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H6: SOCIALE COGNITIE  
1. SOCIALE COGNITIE, EEN INLEIDING (SCHEMA’S)  

1.1 DE SOCIALE COGNITIEVE BENADERING  

 

Sociaal cognitieve benadering → wat denken mensen in sociale situaties en wat zijn de 

gevolgen hiervan voor het gedrag.  

 

“BEYOND THE INFORMATION GIVEN” 

• filmpje waarbij 2 perspectieven gegeven worden 

• perspectief één: man loopt weg van auto 

• perspectief twee: man valt opa aan  

• totale plaatje: gebouw stort in en beide mannen willen vluchten  

 

DE ACTIEVE WAARNEMER 

Stelling 1: we spelen een actieve rol bij het waarnemen (zien, horen, voelen, 

enz.) van onze omgeving  

→ hierdoor is onze waarneming geen foto van de realiteit, we bewerken het door het 

mechanisme van aanvulling en selectie dat put uit doelstellingen/verwachtingen/kennis  

• Aanvulling: kan gezien worden als extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit de 

waarnemer 

vb.: de prof zien staan, je denkt niet dat hij geen benen heeft, je vult het aan 

vanuit jouw kennis 

• Selectie: zorgt ervoor dat slechts een beperkt deel van de stimulusinformatie in 

de waarneming vervat is  

vb.: bepaalde info van de stimulus neem je niet op, zoals de nummers van slides 

 

MEER EN MINDER WAARNEMEN DAN DE “FEITEN”  

Wij halen meer informatie uit een beeld/tekst omdat we deze aanvullen met eigen 

kennis. We nemen meer waar dan dat er waar te nemen is (aanvullen) 

• vb.: de skinhead is een agressieveling  

• vb.: de oudere heer heeft geen geluk de skinhead tegen te komen  

 

Wij halen minder informatie uit het beeld/tekst vanwege doelstellingen en verwachtingen 

(selectie) 

• vb.: er staat een vrouw op het voetpad 

• vb.: er rijdt een auto voorbij  

• vb.: er staat een stelling op het voetpad 

→ we verwerken het niet omdat we het als niet relevant beschouwen  

 

DE ACTIEVE WAARNEMER 

Schema’s: kennis die in het langetermijngeheugen opgeslagen is, bij de waarneming 

worden deze schema’s opgeroepen.  

 

Mentale representaties: de geselecteerde en aangevulde informatie wordt ‘binnen’ de 

waarnemer voorgesteld.  
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Aanvulling en selectie gebeurt o.b.v. bestaande kennis (schema’s). Schema’s spelen in 

dit systeem een cruciale rol, zowel bij selectie als aanvulling.  

 

 
 

COGNITIES: TUSSEN STIMULUS EN RESPONS 

Stelling 2: het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities die zij 

hebben over hun omgeving 

 

 

 

 

 

We zien een stimulus, infoverwerking, vormen een mentale representatie en hieruit volgt 

gedrag. De cognitie bepaalt ons gedrag, niet de stimulus. Hoe we denken over iets 

bepaalt ons gedrag en niet de stimulus.  

vb.: prof ziet iemand op gsm zitten, hoe hij er over denkt (snel nog een berichtje sturen 

naar ouders, de les is saai, slechte studente) bepaalt zijn gedrag (een opmerking maken, 

wenend weglopen, trager les geven) 

 

→ de informatieverwerking en de mentale representatie zijn bepalend voor het gedrag  

vb.: zelfvervullende voorspelling ( onderzoek met leerkracht en leerlingen die zogezegd 

hoog scoorde op een voorspellende test: hoe we de werkelijkheid waarnemen, in dit 

geval de leerkrachten, kan de toekomstige werkelijkheid bepalen) 

 

 

CORREL ET AL. (2002) POLICE OFFICER’S DILEMMA  

Zwarte mannen in VS die ongewapend zijn, worden neergeschoten. Is 

actueel. We hebben bepaalde schema’s over jonge zwarte mannen. 

Onze perceptie, wat we waarnemen wordt door deze schema’s 

beïnvloed. Experiment ontwikkelt om dit te testen (zwarte man of witte 

man met een onschuldig voorwerp of een pistool). Men maakt meer 

fouten op zwarte mannen dan op witte mannen met een onschuldig 

voorwerp. Deze resultaten vond men ook terug wanneer men het 

experiment liet uitvoeren door zwarte mannen.  
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1.2 GESCHIEDENIS SOCIALE COGNITIE 

 

 
 

INVLOED VAN DE FUNCTIELEER 

1) onvrede met de black box-benadering in het behaviorisme 

2) steeds duidelijker dat gedrag niet door stimulus maar door perceptie ervan 

bepaald wordt 

3) cognitieve revolutie: een toegenomen focus op de studie van cognities in de 

sociale psychologie 

4) opkomst van de computer 

• impact in theoretische zin: mentale structuren als computersoftware 

met scripts en regels 

• impact in de methodologie: steeds meer ‘harde’ 

laboratoriumexperimenten, steeds nauwkeuriger meting van het cognitief 

proces 

 

1.3 HET SCHEMABEGRIP 

 

Schema → een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een 

categorie van stimuli, die wordt gebruikt bij het verwerken van informatie.  

 

Mensen maken gebruik van bestaande kennis en verwachtingen om betekenis te geven 

aan datgene wat ze waarnemen. Kennis moet je breed zijn, dus ook bijvoorbeeld 

bepaalde verwachtingen. Aan deze verwachtingen en kennis refereert men met het 

begrip ‘schema’.  

 

Voorbeelden van schema’s en scripts: 

Je kan je een plattegrond voorstellen van de stad Gent, hoe je je dient te gedragen in 

een restaurant, hoe bepaalde persoonlijkheidstrekken bij elkaar horen (een behulpzaam 

iemand zal ook een eerlijk iemand zijn), …  

 

Deze cognitieve structuren kunnen de werkelijkheid benaderen of verkeerd zijn.  

 

Lees de volgende tekst:  

Eerst sorteer je de dingen in verschillende groepen. Uiteraard kan één enkele groep 

volstaan als er niet echt veel te doen is. Het is belangrijk niet alles tegelijk te doen. 

Hiermee bedoelen we dat je beter te weinig dan te veel dingen tegelijk behandelt, want 

complicaties treden snel op. De eerste keer dat je deze procedure volbrengt, kan alles 
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erg moeilijk lijken. Na een tijd zal het echter een gewoon facet van het dagelijks leven 

worden. Nadat de procedure afgelopen is, kan alles terug op de gewone plaats gelegd 

worden. Mogelijkerwijze zullen ze weer eens gebruikt worden in een volgende cyclus 

 

Als je voor deze tekst het schema wasmachine hebt, dan kan je je er al meer bij 

voorstellen, de tekst klopt als meer. Het schema maakt een onnozele tekst veel 

duidelijker.  

 

HISTORISCH-FILOSOFISCHE CONTEXT 

Kant (1781) had het reeds over het ‘Ding an sich’ (het ding op zichzelf) dat ons volledig 

onbekend is → kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld 

 

Het idee dat de kennis ontstaat in de mens zelf, bestaat al lang in de filosofie. Het 

schemabegrip bestaat al lang onder verschillende namen. Het is niet uniek aan de sociale 

psychologie.  

 

KENMERKEN VAN SCHEMA’S 

1) schema’s hebben een inhoudsdomein  

2) schema’s zijn georganiseerd 

3) schema’s zijn in bepaalde mate toegankelijk  

 

A) SCHEMA’S HEBBEN EEN INHOUDSDOMEIN  

 

Schema’s bevatten de kenmerken van een bepaald domein van stimuli, alsook 

exemplaren of voorbeelden van het domein  

• bijvoorbeeld ons schema over ‘professoren’ bevat concrete voorbeelden 

(exemplaren) van professoren  

• een prototype is een geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle 

kernkenmerken heeft die bij een bepaald schema horen  

vb.: wat is een stoel? → teken een stoel, wat je tekent is meestal het prototype  

• concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s horen, waardoor schema’s 

vaak rommelig zijn en elkaar overlappen  

vb.: een kleuterjuf die een harde voetbalsupport is  

• concrete exemplaren kunnen ook centraal of meer perifeer tot het schema 

behoren: het grensgebied van een schema wordt de fuzzy boundary (vage grens) 

genoemd 

• abstracte prototypen en centrale exemplaren fungeren als referentiepunt 

 

B) SCHEMA’S ZIJN GEORGANISEERD  

 

Relaties binnen schema’s 

1) Scripts: sequentieel, logische, ruimtelijk 

• dit is een strakke organisatie 

• vb.: restaurantbezoek (vroeger ongewoon om te betalen voor het eten) 

2) Schema’s over personen: gelijkenis/covariantie relaties 

• gelijkenis relaties zijn ‘losser’ dan sequentiële, logische en ruimtelijke 

relaties 

• vb.: samengaan van persoonlijkheidskenmerken  
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C) TOEGANKELIJKHEID VAN SCHEMA’S  

 

Hoe toegankelijker een schema, hoe groter de kans dat een schema een effect heeft op 

uw gedrag. 

 

Frequency principe → schema’s die frequent worden opgeroepen, zullen in de toekomst 

nog gemakkelijker worden gehanteerd. 

 

Zelfschema’s (zie H3) zijn constructen die voor een persoon belangrijk zijn. Door 

frequent gebruik wordt dit construct chronisch toegankelijk.  

• deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevonden als men een 

gedrag waarneemt 

• staan centraal in het denken over anderen en zichzelf 

 

Recency principe → schema’s die vooraf reeds in geactiveerd werden (vb.: door priming) 

hebben een grotere kans om gebruikt te worden bij verwerking van nieuwe informatie.  

vb.: wit wit wit wit, een koe drinkt …?  

 

Bepaalde stimuli ‘klikken’ schema’s aan die reeds verhoogd toegankelijk waren, waardoor 

ze een bepaalde drempelwaarde overschrijden en in het bewustzijn komen.  

 

1.4 EFFECTEN VAN SCHEMA’S OP INFORMATIEVERWERKING  

 

Effecten van schema’s op: 

1) het richten van aandacht 

2) de encodeerfase van informatieverwerking  

3) elaboratie van informatie 

4) het geheugen  

5) beoordeling  

6) gedrag  

A) HET RICHTEN VAN AANDACHT 

 

Schema’s dienen als een soort schijnwerper op relevante info. We zien wat we 

verwachten te zien door onze schema’s (vb.: tikfouten zien we niet snel). Hierdoor is er 

ook de opvallendheid van (duidelijk) inconsistente info.  

 

Irrelevant < consistent < inconsistent 

vb.: het paginanummer van de paper versus een fout woord  

B) ENCODEREN  

 

Encoderen → het binnentrekken van informatie, het eerste momentje dat informatie 

binnenkomt.  

 

ENCODEREN: CATEGORISATIE  

→ is een proces dat geen inspanning kost  
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Schema’s beïnvloeden spontane categorisatie: spontaan categoriseren we mensen op 

basis van categorieën waarvoor we schema’s hebben (vb.: man/vrouw). Dergelijke 

categorisatie is ‘automatisch en direct’. Hoe kunnen we dergelijke proces meten?  

 

Meetbaar met de ‘wie zegt wat methode’ 

• men ziet een discussie waarin zes groepsleden (stel drie vrouwen en drie 

mannen) elk een aantal argumenten aandraagt, achteraf dienen de proefpersonen 

zich te herinneren wie wat zei  

• welke stimuluspersonen worden er met elkaar verward?  

= weinig INTERcategorie fouten t.o.v. INTRAcategorie fouten (vb.: zeggen ik weet 

dat het een vrouw was, maar niet meer wie): meer sekse-categorisatie gehanteerd 

tijdens de verwerking van de informatie 

→ deze methode maakt duidelijk dat door de afname van een taak achteraf, de 

kenmerken van de informatieverwerking kunnen worden bepaald  

 

Frable & Bem (1985)  

Proefpersonen moeten zich identificeren met een 

geslachtsrol (sekse getypeerd, androgeen, 

ongedifferentieerd). Sterk mee identificeren, is ook meer 

intracategorie fouten maken bij de wie zegt wat methode.  

 

ENCODEREN: SPONTANE GEVOLGTREKKING  

Schema’s beïnvloeden spontane identificatie en 

gevolgtrekkingen van het gedrag  

 

On-line oordeelsvorming: gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking, is 

onmiddellijk, het oordeel is als het ware kant en klaar en kan onmiddellijk gegeven 

worden als ernaar gevraagd wordt  

 

Memory-based oordeelsvorming: is gebaseerd op wat men zich achteraf kan herinneren, 

men moet er nog over nadenken, het oordeel moet aldus nog gevormd worden op het 

moment dat er naar gevraagd wordt 

 

Hoe korter de antwoordtijd, hoe waarschijnlijker dat het oordeel spontaan of on-line werd 

gevormd. De graad waarin een gevolgtrekking spontaan is, wordt nagegaan door 

vergelijking met een vergelijkingsstandaard (vb.: sekse).  

 

Voorbeeld: 

Geert en zijn vader zijn aan het wandelen & Geert geeft hem een slag in het gezicht. Als 

nu iemand vraagt: “Is Geert agressief?” dan antwoord je direct ja, want het is online 

geëncodeerd. Als iemand later vraagt of ze door een park aan het wandelen waren en je 

zegt nee het was door een bos, dan is dit memory-based, want je moet terug gaan in 

jouw geheugen.  

C) ELABORATIE 

 

Elaboratie → diepe verwerking van informatie door nieuwe informatie te koppelen aan 

reeds verworven kennis die is opgeslagen in het langetermijngeheugen, m.a.w. een 

relatie of gedeelde betekenis tot stand brengen tussen twee of meer stukken informatie 

die niet tot dezelfde categorie behoren: mentaal beeld oproepen 
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Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking en het gemak waarmee dit 

gebeurt 

• we kunnen zeer snel en makkelijk informatie verwerken als we een schema 

hebben dat toepasbaar is op de informatie, als die informatie niet afwijkt v/h 

schema, dienen we er geen verdere aandacht aan te wijden  

• voordeel: sparen van cognitieve hulpbronnen, weinig werkgeheugen dus er blijft 

veel over voor andere zaken  

 

Macrae, Milne & Bodenhausen (1994, exp. 1) 

• impressievorming taak waarbij men ofwel de naam v/d doel-persoon aanbood 

(neutrale conditie) of de naam en een sociale categorie (vb.: John – skinhead) 

• men kreeg 5 consistente (in dit geval met het stereotype skinhead) en 5 

irrelevante trekken (in dit geval die niks te maken hadden met het schema 

skinhead) aangeboden  

• tegelijkertijd hoorden deelnemers op band informatie over de geografie en 

economie van Indonesië, achteraf legden ze hierover een multiple choice af 

• het geheugen werd in een cued recall test (= herkenningstest) gemeten: 

proberen 10 trekken te herinneren  

• soortgelijke resultaten wanneer het stereotype label subliminaal werd aangeboden 

(30 ms)  

 

 

Stereotype: tekst met John – skinhead 

Controle: gewoon John  

 

Consistente makkelijker herinnert met een 

schema (stereotype). Stereotype groep scoort 

ook hoger op de MC, dit omdat de trekken met 

een schema (John – skinhead) makkelijker 

verwerkt konden worden en er dus meer 

verwerkt kon worden van Indonesië.  

 

 

 

 

 

ELABORATIE: ATTRIBUTIES 

Schema’s beïnvloeden attributie-elaboratie 

Attributie → wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag  

• bij schema-consistent gedrag: geen attributie-elaboratie nodig, want het past 

in het schema (vb.: persoonlijkheid) 

• bij schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie, bij voorkeur een 

attributie die het schema in stand houdt  

 

vb.: experiment waarbij Amerikanen moesten zeggen waarom Russen naar de VS 

komen, dit ging makkelijk (vb.: het is hier toffer) vs. waarom Amerikanen overlopen naar 

Rusland zorgde voor meer uitgebreide elaboraties over het waarom  

→ er was een schema voor het ene en niet voor het andere  
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D) GEHEUGEN  

 

Schema’s bevorderen het geheugen voor informatie 

• zaken die verband houden met het script/schema worden beter onthouden  

• informatie wordt beter onthouden als  

1. er meer aandacht aan werd besteed 

2. deze dusdanig werd geëncodeerd dat ze verankerd is in reeds bestaande 

schema’s 

3. deze werd geëlaboreerd, zodat associatieve verbindingen in het geheugen 

gemaakt worden  

 

HERINNERING – RECALL  

Schema’s bevorderen de vrije herinnering van inconsistente informatie 

vb.: zeg wat je nog allemaal weet, je herinnert je meer over de inconsistentie informatie, 

bijvoorbeeld op een MC examen één openvraag  

• dit soort informatie trekt ook het meeste aandacht en meeste elaboratie 

 

Superior recall effect voor inconsistente informatie hangt af van 

1. aard van het schema: sterker bij afwijkingen van schema met minder 

variabiliteit dan van schema met meer variabiliteit  

2. motivatie en capaciteit om informatie te verwerken: elaboratie inconsistente 

informatie vereist dit soort verwerking  

3. individuele verschillen:  

a) behoefte aan cognitie (need for cognition) 

b) behoefte aan zekerheid (need for certainty)  

c) behoefte aan afsluiting (need for closure) 

 

HERINNERING – RECOGNITION  

Retrieval-effect → schema’s vullen achteraf gaten in het geheugen  

 

Snyder & Uranowitz (1978): invloed van schema’s op het geheugen na de waarneming  

• tijdstip 1: tekst over het leven van Betty K lezen  

• tijdstip 2: ‘label’ te horen krijgen (vb.: Betty is lesbisch of ze is hetero) 

• tijdstip 3: herkenningstaak  

→ betere herkenning van schemaconsistente elementen  

→ reconstructie hypothese: effecten van schema’s op een herkenningstaak opereren via 

het retrieval mechanisme, wanneer de informatie uit het geheugen wordt gehaald, 

m.a.w. men speurt het geheugen af door een bepaalde bril  

 

 

SAMENVATTEND: RECALL VERSUS RECOGNITION  

Recall (vrije herinnering): superior recall effect 

• inconsistente info > consistente info > irrelevante info 

• mits voldoende motivatie en cognitieve capaciteit 

• is vooral een aandacht & elaboratie effect 

 

Recognition: reconstructie 

• consistente info > inconsistente info > irrelevante info 

• is een retrieval effect (ophalen uit geheugen) 
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HERINNERING: AANVULLINGEN  

Schema-gestuurde aanvullingen  

→ schema’s dragen bij aan de ‘transformatie’ van het verleden  

1. schema-gestuurde herorganisatie van elementen  

vb.: de volgorde wordt in overeenstemming gebracht met het script 

vb.: je fietst naar huis, hoort een ambulance, dan zie je een ongeluk gebeuren, 

een jaar later vraagt iemand aan jou wat gebeurde er na de eerste les sociale 

psychologie, dan ga je waarschijnlijk zeggen dat het ongeluk eerst gebeurde en 

dan de ambulance kwam  

2. herhaling wordt reconstructie  

vb.: het vertellen van een verhaal vervormt de herinnering  

 

 

Loftus & Palmer (1974)  

• gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan de nieuwe informatie die 

men slechts achteraf krijgt 

• proefpersonen krijgen video te zien met een ongeval  

• hoe snel reden de auto’s toen ze elkaar raakten: ‘smashed’ vs. ‘collided’ ‘bumped’ 

‘contracted’ ‘hit’ 

• een week later herinnerden zich meer proefpersonen uit de ‘smashed-conditie’ dat 

er vb. glas op de weg lag  

 

 

Extreme aanvullingen  

Het verkeerde informatie-effect 

• informatie die verkregen werd na de feiten wordt opgenomen in de 

“kennis/schema” over de gebeurtenis 

• dit vervormt het geheugen en dus ook de getuigenverklaring  

vb.: onjuiste wenken (Bugs Bunny in Disneyland) 

 

 

Loftus: winkelcentrum 

• interviews over kindertijd met participanten 

• vragen om te vertellen over de keer dat ze zijn verlopen gelopen in een 

winkelcentrum  

• in werkelijkheid nooit verlopen in een winkelcentrum (vooraf nagekeken bij 

ouders), maar beginnen zelf een verhaal te construeren 

 

 

Bugs Bunny Disneyland  

• reclame waarbij Bugs Bunny Disneyland aanprees  

• mensen die nooit in Disneyland geweest zijn herinnerde zich dat ze met Bugs 

Bunny op de foto waren geweest, terwijl Bugs Bunny nooit in Disneyland kan 

staan  

 

 

Kinderen zijn hier buitengewoon gevoelig aan  

vb.: onjuiste wenken (Ceci et al., 1987), suggestieve vragen (Liechtman & Ceci, 1995) 

+ herhaling van vragen impliceert dat het kind ‘fout moet geweest zijn’  

 



10 
 

E) BEOORDELING  

 

Schema’s hebben een direct effect op oordelen 

Afgeleide oordelen  

• Carlston (1980): primer van concepten ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’, daarna lazen 

participanten over iemand die goede antwoorden stiekem doorgaf aan een 

medestudent 

• later beoordelen op allerlei trekken 

o primen behulpzaam: als behulpzaam EN eerlijk gezien  

o primen oneerlijk: als oneerlijk EN onbehulpzaam gezien  

• maar men herinnerde zich niet meer hoe men tot het oordeel was gekomen  

• concepten behulpzaamheid en eerlijkheid hangen vaak samen in een schema  

 

 

Schema’s hebben indirecte effecten op beoordelingen  

• via negatief affect (= hoe we ons voelen), zoals bij stereotypering  

• via een inschatting van ‘wat gepast is’ 

vb.: een prof of student dronken zien rondlopen, zelfde gedrag, maar andere 

beoordeling  

→ schema’s vormen een beoordelingsstandaard 

o scripts leveren verwachtingen op hoe te gedragen  

o stereotypen hebben een normatieve component 

 

F) GEDRAG  

 

Directe effecten  

Bargh, Chen & Burrows: ideomotor effect 

• de deelnemers vulden eerst zinnen aan, zogenaamd om 

hun taalvaardigheid te testen 

• in de neutrale priming conditie diende men neutrale 

woorden aan te vullen & in de priming met ouderen 

conditie, diende men woorden zoals grijs, oud, eenzaam, 

afhankelijk en conservatief aan te vullen = geen schema 

of schema ouderdom geactiveerd 

• kijken hoe lang proefpersonen er over deden om naar 

buiten te wandelen  

• schema had direct effect op het gedrag van de 

participanten   

 

 

Indirecte effecten 

Schema’s beïnvloeden ons gedrag op een indirecte wijze, via andere variabelen  

vb.: helpen afhankelijk van waargenomen oorzaken (attributies), iemand die per ongeluk 

valt of uit dronkenschap  

vb.: via affect, naast wie ga je zitten in een wachtkamer?  
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EPILOOG 

 

De voor-en nadelen van schema’s vormen twee kanten van dezelfde cognitieve medaille: 

schema’s leiden tot snelle, efficiënte en vaak automatische reacties, maar juist daardoor 

ontnemen ze ons het zicht op alles wat we hadden kunnen denken en doen wanneer het 

schema er niet was geweest.  

vb.: stel je voor dat je geen sociale schema’s hebt (Sheldon van The Big Bang Theorie) 

vb.: kleuter die geen schema’s heeft van in welke volgorde je uw kleren aan doet  

 

Veel laboratorium onderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s te 

detecteren. Dit past binnen de cognitieve vrek metafoor. De vraag is evenwel in hoeverre 

deze processen negatieve gevolgen hebben in het alledaagse leven.  

