in het beïnvloeden van gedrag op 
maatschappelijk niveau. Voor enkele voorbeelden van hoe dit eruit zou kunnen zien, zie 
hoofdstuk 5 van het cursushandboek, het boek Psychology of Learning (De Houwer & Hughes, 
2020) of een tijdschrift dat bekend staat als perspectief op gedragswetenschap. 

Een toepassing waarbij de leerpsychologie zou kunnen bijdragen tot het oplossen van dit 
probleem, is klimaatverandering. Er zijn drie opties: (a) we beperken het probleem (mitigation), 
(b) we passen onszelf aan (adapt) of (c) we ondergaan de gevolgen (suffer). Ook bij dit 
probleem kunnen we de contingenties aanpakken en het gedrag van de mens veranderen 
maar op maatschappelijk niveau is er hier nog niet veel onderzoek naar gedaan. 

 

Tot nu toe hebben we gekeken op functioneel niveau maar wat met de cognitieve 
psychologen? We vinden niet veel interventies behalve contextafhankelijke inhibitorische 
associaties maar we zien weinig indirecte bijdragen voortkomen vanuit cognitieve theorieën 
om problemen op te lossen in de reële wereld. 