 

2. AUTOMATISCHE PROCESSEN 

 

Automatische processen zijn processen die onze aandacht niet of nauwelijks nodig 

hebben. Sterker nog, we zijn ons vaak niet bewust van deze processen.  

 

Automatische processen impliceren dat wij a.h.w. gestuurd/gedreven worden door 

dingen in ons waar we geen controle over hebben. Dit idee roept vaak weerstand op.  

 

Ook in onderzoek naar automatische processen veel weerstand, zeker in de periodes van 

het behaviorisme. De laatste decennia wordt onderzoek naar automaticiteit steeds meer 

populair. Aanzienlijk aandeel v/d studies naar automatische processen onder vuur tijdens 

replicatiecrisis. Effecten van automatische processen zijn wel reëel, maar effecten werden 

overdreven. 

 

2.1 GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR AUTOMATISCHE PROCESSEN  

 

Onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden (cf. Freud) 

 

Pötzl: subliminale prime 

• milliseconden iets flitsen, maar te kort om het te waarnemen  

• vertellen over wat gedroomd 

• kwamen meer elementen in voor uit de primes dan in de controlegroep 

 

Eagle et al.: 

• negatief of positief gezicht prime 

• neutraal gezicht beoordelen  

• beoordeling was in afhankelijk van de prime 

 

Is subliminaal echt ‘onbewust’?  

• mono procesmodellen: montone relatie tussen stimulusintensiteit en bewustzijn 

ervan (verhouding tussen aantal milliseconden aangeboden en hoeveel % je van 

de stimulus kan verwerken) 

• duale/differentiële procesmodellen: de pre-waarnemer en de bewuste 

verwerker (soort trechter, een deel wordt doorgelaten en een ander deel niet, 

relevante dingen worden doorgelaten) 
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Cocktail party fenomeen 

• babbelen of feestje, je hoort alleen geroezemoes  

• als ineens uw naam valt in die andere conversaties, dan hoor je het ineens wel 

• men neemt altijd alles op, maar alleen het relevante wordt doorgelaten (duale 

processen) 

 

Na jaren van stilstand, hernieuwde interesse vanuit de cognitieve psychologie 

 

Freudiaanse visie OB  moderne visie 

• moderne visie is veel breder  

• nu alle cognitieve systemen waar geen aandacht voor nodig is  

 

2.2 VIER KENMERKEN VAN AUTOMATISCHE PROCESSEN  

 

Men beschouwt automaticiteit als een dimensie, waarbij een proces meer automatisch 

wordt genoemd naarmate het meer voldoet aan de vier criteria. 

vb.: knipperen met de ogen voor een naderend voorwerp beantwoordt aan alle vier de 

criteria  

 

Vier kenmerken: 

1. onbewust 

2. efficiënt 

3. niet intentioneel 

4. niet of moeilijk te controleren  

A) ONBEWUST 

 

Verschillende soorten onbewuste processen: 

1. voorbewuste automatische processen: bij subliminale perceptie, men ‘beseft’ niet 

dat men de stimulus waarnam, de stimulus is nooit in het bewuste geweest, maar 

kan wel invloed hebben op andere processen of inhouden later  

2. nabewuste automatische processen: processen waarbij je je wel bewust bent van 

een stimulus, maar niet van gevolgen ervan, de stimulus werkt dus door 

vb.: tip of the tong fenomeen (laat maar het zal straks wel binnen schieten → je 

bent er bewust mee bezig en het gaat niet, even wachten en opeens wanneer je 

er niet meer bewust mee bezig bent komt het terug in u op)   

vb.: woorden lezen (avontuurlijk of gevaarlijk) en dan verhaal beoordelen over 

berg beklimmen → woorden bewust gelezen maar invloed van de woorden 

achteraf geen idee van  

3. doelafhankelijke automatische processen: treden conditioneel op 

B) EFFICIËNT 

 

Een proces wordt efficiënt genoemd als we er geen of nauwelijks aandacht voor nodig 

hebben. De mate van efficiëntie bepaalt of er andere processen parallel kunnen lopen.  

vb.: je kan knipperen met uw ogen en tegelijk babbelen  
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vb.: leren met de fiets rijden, in het begin super moeilijk proces, na een tijd gewoonte 

gedrag en kan je met uw vriendinnen onderweg babbelen, maar op een heel druk 

kruispunt even stoppen met babbelen  

 

Efficiëntie wordt dikwijls onderzocht door een concurrerende taak af te nemen. Indien 

een proces efficiënt is, wordt het niet gestoord door een ander proces dat veel 

inspanning kost.  

C) NIET INTENTIONEEL 

 

Processen waarbij de wil een rol speelt noemt men intentioneel. Automatische processen 

zijn niet door de wil aangestuurd.  

 

De intentie gaat over het opstarten van een proces. Echte automatische processen 

worden buiten de wil opgestart.  

vb.: ademen, het activeren van stereotype is automatisch in de zin dat het niet 

intentioneel is (gedrag zoals discrimineren is wel intentioneel dus strafbaar)  

D) NIET OF MOEILIJK TE CONTROLEREN  

 

Controle heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een proces (intentie op het 

starten ervan). Controleerbaarheid hangt nauw samen met bewustzijn.  

vb.: uw ademhaling kan je deels controleren, maar niet eindeloos 

 

Veel processen die aan de eerste twee criteria voldoen, voldoen niet aan deze derde en 

vierde voorwaarden.  

vb.: gedrag dat door oefening automatisch geworden is 

 

 

CONTROLE: ONDERDRUKKEN VAN GEDACHTEN, GEVOELENS, GEDRAG   

Zie Freudiaanse benadering van verdringing, namelijk de onderdrukking van ongewenste 

emoties en driften.  

 

Het witte beer experiment (Wegner) 

• deelnemers dienden 5 minuten hardop te denken 

• één groep werd expliciet gevraagd niet aan witte beren te denken, terwijl de 

andere groep wel aan witte beren moest denken  

• telkenmale men aan een witte beer dacht, diende men op een bel te drukken  

• in de tweede fase v/h experiment werden de instructies omgedraaid: de groep die 

eerst niet aan witte beren mocht denken en nu wel, dacht veel meer aan witte 

beren dan de andere groep  

= Rebound of terugkaatsingseffect: wanneer je gedachten onderdrukt, komen ze in een 

latere fase gemakkelijker in het bewustzijn.  

vb.: nu onderdrukt in de les, dus vanavond ineens aan een witte beer denken  

 

Bij het onderdrukken van gedachten dienen we enerzijds de ongewenste gedachte te 

onderdrukken, maar anderzijds dienen we te onthouden wat we willen onderdrukken.  

Hiertoe zijn twee processen van belang: 
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• het operating proces (een intentioneel zoeken naar distractoren): men zoekt 

naar stimuli die niks te maken hebben met de te onderdrukken gedachte, vraagt 

veel cognitieve capaciteit want is intentioneel  

• het monitoring proces (een automatisch zoeken naar de doelgedachte): zoekt 

naar de te onderdrukken gedachte in de rij van opkomende gedachte en 

alarmeert indien nodig, we liggen als het ware op de loer voor alles wat met de te 

onderdrukken gedachte te maken heeft, vraagt weinig cognitieve capaciteit want 

is intentioneel  

 

Het onmiddellijke succes van het onderdrukken van gedachten hangt af van de 

cognitieve hulpbronnen die men ter beschikking heeft 

• indien voldoende, is dit proces succesvol 

• indien onvoldoende, worden er steeds minder distractoren gegenereerd, maar 

blijven we verder zoeken naar de doelgedachte via het monitoring proces, we 

zoeken dus naar de gedachten die we net wilden onderdrukken, maar we kunnen 

ons er niet meer tegen verdedigen  

• indien aanvankelijk voldoende hulpbronnen maar suppressie na verloop van tijd 

stopgezet, dan treedt het effect op met uitstel 

• geldt ook voor affect (vb.: blij zijn) en gedrag (vb.: slapen) 

 

Het model van Wegner: 

 

 
 

2.3 AUTOMATICITEIT: AFFECT VERSUS COGNITIE 

 

Het snel en accuraat beoordelen van stimuli volgens een goed/slecht (is het gevaarlijk of 

niet?) dichotomie is van belang voor ons voortbestaan. Affectieve informatie sneller 

verwerkt dan cognitieve informatie. 

 

Na de evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te 

vermijden. Uw gedrag gebeurt ook onmiddellijk en pas achteraf besef je wat de stimulus 

eigenlijk was. 

 

Twee onderzoeksthema’s: 

1. het proces van evalueren zelf: hoe delen we informatie in in positieve en 

negatieve informatie 

2. verschillen in de verwerking van positieve en negatieve informatie  
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2.3.1 AUTOMATISCHE EVALUATIE 

 

Zajonc: “Preferences need no inferences”: voorkeuren (wat we positief en negatief 

vinden) kunnen bestaan los van cognitieve gevolgtrekkingen, we evalueren stimuli 

sneller als positief of negatief dan dat we de stimulus bewust begrijpen  

 

Het louter blootstellingseffect illustreert dit: 

• Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even 

aantrekkelijk waren, de eerste ging nooit naar de les, de tweede 5 keer, … → hoe 

meer de studente naar de les ging, hoe positieve het oordeel, m.a.w. hoe meer 

blootgesteld worden aan een neutrale stimulus, hoe positiever we er tegenover 

staan 

• Bornstein et al. (1987) illustreerden dit proces a.d.h.v. subliminale aanbiedingen, 

de deelnemers herkenden de stimuli (figuren) niet, maar beoordeelden ze wel 

positiever/mooier indien ze meermaals subliminaal werden aangeboden  

 

 

Bargh et al. (1989): affectieve processen zijn iets meer automatisch dan cognitieve 

• er werden woorden subliminaal aangeboden, waarbij men in de helft v/d gevallen 

extreem korte aanbiedingstijden hanteerde (men kon echt niks waarnemen) 

• dan beantwoordden deelnemers de vraag of het woord  

a) + of – was (affect) 

b) een synoniem was van twee nieuwe woorden (cognitie)  

• bij de erg korte aanbiedingen beantwoordde men beter de +/- vraag (boven 

kansniveau) dan de synoniemen vraag → ondersteunt Zajonc (je moet een woord 

niet bewust verwerken om te voelen of het een positief of negatief woord is)  

 

 

NEUROLOGISCHE EVIDENTIE 

Dieren werden eerst geconditioneerd angst te hebben voor een beltoon (die gepaard ging 

met een elektrische schok) 

• zoals verwacht ontstonden er verbindingen tussen: 

a) de sensorische regio (sensorische thalamus) en de sensorische cortex 

(interpretatie)  

b) de cortex en de emotionele reactie (de amygdala) 

• maar er ontstond eveneens een rechtstreekse weg v/d sensorische regio naar de 

amygdala, deze rechtstreekse weg laat een snelle emotionele (angstige) reactie 

toe alvorens men echt weet waarop men reageert 

• ondersteunt de stellingen van Zajonc 

 

 

Damasio (1994): automatische affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het 

nemen van beslissingen  

• bestudeerde patiënten met schade in het gedeelte v/h brein dat emotionele 

reacties controleert (amygdala) 

• deze personen vertonen gaan intellectuele deficieten en zijn perfect in staat de 

gevolgen van allerlei gedrag in te schatten, nochtans verliezen ze zichzelf in 

allerlei risicovol gedrag  

• men stelde dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken van automatische 

affectieve reacties die los staan van het cognitieve  
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Bechara et al. (1997): IOWA gambling task  

• een gokspel heeft vier tafels: tafel A en B 

bevatten hoge winst kaarten (100 euro), 

maar ook kaarten met groot verlies & 

tafels C en D genereerden kleinere winsten 

(50 euro) en verliezen → kaarten kiezen 

uit tafel A en B leidt uiteindelijk tot verlies, 

tafels C en D leiden tot winst 

• ‘normale’ deelnemers vertoonden een 

verhoogde huidgeleiding bij A en B, alsof 

ze een straf verwachtten, hier spreekt men 

van anticipatorische arousal (opwinding), 

een tijd erna werden zij zich daadwerkelijk 

bewust dat ze beter kozen voor C en D 

• deelnemers met een hersenbeschadiging vertoonden op geen enkele wijze een 

verhoogde huidgeleiding, zelfs nadat ze zich bewust werden v/h gevaar, bleven ze 

verder kiezen voor tafels A en B 

• de deelnemers met hersenbeschadiging bleven onverantwoord gedrag stellen, al 

wisten zij beter, m.a.w. automatische affectieve reacties treden op als een rood 

licht 

2.3.2 VERSCHILLEN IN VERWERKING VAN + EN – INFORMATIE 

 

Wordt negatieve informatie sneller en meer automatisch verwerkt dan positieve 

informatie? Uit onderzoek blijkt dat mensen een automatische waakzaamheidsreactie 

hebben voor negatieve stimuli. 

 

Men kan stellen dat evaluatie automatisch verloopt (onbewust, efficiënt, niet-

intentioneel, oncontroleerbaar). Dit geldt in nog sterkere mate voor negatieve stimuli.  

 

 

Hanson & Hanson: 

• allemaal dezelfde gezichten (neutrale) en één uitzondering (ofwel blij ofwel boos) 

• mensen zijn sneller om het boos gezicht er uit te halen  

• boos gezicht er uit halen veel minder afhankelijk v/d hoeveelheid gezichten  

 

Lavie et al.: 

• woord subliminaal flitsen en zeggen of het negatief, positief of neutraal was 

• participanten idee dat ze moesten gokken  

• prestatie voor negatieve woorden was beter dan voor positieve en neutrale 

woorden  

 

 

Automatische waakzaamheid voor negatieve informatie 

Stroop test (ontwikkeld door Jaensch en was een nazipsycholoog) 

• deelnemers dienen de kleur v/e aangeboden woord te benoemen, zonder hierbij 

te letten op de betekenis v/h woord dat ze lezen (vb.: rood) 

• er treedt een inferentie-effect op, wat blijkt uit verlengde reactietijden  

• dit principe kan ook toegepast worden op de inhoud v/d woorden 
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Pratto & John:  

• hanteerde positieve en negatieve 

persoonsbeschrijvende adjectieven en 

men moest de kleur benoemen 

• afhankelijk v/d gemiddelde evaluatie (1 

= erg negatief & 9 = erg positief) 

verkreeg men andere reactietijden  

• grotere interferentie bij negatieve 

woorden  

 

 

 

2.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN AUTOMATISCHE REACTIES 

 

Klassiek onderzoek naar subliminale beïnvloeding: interpersoonlijke oriëntatie, sensitief 

voor innerlijke ervaringen, openheid 

 

Bargh et al.: individuele verschillen in attractiviteit van seksuele agressie  

• deelnemers spraken zo snel mogelijk een woord uit dat 

op het scherm verscheen  

• subliminaal aangeboden machtwoorden (vb.: baas) → 

snellere reactie voor seks gerelateerd materiaal (vb.: 

bed) vergeleken met neutrale stimuli 

• maar enkel voor hoogscoorders op de ‘attractiviteit van 

seksuele agressie’ vragenlijst  

• enkel in één richting: machtswoorden primen is beter 

op seks woorden, maar seks primen is niet beter op 

machtswoorden  

• vervolg experiment: alternatieve prime (macht woorden 

aanvullen), effect: vrouwelijke handlanger 

aantrekkelijker voor hoogscoorders  

 

 

IMPLICIETE EN EXPLICIETE OORDELEN  

• indien een onderzoeker wil weten hoe iemand tegenover een bepaald onderwerp 

staat, wordt dit meestal gemeten met behulp van beoordelingsschalen  

• de expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen: 

1. wat bij onbewuste inhouden?  

2. methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid, 

antwoordtendensen, …  

 

DE IMPLICIETE ASSOCIATIE TEST (IAT) 

• Greenwald et al.: sociaal cognitieve methode om impliciete representaties te 

meten  

• basisprincipe: het geheugen is een associatief netwerk van concepten, daardoor 

activeert het ene concept ook automatisch andere concepten die ermee 

verbonden zijn, door het registreren van reactietijden kan dus bijvoorbeeld de 

automatische affectieve reactie op stimuli onderzocht worden  

vb.: wit wit wit een koe drinkt … (melk, maar moet water zijn)  
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IAT: werking blok 1-3 

• een stimulus dient toegekend te worden aan een categorie vb.: de stimulus hemel 

en peter behoren respectievelijk tot de categorieën ‘goed’ en ‘Vlaams’ 

• in het eerste blok v/h experiment dien je wanneer je een naam aangeboden 

krijgt, zo snel mogelijk te drukken, bij een Vlaamse naam dien je te reageren met 

een toets op de linkerkant v/h klavier, terwijl je bij een vreemde naam zo snel 

mogelijk rechts dient te drukken 

• in het tweede blok dien je bepaalde stimuli in de categorieën goed (links) en 

slecht (rechts) te sorteren  

 

IAT: aanbieding eerste en tweede blok 

 
 

IAT: aanbieding derde blok 

 

Dan volgt de derde fase of het 1ste experimentele blok. Hier 

worden twee categorieën combinaties aangeboden. Als de 

categorieën die aan dezelfde responstoets verbonden zijn, in 

ons associatief netwerk sterk verbonden zijn, dan gaat 

antwoorden makkelijk en snel.  

 

 

 

 

 

 

IAT: werking blok 4-5 

• in het vierde blok worden Vlaamse en vreemde namen aangeboden, maar dient 

men respectievelijk met de rechter en de linkertoets te reageren, de betekenis v/d 

toetsen wordt omgedraaid 

• in het vijfde blok dienen de categorieën vreemd/goed en Vlaams/slecht 

gecombineerd te worden  

 

IAT: aanbieding vierde en vijfde blok 
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IAT: combinaties van categorieën  

Een IAT score wordt berekend door de gemiddelde reactiesnelheid in het vijfde blok te 

verminderen met deze uit het derde blok. 

 

Impliciete attitude 

 
combinatie v/e attribuut dimensie (vb.: lui/ijverig) en een 

evaluatieve dimensie (goed/slecht) 

 

Impliciet 

vooroordeel 

 

combinatie v/e sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en 

een evaluatieve dimensie (goed/slecht) 

 

Impliciet stereotype 

 
combinatie v/e sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en 

een attribuut dimensie (lui/ijverig) 

 

Impliciete 

zelfconcept 

 

combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een attribuut 

dimensie (lui/ijverig) 

 

Impliciete 

zelfwaardering 
combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een 

evaluatieve dimensie (goed/slecht) 

 

 

 

Problemen met IAT 

• relatieve sterkte van associaties 

vb.: iemand die iedereen haat versus iemand die globaal heel positief staat 

tegenover iedereen en net ietsje meer tegenover Vlaamse  

• elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden  

• impact van strategieën om de test te misleiden  

 

 

Alternatieven voor IAT 

• EAST  

• dot probe taak 

• emotionele stroop  

→ maar problemen met de interne consistentie bij de alternatieven  

 

 

Enkele kanttekeningen: 

• aanvankelijk heel sterke claims m.b.t. de IAT en andere impliciete maten in het 

voorspellen van gedrag (vb.: discriminatie) → meten impliciete associaties, maar 

zelfs expliciete associaties voorspellen slecht gedrag  

• kritiek op die sterke claims 

• tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook 

van de IAT toch te wensen overlaat 

• tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als 

meer of minder geneigd om bepaald gedrag te stellen (vb.: discrimineren) 

• IAT meet reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van 

stereotypen/associaties, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die 

stereotypes of er zich naar gedragen  
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2.5 DE FEILBARE EN DE ONBEWUSTE BESLISSER 

 

Kahneman (2016): ons feilbare denken  

• systeem 1: snelle, makkelijke, automatische manier van denken  

• systeem 2: langzame, inspannende, gecontroleerde manier van denken  

• we gebruiken systeem 1 heel vaak in het dagelijkse leven  

o voordeel: snel en efficiënt  

o nadeel: heel gevoelig voor heuristische fouten (zeker als er probabiliteiten 

(statistiek) mee gemoeid is  

• noot: opdeling in 2 systemen is een metafoor, eerder dan een absolute tweedeling  

 

 

DE INCOMPETENTE BESLISSER: ENKELE HEURISTIEKEN EN VERTEKENINGEN  

Je werpt een munt 10 keer op. Welk sequens is het minst waarschijnlijk? 

A. K K M K M M K M K K  

B. K K K K K M M M M M 

C. M K M K M K M K M K 

D. M M M M M M M M M  

E. allemaal dezelfde kans 

→ misconception of chance, antwoord E: kans op kop of munt is bij een individuele worp 

volledig onafhankelijk van het resultaat van de vorige worp  

 

In een dorp zijn er twee ziekenhuizen. In het grote ziekenhuis worden ongeveer 45 

baby’s per dag geboren, in het kleinere ziekenhuis ongeveer 15 per dag. Zoals je weet 

zijn ongeveer 50% van alle baby’s jongens. Echter, het exacte percentage verschilt van 

dag tot dag. Soms is het hoger, soms lager. Welk hospitaal heeft de meeste kans dat 

morgen meer dan 60% van de geboren baby’s jongens zijn?  

A. het grote ziekenhuis 

B. het kleine ziekenhuis 

C. beide even veel kans  

→ insensitivity of sample size, antwoord B: hoe kleiner het ziekenhuis, hoe groter de 

kans dat er een toevallige afwijking is van het gemiddelde  

 

Linda is 31, single en heel intelligent met een uitgesproken mening. Ze heeft filosofie 

gestudeerd en als student was ze heel sociaal geëngageerd, ze was een studentenleider 

en organiseerde verschillende protestmarsen. Welke van de onderstaande alternatieven 

is het meest waarschijnlijk? 

A. Linda is een bankbediende 

B. Linda is een bankbediende en actief in de feministische beweging  

→ conjunction fallacy, antwoord A: voorkomen van meerdere specifieke kenmerken kan 

nooit groter zijn dan het voorkomen van één ervan  

 

Jan woont wat verderop in mijn straat. Hij is heel vriendelijk en zegt altijd goedendag. 

Hij houdt van reizen en zijn favoriet bestemming is Azië en in het bijzonder Japan. Welk 

van de onderstaande is minst waarschijnlijk?  

A. Jan is professor Oosterse talen en culturen aan de Ugent 

B. Jan is arbeider bij Volvo Gent 

C. Jan is student economie 

→ base rate neglect, antwoord A: er zijn er maar twee, rekening houden met proporties 
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In België krijgen jaarlijks 4 op 1000 vrouwen 

boven de 50 borstkanker. Lisette, een vrouw 

van 52 laat een mammografie uitvoeren. Het 

screeningsinstrument is 95% accuraat (= in 

95% van de gevallen geeft de test een juist 

diagnose). Enige tijd later krjjgt Lisette het 

onfortuinlijke nieuws dat de test positief was 

voor borstkanker. Hoe groot is de kans dat 

Lisette borstkanker heeft?  

A. 99% 

B. 95% 

C. 90% 

D. 80% 

E. < 80%            → base rate neglect, antwoord E 

 

Stel je voor dat je deelneemt aan een spelprogramma. Je krijgt de keuze tussen drie 

deuren: achter één zit een auto, achter de andere twee een geit. Je kiest een deur 

(nummer 1) en de presentator, die weet wat achter elke deur zit, opent een andere deur 

(nummer 3) waar een geit achter zit. Dan zegt hij tegen jou “Wil je deur nummer 2 

kiezen of blijf je bij nummer 1?” Is het in jouw voordeel om te veranderen van keuze? 

A. Blijf bij keuze 

B. Verander van keuze 

C. Het maakt niets uit  

→ Monty Hall problem, antwoord B 

 

Dijksterhuis (2008): is bewust en diepgaand nadenken altijd best?  

• bewuste beslissingen gebaseerd op verbaliseerbare argumenten, laat de 

gevoelskant weg bijvoorbeeld t.o.v. smaak, gevoel, … 

• bewuste heeft beperkte informatieverwerkingscapaciteit 

• onbewuste effectiever in wegen van relatief belang van elementen  

• drie manieren om beslissingen te maken  

1. bewust maar snel en oppervlakkig (snel en intuïtief) (cf. systeem 1) 

2. bewust en diepgaand (gecontroleerd, vb.: pro en contra lijstjes) (cf. 

systeem 2) 

3. onbewust (uitgesteld) vb.: ‘er een nachtje over slapen’ 

 

Wilson et al.: kiezen van posters met of zonder expliciete beoordeling op papier  

 

Dijksterhuis en Van Olden (2006): kiezen van posters 

• snel kiezen ofwel over iedere poster een lijstje maken met 

positieve en negatieve aspecten ofwel even kijken dan met 

iets anders bezig zijn (puzzels) en dan kiezen 

• mensen meest tevreden met derde manier 

 

Dijksterhuis (2004): kiezen appartement 

• 1 appartement (8+ en 4-) beter dan de andere (5+ en 7-) 

 

Dijksterhuis et al. (2006): onbewust nadenken vooral voordelig bij 

heel complexe beslissingen waarbij veel elementen moeten worden afgewogen  
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Payne et al. (2008):  

• probleem met bewust en diepgaand nadenken is vooral het te lang ‘overdenken’ 

• bewust en geconcentreerd nadenken over iets is altijd het beste 

• te veel nadenken over dingen waarvoor het niet nodig is, zoals een poster kiezen, 

is het slechtste  

 

3. HOT COGNITION: AFFECT, MOTIVATIE EN COGNITIE 

3.1 AFFECT: EMOTIES EN STEMMINGEN 

 

Hot cognition  

•  cold cognition: behaviorisme, je pense donc je suis, emoties en affect zijn ruis 

en verstorende variabelen waardoor we ons denken niet goed kunnen begrijpen 

• daarna werd duidelijk dat we moeten erkennen dat dingen niet zuiver cognitief 

kunnen zijn, dat affect toch een rol kan spelen in ons denken en omgekeerd dat 

ons denken invloed kan hebben op affect 

 

Affect is een globale term die verwijst naar een subjectieve evaluatie van iets op een 

positief-negatief dimensie, is de overkoepelende term.  

 

Dit omvat/hieronder vallen: 

• emoties: hebben een duidelijk object en zijn hevig  

vb.: boos zijn op iemand  

• stemmingen: hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig, het zijn 

algemene affectieve toestanden waarin we ons bevinden  

vb.: je goed voelen maar niet weten waarom  

 

3.1.1 EMOTIES 

 

Emoties zijn affectieve toestanden met een duidelijk object, zijn vrij kortdurend en intens 

en gaan gepaard met specifieke actietendensen, gevoelens en gedachten. 

 

Kortdurend: als we de aandacht op iets anders richten, verdwijnt de emotie.  

 

EMOTIES: ACTIEBEREIDHEID, GEVOELENS EN GEDACHTEN  

1. Emoties roepen een verandering in actiebereidheid op 

• emotie specifieke impulsen om bepaalde gedragingen te vertonen  

vb.: met dingen gooien en roepen als je kwaad bent  

• het zijn tendensen, dus enkel de bereidheid om iets te doen, want soms 

voer je de actie niet uit  

vb.: boos zijn op prof na examen, sociale normen houden je tegen om de 

actietendensen, zoals roepen, uit te voeren  

2. Emoties roepen gevoelens op 

• gevoelens: fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard zijn 

• drie soorten:  

a) lichamelijke gevoelens vb.: honger, pijn, opwinding, … 

b) cognitieve gevoelens vb.: verbazing, verwarring, herkenning, … 

c) affectieve gevoelens vb.: mild, positief, negatief, … 
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3. Emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten  

• vb.: bij jaloezie denken we aan diegene die we liefhebben in innige 

omhelzing met een ander  

• vb.: bij spijt denken we over de keuzes die we gemaakt hebben  

 

3.1.2 STEMMINGEN  

 

Stemmingen hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig. Doordat stemmingen 

geen object hebben, gaan ze ook niet gepaard met specifieke actietendensen en 

gedachten. Wel algemene actietendensen.  

vb.: mood repair (als we ons slecht voelen, gaan we dingen doen om ons goed te voelen) 

vb.: mood maintenance (als we ons goed voelen, gaan we dingen doen om dit gevoel te 

behouden) 

 

Door hun algemeen en diffuus karakter, hebben ze de potentie om veel processen te 

beïnvloeden. Invloed van affect op cognitie zal vaak over stemmingen gaan. Zijn vager 

en dus makkelijker om onderhuids dingen te beïnvloeden.  

 

Emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt.  

vb.: boos zijn op persoon, persoon gaat weg dus object verdwijnt, rest van de dag rond 

lopen met een negatief gevoel  

 

3.1.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN POSITIEF EN NEGATIEF AFFECT  

 

Er zijn individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties 

ervaren. (PANAS) 

• positieve emoties slaan op enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier 

• negatieve gevoelens slaan op droefheid, lethargie & gevoelens zoals kwaadheid, 

angst, walging, … 

 

PANAS: eenvoudig meetinstrument om individuele verschillen te meten  

• 10 positieve en 10 negatieve adjectieven  

• vragen aan pp welke ze de laatste weken ervaren hebben  

 

Deze dimensies correleren nauwelijks. Individuen kunnen dus hoog (of laag) scoren op 

beide dimensies! 

 

3.1.4 INDELING VAN EMOTIES: HET MODEL VAN RUSSELL (1980)  

 

Bestaat uit twee dimensies 

1. positief versus negatief affect 

2. arousal  

→ dit vormt dan een soort circumplexmodel 

 

Typisch arousal hoog: hyperactief, opgewonden, geprikkeld, waakzaam 

Typisch arousal laag: loom, vredig, rustig  
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Circumplex model van Russel 

→ theoretisch zijn emoties mooi te plaatsen in vier kwadranten. Empirisch is dit iets 

moeilijker.  

 

 
 

3.2 DE INVLOED VAN COGNITIE OP AFFECT 

 

Emoties leiden dikwijls een leven zonder dat bewuste cognities tussenkomen, maar 

affectieve reacties kunnen ook tot stand komen als reactie op cognitieve processen. 

Meestal gaat het om eenvoudige betekenisgeving die een impact heeft op affect. 

 

Betekenisverlening zijn we ons weinig van bewust. Contrafeitelijk denken zit op een 

hoger niveau, hier zijn we ons veel meer van bewust.   

 

3.2.1 BETEKENISGEVING (APPRRAISAL): VERSCHILLENDE THEORIEËN  

 

William James (1890): emoties ontstaan doordat we ons bewust worden van 

lichamelijke veranderingen, afhankelijk van de lichamelijke verandering voelen we als 

bijproduct een bepaalde emotie  

• vb.: we zien een beer (en lopen weg), door de lichamelijke reacties hierbij 

ervaren we de emotie angst 

• je hebt geen betekenisverlening nodig om emoties te ervaren 

• voor iedere emotie is er een specifieke lichamelijk verandering  

• stimulus + lichamelijke verandering = emotie  

 

Arnold (1960) 

• twee problemen bij de theorie van James 

1. waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in andere 

situaties niet?  

vb.: beer zien in de dierentuin zorgt er niet voor dat je wegloopt  
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2. sommige stimuli leiden eerst niet tot een emotie, maar door associatie met 

negatieve ervaringen achteraf wel  

vb.: klok v/d kerk zorgt normaal voor geen emotie, maar de weken na het 

net overlijden van iemand wel & parfum associëren met ex 

• theorie van James, zonder betekenisverlening, kan dit niet verklaren  

• volgens Arnold is er sprake van beoordeling, tussen stimulus en emotie  

• appraisal is de cognitieve inschatting v/e situatie of een gebeurtenis, dit kunnen 

uitgebreide bewuste processen of onbewuste processen zijn  

vb.: ‘mes’ om taart mee te snijden of in handen v/e crimineel  

 

Schachter (1964) 

• emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke 

veranderingen die men ervaart 

vb.: je schrijft de arousal toe aan de beer die je net zag en ervaart dit als angst, 

maar na een eindje joggen ervaar je dezelfde arousal niet als angst  

• arousal is aspecifiek en de gevolgen ervan worden bepaald door de attributie die 

het individu hierover maakt 

• emotie die door een situatie opgewekt wordt, is dus afhankelijk van hoe die 

arousal in functie v/d situatie beoordeeld wordt  

• idee klopt, maar is enkel zo voor ambigue situaties waarin we niet goed weten 

vanwaar het komt  

vb.: experiment drug waarbij men ofwel uitlegde wat het deed en bij andere niet, 

wachten in wachtkamer met handlanger die zich ofwel blij ofwel boos gedroeg 

vb.: brug experiment  

 

Moderne theorieën  

• appraisal gebeurt o.b.v. een aantal criteria of dimensies, de vraag is 1) welke en 

2) hoeveel dimensies 

• arousal niet echt belangrijk is  

• dimensies: 

1. valentie of plezierigheid v/e gebeurtenis (pos of neg?) 

2. agency: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een 

gebeurtenis 

3. de nieuwheid of onverwachtheid v/e gebeurtenis  

• primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en 

negatieve emoties (valentie dimensie) 

o positieve emoties zijn minder gedifferentieerd  

o meestal stoppen we na de primary appraisal bij een positieve emotie 

• secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van 

verantwoordelijkheid na  

o eigen verantwoordelijkheid gaat dikwijls samen met de emoties schuld, 

schaamte en spijt 

o wanneer je inschat dat anderen verantwoordelijk zijn, ervaar je boosheid, 

minachting, irritatie en walging  

o wanneer de situatie voor de negatieve emotie zorgde, ervaar je triestheid 

en frustratie  

• andere dimensies kunnen ook van belang zijn 

vb.: angst treedt vooral op wanneer we de situatie als onzeker beschouwen 

vb.: bij spijt bevindt het object van emotie zich steeds in het verleden  

vb.: bij schaamte is de sociale dimensie erg belangrijk  
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Bij James heb je een stimulus die zorgt voor arousal waardoor je een emotie ervaart. Bij 

Arnold is arousal en emotie één pot nat die volgt na de appraisal v/e stimulus. Bij 

Schachter heb je een appraisal van de arousal die zorgt voor een emotie. Bij recentere 

theorieën speelt arousal geen rol en heb je enkel de appraisal van een stimulus. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.2 CONTRAFEITELIJK DENKEN  

 

Contrafeitelijk denken verwijst naar de neiging om zich mogelijke alternatieve uitkomsten 

voor te stellen die zich niet voordeden. vb.: ‘wat als …’ 

 

Negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt 

bedenken, versterken de emoties.  

 

Versterking van emoties door contrafeitelijk denken is sterker bij negatieve dan bij 

positieve gebeurtenissen. Bij negatieve uitkomsten worden gemakkelijker contrafeiten 

gegenereerd.  

vb.: een 9/20 erger vinden dan een 7/20, wat onlogisch is, want een 9/20 is beter dan 

een 7/20, maar bij een 9/20 denk je ‘wat als ik die ene vraag toch had aangepast …’ 

vb.: geen groot verschil in gevoel tussen een 10/20 en 12/20 

 

Het onderzoek van Medvec, Madey en Gilovich naar de emotionele reacties van 

medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Barcelona  

= illustratie van hoe de emotie op een uitkomst afhankelijk is v/d alternatieve uitkomst 

die de persoon genereert  

 

Effecten van contrafeitelijk denken: 

• winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars van zilver  

• voor de winnaar v/d zilveren medaille is de meest opvallende alternatieve 

uitkomst van het winnen v/d gouden medaille, het blijdschap v/d winnaars v/h 

zilver zal dus getemperd worden door de gedachte “het kon misschien wel goud 

geweest zijn” 

• voor de winnaars v/e bronzen medaille is de meest opvallende alternatieve 

uitkomst het behalen v/d vierde plaats, dan hadden ze niets gewonnen, terwijl ze 

nu een medaille hebben, het blijdschap v/d winnaars v/h brons zal dus versterkt 

worden  
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Contrafeitelijk denken bepaalt niet enkel de intensiteit van emoties, maar ook welke 

emotie opgeroepen wordt.  

 

Niedenthal et al.: vroegen pp zich te verplaatsen in de volgende situatie 

“Een goede vriend(in) van je, die zelden afspraakjes heeft, heeft nu een afspraakje om 

met een zekere Chris naar een feestje te gaan en vraagt of je meegaat. Het is het eerste 

afspraakje van je vriend(in) met Chris. Jij gaat mee en ontdekt dat Chris niet alleen erg 

aantrekkelijk is, maar ook met je flirt. Jij flirt terug. Ook al ben je niet echt in Chris 

geïnteresseerd, toch geef je aan het eind van de avond je telefoonnummer. De volgende 

dag vertelt je vriendin dolenthousiast hoe lijk hij/zij Chris vindt.”  

 

Hierna werden de pp aangezet tot het genereren van contrafeiten 

• de helft van de pp moesten zinnen afmaken die begonnen met: “Was ik maar 

(niet) …” 

• andere pp moesten zinnen afmaken die begonnen met: “Had ik maar (niet) …” 

 

Contrafeiten genereren m.b.t. persoonlijkheid (was ik maar) → schaamte 

Contrafeiten genereren m.b.t. gedrag (had ik maar) → schuld  

 

3.3 DE INVLOED VAN AFFECT OP COGNITIE 

3.3.1 STEMMINGSINDUCTIEMETHODEN  

 

In onderzoek kunnen zowel emotie als stemming experimenteel geïnduceerd worden. 

Meestal richt men zich echter op stemmingen. Stemmingen zijn minder gebonden aan 

een object en hebben dus makkelijker invloed op allerlei onderliggende processen. 

 

Verschillende methoden (die positieve, negatieve of neutrale stemmingen induceren) 

a) de velten techniek: pp leest 60 uitspraken voor die over hem/haar zelf gaan, 

hij/zij moet zich het gevoel trachten voor te stellen  

b) het laten zien van een stukje film 

c) bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming veroorzaken, dit kan 

eveneens gehanteerd worden als stemmingsinductie 

vb.: potlood tussen tanden of als een sigaret tussen de lippen  

 

De keuze v/d methode hangt af v/d intensiteit die je wilt bereiken, het gemak v/d 

methode, de specificiteit (welbepaalde gevoelens?), demand characteristics, ethiek, …  

 

3.3.2 AFFECT-PRIMING EN AFFECT ALS BRON VAN INFORMATIE 

 

Affect heeft net als andere primes invloed op de gedachten die bij ons opkomen en de 

wijze waarop we externe informatie verwerken.  

 

Er zijn drie manieren waarop dit kan gebeuren: 

1. via selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan 

affect-incongruente informatie  

vb.: als je in een negatieve stemming bent, let je meer op negatieve dingen  
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2. via selectieve encodering: doordat negatieve of positieve kenmerken meer 

toegankelijk zijn in bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt 

om nieuwe informatie te interpreteren  

vb.: als je in een negatieve stemming bent, zal je een ambigue stimulus 

waarschijnlijk op de meest negatieve manier interpreteren  

3. via selectieve herinnering: men herinnert zich bijvoorbeeld enkel maar 

negatieve kenmerken van een persoon  

 

Merk op dat het effect v/d affectieve toestand telkens indirect is.  

 

Emoties geven een signaal hoe men dient te reageren. Hier vormen emoties een 

rechtstreeks verband met oordelen, gedragingen, …  

 

Affect dat geassocieerd wordt met een stimulus is vaak de belangrijkste bron van 

beslissingen. Men vergeet immers vlug de feitelijke basis van oordeelsvorming.  

 

Stemmingen kunnen ook ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus.  

vb.: experiment waarbij men mensen op belde met de vraag hoe tevreden ze waren met 

hun leven, antwoord afhankelijk van het weer, maar als men vroeg om eerst het weer te 

beschrijven dan viel het effect weg aangezien men besefte dat ze zich slecht/goed voelde 

door het weer  

 

3.3.3 INVLOED VAN AFFECT OP INFORMATIEVERWERKING  

 

Affect heeft niet enkel een impact op wat we denken, maar ook op de wijze waarop we 

informatie verwerken. Mensen in een positieve stemming verwerken informatie 

oppervlakkig, in een negatieve stemming verwerken ze informatie ‘dieper’. In positieve 

stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer, … omdat we 

minder diepgaand verwerken en meer op buikgevoel en heuristieken afgaan.  

 

Drie verklaringen  

1. als we in een positieve stemming zijn, is dat een teken dat alles in orde is (cf. 

affect als informatie), dus dan moeten we niet te veel nadenken  

2. mood maintenance principe: elke activiteit die de positieve stemming kan 

veranderen, wordt vermeden, dit geldt ook voor grondig nadenken over een 

stimulus 

3. positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit, positieve herinneringen en 

constructen zijn meer divers en meer verspreid in het geheugen, men heeft dan 

ook meer capaciteit nodig om ze op te halen  

 

Motivationele (1 en 2) en capaciteits-verklaringen (3) werden vergeleken, maar 

onderzoek was niet conclusief. Men gaat er vanuit dat beide processen spelen.  

 

3.3.4 AFFECT-INFUSIE 

 

Affect-infusie: de mate waarin affect kan doorspijlen in onze cognitie. 
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Forgas (1995): de mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden is afhankelijk v/d 

informatieverwerkingsstrategie.  

 

Verschillende strategieën: 

 
 

3.3.5 EFFECT VAN STEMMING VERSUS EMOTIE 

 

Emoties zijn duidelijk gericht op een object en generaliseren niet zo vlug naar andere 

objecten. Hoe meer het affect gebonden is aan een specifiek object, hoe minder invloed 

het kan hebben op zaken naast het object. In vergelijking met stemmingen hebben 

emoties dan ook meer beperkte en specifieke effecten. 

 

Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking. 

 

Effecten kunnen verschillen binnen zelfde valentie: zie boosheid vs. droefheid of angst 

 

3.4 HET VOORSPELLEN VAN TOEKOMSTIG AFFECT 

 

Effecten van geanticipeerde emoties: spijt 

• mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren  

vb.: schuld, teleurstelling, … 

• spijt is een emotie die een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen 

verschillende alternatieven  

• geanticipeerde spijt treedt op als men verwacht uitkomstinformatie achteraf te 

krijgen, wat niet weet, wat niet deert  

vb.: verwachten dat je te horen gaat krijgen hoe leuk het feestje was  

vb.: de postcode loterij, er wordt een trekking gedaan v/e postcode (op 

straatniveau bijna), als uw straat getrokken wordt dan krijg je geld als je ook een 

lotje hebt gekocht, mooi voorbeeld dat mensen enkel een lotje kopen om te 

anticiperen om mogelijke spijt  

• geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie, iets niet gaan doen 

vb.: fitness experiment 

o 2 zalen: één op 5 min en één op 30 min  

o die van op 5 min is net vol → mensen gaan niet meer gaan  

o men heeft iets gemist en hierdoor stelt men bepaald gedrag niet, omdat 

men anders telkens herinnert wordt aan de spijt  

 



30 
 

Onze verwachtingen van toekomstig affect beïnvloeden ons gedrag. Maar, in welke mate 

zijn we in staat om onze affectieve gevoelens accuraat in te schatten?  

• meestal schatten we het soort gevoelens goed in  

• de intensiteit en duur van die gevoelens schatten we echter vaak verkeerd in  

 

Overschatting van intensiteit en duur van gevoelens treedt vaker op dan onderschatting.  

 

Vaak overschatten we de duur van negatieve gevoelens (duurzaamheids-overschatting)  

vb.: Gilbert studie over relatiebreuk  

o studenten in een relatie & studenten 2 maanden na relatiebreuk  

o beide groepen voelde zich even gelukkig 

o vroegen aan pp in relatie hoe ze zich 2 maanden na een breuk zouden voelen: 

dachten dat ze zich miserabel zouden voelen  

 

Hiervoor zijn vier verklaringen: 

1. we hebben inaccurate theorieën over wat ons langdurig blij of verdrietig maakt, 

zelfs als het gaat over ervaringen die we reeds eerder hadden 

• piek en einde regel: we onthouden vooral het piekmoment en het einde 

van de gebeurtenis 

• herinneringen aan emoties worden gekleurd door kennis die men van 

zichzelf heeft (i.c., iemands persoonlijkheid) 

2. we misleiden onszelf een beetje door ons negatieve uitkomsten nog erger voor te 

stellen dan ze in feite zijn, dit motiveert ons om ons best te doen 

vb.: buizen als heel erg voorstellen, omdat dit motiveert om beter te studeren  

3. onvoldoende correctie voor tijdseffecten: we stellen ons vaak voor hoe we ons 

voelen direct na de negatieve gebeurtenis, nemen dit als referentie en corrigeren 

te weinig voor het slijten van emoties (en optreden van nieuwe emoties) 

doorheen de tijd 

4. mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem: toch hebben 

mensen het opmerkelijk vermogen om v/d nood een deugd te maken, bij 

tegenslag vinden ze ‘plots’ allerlei nadelen aan de voorheen gewenste situatie en 

allerlei voordelen aan hun huidige situatie  

 

3.5 EFFECT VAN MOTIVATIE OP COGNITIE  

3.5.1 DE BEHOEFTE AAN COGNITIEVE AFSLUITING (KRUGLANSKI ET AL.) 

 

De behoefte aan cognitieve afsluiting: de nood aan snelle, definitieve en zekere 

kennis en antwoord, i.t.t verdere verwarring en ambiguïteit. 
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Componenten: 

• seizing (cfr. urgentie-principe): het snel ‘grijpen’ van beschikbare informatie om 

tot een conclusie te komen en dus zekerheid te krijgen.  

• freezing (cfr. permanentie-principe): het vasthouden of bevriezen van eerdere 

conclusies en het daarbij negeren van nieuwe informatie. 

 

Gevolgen  

a) hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming  

b) primacy effecten bij impressievorming  

c) gebruik cognitieve heuristieken  

d) gemakkelijker activeren van stereotypen  

e) afwijzing van opiniedevianten  

f) weerstand tegen overreding 

g) … 

 

→ deze gevolgen werden gevonden in experimenteel onderzoek dat met situationele 

inductie werkte en in correlationeel onderzoek o.b.v. vragenlijsten 
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H7: ATTITUDES 
1. ATTITUDES: BASISBEVINDINGEN  

 

Een attitude is een aangeleerde, algemene evaluatie v/e object, die met een bepaalde 

intensiteit uitgedrukt wordt.  

 

Attitudes hebben betrekking op personen, objecten en ideeën.  

vb.: zelfwaardering (attitude t.o.v. jezelf), ideologie (attitude t.o.v. een maatschappelijk 

model), vooroordelen (attitude t.o.v. andere groepen) 

 

De positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van elkaar.  

vb.: airco en verwarming kunnen los van elkaar werken  

 

VIER REACTIES OP ATTITUDINALE OBJECTEN: 

Zowel een hoge negatieve als een hoge 

positieve reactie zorgt voor ambivalentie. Dit 

kan voor een conflict zorgen, maar hoeft niet 

perse, bijvoorbeeld wanneer één van de twee 

onbewust is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 DE DRIE COMPONENTEN VAN ATTITUDES 

 

De cognitieve component blijkt uit gedachten en opvattingen over het attitude object, 

het afwegen van positieve/negatieve kenmerken.  

 

Een attitude-object roept affect op, waardoor we er positief of negatief tegenover 

‘voelen’. Gevolg van leerproces: 

• klassieke conditionering: een neutrale stimulus die samen voorkomt met een 

aangename stimulus roept op den duur zelf positieve emoties op 

• operante conditionering: affect ten aanzien van een stimulus wordt bepaald door 

beloning en straf 

 

De gedragscomponent: attitudes brengen gedrag met zich mee maar ontstaan ook 

door de observatie v/h eigen gedrag ten aanzien v/e attitude object. Ons gedrag geeft 

informatie over welke attitude we hebben tegenover iets.  
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1.2 ATTITUDESTERKTE 

 

Over sterke attitudes is men zeker, men vindt ze belangrijk en ze komen snel in ons 

bewustzijn, bijna zoals een ‘reflex’.  

• hebben vaak een genetische component (cf. tweelingstudies: monozygote hebben 

meer overeenkomsten in attitudes dan dizygote die ook samen zijn opgegroeid) 

• psychische kenmerken, zoals eigenbelang, of het feit dat de attitude verbonden is 

aan filosofische, politieke en religieuze overtuigingen  

• steunen meestal op veel informatie en zijn gestoeld op eigen ervaringen  

 

1.3 EXPLICIETE EN IMPLICIETE ATTITUDES 

 

ZELFRAPPORTAGEMATEN (EXPLICIET) 

1. Enquêtes 

o één vraag: probleem van woordkeuze 

vb.: time magazine: vraag in welke mate vind je dat de overheid te veel 

geld uitgeeft aan assistentie voor de armen vs. welzijn voor de armen 

→ één woord maakt een wereld van verschil, maar bevraagde hetzelfde  

o lage stabiliteit  

2. Attitudeschalen: deelnemers geven hun (bewuste) voorkeur voor een 

attitudeobject aan = expliciete attitudes 

o Likert schaal 

 

 

o Semantische differentiaal  

 

 

 

 

 

 

VERTEKENINGEN 

• sociaal wenselijk antwoorden  

• instemmingtendens (oplossen: vb.: in welke mate vind je dat de overheid te veel 

investeert & in welke mate vind je dat de overheid te weinig investeert) 

 

VERBORGEN METINGEN  

1. Non-verbaal gedrag  

o gelaatsuitdrukkingen, stem, lichaamshouding, hoofdbewegingen  

o nadeel: kunnen min of meer geacteerd worden  

2. Fysiologische metingen  

o arousal meting: hartslag, galvanische huidreflex 

o geen informatie over richting attitude (fysiologische reacties moeilijk uit 

elkaar te houden, is vooral voor de intensiteit) 

3. Gelaatselektromyograaf (EMG) 

4. Elektro-encefalografie (EEG) 

5. fMRI onderzoek – amygdala (Cunningham) 
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Impliciete attitude: een attitude die we niet kunnen rapporteren omdat we er ons niet 

bewust van zijn.  

 

Impliciete associatietest (IAT) 

• categorisatie van enkelvoudige stimuli 

o zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan 

categorieën zwart of blank  

o ze snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden 

(kwaad, mislukken) toewijzen aan de categorieën goed versus slecht 

• categorisatie van combinaties van stimuli 

1. blank of slecht versus zwart of goed 

2. zwart of slecht versus blank of goed  

• verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan  

 

Site online IAT doen voor iedereen toegankelijk. 

Veel data kunnen verzamelen over hoe de scores 

van impliciete en expliciete attitudes zich tegenover 

elkaar verhouden. Scores boven de nul is een 

voorkeur voor wit tegenover zwart & scores onder 

de nul is een voorkeur voor zwart tegenover wit. Bij 

de expliciete bevraging is er eerder een voorkeur 

voor de eigen huidskleur. Impliciet is er een 

sterkere voorkeur bij witte pp voor de eigen 

huidskleur, dan dat ze expliciet toegeven. Zwarte 

pp hebben impliciet ook een sterkere voorkeur voor 

wit.  

 

Jong versus oud 

Hoe ouder de pp zijn, hoe kleiner 

de expliciete voorkeur wordt voor 

jong tegenover oud, maar impliciet 

is dit niet het geval. Ouderen 

associëren jong meer bij ‘goed’.  

 

 

 

 

 

 

Man + loopbaan versus vrouw + gezin 
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Correlatie IAT-effect en expliciete attitude 

Sommige correleren heel goed, anderen 

minder. Hoe gevoeliger het thema, hoe 

minder goed de correlatie tussen 

impliciet en expliciet maten. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 HET VERBAND TUSSEN ATTITUDES EN GEDRAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen impliciete en expliciete 

attitudes? Expliciete attitudes waar we ons bewust van zijn en die we rapporteren 

kunnen mogelijks beredeneerd en gecontroleerd gedrag voorspellen. Impliciete attitudes 

voorspellen eerder spontaan gedrag. Dit noemen we de dubbele dissociatie. Impliciete 

attitudes voorspellen heel slecht gecontroleerd gedrag & expliciete attitudes voorspellen 

heel slecht spontaan gedrag. Dit wil echter niet zeggen dat we erg goed zijn in het 

voorspellen van gedrag.  

 

Toch enkele kanttekeningen  

• aanvankelijk heel sterke claims m.b.t. de IAT en andere impliciete maten in het 

voorspellen van gedrag (vb.: discriminatie) 

• kritiek op die sterke claims 

• tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook 

van de IAT toch te wensen overlaat  

• tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als 

meer of minder geneigd om bepaald gedrag te stellen (vb.: discrimineren) 

• IAT meet reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van 

stereotypen/associaties, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die 

stereotypen of er zich naar gedragen  

 

Theorie van beredeneerd gedrag  
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• 3 belangrijke componenten om gedrag te voorspellen  

• gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door attitudes over 

het specifieke gedrag 

• gedrag wordt ook beïnvloed door subjectieve normen, opvattingen over wat 

anderen vinden wat men moet doen  

• gedrag wordt bepaald door mate dat men gedrag onder controle meent te hebben  

• vaak voert men vooropgestelde intenties niet volledig uit of kan men die niet 

uitvoeren  

• bijvoorbeeld willen voorspellen of vanavond al dit hoofdstuk leren  

o attitude tegenover snel iets instuderen  

o norm dat iedereen naar de les gaat en daarna al begint te leren  

o ben je in staat om dit te doen? iets anders gepland?  

→ bepaalt intentie om gedrag te doen (hiertussen kan ook nog van alles gebeuren 

vb.: nieuwjaar voornemens)  

 

2. OVERREDING DOOR COMMUNICATIE 

2.1 TWEE WEGEN VOOR OVERREDING  

 

Overreding, overtuiging  

• het proces van attitudeverandering 

• politici, adverteerders, drukkingsgroepen etc. zijn steeds in de weer om onze 

houding tegenover partijen, producten en groepen te beïnvloeden  

 

Twee wegen voor overreding 

• de centrale weg: zorgvuldige analyse v/d boodschap en beïnvloeding gebaseerd 

op de sterke en de kwaliteit v/d argumentatie 

• de perifere weg: onzorgvuldige analyse v/d boodschap en beïnvloeding 

gebaseerd op oppervlakkige cues vb.: expertise, oneliners, …  

 

DE CENTRALE WEG → 1ste onderzoek ging vooral over deze centrale weg  

Ontvanger van overredingsboodschappen zijn aandachtig, actief, kritisch en oplettend. 

a) Begrip (Hovland et al) 

o een boodschap enkel effect heeft indien de ontvangers de inhoud van het 

begrip begrijpen (niet te ingewikkeld maken) 

b) Geheugen (McGuire) 

o men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig beluistert, 

begrijpt en in het geheugen vasthoudt  

o er is ook motivatie nodig (motivatie om te luisteren naar uw argumenten, 

uw argumenten te verwerken en eventueel attitude aan te passen) 

c) Elaboratie (Greenwald) 

o het proces van nadenken, analyseren v/d pro & con argumenten die deel 

uit maken van de boodschap 

o elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van informatie (cf. 

politiek) 

 
DE PERIFERE WEG  

Het overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een boodschap, 

maar overtuigd wordt door perifere cues gekoppeld aan de boodschap. 
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• steunt op oppervlakkige signalen: spreekvaardigheid, gemoedstoestand, … 

• demagogen  

• uiterlijk machtsvertoon: uniformen, marsliederen, vlaggen, symbolen 

• massabijeenkomsten  

• geschiedenis heeft aangetoond dat je via de perifere weg hele grote massa’s kan 

overtuigen (cf.: Hitler): als je maar iets lang genoeg en frequent genoeg 

herhaald, dan beginnen mensen het te geloven  

 

ILLUSORY TRUTH EFFECT 

• herhaalde blootstelling aan informatie (vb.: statement) maakt het meer 

geloofwaardig 

• Hasher et al (1977): 60 stellingen (vb. een neushoorn weegt meer dan een 

nijlpaard) 

o sommige waar, sommige vals 

o opnieuw van na 2 weken en 4 weken, waarvan deels herhaalde stellingen  

o herhaalde stellingen: meer als waar bestempeld, meer vertrouwen  

• robuust effect, onafhankelijk van individuele verschillen vb.: intelligentie 

• verklaring: processing fluency: het gemak waarmee we info kunnen verwerken 

wordt als heuristiek voor correctheid gebruikt, herhaling vergemakkelijkt 

verwerking  

 

TWEE ROUTES TOT OVERTUIGING  

 
 

 

SELECTIE VAN EEN WEG  

• bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men ‘denkt’ of 

‘reageert’ 

• dit wordt bepaald door kenmerken van zowel de bron, de boodschap als het 

publiek zelf 

 

Men kiest voor de centrale weg indien 

a) de bron duidelijk argumenteert 

b) de boodschap belangrijk is voor het publiek  

c) het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is 

 

Men kiest voor de perifere weg indien  

a) de bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden  

b) de boodschap triviaal is 

c) het publiek afgeleid, gestresseerd, cognitief overladen, gehaast en niet 

geïnteresseerd is  
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SELECTIE V/D WEG: PETTY ET AL. EEN EXPERIMENT 

• persoonlijke betrokkenheid v/d ontvanger bepaalt of de boodschap belangrijker is 

dan de bron  

• eindexamen: waarbij ze alles wat je ooit gezien hebt kunnen vragen  

• onafhankelijke variabelen  

o boodschapper die eindexamen wil invoeren: professor (expert) vs. student 

o argumentatie: sterk versus zwak 

o persoonlijke betrokkenheid: hoog (vanaf volgend academiejaar invoeren, 

dus al voor zichzelf eindexamen) versus laag (over 10 jaar invoeren) 

• afhankelijke variabelen  

o attitude na communicatie  

 

DE ROL V/D BETROKKENHEID V/H PUBLIEK  

Bij een sterke betrokkenheid is er 

geen groot verschil tussen de 

expertise van de bron (student 

vs. prof), maar de sterkte van de 

argumentatie is wel van belang. 

Hoe sterker de argumentatie, hoe 

positiever ze er tegenover staan. 

Als ze weinig betrokken zijn, is er 

een groter effect van wie het zegt 

(prof vs. student).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DE BRON  

 

Geloofwaardigheid bepaalt overtuigingskracht & is een combinatie van: 

a) competentie en expertise 

b) betrouwbaarheid 

→ oordeel over ‘te vertrouwen’ steunt op bijvoorbeeld stereotypen over beroepen of op 

het feit of eigenbelang in het spel is  

→ is combinatie (EN) 

 

 

Gunstigheid: hoe positief staan we tegenover die bron?  

a) aantrekkelijkheid (bron is aantrekkelijk) 

b) similariteit (bron lijkt op u) 

→ is geen combinatie (OF) 

 

 



39 
 

GELOOFWAARDIGHEID: EUROPEAN TRUSTED 

BRANDS 2009 

→ wat zijn de meest geloofwaardige beroepen?  

Waarom is dit zo? Ligt niet aan de competentie, 

we twijfelen bijvoorbeeld niet of een autoverkoper 

iets weet over auto’s. We twijfelen aan de 

betrouwbaarheid, wordt er iets vertelt in het eigen 

belang? Een verpleegkundigen vinden we heel 

betrouwbaar i.t.t. een autoverkoper of een politici 

omdat je zeker weet dat ze iets in uw belang doen 

en niet het eigen belang.  

 

Geloofwaardigheid = combinatie competentie en betrouwbaarheid  

 

 

THE YES MAN: DOW CHEMICAL ACCEPTS FULL RESPONSIBILITY  

• paar activisten die identiteit van groot bedrijf innemen & boodschap verkopen dat 

helemaal ingaat tegen het bedrijf 

• bijvoorbeeld Dow Chemical was verantwoordelijk voor heel veel milieuschade & 

beloofde zogezegd iedereen te vergoeden  

• boodschap was zo overtuigend omdat het tegen het eigenbelang inging  

 

 

GUNSTIGHEID: SIMILARITEIT 

Toegangsexamen invoeren aan studenten 

voorgelegd. Ofwel toespraak gegeven door 

student van de eigen universiteit ofwel door een 

student van een andere universiteit. Er werden 

sterke of zwakke argumenten gegeven. Bij 

zwakke argumenten was er niemand echt 

overtuigd, bij sterke argumenten was er wel een 

verschil. Als de bron op u leek (student van eigen 

universiteit), was je meer overtuigd. 

Eigenschappen van de bron zijn dus niet alleen 

van belang bij de perifere weg, maar ook bij de 

centrale weg.  

 

 

GUNSTIGHEID: FYSIEKE AANTREKKELIJKHEID 

• fysieke aantrekkelijkheid 

o schoonheid, jeugd en seks verkopen producten  

o vooral als ze iets met het product te maken hebben  

• helpt fysieke aantrekkelijkheid attitudes veranderen?  

o petitie voor vegetarische maaltijden op de campus 

o aantrekkelijke studenten overtuigen 41% studenten om de petitie te 

tekenen  

o minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32%  

• niet menselijke schoonheid helpt ook 

o mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs enzovoort  
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HET SLAPEND EFFECT → soms is de bron niet (meer) belangrijk  

 
De bron is belangrijk op het moment zelf. Mensen vergeten soms de bron na verloop van 

tijd, maar het effect van de bron was oorspronkelijk wel aanwezig. Mensen zijn meer 

overtuigd door een betrouwbare bron, dan door een onbetrouwbare bron. Als je een paar 

weken verder kijkt zie je dat de effecten van die bron voor een stuk verminderen. De 

overtuiging van de betrouwbare bron is wat gedaald & de onbetrouwbare bron stijgt een 

beetje. Mensen onthouden vooral de informatie en niet wie het gezegd heeft. Er is een 

manier om dit tegen te gaan: na verloop van tijd de bron terug in herinnering brengen.  

 

2.3 DE BOODSCHAP 

 

Informationele strategieën  

• perifere weg: volume is oppervlakkige cue voor juistheid, niet aandachtig zijn is 

hoe meer hoe beter 

• centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is en niet 

redundant, als mensen aandachtig zijn is de lengte niet echt van belang want is 

gemiddelde van argumenten (zwakke argumenten dus beter weglaten) 

 

vb.: niet met een vriendin willen afspreken en dan zeggen ‘ik voel me niet zo goed’, ‘mijn 

fiets is kapot’ en ‘ik ging eigenlijk nog studeren’ 

→ perifere weg, maar als persoon er goed over nadenkt (centrale weg), dan kan je toch 

niet studeren als je u ziek voelt en maakt een kapotte fiets toch niet uit  

 

EFFECT VAN VOLGORDE EN TIJDSTIP  

 
Wanneer neutraal tot een beslissing kunnen komen? Is belangrijk onderzoek geweest 

naar jurysimulaties. Degene die eerst komt kan een primacy voordeel hebben (geen 

concurrentie van andere informatie) & degene die laatst komt kan een voordeel hebben, 

want zit nog het meest recent in hun hoofd. Tijdstip van beslissing is van belang.  
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REACTIES OP ATTITUDE-DESCREPANTE BERICHTEN: 

• Bochner & Insko: te veel discrepantie overtuigt niet = omgekeerde U-relatie 

o weinig afwijken is weinig verandering, want boodschap ligt al niet zo ver 

van de oorspronkelijke boodschap 

o gemiddeld afwijken kan er veel veranderen, is meest werkzaam (U-relatie) 

o veel afwijken, dan gaan mensen afhaken  

• Edwards & Smith: discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en 

produceren meer tegenargumenten  

 

 

EMOTIONELE OPROEPEN: AFSCHRIKKENDE BOODSCHAPPEN  

Afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitude-en 

gedragsverandering indien  

a) mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico (vb.: dit heeft 

betrekking op mij, dit zou mij kunnen overkomen) 

b) men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent te nemen 

tegenmaatregelen  

o men is overtuigd dat men de maatregelen kan uitvoeren en dat ze het 

probleem effectief zullen oplossen  

o men moet een alternatief bieden (vb.: antirookcampagne, ook informatie 

voor hulp en niet enkel shockerende foto’s)  

c) de informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt (dus via de centrale weg) en 

niet volgens de perifere weg (negatieve emoties activeren nadenken over iets) 

→ m.a.w. hulpeloosheid vermijden  

 

 
 

 

EMOTIONELE OPROEPEN: POSITIEVE EMOTIES 

• personen in een goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden  

o voedsel, drank, landschappen, muziek 

o positieve gevoelens activeren de perifere weg  

• drie verklaringen  

1. positieve emoties verzwakken de aandacht voor de boodschap 

2. men is minder op zijn hoede en minder geneigd om nieuwe informatie 

diepgaand te verwerken  

3. men laat de positieve gevoelens niet bederven door kritische bedenkingen  
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2.4 HET PUBLIEK 

 

EFFECT VAN BERICHT IS AFHANKELIJK VAN HET SOORT PUBLIEK  

• algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie  

• behoefte aan cognitie 

o een persoonlijkheidskenmerk dat personen onderscheidt op grond van het 

genoegen dat ze ontlenen aan moeilijke cognitieve activiteiten (tabel 7.4) 

o personen met hoge scores volgen doorgaans de centrale weg en worden 

vooral overtuigd door sterke argumenten  

• zelfsturing 

o gedrag afstemmen op gangbare zelfpresentatie normen in gegeven situatie 

o hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen  

 

INFORMATIE VERSUS IMAGOBERICHTEN  

Reclame voor koffie. Pp met hoge of 

lage zelfsturing. Informatie over de 

koffie of imago (in luxe omgeving 

koffie drinken). Degene die hoog score 

op zelfsturing, willen meer betalen 

voor het product, attitude dus beter.  

 

 

 

 

VERWITTIGEN EN WEERSTAND 

Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is omdat het op 

voorhand argumenten kan bedenken  

• inlichten over het standpunt dat de spreker zal innemen (= cognitief) 

o lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten  

o vaccinatiehypothese: blootstellen aan zwakke variant van de boodschap 

versterkt de verdediging tegen overtuiging  

o voorbeeld: lekken van informatie in de politiek  

• inlichten over de poging tot overtuiging (= motivationeel)  

o lokt een motivationele reactie uit: reactantie  

vb.: zeggen ik ga je proberen te overtuigen over iets waarmee je het 

eigenlijk niet eens bent  

o de theorie die stelt dat personen reageren tegen bedreiging van hun 

vrijheid met demonstratie van hun vrijheid en met verhoogde waardering 

voor de bedreigde alternatieven (negatieve attitude)  

 

3. OVERTUIGEN DOOR HET EIGEN GEDRAG  
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3.1 COGNITIEVE DISSONANTIETHEORIE 

 

Volgens Festinger creëert gedrag dat inconsistent is met onze attitudes cognitieve 

dissonantie: een onaangename psychologische toestand, die opgewekt wordt wanneer 

het eigen gedrag strijdig is met de eigen attitudes, waarden, normen, … . 

 

Personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie te reduceren en te streven 

naar cognitieve consistentie.  

 

Dissonantie kan ontstaan door: 

a) onvoldoende justificatie (rechtvaardiging): uit vrije wil uitvoeren van attitude-

discrepant gedrag voor een inadequate beloning  

b) onvoldoende afschrikking: nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren 

omwille van bedreiging met een milde straf 

 

DISSONANTIEREDUCTIE 

Techniek  Voorbeeld  

Reduceren van waargenomen 

keuzevrijheid 

Ik had geen keuze, dat wijntje was 

speciaal voor mij gekocht 

Wijzigen van gedragsperceptie Ik heb bijna niet gedronken, het was maar 

een half glas 

Toevoegen van consonante cognities Wijn is bijzonder voedzaam 

Minimaliseren van belang van het conflict Het kan me niet schelen dat ik veel drink, 

het leven is kort en de wijn is toch zo 

lekker 

Veranderen van attitude  Ik wil niet minder drinken, ik heb geen 

drankprobleem  

 

 

FESTINGER & CARLSMITH EXPERIMENT 

Fase 1: 

• uitvoeren vervelende 1ste taak gedurende 30 minuten: 12 draadspelen uit een 

bord nemen en terugplaatsen, wegnemen, terugplaatsen, … 

• uitvoeren 2de vervelende taak: 48 vierkante staafjes in een boord ¼ toer draaien, 

opnieuw draaien etc.  

Fase 2: proefleider vraagt om andere deelnemers te vertellen dat de taak interessant is 

• voor 1 $: onvoldoende justificatie – hoge dissonantie 

• voor 20 $: meer dan voldoende justificatie – lage dissonantie 

• controle conditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie 

 

Afhankelijke variabele: beoordeling van de 

vervelende taak 

 

Niet moeten liegen, vonden de taak saai. Moeten 

liegen voor 20$ ook nog saai, maar iets minder. 

Degene die hebben gelogen voor 1$ vonden de taak 

ineens leuk. In deze conditie was het niet makkelijk 

om te verantwoorden dat je hebt gelogen voor 

ocharme 1$. Manier om dit onaangenaam gevoel weg 

te nemen, jezelf wijsmaken dat de taak wel leuk was.  
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ARONSON & CARLSMITH EXPERIMENT: ONVOLDOENDE AFSCHRIKKING  

• nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van bedreiging met 

een milde straf 

• kinderen worden gevraagd niet te spelen met aantrekkelijke speelgoed 

o onder bedreiging met milde straf – onvoldoende afschrikking – kleine druk 

– hoge dissonantie 

o onder sterke bedreiging met straf – voldoende afschrikking – grote druk – 

lage dissonantie 

o controle conditie 

• meting attitude t.o.v. verboden speelgoed 

o milde bedreiging: devaluatie v/h speelgoed (vonden het niet meer zo leuk) 

o sterke bedreiging: geen attitudewijziging  

• effect was blijvend, tip is dus er proberen voor te zorgen dat iemand het gedrag 

niet stelt onder milde dreiging, want dan zal de attitude blijvend veranderen 

 

3.2 TOEPASSINGEN VAN DISSONANTIETHEORIE OP INSPANNINGEN EN 

KEUZES 

 

ARONSON & MILLS EXPERIMENT 

Veel middelen (geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch 

niet zo denderend is, creëert dissonantie omwille van de discrepantie tussen de 

inspanning en het resultaat.  

• subjecten worden gevraagd een obscene tekst publiek voor te lezen om te mogen 

deelnemen aan een discussiegroep over seksualiteit 

o tekst met weinig expliciete seksuele termen: milde initiatie – beperkte 

inspanning – lage dissonantie = weinig inspanning moeten doen 

o tekst met veel obscene termen: strenge initiatie – grote inspanning – hoge 

dissonantie = veel inspanning hebben moeten doen  

• beoordeling van een tape geregistreerde discussiegroep over seksueel gedrag bij 

lagere diersoorten (is saai) 

o milde initiatie: weinig belangstelling voor de discussiegroep 

o strenge initiatie: grote belangstelling voor de discussie  

• idem met dopen: veel inspanning moeten doen, is groep leuker vinden  

 

BERHM EXPERIMENT 

Wanneer we moeten kiezen tussen twee even (on)aantrekkelijke opties, gaan we 

naderhand de gekozen optie meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben.  

• participanten worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster, klokradio, 

koffiemachine, etc.) te beoordelen  

• na de beoordeling mogen ze een v/d producten uitkiezen als beloning  

o kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol beoordeeld 

hadden: hoge dissonantie 

o kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden: lage 

dissonantie tussen gekozen en verworpen optie 

• opnieuw beoordelen van producten na de keuze 

o hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe, gekozen 

optie wordt aantrekkelijker 

o lage dissonantie: weinig attitudeverandering  

• attitudes zijn veranderd door het eigen gedrag  
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3.3 RANDCONDITIES VAN DISSONANTIETHEORIE (ZIE BOEK) 

 

“Regels” voor het optreden van cognitieve dissonantie: 

 
 

ONSCHADELIJKE INCONSISTENTIE 

Regels kloppen niet helemaal. Gewoon 

op papier opschrijven en dan 

weggooien. Vonden azijn drankje toch 

lekkerder. Hier is geen negatieve 

consequentie.  

 

 

 

 

 

 

3.4 ALTERNATIEVE WEGEN TOT ZELFOVERTUIGING  

 
ZELFPERCEPTIETHEORIE 

• attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de condities 

(justificatie) waarond het gesteld wordt 

 
IMPRESSIEMANAGEMENT 

• niet het motief om consistent te zijn drijft ons maar het motief om consistent te 

lijken voor anderen  

 
ZELFBEVESTIGING  

• attitude-discrepant gedrag een bedreiging vormt van het zelfconcept: schuld, 

hypocriet, oneerlijk  

• indien het beschadigde zelf kan hersteld worden, treedt geen dissonantie op (vb.: 

1$ weggeven) 

 

Vergelijking alternatieven: 
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4. RECLAME EN VOORLICHTING  

 

Heeft reclame een impact op ons?  

• reclames voor nieuwe producten leidt in 60% van de gevallen tot een stijging in 

de verkoopcijfers 

• bestaande producten en gevestigde merken: stijging in 46% van de gevallen  

• het verschil in de verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden 

en diegenen die niet blootgesteld werden, was niet minder dan 21% 

 

4.1 SUBLIMINALE BEÏNVLOEDING 

 

Verborgen boodschappen die slechts enkele milliseconden duren  

vb.: subliminale boodschappen in rockmuziek  

 

Duits of Franse achtergrondmuziek in wijnafdeling op alternerende dagen bevordert 

verkoop van Duitse (83%) of Franse (65%) wijn.  

 

GEBRUIK SUBLIMINALE PRIMING IN POLITIEKE CAMPAGNES? 

Video Bush campagne 

• study 1: RATS: subliminaal aangeboden voor ‘onbekende politicus’ = negatievere 

evaluaties 

• study 2: Clinton (= positef) subliminaal aangeboden voor foto van andere 

democratische kandidaat → positievere evaluaties bij onbesliste kandidaten  

 

ROL VAN MOTIVATIE 

Strahan et al.: effect van subliminale boodschap is 

afhankelijk van de motivatie 

• dorstige studenten nemen deel aan een 

‘marketingonderzoek’, sommigen kregen 

water, maar andere niet, vervolgens voerden 

ze op de computer een test uit, waarin 

subliminaal aangeboden stimuli verwerkt 

werden die neutraal of dorstverwant (‘dorst, 

‘droog’) waren, daarna proefden de 

deelnemers drankjes 

• dorstverwante stimuli leiden tot meer 

drankconsumptie tijdens een proeverij, maar 

enkel bij dorstige studenten  

 

Je kan er niet voor zorgen dat mensen iets gaan doen als ze iets niet willen doen met een 

subliminale prime. Een subliminale prime geeft enkel een duwtje in de rug van de 

mensen die het sowieso al gingen doen. De mensen gingen bijvoorbeeld al wijn kopen, 

de studenten hadden al dorst, … . 

 

KORTE VERSUS LANGE TERMIJN 

• zelfhulpcassettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed 

(Greenwald) 

• effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, maar subliminale berichten hebben 

geen effect op lange termijn 
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4.2 STEREOTYPEN  

 

Media en cultuur werken (onbedoeld) geslachtsstereotypering in de hand. Reclames, TV-

shows, kinderboeken en muziekvideo’s primen ons met geslachtsstereotypen.  

 

Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen zowel mannen 

(Rudman & Borgida, 1995) als vrouwen (Geis et al.: 1984) ‘stereotype-congruent 

gedrag’.  

 
ONDERZOEK RUDMAN EN BORGIDA: 

• mannelijke studenten zagen ofwel een seksistische ofwel een neutrale 

televisiereclame voor een gelijkaardig product 

• daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen  

• deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers beoordeeld 

• mannen die een seksistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indices 

van ‘geseksualiseerd gedrag’ 

 

Opmerking: na het zien van de seksistische 

video, was men wel meer geneigd om de 

sollicitante aan te nemen en een hoger loon 

te betalen.  

 

 

 

 

 
ONDERZOEK GEIS ET AL.: 

• vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots 

o stereotype beeld: vrouw aan de haard of verleidelijk  

o omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk  

• in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien 

verminderd zelfvertrouwen, zelfstandigheid en loopbaanaspiraties (essay “10 

years from now”) 

 

De attitudes zitten al in het hoofd, de stereotype reclame activeert enkel een associatie 

die al aanwezig is.  

 

Face-ism: de mate waarin gefocust wordt op het gezicht in een 

afbeelding, de proportie van de foto die wordt ingenomen door het hoofd 

• afstand tussen top hoofd en kin & afstand hoofd en laagst 

zichtbare deel van lichaam  

• mannelijke gezichten worden in de media groter en meer 

prominent getoond 

• wereldwijd bekeken in verschillende landen over verschillende studies & mannen 

score hoger op face-ism (enkel hoofd afgebeeld)  

• zelfs klassieke portretten en tekeningen gemaakt door studenten aan de academie 

vertonen dit effect (naar kunstacademies gegaan en gezegd ‘teken een man en 

teken een vrouw’) 

• reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen, terwijl bij vrouwen vooral 

aandacht is voor het lichaam 
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• why bother?: prominentie van gezicht kan indruk van dominantie geven: hoe 

dominanter het hoofd in beeld komt, hoe dominanter iemand wordt gepercipieerd   

 

EVOLUTIES IN RECLAME EN MEDIA?  

• overduidelijke stereotypes zijn verminderd (e.g. Mager, Helgeson, 2011), zeker in 

meer ‘stereotype culturen’: toename contra-stereotype reclame (Landreth & 

Zotos, 2016) 

• opkomst van ‘femvertizing’: reclame die appelleert aan ‘empowerment of women’ 

• opvallend weinig aandacht en onderzoek naar negatieve gevolgen van stereotype, 

normatieve of denigrerende reclame op mannen (zie Gulas, McKeage, 

Weimberger, 2010 ; Zayer & Coleman, 2014) 

• “vrouwen zijn kwetsbaar voor negatieve effecten van stereotype/normatieve 

reclame, mannen zijn immuun” 

 

4.3 CULTURELE VERSCHILLEN  

 

Advertenties in individualistische culturen richten zich op 

• persoonlijke voordelen en zelfontplooiing  

• unieke van de persoon  

• zich onderscheiden van de rest en competitie 

 

Advertenties in collectivistische culturen richten zich op 

• integriteit 

• welzijn en prestaties van de ingroep (familie)  

 

Beklemtonen van het zelf of groep/relaties 
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H11: DE SOCIAAL-

PSYCHOLOGISCHE BASIS VAN 

GROEPEN  
1. KENMERKEN VAN GROEPEN (ZELFSTUDIE) 

 

Groep: een groep wordt gewoonlijk omschreven als een verzameling personen die 

minstens één van de volgende karakteristieken bezitten: 

1. directe interacties met elkaar 

2. gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische 

groep 

3. een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot 

 

Collectief: mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale 

directe interactie.  

 

Entitativiteit en sociale integratie.  

 

1.1 BASISFUNCTIES VAN GROEPEN  

 

Waarom?  

• affiliatiebehoefte: de nood om ergens toe te horen en die is typisch humaan 

(iedereen heeft het: wel ook verschillend in welke mate per persoon), een 

algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante interpersoonlijke 

relaties op te bouwen en in stand te houden  

• evolutionair perspectief: moesten groepen niet bestaan, dan zou de menselijke 

soort zijn uitgestorven 

 

Groepen zijn een medium voor samenwerking  

• sociale interdependentie  

 

Het beste en het slechtste: groepen halen het beste in mensen naar boven, maar kunnen 

ook het slechtste in mensen naar boven halen. Individuen alleen realiseren niet zo veel, 

maar maken ook niet zo veel kapot.  

 

1.2 DE GROEP ALS VEILIGE HAVEN  

 

Vooral in stressrijke situaties ervaart men een sterke nood om bij anderen te zijn.  

 

Externe bedreiging (vb.: om elektroshocks te krijgen) wekt angst op en motiveert om 

contact te zoeken met anderen die dezelfde bedreiging ervaren.  
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Personen die voor een bedreiging staan, anderen opzoeken om duidelijkheid te scheppen 

over het gevaar waarin ze verkeren.  

 

1.3 GROEPSGROOTTE 

 

Dunbar’s number: de maximale groepsgrootte hangt samen met de cognitieve 

bekwaamheden waarover men beschikt.  

• neocortexratio: gevolg van sociale organisatie 

• vergelijking soorten  

• de mens kan 150 betekenisvolle relaties aan 

 

1.4 GROEPSTERRITORIUM 

 

Territoria: specifieke gebieden die door een individu of een groep opgeëist, gemarkeerd 

en verdedigd worden tegen indringing van anderen.  

 

Men heeft de neiging om territoria te respecteren. Cf. tonnen versus mensen.  

 

Hoge densiteit: experimenten bij ratten toonden aan dat bij hogere densiteit er meer 

disfunctioneel gedrag en minder functioneel gedrag optrad.  

 

Het Sealab programma  

Mensen moesten op de bodem van een duikboot heel 

veel tijd samen doorbrengen. Hedendaagse variant van: 

lockdown. Wie matcht met wie? Hoe kleine ruimte zo 

inrichten dat het tot het tot psychische veiligheid leidt? 

Resultaten: iedereen moet een eigen territorium, plekje 

hebben. Plekje mag zo klein mogelijk zijn. 

 

 

 

 

2. GROEPSSTRUCTUUR 

2.1 NORMEN EN ROLLEN  

 

Groepsnormen beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden. Normen 

duiden gedragsrichting aan, ze reguleren het gedrag.  

• vb.: studenten veel drankverbruik, punckgroep bepaalde kledij, …  

• iemand evalueren als lid van de groep o.b.v. gedrag  

 

Groepsnormen hebben een prescriptieve descriptieve component 

• prescriptief: ‘wat zou moeten’, meer evaluatief geladen  

vb.: punker niet met kostuum rondlopen, want staat voor establishment en daar 

zijn zij tegen  

• descriptief: ‘wat is’ 
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Zie MacNeil en Sherif (1976):  

• lichtpunt op de muur projecteren en illusie dat het punt een beetje beweegt 

• handlanger zegt dat afstand heel groot is, gekeken naar waar de consensus gaat 

• resultaat: afstand veel hoger in geschat & als je de handlanger er uit haalt dan 

vinden mensen dit nog altijd & als je de oorspronkelijke groepsleden één voor één 

vervangt dan vinden ze dit nog altijd, duurt heel lang voordat het terug op de 

oorspronkelijke afstand komt bij normale groepen  

• normen hebben de neiging om te blijven = sticky norms  

 

Groepsrollen: zijn de verzameling verwachte gedragingen vanwege groepsleden. Er zijn 

instrumentele en expressieve rollen (Bales!, 1950: als eerste bekeken hoe groepsrollen 

ontwikkelen, doel om meisjes en jongens groepen te vergelijken en zien hoe ze zich 

gedragen in mixed groepen). 

• instrumentele: gericht op bereiken van doelstellingen, woordvoerder 

• expressieve: emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, 

groepscohesie 

• zie boek voor codeerschema om groepen in te delen in instrumentele en 

expressieve groepen → logisch mannen versus vrouwen opgedeeld in 

instrumentele versus expressieve  

• in mixed groepen gaan vrouwen eerder vrouwstereotype rollen opnemen en 

mannen eerder manstereotype rollen  

• effecten van status, diffuse statuskenmerken: taken niet aan mensen geven o.b.v. 

categorie, maar o.b.v. bekwaamheden 

• rolambiguïteit: niet goed weten wat jouw rol in een groep is, effecten op prestatie 

en stress 

• vrouwen letten meer op voor elkaar zorgen, ze zouden dus beter met elkaar 

moeten overeenkomen 

 

2.2 DE AFFECTIEVE STRUCTUUR VAN DE GROEP 

 

Cohesie:  

• de neiging van groesleden om elkaars gezelschap op te zoeken en als groep 

bijeen te zijn en te blijven  

• vele manipulaties en metingen van het concept, er zit een tweeledigheid aan het 

concept: ik voel me aangetrokken tot anderen groepsleden (= interpersoonlijke 

attractie) vs. ik ben aangetrokken door de groep in het geheel  

• aantrekking tot anderen, groep als geheel of beide?  

• moeilijk om op deze manier kennis op te bouwen  

 

Samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door:  

• aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis 

• engagement en betrokkenheid bij primaire taken  

• aantal en intensiteit van de interacties 

• effect van externe krachten: bedreiging, gevaar (vb.: rally around the flag) 

 

Effecten van cohesie 

• positieve gevolgen cohesie 

o minder verloop, minder absentie  

• mogelijke negatieve gevolgen cohesie (cohesie vooral gekend hierdoor) 
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o remt creativiteit 

o bevordert conformiteit 

o verwerping van dissidente opvattingen  

• sterkte verband cohesie en productiviteit 

o omgekeerd effect ook belangrijk (Mullen en Copper, 1994): meta-analyse 

van verband, het verband bestaat, maar ook omgekeerd dus productiviteit 

zorgt ook voor cohesie  

o voor taken die inter-afhankelijk zijn (complementariteit)  

• richting verband cohesie en productiviteit 

o afhankelijk van groepsnormen (defectieve normen versus pro-

productiviteitsnormen)  

 

Effecten van cohesie zijn vaak negatief, maar zijn ook afhankelijk van de normen en de 

inter-afhankelijkheid van de taak.  

 

2.3 DE COMMUNICATIESTRUCTUUR 

 

Communicatienetwerken zijn patronen van informatietransmissie en uitwisseling tussen 

groepsleden. Wie met wie communiceert en wie met wie kan communiceren. Vroeger via 

brievenbussen papiertjes doorgeven. Op deze manier paradigma ontstaan.  

 

Centralisatie: iemand die perifeer stond, kon maar in één brievenbusje iets steken, 

bijvoorbeeld A. Iemand die centraal staat kan in veel brievenbusjes iets steken, 

bijvoorbeeld C. Hoe meer perifeer in het netwerk zitten, hoe meer buitengesloten van de 

groep voelen. Zij zijn het minst tevreden. Gedecentraliseerd: iedereen kan met iedereen 

spreken, alle brievenbusjes staan open.  

 

Taakcomplexiteit: hoe complexere de taak hoe meer voorkeur voor gedecentraliseerd, 

hoe eenvoudiger de taak hoe meer voorkeur voor sterk gecentraliseerd → als het 

eenvoudig is brengt het niet op om met iedereen te communiceren en discussiëren, 

wanneer het moeilijk is wel  

 

Hiërarchische structuren: niet horizontaal, maar verticaal, hoe gaat de informatie van 

boven naar beneden?  

• opwaartse communicatie minder frequent en gecontroleerd  

• slecht nieuws gaat moeilijk opwaarts cf. Nasa  
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2.4 GROEPSSAMENSTELLING EN DIVERSITEIT 

 

Groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de 

groepsleden gecombineerd worden. → de goede man/vrouw op de goede plaats 

 

Formule: som bekwaamheden → groepsprestatie. De individuele talenten van 

groepsleden is de beste predictor voor groepsprestatie. Je zou deze gewoon kunnen 

optellen. Taakgericht en sociaal-emotioneel. 

 

Taakgerichte diversiteit 

• voordelen: mix van bekwaamheden en van gezichtspunten  

• nadelen: conflict, allemaal mensen die heel goed zijn in iets samen zetten werkt 

niet altijd goed (i.t.t. formule), want willen allemaal in de schijnwerpers staan, 

wat voor conflict zorgt  

 

Het estafetteteam bestaande uit een schildpad, paard, konijn en jaguar. Lijkt alsof de 

schildpad er niet tussen hoort. Wil niet zeggen dat als je de bekwaamheden hebt, dat het 

perse tot goede prestaties leidt, dit komt door conflict. Samen geniaal, maar ook ego’s 

die in de weg staan. M.a.w. conflict iets waar je rekening mee moet houden in taak 

bekwamen groepen.  

 

Categoriale diversiteit 

• twee gezichtspunten op categoriale diversiteit 

o normatief: groepen moeten divers worden samengesteld omdat ze zo de 

samenleving presenteren  

o gemengde groepen doen het beter → kan je vragen bij stellen  

• categoriale diversiteit en bekwaamheden?  

o toch dikwijls geponeerd als een wenselijk kenmerk, vanwege ‘diverse 

gezichtspunten’ 

• problemen 

o diffuus statuskenmerk 

o similariteit-attractie: hoe meer mensen op elkaar lijken, hoe liever ze 

elkaar hebben & etnisch-culturele achtergrond vormt hier geen 

uitzondering op (= kliek vorming of segregatie krijgen en dit heeft een 

negatief effect op groepsprestaties)  

o dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekvorming 

 

Opmerking: Deze groepen worden in labo ad hoc samengesteld waardoor je homogene 

en diverse groepen hebt. Je ziet dan dat diverse groepen het moeilijker hebben en 

homogene groepen beter presteren, maar wat zegt dat over de werkelijke wereld?  

 

Watson, Kumar & Michaelson (1993): prestaties gemeten om de maand 

 

Op tijdstip 1 doen homogene groepen 

het beter, maar na een tijdje vlakt dit 

ui. Een diverse groep meer de tijd geven 

om op elkaar ingespeeld te geraken.  
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Diverse groepen werken best als ze zichzelf niet zien in termen van diversiteit. Hoe meer 

je rekening houdt met categoriale diversiteit, hoe meer het groepsgebeuren verstoord 

wordt. Niet al te veel ingaan op diversiteit zelf en roepen hoe divers je groep is & dit 

blijkt de beste manier op samen te werken.  

 

3. MACHT EN LEIDERSCHAP 

3.1 MACHT 

 

Macht: de asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties, macht 

kan eveneens een impact hebben op het individu. 

 

Er zit een soort gradiënt in de tabel. Hoe meer naar beneden hoe dieper de macht 

geworteld zit.  

Beloningsmacht De machthebber kan een ondergeschikte belonen. De leider 

moet het gedrag gaan monitoren, m.a.w. zien of de persoon 

het gedrag uitvoert, want anders niet belonen. 

Bestraffingsmacht De machthebber kan een ondergeschikte bestraffen. De 

leider moet het gedrag gaan monitoren, m.a.w. zien of de 

persoon het gedrag uitvoert, want anders niet straffen. 

Legitieme macht De machthebber heeft de bevoegdheid om een 

ondergeschikte een bepaald gedrag voor te schrijven. Je 

hoeft niet hele tijd te gaan ‘screenen’.  

Referentiemacht De machthebber heeft macht over een ondergeschikte 

omdat die zich met de machthebber identificeert. 

Deskundigheidsmacht De machthebber heeft macht over een ondergeschikte 

omdat de ondergeschikte de machthebber kennis en 

deskundigheid toeschrijft 

Informatiemacht De machthebber heeft macht over een ondergeschikte 

wanneer de machthebber over goede argumenten beschikt 

die de ondergeschikte overtuigen. De inhoud van de 

communicatie centraal. Een voorbeeld is hiervan Marx: hij 

was al dood toen ze het systeem probeerde in te voeren, 

zijn ideeën leefde voort in de geest van de mensen. Is 

breedste machtsbasis die er is.  

 

Corrumpeert macht? Kipnis: mensen worden door macht oneerlijk en corrupt. Is dit waar 

volgens psychologisch onderzoek?  

 

Macht heeft inderdaad invloed op individuen. Er zijn dus effecten en vaak zijn deze 

effecten negatief, maar macht maakt mensen niet per definitie corrupt en onethisch. 

Macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer 

slechte gedragingen stellen en goede mensen ‘beter’ worden. Macht is een releaser van 

individuele kenmerken.  

 

Cf. DeCelles, onderzoek naar morele identiteit. Vind je moraliteit een belangrijk deel van 

uw zelfconcept? Als dit zo is en je krijgt macht, dan doe je meer goede dingen. Mensen 

die deze morele identiteit niet hebben, gaan vaker immorele zaken doen als ze macht 

krijgen én onder druk staan. Leiders handelen vaker immoreel. 

 

Macht versus leiderschap: leiderschap is geen macht over mensen, leiderschap handelt 

over macht met mensen, over de wederkerige relatie tussen leider en volger.  
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3.2 KLASSIEKE LEIDERSCHAPSBENADERINGEN  

 

Trait modellen: geschiedenis is bepaald door bepaalde grote figuren, als deze niet 

bestaan hadden, dan zou het leven nu er anders uitgezien hebben. Zij hebben de 

geschiedenis vorm gegeven. Cf. grote figuren theorie 

 

State modellen: afhankelijk van de behoeften van de groep/maatschappij, wordt er een 

soort leider op geplakt. vb.: na 9/11 nood aan sterke leider en dus Bush er op geplakt  

 

Contingentiemodellen van leiderschap: de geschiktheid v/e leider hangt af van wie hij 

is en de situatie, dit noemen we contingentiemodellen 

vb.: Feidler: de effectiviteit van taak of relatiegericht leiderschap hangt af van de mate 

aan situationele controle   

 

3.3 DYNAMISCHE MODELLEN VAN LEIDERSCHAP 

 

Hollander: leiderschap gekenmerkt door sociale uitwisseling, door wederzijdse 

beïnvloeding tussen leider en ondergeschikten. Leider heeft invloed op volgelingen, maar 

volgelingen hebben ook invloed op de leider.  

 

Twee belangrijke types van leider-volger stijlen: 

 

1. Transactioneel leiderschap (= soort zakelijk leiderschap) 

• leider formuleert duidelijke doelstellingen, biedt concrete beloningen en hulp in 

ruil voor de verwachte arbeidsprestaties, is een soort van contract en degene die 

het contact nakomen worden beloond → de leider hangt af v/d ondergeschikten  

• transactioneel leiderschap berust op de bereidheid en bekwaamheid van de leider 

om de ondergeschikten te belonen die hun ‘contract’ nakomen en diegene terecht 

te wijzen die dit niet doen  

 

2. Transformationeel leiderschap: zorgt er voor dat de motivatie van een volgeling 

transformeert van een eigenbelang naar een groepsbelang.  

vb.: Nelson Mandela, Linconn, Gandi, Hitler (pseudo-transformationeel leiderschap: heeft 

de skills, maar gebruikt de groep alleen maar voor zichzelf), …  
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3.4 TOXISCH LEIDERSCHAP 

 

Corruptie, sabotage en manipulatie, alsook onethische, illegale en criminele gedragingen, 

behoren tot het repertorium van toxische leiders (Lipman-Blumen, 2005).  

 

De groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes. De meerderheid van de 

groepsleden beschouwt hen als arrogant, egoïstisch, hardnekkig en enggeestig, maar 

toch doet niemand er iets tegen. De persoon groeit in de rol en het wordt stap voor stap 

erger & hierdoor wordt de toxische leider niet tegen gehouden.  

 

Bad personality, toxic followers: 

 

 
 

Persoonlijkheid van de leider: de zogenaamde Dark Triad traits (drie kenmerken die 

mensen bad to the bone maken): narcisme, machiavellisme (= manipulatieve oriëntatie) 

en psychopathie  

 

Volgertypes 

• samenzweerders: doen mee met de leider om eigen ambities waar te maken, 

proberen een graantje mee te pikken en delen het wereldbeeld v/d toxische leider 

(is een minderheid) 

• conformisten: laten de leider betijen uit angst (is de grote meerderheid) 

 

Beide type volgers laten de leider bezig. Deze volgers centraal om te kunnen spreken van 

een toxische leider.  

 

Media 

o studie: 200 managers werden onderzocht voor de studie en 4% van hen leek 

zwaar psychopathische trekjes te hebben. In vergelijking: dat is slechts 1% bij de 

rest van de bevolking. Ze kunnen wel zeer charmant zijn en vooral ook 

manipulatief, twee eigenschappen die je in een werksituatie zelden windeieren 

o bij VW heerst angstklimaat zoals in Noord-Korea 

o Ugent wankelt: na financiële kater ook angstcultuur aangeklaagd 
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3.5 BESLISSINGEN VAN DE LEIDER 

 

Eén van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de 

verdeling van uitkomsten. Deze beslissingen variëren in: 

• distributieve rechtvaardigheid: eerlijke verdeling van materiële uitkomsten? 

krijgt iedereen waar hij recht op heeft?   

• procedure rechtvaardigheid: eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te 

komen? zijn de regels van goede besluitvorming gevolgd?  

 

Bij lage distributieve rechtvaardigheid, wordt procedurele rechtvaardigheid heel 

belangrijk. De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de beslissing 

als distributief oneerlijk wordt ervaren.  

 

Bijvoorbeeld voor een examen goed u best gedaan, maar toch een buis. Twee opties. 

Optie A: slechts vragen uit één hoofdstuk. Optie B: examen was representatief voor alle 

hoofdstukken. Het gevoel in beide situaties is anders, ondanks dat de out come in beide 

gevallen de out come hetzelfde is.  

 

Procedurele eerlijkheid: criteria  

→ het gaat vooral procescontrole en minder over beslissingscontrole 

 
 

Procedurele eerlijkheid: bevindingen  

Gevolgen procedurele eerlijkheid (PE) 

• hoge PE bevordert coöperatie, extra rolgedrag (allerlei soorten coöperatieve 

gedragingen die oorspronkelijk niet uw rol zijn), interpersoonlijke relaties  

• lage PE leidt tot boosheid en frustratie, bevordert negatieve, counter productieve 

gedragingen (vb.: ziek melden wanneer je niet ziek bent) 

 

Theoretische modellen van PE 

• relationele modellen: PE heeft signaalwaarde voor reputatie en inclusie 

• onzekerheidsreductie: PE zorgt ervoor dat we meer zeker zijn dat de leider ons 

positief evalueert, dat de taak goed afgehandeld werd, etc. 

 

Eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te 

doen.  
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4. DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE GROEPEN  

 

De aanwezigheid van andere groepen (zogenaamde uitgroepen) heeft gevolgen voor de 

groep (de zogenaamde ingroep) zelf. Belang van sociale identiteit (in tegenstelling tot 

persoonlijke identiteit). Een andere groep klikt de sociale identiteit aan.  

 

4.1 IMPACT OP GROEPSGEDRAG 

 

Sociale identiteit: is flexibel, treedt op de voorgrond in een welbepaalde context (vb.: 

voetbalsupporters). 

 

Er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf kijkt. Cf. ‘Europeaan’ heeft een 

andere inkleuring voor en tijdens de toetredingsbesprekingen met Turkije (vb.: aspect 

van Christelijkheid werd ineens belangrijk). Sociale identiteit is niet fixed & wordt in een 

bepaalde context aangeklikt.  

 

Op basis van de sociale identiteit is men bereid om beter zijn best te doen. Cf. 

experiment van James & Greenberg (1989). 

 

James & Greenberg (1989) 

Prestatiemaat op de y-as. Men 

heeft gezegd in de 

vergelijkingsconditie dat er een 

vergelijking plaats vond tussen 

Universiteiten. Je zal meer uw 

best doen als de groep 

opvallend gemaakt wordt (vb.: 

lokaal zitten met de kleuren van 

Ugent en balpennen van Ugent).  

 

 

 

 

 

4.2 IMPACT OP LEIDERSCHAP 

 

Groepsprototypische positie: de positie die de verschillen tussen de groepen en de 

gelijkenissen binnen de groep maximaliseert.  

• dit is dus NIET de meest extreme positie! m.a.w. het is niet de meest extreme 

persoon (vb.: hooligan), maar wel een persoon die negatief staat tegen de andere 

voetbalploeg → zowel de persoon die ver van de andere groep staat, maar dicht 

bij de eigen groep (meeste voetbalsupporters zijn geen hooligans) 

• leiders die dicht staan bij deze positie ‘incarneren’ de groepsnormen en hebben 

het meeste invloed 

• leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven  

 

Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit 

werken, maar actief het begrip van ‘wie we zijn’ vormgegeven. 
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4.3 CONFLICTESCALATIE 

 

Individuen kunnen in conflict treden met elkaar, maar bij groepen is dit 100x erger. 

Groepen brengt het beste en slechtste in mensen naar boven. Conflictescalatie is een 

voorbeeld van het slechtste wat groepen kunnen doen.  

 

Conflictspiraal: gedrag van ene groep veroorzaakt vergelding door andere en het 

conflict escaleert.  

 

Groepsdynamische factoren  

Intergroep publiek goed dilemma: het gaat om een gemeenschappelijk goed v/d 

groep, bijvoorbeeld een soort spaarpot en individuele leden kunnen hier hun geld in 

steken, hoe meer in de pot hoe meer geld terug krijgen & wanneer er een andere groep 

is gaan zij dat veel meer doen, de aanwezig van een andere groep leidt tot meer 

coöperatie en zeker in een competitieve context  

• keuze tussen intergroep coöperatie of competitie 

• meer intragroep coöperatie bij intergroepcompetitie en omgekeerd  

 

Andere groepsprocessen  

• groepspolarisatie veroorzaakt extremere attitudes en opinies van de groepsleden  

• verstrikking met het oog op het rechtvaardigen van de al geleverde inspanningen 

door het mobiliseren van extra middelen  

• factoren die de conformiteitdruk verhogen, zoals groepscohesie en groepsdenken, 

onderdrukken de oppositie van individuele groepsleden tegen de toenemende 

agressieve positie van de groep 

 

Onvermogen tot complex denken, vertekende percepties (veel meer dan bij individuen) 

Integratieve complexiteit: ingewikkeldheid waarmee je naar een bepaald thema kijkt, 

je kan het bijvoorbeeld bekijken als wij vs. zij waarbij de belangen tegenover elkaar 

staan of als een probleem bekijken met meerdere dimensies  

• differentiatie tussen relevante perspectieven  rekening houden met slechts een 

standpunt 

• integratie in een coherente positie 

• integratieve complexiteit ‘voorspelt’ vijandelijkheden: integratieve complexiteit 

daalt dan: voordat een land wordt aangevallen vaak heel simpel voorgesteld & 

landen die aangevallen gaan worden proberen complexiteit in het debat te duwen  

 

Sociaal-emotionele processen die van de uitgroep een baarlijke duivel maken  

• wat we in de vijand zien, ziet deze in ons: de negatieve percepties die we over 

anderen hebben, hebben andere ook over ons, het vijandsbeeld wordt ook op ons 

toegepast  

• ‘vijandige media fenomeen’ (Vallone, 1985): het idee dat media altijd in ons 

nadeel berichtgeven, studie: berichten laten beoordelen door beide groepen die 

aan de andere kant van het conflict stonden en beide groepen vonden dat de 

media in hun nadeel rapporteerde  

• groepsdenken  

• infrahumanisatie en dehumanisatie: ultieme vorm van conflict vb.: genocide  

 

WOII: jodenvervolging  
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Dehumanisatie is rechtvaardiging van geweld vb.: ratten dus die ‘mogen’ uitgeroeid 

worden, want het zijn zogezegd maar ratten. Zo’n zaken krijg je niet bij individuen. Dit is 

typisch voor groepen.  

 

SLOTWOORD 

 

In een groep vormen we gemeenschappen, bundelen we krachten en delen we succes. 

Door de geschiedenis heen hebben groepen de mens betere overlevings- en 

voortplantingskansen geschonken.  

 

Aan de andere kant zijn er ook keerzijden aan groepen. Groepen zetten hun leden soms 

aan tot discriminatie en leiden tot conflictescalatie. Groepen zijn jammer genoeg ook een 

medium waarin slechte mensen de macht grijpen en anderen in een heus angstklimaat 

terroriseren.  
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H12: GROEPSPRESTATIES 
1. COLLECTIEVE PROCESSEN  

 

Onderscheidt tussen een groep en een collectief is de sociale integratie van mensen.  

 

Groep: een groep wordt gewoonlijk omschreven als een set patronen die minstens één 

van de volgende karakteristieken bezitten: 

1. directe interacties met elkaar 

2. gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische 

groep 

3. een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot 

 

Wanneer aan deze kenmerken voldaan, dan wordt je een groep. Groepen zijn sociaal 

geïntegreerd. Hoe meer voldaan aan de kenmerken, hoe meer sociaal geïntegreerd. 

Volgens Alain Van Hiel zijn groepen ‘consensusmachines’ → zorgen er voor dat op het 

einde iedereen hetzelfde denkt.  

 

Collectief: mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale 

directe interactie.  

 

1.1 SOCIAAL FACILITATIE: ALS ANDEREN ONS OPWINDEN  

 

Triplett (1897-1898): oudste onderzoek over collectieven  

• kijken naar hoe collectieve presteren en begrip sociale facilitatie uitgevonden  

• wielrenners alleen of per koppel: viel hem op dat ze sneller reden in groep dan 

wanneer ze alleen fietste = observatie  

• kinderen – vislijn oprollen 

o observatie omgezet in experimentele context 

o vislijn oprollen was toen iets ‘alledaags’ wat iedereen kon  

o kinderen die alleen werken, werken die trager dan kinderen die samen 

werken? → resultaten conform met wat Triplett dacht (sociale facilitatie) 

 

Verder onderzoek: gemengde resultaten. De ene keer kwam het uit, maar de andere 

keer weer niet. Onderzoekslijn viel een beetje stil naar dit onderwerp, tot Zajonc.  

 

Zajonc’s theorie: het hangt of van de gemakkelijkheid van de taak, wanneer de taak 

makkelijk is (vb.: vislijn van Triplett) dan presteren ze beter in een collectief en wanneer 

de taak moeilijk is, dan vind je het omgekeerde effect  

• de loutere aanwezigheid → diffuse arousal 

• deze verhoogde arousal → dominante response 

• de kwaliteit van de prestatie is afhankelijk v/h type taak 

o eenvoudige taak: dominante response = juiste  

→ meer prestatie in groep: sociale facilitatie effect  

o complexe taak: dominante = foutieve → minder prestatie in groep: 

negatieve sociale facilitatie effect 
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Onderzoek toen gebruikte allerlei taken door elkaar, wat er voor zorgde dat ze de ene 

keer het effect vonden en de andere keer weer niet. Verklaring hiervoor is de 

taakmoeilijkheid. Arousal en fysiologische opwinding als een soort van procesvariabelen. 

Zajonc’s theorie wordt bevestigd door onderzoek.  

 

De sociale facilitatietheorie – Zajonc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajonc, Heingartner & Herman (1969) 

Zajonc stelde dat die niet alleen bij 

mensen, maar ook bij dieren zo was. 

Maakte gebruik van kakkerlakken die 

lichtschuw zijn om aan te duiden dat 

het bij alle soorten zo is. Twee 

kartonnen dozen met een buis in. Als je 

ze alleen in een doos zet, kan je meten 

hoe lang ze erover doen om naar de 

andere doos te gaan wanneer je het 

licht in één doos aandoet. Alleen doen 

ze er 40s over, met twee daarentegen 

doen ze er maar 33s over. Bij een simpele taak leidt de aanwezigheid van een anderen 

tot een betere prestatie. Wanneer de taak ingewikkeld is (= doolhof) kan je het 

tegengestelde effect verwachten. Experiment resultaten zijn conform met de theorie. Ook 

met publiek (= doorzichtige buizen en kakkerlakken staan er rond) gelden deze effecten.  

 

Het sociale facilitatie effect bij makkelijke taken is al heel vaak aangetoond bij mensen. 

Meta-analyses tonen een vrij grote effect size aan. Het is een zeer robuust effect. Ook 

empirisch evidentie voor de procesvariabelen (arousal). Het zijn wel allemaal individuele 

prestaties. Co-actie (!!!) = de individueel gemeten prestatie in aanwezigheid van 

anderen. 

 

Drie hypothesen 

1. loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc) 

• alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie effect 

• loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarde 
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2. verwachte evaluatietheorie (Cottrell) 

• verwachting door anderen beoordeeld te worden is essentieel 

• sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect; loutere 

aanwezigheid is niet voldoende  

• onderzoek Cottrell met geblinddoekte deelnemers: effect alleen terug 

gevonden wanneer de deelnemers niet geblinddoekt waren en dus een 

evaluatie van het gedrag konden maken 

3. Distractie-conflict theorie (Baron) 

• aanwezige andere personen leiden de aandacht af en creëren een 

aandachtsconflict (taak versus sociale omgeving) dat de arousal verhoogt 

• sociale stimuli zijn niet noodzakelijk (luide muziek – lichteffecten) 

vb.: bij makkelijke taak wat muziek luisteren leuk, maar muziek luisteren 

tijdens het studeren lukt niet  

• loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie 

 

Vergelijking van de 3 verklaringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 SOCIAAL LIJNTREKKEN: ALS ANDEREN ONS HELPEN  

 

Voorgaande ging over co-actie (individuele prestaties), dit stuk gaat over collectieve 

prestaties. Dit zijn ook prestaties die we doen in de aanwezigheid van anderen, maar hier 

is het één prestatie van de groep; het is een groepsprestatie. Sociale facilitatie: 

individuele prestaties zijn te identificeren. Lijntrekken: samenvoegen van individuele 

prestaties. 

 

Lijntrekken: een vermindering van individuele output voor gemakkelijke taken als gevolg 

van het samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie.  

 

Ringelmann (1880) 

• vb.: als je op een veld zaken gaat oogsten, hoeveel sneller gaat het dan wanneer 

je er telkens één werknemer extra op het veld zet?  

• het gaat over de prestatie van de groep/het collectief 

• output touwtrekken vermindert in groep = additieve taak 

• hoe groter de groep, hoe groter het verlies 

• twee mensen trekken misschien 100 kg, maar 3 mensen trekken geen 150 kg  
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Latané (1979): geluidsproductie van juichen en klappen 

in groep wordt geringer wanneer de groep groter wordt. 

De totale productie zal wel omhoog gaan, maar niet 

zoals je verwacht volgens de individuele 

bekwaamheden. 

 

Sociaal lijntrekken: motivatieverliezen  

De verliezen kunnen aan twee soorten oorzaken 

toegeschreven worden. Het eerste verlies is 

coördinatieverlies. Bijvoorbeeld bij touwtrekken: de 

maximale uit te oefenen kracht van personen moet 

exact op hetzelfde moment worden uitgevoerd, maar 

zo is dit niet in de praktijk. Het tweede verlies is 

motivatieverlies. Meten door bijvoorbeeld iemand te 

blinddoeken en hoofdtelefoon op te zetten en vertellen 

we zijn hier met n aantal mensen (pseudogroepen), 

juich maar zo hard als je kan: gaan minder had juichen 

wanneer de groep groot is. Motivatieverliezen zijn 

belangrijkste: veroorzaken een groter deel v/h effect.  

 

Sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien: 

a) taaknorm: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie 

kunnen vergelijken  

b) de taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert vb.: touwtrekken niet de meest 

interessante taak  

c) identificeerbaarheid van de individuele inspanningen  

d) aanpakken van parasieten  

e) mens gelooft dat eigen inzet onontbeerlijk is voor een succesvol resultaat (sociale 

compensatie: wanneer men gelooft dat de eigen inzet er voor gaat zorgen dat de 

taak succesvol wordt uitgevoerd, gaat men meer zijn/haar best doen) vb.: we 

moeten touwtrekken en er zit één heel gespierde man tussen, deze persoon gaat 

dan denken ‘ik ga het hier moeten doen voor de rest’, waardoor je een soort 

compensatie krijgt voor de zwakkere prestaties van anderen groepsleden 

f) de groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers 

g) de deelnemers vrouwen zijn i.p.v. mannen  

h) de deelnemers afkomstig zijn van Oosterse culturen i.p.v. van Westerse landen  

 

1.3 COLLECTIEVE PROCESSEN: EEN INTEGRATIE 
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2. ONENIGHEID EN VERSCHILLENDE OPINIES 

2.1 OPINIEDEVIANTEN  

 

Men is het niet altijd eens met elkaar. Hoe werkt dit in groepen? Groepen hebben allerlei 

mechanisme om onenigheid weg te werken.  

• klassiek onderzoek van Stanley Schachter (1951) 

• deviante groepsleden zijn het minst populair 

 

Klokkenluiders zijn mensen die uit een organisatie komen om problemen naar buiten toe 

aan te kaarten. Illustraties van hoe groepen met deviantie omgaan (niet goed).  

 

Kruglanski en Webster (1991): collectieve behoefte aan afsluiting. Als je een deviant 

hebt, houdt dit de progressie van de groep tegen. Het groepsdoel wordt niet bereikt, 

omdat er altijd iemand maar overtuigd moet worden.  

 

Schachter (1951) 

Groepen samengebracht van 7 

personen. Er zaten hier 3 handlangers 

tussen. De mode volgt de groep, de 

slider gaat tegen de groep in maar gaat 

dan geleidelijk volgen & de deviant 

wijkt hele tijd af van de groep (= de 

advocaat van de duivel). Tegen de 

groep in gaan is niet fijn en vraagt wat 

mentale energie, want groepen zijn 

consensusmachines. Ze moeten de 

beslissing nemen of een jeugdcrimineel 

naar een instelling moet of begeleiding 

nodig heeft. Alle elementen die ze krijgen wijst op begeleiding, elk gezond denkend mens 

zal dus pleiten voor begeleiding. De slider krijgt in het begin heel veel communicatie om 

zijn mening aan te passen en daarna niet meer: hoe meer hij zich aanpast, hoe minder 

interessant om communicatie tot toe te richten.  

 

Achteraf heeft Schachter iets gedaan wat je nu nooit zou mogen doen. Toen de 

resultaten bekend waren heeft hij een onderscheid gemaakt tussen een cohesieve en een 

niet-cohesieve groep. Cohesieve groepen zijn vriendjesgroepen waar de sfeer goed zit, er 

is aantrekkingskracht tussen de groepsleden en de groepsleden zijn graag bij elkaar. In 

niet-cohesieve groepen zit de sfeer minder goed.  

 

De deviant ontvangt veel communicatie. Men blijft in niet-cohesieve groepen dit doen en 

bij cohesieve groepen stopt men na een tijd en geven ze het op en wordt hij stelselmatig 

verwaarloosd, uitgesloten en geen rekening meer mee gehouden.  

 

Stelselmatig sluiten groepen de deviant uit. Daarnaast schatten ze de deviant ook als het 

minst bekwaam en minst populair in. Sommige mensen wijken makkelijkere af van de 

groep dan anderen. Mensen die vaak afwijken van groepen zijn niet de meest populaire 

mensen en zullen als het minst bekwaam worden gezien. Ze komen veel groepen tegen 

in hun leven.  
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2.2 SOCIALE BESLISSINGSSCHEMA’S  (SBS): NAAR DE ESSENTIE VAN 

GROEPSBEÏNVLOEDING 

 

Concept: veel groepstaken hebben een beperkt aantal mogelijke oplossingen die mutueel 

exclusief en eindig zijn (Aj, j = 1,2 … n). Bijvoorbeeld, men dient te kiezen uit 6 

kandidaten of uit drie ontwerpen. Groepen kennen een aantal leden (r) die elk één van 

deze alternatieven kiezen. Een SBS representeert de wijze waarop de verdeling van de 

individuele preferenties verbonden is aan de verdeling van de groepsbeslissingen. 

M.a.w., voor elke mogelijke verdeling van individuele preferenties voor de 

groepsbesluitvorming, voorspelt het SBS de waarschijnlijkheid dat de verschillende 

uitkomsten door de groep gekozen worden.  

 

Bijvoorbeeld er moet een nieuwe kleur voor het logo van Ugent gekozen worden. Als 

iedereen in de groep ‘blauw’ zegt dan is het antwoord makkelijk. Interessant wordt het 

wanneer 1/3 blauw, 1/3 geel en 1/3 groen zegt. Prediscussie preferenties moeten 

gecombineerd worden tot de groesbeslissing & dit zijn SBS.  

 

SBS: impact van taakonzekerheid (niet kennen) 

• taakonzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt 

• bij erg ambigue taken (vb.: welk van de drie lichten zal willekeurig aanspringen?) 

worden groepsbeslissingen het best ingeschat volgens de equiprobabiliteitsregel  

• bij matige onzekerheid of bij een matig gestructureerde taak volgen de groepen 

een pluraliteitsregel, bij dergelijke taken is de basis aanwezig om oneens te zien 

en dient met de voorkeur op een meer strikte (‘serieuze’) basis te combineren  

• bij lage onzekerheid of erg gestructureerde taken, worden de beslissingen bepaald 

door de meerderheidsregel  

 

SBS: equiprobabiliteit en pluraliteit/equi (niet kennen) 

 
 

SBS: meerderheidsregel/equiprob. (wel kennen) 
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Enkel dit kennen om SBS te begrijpen. Je hebt vier persoonsgroepen en drie 

alternatieven. In de eerste kolom staat de prediscussie preferentie. 4,0,0 staat 

bijvoorbeeld voor 4 mensen die kiezen voor een blauw logo. 3,1,0 staat bijvoorbeeld voor 

3 mensen die kiezen voor een blauw logo en 1 persoon die kiest voor een geel logo 

(enzovoort). Bij 4,0,0 kiezen ze met 100% zekerheid voor optie A1 (blauw). Bij 3,1,0 

wint de meerderheid (A1). Bij 2,2,0 is er geen meerderheid, dan spreiden we de kansen 

gelijk. Bij 2,1,1 heb je geen meerderheid (meerderheid in vier persoonsgroep is 3), dus 

kansen verspreiden over de 3 opties. M.a.w. als er een meerderheid is dan wint die, als 

er geen meerderheid is dan worden de kansen verdeeld over de mogelijkheden die in de 

prediscussie preferentie zitten. In de praktijk vind je echter nooit zo’n perfect schema.  

 

SBS: beoordelings- en probleemoplossing taken  

• bij een probleem-oplossing taak is een welbepaald alternatief het aanwijsbaar 

correcte antwoord, er is een objectief criterium van succes in termen van 

redenering, logische regels, wiskundige operaties, …, de best passende SBS is 

waarheid wint, mits ondersteund (één iemand heeft het goede antwoord, maar 

wordt enkel gekozen wanneer iemand anders kan bevestigen dat dit correct is) 

• bij een oordeelstaak is er geen juist antwoord volgens logische regels, dergelijke 

taken betreffen bijvoorbeeld politieke en esthetische oordelen, het enige criterium 

voor succes is de consensus met de andere groepsleden of externen, de best 

passende SBS is de meerderheidsregel  

 

Minder- en meerderheden  

• Godwin & Restle (1974) introduceerden het concept ‘Drawing power’ (DP): 

kunnen fracties in een groep, andere individuele groepsleden overtuigen om bij 

hun te komen? Fracties hebben een aantrekkingskracht en die aantrekkingskracht 

is afhankelijk v/d grote v/d groep (= kracht van de getallen) 

• meerderheidsfracties hebben een veel grotere DP dan kleinere fracties, in een 

taak diende men te oordelen welke van vier stimuli het meest attractief bevonden 

werd door een andere (bogus) groep, m.a.w. voorspellen wat de andere groep 

gaat kiezen (= oordeelstaak)  

• men zou ervan kunnen uitgaan dat er een lineaire DP-stijging is met de 

fractiegrootte (vb.: DP = 2 bij fractie van 2 leden: DP = 3 bijn 3 leden; 

enzovoort), maar de auteur vonden een volgend patroon: DP = 2.48, 8.33, 46.0, 

en 189.1 & bij 2, 3, 4, 5 leden fracties 

• vraag: ondersteunen deze resultaten het mechanisme van informationele 

beïnvloeding? = normatieve druk (donkerste lijn): aantallen tellen en de 

argumenten niet  

 

Godwin & Restle (1974) 
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Toepassingen SBS: gerechtspsychologie 

• de macht van de aantallen speelt ook bij rechtszaken, jury’s beslissen volgens de 

meerderheidsregel, maar vertonen een neiging tot mildheid 

• onderzoek met schijnjury’s (‘Mock jury’s): Stasser e.a. (1982) 

 

! Stasser et al. (1982): mock jury’s 

Je ziet de meerderheidsregel er 

in, maar er is altijd mildheid. Je 

veroordeeld alleen iemand 

wanneer je heel zeker bent. Bij 

twijfel doe je dit dus niet. Jury’s 

spreken makkelijker vrij dan dat 

ze veroordelen.  

 

 

 

 

2.3 GROEPSPOLARISATIE: DE WEG NAAR EXTREME POSITIES 

 

Door groepsdiscussie geschapen overdrijving van initiële tendensen in het denken van 

groepsleden. Wanneer de oordelen extremer worden, worden ze ook meer gelijklopend. 

Polarisatie is dus een mogelijkheid om groepsonenigheid te overstijgen.  

 

Twee processen ter verklaring 

1. de overtuigende argumententheorie: stelt dat groepspolarisatie het resultaat 

is van het aantal en de overtuigingskracht van argumenten die in de 

groepsdiscussie aan bod kwam (= informatietheorie: waarom word je extremer?: 

je hoort argumenten waaraan je al gedacht had dus door de herhaling wordt uw 

mening sterker en je hoort argumenten waaraan je nog niet had gedacht die 

wederom uw mening versterken, vooral die nieuwe argumenten zorgen het meest 

voor polarisatie) 

2. sociale vergelijking: ontdekken dat anderen jou uitgesproken mening delen 

versterkt je eigen mening en verschuift de norm (= normatieve theorie: er zijn 

meerdere mensen die in die richting gaan dus je gaat ze volgen) 

 

Beide processen versterken elkaar. We worden het vaakst overtuigd door argumenten 

van mensen waarmee we onszelf vergelijken, ze hebben dan meer overtuigingswaarde, 

en dit zijn vaak mensen vanuit onze eigen groep. 

 

3. GROEPSPROCESSEN: PRESTATIES IN KLEINE, TAAKGERICHTE 

GROEPEN 

3.1 GROEPSPRESTATIE: ZIJN MEER HOOFDEN BETER DAN ÉÉN? 

 

Groepen als medium om te presteren, loopt vaak niet goed. De eerste reactie voor 

beslissingen te nemen en taken uit te voeren is vaak groepen samenstellen. In dit 

hoofdstuk zien dat dat vaak niet tot het beste resultaat leidt.  
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Werkelijke productiviteit = potentiële productiviteit – procesverliezen  

• productiviteit hangt af van 

1. aard v/d taak en de eisen die daardoor aan de samenwerking gesteld 

worden  

2. de mogelijkheden van de groepsleden  

• procesverliezen kunnen opgesplitst worden in coördinatieverliezen en 

motivatieverliezen  

 

Verliezen zijn taakafhankelijk 

• opdeelbaarheid taak: wanneer je de taak verdeeld in verschillende subtaken, dan 

riskeer je minder verlies dan wanneer je dit niet doet  

• maximaliserende en optimaliserende uitkomsten: gaan voor kwantiteit (vaak 

gepaard met motivatieverlies) of gaan voor kwaliteit (vaak gepaard 

coördinatieverliezen) 

• combinatieregels individuele bijdragen in groepsproduct 

 

Combinatieregels van Steiner  

Additieve taak De groesprestatie is gelijk aan de soms van de individuele 

prestaties. De samenwerking is effectief als alle groepsleden zoveel 

mogelijk bijdragen. vb.: collectes voor een goed doel, sneeuw 

ruimen, touwtrekken, … 

Conjunctieve 

taak 

De groepsprestatie wordt bepaald door het groepslid met de 

geringste capaciteiten (zwakste schakel in de ketting). Groepsleden 

zijn volstrekt afhankelijk van elkaar. vb.: een team van 

bergbeklimmers die samen de top willen bereiken, een 

ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk, lopende band (gaat maar 

zo snel als dat de traagste kan) 

Disjunctieve 

taak 

De groepsprestatie is functie van de capaciteiten van het beste 

groepslid. Groepsleden kunnen verschillende oplossingen 

bedenken, maar er is slechts één oplossing. vb.: groepsquiz, 

probleemoplossende groep 

Compenserende 

taak 

Dit zijn taken waarbij de groepsleden hun bijdragen op elke manier 

die ze maar willen kunnen combineren. Men kan de bijdragen 

sommeren, het gemiddelde bepalen … Bij het bepalen v/e 

gemiddelde presteert de groep meestal goed. Indien een 

groepsoordeel te veel bepaald wordt door een dominant, maar 

niet-competent individu, dalen de prestaties. 

 

Charles Bukowski – Hollywood 

“… we had to read the manual of arm and it this fat book there was a little bit abour 

artillery … - OK, Lary, how far away do you think the enemy is? 325 yards, sir. Mike? 400 

yards, sir. Barney? 100 yards, sir. Slim? 800 yards, sir. Bill? 300 yards, sir. Then the 

captain would add up the yards and devide them by the number of men. In this case, the 

answer would be 445 yards. They ‘d log the shell and generally blow up a large 

proportion of the enemy.”  

 

Reden waarom pennels vaak acurater zijn om verkiezingen te voorspellen dan een 

representatieve steekproef. Foute van overschatters en onderschatters worden 

uitgebalanseerd wanneer er maar genoeg mensen zijn en je dus tot een juist oordeel 

komt.   
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Groepsprestaties (niet kennen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 BRAINSTORMEN  

 

Brainstormen is een methode waarbij groepsleden aangezet worden om ongeremd en 

zonder censuur een maximaal aantal ideeën te genereren. Zijn groepen het juiste 

medium om aan brainstormen te doen? Het is antwoord hierop is neen. Vaak is de 

prestatie van een brainstorm groep, minder goed dan dat van een nominale groep (elk 

eerst apart brainstormen en dan alles samenvoegen).  

 

Basisprincipes (Axel Osborne) 

• formuleer elk idee dat in je geest opduikt, zelfs als het eerder bizar lijkt 

• hoe meer ideeën men lanceert hoe beter 

• maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideeën, ze kunnen immers 

achteraf beoordeeld worden op hun kwaliteit 

• alle ideeën zijn van de groep en iedereen kan dus voortbouwen of gebruik maken 

van elkaar bijdragen  

 

Branstorming: problemen  

• productieblokkering: doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf 

minder ideeën in de groep 

• profitariaat: de motivatie om bij te dragen daalt als andere productief zijn 

• evaluatieverwachting: vrees voor kritiek van anderen, om als bizar over te komen 

vb.: campagne voor voorbehoedsmiddelen ‘blablabla boemboemboem’, wie durft 

zo iets voor te stellen?  

• prestatiematching: zwakke initiële ideeën worden door de groepsleden van een 

brainstorming-groep gematcht met even povere gedachten & de zwakste prestatie 

kan door iedereen geëvenaard worden maar de beste prestatie niet, vandaar de 

nivellering van de groepsprestatie naar beneden toe  

 

Brainstormen: illusie van productiviteit, leden van brainstorm groepen 

• evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen  

• denken dat de groep beter presteert 

• vinden de taak leuk 

→ illusie van productiviteit: ze presteren niet beter, maar denken van wel 
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Voordelen elektronische brainstorming: nominale en brainstormgroepen door elkaar 

gebruiken → elektronisch brainstormen laat de negatieve effecten verdwijnen, maar het 

wordt eigenlijk niet zo veel gebruikt 

• productieblokkering is geringer omdat de discussie parallel verloopt en men zich 

concentreert op bepaalde discussiedraden  

• profitariaat kan beperkt worden door online registratie van alle individuele 

bijdragen  

• evaluatieverwachting is geringer omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen  

• prestatiematching is geringer omdat de discussie parallel verloopt via 

verschillende discussie-aders of draden (threads) 

• groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien  

 

3.3 VERTEKENDE STEEKPROEFTREKKING EN COMMUNICATIE: IDEEËN OP 

TAFEL KRIJGEN  

 

Groepen gebruiken voor bepaalde taken gaat niet goed. Groepen gebruiken voor 

brainstorming gaat ook al niet goed. Brainstorming bevordert creativiteit maar niet de 

objectiviteit en volledigheid van informatieverzameling. Misschien kunnen we groepen 

wel voor iets anders inzetten? Bijvoorbeeld om informatie bij één te krijgen. Groepen bij 

één brengen heeft misschien als voordeel meer informatie te krijgen waarop we ons 

oordeel kunnen baseren? Zijn groepen informatieverzamelaars? 

 

Gedeelde versus unieke informatie (Srasser) 

• ongedeelde of unieke informatie is informatie die slechts aan een groepslid 

bekend is, brengt het groepslid die informatie niet in het gesprek, gaat de kennis 

verloren  

• gedeelde informatie is kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaand aan de 

groepsdiscussie 

• unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies, 

deze informatie – als ze vermeld werd – wordt daarenboven veel minder herhaald, 

het resultaat is dat unieke informatie weinig impact heeft op de groepsbeslissing  

 

Alain Van Hiel thesis over geschreven. Experiment waarbij ze de nieuwe voorzitter van 

vppk moesten kiezen. Op blaadjes kregen groepsleden unieke en gedeelde informatie. 

 

Hier zien we al dat groepen niet echt informatieverzamelaars zijn. Als ze dit zijn, dan 

zouden ze die unieke informatie moeten uitwisselen, maar dit gebeurd niet echt.  

 

Enkele onderzoeksbevindingen  

• Reimer et al.: een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van de 

gedeelde en 34% van de unieke informatie aan bod komt 

• bewustzijn van het ongedeeld karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze 

medegedeeld wordt 

• groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen  

• naarmate en groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer 

beklemtoond en dus nog minder unieke informatie 

 

Hidden profile: een gebrekkige uitwisseling van unieke informatie kan ertoe leiden dat 

verkeerde alternatieven verkozen worden.  
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Hidden profile (examenvraag) 

Moet de voorkeur voor gedeelde informatie een 

probleem zijn? Soms wel en soms niet. Als de unieke 

informatie een bepaalde kandidaat aanwijst die ook 

beter is volgens de gedeelde informatie, dan is er 

geen probleem. Er is alleen een probleem wanneer in 

de unieke informatie de positieve elementen van de 

kandidaat zitten weggestoken, vandaar de term 

hidden profile. Als alle unieke informatie gedeeld zou 

worden, dan zou je voor die kandidaat kiezen.  

 

Hoe tabel lezen? Iedereen krijgt twee negatieve en twee positieve items van kandidaat A 

(gedeelde informatie). Voor kandidaat B krijgt iedereen 3 negatieve items (gedeelde 

informatie) en elk lid krijgt één uniek positief item van kandidaat B.  

 

Ieder lid kiest afzonderlijk voor A, omdat kandidaat B 3 negatieve en maar 1 positief item 

heeft. In de groepsdatabank zitten 4 positieve items van kandidaat B, dus de groep zou 

voor kandidaat B moeten kiezen. In hoeverre een taak een hidden profile bevat, zal het 

niet uitwisselen van unieke informatie leiden tot verkeerde beslissingen. Wanneer de taak 

geen hidden profile heeft, dan maakt het niet uit.   

 

Status en unieke informatie 

• groepen waarin men veel (of enkel) gedeelde informatie bediscussieert, vinden 

men dat de andere groepsleden meer competent zijn, meer taakkennis hebben en 

meer te vertrouwen zijn 

• unieke informatie is een soort van stoorzender, vergelijkbaar met hoe groepen 

niet houden van afwijkende opinies 

• status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de 

groepsdiscussie te brengen  

• lage status groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, 

waardoor zij in hun kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden  

• unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd 

 

3.4 GROEPSGEHEUGEN: SAMEN ONTHOUDEN  

 

Op basis van diffuse statuskenmerken (vb.: demografische achtergrond, leeftijd, 

geslacht, …) zijn wij geneigd om bepaalde taken toe te kennen aan leden v/e groep. Op 

basis van één kenmerk wordt de beslissing genomen om iemand een bepaalde rol toe te 

kennen.  

 

Transactief geheugen: de groep kan de beschikbare informatie verdelen onder de 

groepsleden, waardoor de leden elk apart een portie van die informatie kunnen 

onthouden.  

 

Inefficiënte toewijzing van informatie (coördinatieverlies) is de grootste bedreiging. Dit 

moet bewaakt worden en verbetert over tijd. Groepen die dit goed doen, presteren vaak 

beter op complexe taken. Bij simpele taken heb je vaak hiërarchische systemen of een 

informatieknooppunt.  
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Voordeel bij complexe taken die het simultaan gebruik van meerdere informatiebronnen 

eisen.  

 

Transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties, creativiteit.  

 

3.5 HEURISTIEKEN  

 

Heuristieken zijn korte vuistregels om een beslissing te nemen. Mensen zouden alle 

informatie kunnen overwegen, maar dat doen ze niet, ze pakken de korte weg naar een 

oordeel. Mensen gebruiken dit veel, maar leiden vaak tot een fout oordeel. Zouden 

groepen corrigeren voor heuristieken? Neen. Confirmatievertekening (= informatie 

zoeken die bepaalde eigen opinies en keuzes bevestigd) treedt soms meer op bij groepen 

(Dawes, 1980). Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als 

individuen, maar zelfs in nog grotere mate.  

 

Verstrikking treedt op als het engagement voor een falende actie wordt verhoogd om de 

al gedane investeringen te rechtvaardigen.  

→ groepen doen hier ook duidelijk slechter als individuen  

 

Dawes (1980) 

Artikels bijlezen die ofwel pro ofwel contra 

hun eigen besluit zijn? Individuen lezen meer 

artikels die confirmeren aan hun eigen besluit 

dan die conflicteren. Is een typische 

heuristiek. Deze heuristiek komt ook voor bij 

groepen en zeker bij groepen die unaniem 

zijn. Unanieme groepen zijn veel meer 

geneigd dan individuen om pro i.p.v. contra 

informatie bij te lezen. Als er 

minderheidsleden zijn dan komt dit effect 

ongeveer terug op het niveau van individuen. 

Bij 2 minderheidsleden, zelfs iets minder dan 

bij individuen.  

 

Verstrikking? Motivatie om iets in de toekomst te doen legitimeren omdat je het in het 

verleden hebt gedaan. Bijvoorbeeld aandelen gekocht die erg naar beneden gaan, maar 

er nog bij kopen want ‘het moet keren’. Bij groepen is dit eveneens, bijvoorbeeld De 

Lange Wapper. Groepen blijven vaak hangen aan een plan en kunnen dit niet opgeven.  

 

3.6 STRATEGIEËN DIE GROEPSEFFICIËNTIE VERHOGEN  

 

Heel veel gezien in de hoofdstuk dat kan leiden tot het verminderen van productiviteit. 

Combineren van input, brainstormen, verzamelen van informatie en heuristieken ging 

allemaal niet goed in groepen. Groepsgeheugen ging wel goed, maar alleen als de info 

goed verdeeld werd. Wat kunnen we dan wel doen? M.a.w. groepsstrategieën die de 

groepsefficiëntie verhogen.  

 

Normen die aanzetten tot de kritische en grondige verwerking van informatie.  
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Duidelijke doelstellingen leiden tot een betere groepsprestatie → moeten wel specifiek, 

uitdagend en haalbaar geformuleerd worden.  

 

Beloningen 

• gepersonaliseerd, collectief of hybride 

• tegengestelde effecten op pro-sociaal gedrag en individuele inspanningen  

 

Planning → vooral belangrijk indien de groep beschikt over de nodige expertise  

 

4. GROEPSDENKEN: HET PERSPECTIEF VERLIEZEN (ZELFSTUDIE) 

 

Een beslissingsstijl van een groep die gekenmerkt wordt door een overdreven tendens 

onder groepsleden om het met elkaar eens te zijn.  

 

Voorbeelden 

• invasie van de varkensbaai (Kennedy) 

• Nixon’s poging om Watergate schandaal in de doofpot te steken  

• ontploffing van de Challenger en Columbia  

 

4.1 HET GROEPSDENKEN MODEL 
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4.2 EMPIRISCHE ONDERZOEKEN 

 

Succes van model staat niet in verhouding met de emirie 

• methodologische problemen  

• theoretische ambiguïteiten  

• operationalisaties concepten onduidelijk 

 

Case studies en experimenten  

• geen volledige ondersteuning model, noch de ontkrachting ervan  

 

4.3 GROEPSDENKEN VOORKOMEN  

 

Doorbreek isolement 

• raadpleeg buitenstaanders 

• vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen  

 

Doorbreek conformiteit 

• installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die 

regelmatig aan de groep rapporteren  

• laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken  

 

Leiderschapsstijl  

• de leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is 

• leiders moedigen kritisch denken aan  

 

Genereer alternatieven  

• alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de positieve 

reacties 

• laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen  

 

Computertechnologie 

Computergestuurde discussiegroepen 

• bevorderen anonimiteit 

• reduceren statusverschillen 

• beperken de rol van leiders 

• verlopen parallel 

• kunnen geregistreerd worden en richten de aandacht op ideeën i.p.v. op relaties  

Dit alles kan groepsdenken tegengaan  

 

EPILOOG  

 

Groepen slagen er vaak niet in om hun potentieel waar te maken. Nominale groepen 

presteren vaak beter. Maar, beslissingen worden beter gedragen en groepsleden voelen 

zich gebonden aan de groep en haar besluiten.  
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H13: STEREOTYPEN, VOOR-

OORDELEN EN DISCRIMINATIE 
1. DE TENTAKELS VAN VOOROORDELEN  

 

Begrippen die we hanteren in het hoofdstuk: 

Stereotype: mentale constructie (schema) over individuen uit een sociale categorie, die 

welbepaalde kenmerken delen.  

 

Vooroordeel: dit is negatief affect tegenover individuen, gebaseerd op hun 

groepslidmaatschap aan een bepaalde sociale categorie.  

 

Discriminatie: gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun groepslidmaatschap 

aan een bepaalde sociale categorie.  

 

Intergroep-componenten  

Drie concepten zijn heel erg aan elkaar 

gelinkt. In het dagelijks leven door 

elkaar gebruikt en niet zo makkelijk om 

uit elkaar te houden.  

 

 

 

 

 

Evoluties in etnische vooroordelen  

• in de VS lijkt vooroordeel op de terugweg (over decennia), vooroordelen nemen 

af, wat raar lijkt in huidige context van VS, maar de norm lag al laag (slavernij) 

vb.: eerste zwarte president  

• in Europa is er opleving van antimigrantsentiment in de late jaren 1980 en vroege 

jaren 1990 ( opkomst Vlaams Belang)  

• nadien zijn er land-specifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en 

migratiestromen  

 

 

Resultaten van grote bevraging over 

verschillende tijdstippen. Vraag gesteld 

aan witte Amerikanen in welke mate ze 

bovenstaande eigenschappen toeschrijven 

aan zwarte Amerikanen. Percentages 

negatieve eigenschappen nemen af & 

percentages (collega, vriendenkring, buur 

en familie door huwelijk) nemen toe. De 

openlijke, grove vormen van racisme 

nemen dus af (US). Maar…  
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1.1 SUBTIELE EN GROVE VOOROORDELEN  

 

Subtiel racisme, bijvoorbeeld, is een vorm van verborgen racisme die geuit wordt 

wanneer het gemakkelijk te verdedigen is (‘rationeel’), sociaal aanvaardbaar en veilig … 

vb.: “ik ben geen racist maar …” 

 

Experiment Dovidio et al.  

Pp waren witte Amerikanen die een fictieve rechtszaak kregen waarin de verdachte ofwel 

wit ofwel zwart was. De pp moesten oordelen of de verdachte de doodstraf verdiende. 

Voordien kregen ze ook videobeelden te zien van andere juryleden die de doodstraf 

aanbevelen. Gekeken naar in welke mate pp de doodstraf aanbevelen afhankelijk van de 

huidskleur v/d verdachte. Pp die hoog scoorde op vooroordelen gaven meer de doodstraf 

aan zwarte verdachten.  

 

Ook nog een andere manipulatie. In de videofragmenten waren ofwel alle 5 de juryleden 

wit ofwel zat er 1 zwart jurylid tussen. Voor de hoog bevooroordeelde pp maakte dit geen 

verschil, zij gaven altijd zwarte verdachte sneller de doodstraf, maar voor de laag 

bevooroordeelde pp maakte deze manipulatie wel een verschil. Als alle juryleden wit zijn, 

zijn ze geneigd om de witte verdachte sneller de doodstraf aan te bevelen dan de zwarte. 

Wanneer er 1 zwart jurylid de doodstraf aanbeveelt dan draait het effect om, witte pp 

zijn dan weer sneller geneigd om de zwarte verdachte de doodstraf te geven. Idee hier 

achter is dat als een zwart jurylid ook de doodstraf aanbeveelt ‘het geen racisme kan 

zijn’, dit is makkelijker te verdedigen en sociaal aanvaardbaar en dus een subtiele vorm 

van racisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meertens & Pettigrew (1995) ontwikkelden een subtiel racisme schaal waarin drie 

concepten naar voren kwamen:  

• traditionalisme: idee dat uitgroep leden niet slagen in de maatschappij omdat zij 

waarden onderschrijven die verschillen van de onze 

• overdrijven van culturele verschillen: echte verschillen worden uitvergroot en de 

uitgroep wordt gezien als een erg aparte groep 

• gebrek aan positieve gevoelens: positieve emoties tegenover uitgroep leden 

worden onderdrukt ( grove vormen van racisme: aanwezigheid van negatieve 

gevoelens) 

 

McConahay (1986): modern racisme schaal 

• ontkenning van discriminatie vb.: was vroeger wel erg, maar bestaat nu niet meer 

• antagonisme m.b.t. de eisen van minderheden  

• afkeer voor ‘speciale behandeling’ 
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Voorbeelditems  

GROF SUBTIEL 

Migranten zijn over het algemeen niet te 

vertrouwen  

Migranten leren aan hun kinderen 

waarden en vaardigheden die hun kansen 

op succes in onze maatschappij beknotten  

Alles samen genomen is het blanke ras 

superieur aan andere rassen  

Er zijn grote verschillen tussen migranten 

en Belgen met betrekking tot hun religie 

en religieuze gebruiken  

Mensen met een verschillend ras hebben 

best zo weinig mogelijk contact met 

elkaar 

Ik voel sympathie voor allochtonen  

 

Debat: in welke mate is meten subtiel/modern racisme schalen echt racisme.  

vb.: item overdrijven van culturele verschillen (als je denkt dat er een beetje verschillen 

zijn tussen groepen, ben je dan racistischer tegenover iemand die denkt dat er totaal 

geen verschillen zijn?) 

 

Concept creep 

Haslam (2016): concepten die refereren aan negatieve fenomenen (vb.: racisme, 

agressie, … ) worden steeds meer uitgebreid, met nieuwe betekenissen (horizontale 

creep) en met minder extreme betekenissen (verticale creep).  

 

Prevalence-induced concept change 

Levari et al. (2018): wanneer een stimulus of fenomeen minder voorkomt reageren 

mensen vaak met een uitbreiding van het concept, waardoor het in hun 

beleving/perceptie nog altijd heel veel voorkomt 

• experiment: paarse stippen worden blauw, dus steeds minder paarse stippen 

aanwezig, maar volgens de pp zijn er nog altijd evenveel paarse stippen  

• neutrale gezichten worden bedreigend  

 

Moeilijk evenwicht (vb.: mico-aggressions) 

• verbreding is goed want zorgt verhoogde sensitiviteit vs. ‘verwateren’, concept is 

te breed, mensen hebben zo iets van alles wordt gezien als vb.: racisme, me-too, 

het concept wordt hierdoor minder beladen  

• fatalisme/pessimisme en ‘problematiseren’: als het concept toeneemt, hebben 

mensen het gevoel dat vb.: racisme niet afneemt 

 

1.2 IMPLICIETE VOOROORDELEN  

 

In onze hersenen ordenen we informatie op een betekenisvolle manier 

• bijvoorbeeld: ‘spek’ en ‘ei’ (reactietijd zal sneller zijn)  

• positieve info wordt minder snel aan etnische uitgroepen gelinkt 

• IAT wordt meestal gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten  

 

Impliciete associatietest (IAT) 

• categorisatie van enkelvoudige stimuli 

o zo snel mogelijke stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan 

categorieën zwart of blank  

o zo snel mogelijke positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden 

(kwaad, mislukken) toewijzen aan de categorieën goed versus slecht 
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• categorisatie van combinaties van stimuli 

o zwart of slecht versus blank of goed 

o blank of slecht versus zwart of goed 

• verschil in reactietijd (2 – 1) geeft vooroordeel aan  

• mensen reageren sneller in blok 3 dan in blok 5 (ook als gecontroleerd voor 

volgorde-effecten) 

 

 
 

 

Divergentie tussen expliciete en impliciete attitudes (zie hoofdstuk attitudes) 

 

Mensen vertonen algemeen een voorkeur voor wit, ze 

reageren sneller. Dit effect treedt voor impliciete 

attitudes op bij zowel witte als zwarte pp. Deze impliciete 

attitudes komen tot stand door een sociaal leerproces, 

door de omgeving krijgt men allerlei associaties 

ingeprent. De associaties kunnen moeilijk gezien worden 

als een individuele verschilmaat. Mensen die vaak 

geconfronteerd worden met vooroordelen zullen de 

associaties tussen wit en goed & zwart en slecht sneller 

maken zonder daar noodzakelijk mee akkoord te gaan.  

 

De expliciete associatie man + loopbaan en vrouw + gezin wordt sneller gemaakt door 

mannen & de impliciete associatie wordt meer gemaakt door vrouwen. Jonge en oude 

mensen associëren beide in een IAT jong met positief en oud met negatief.  
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Impliciet racisme 

Fazio, Jackson, Dunton & Williams (1995) 

• fase 1: basislijn meting van reactietijd op 12 positieve en 

negatieve adjectieven, waarvan men diende te oordelen of 

ze ‘goed’ of ‘slecht’ zijn  

• fase 2: de reactietaak werd herdaan, maar nu werd 

telkens eerst subliminaal een zwart of blank gezicht 

gedurende 315ms aangeboden  

• een ‘facilitatiescore’ werd berekend door de reactietijd in 

fase 2 af te trekken van deze van fase 1, dit voor de 

zwarte en blanke gezichten voor respectievelijk positieve 

en negatieve woorden → hogere scores staan voor meer 

facilitatie 

• zwarte gezichten voor een positief woord, dan zijn pp 

aanzienlijk trager om een positief woord te benoemen in tegenstelling wanneer 

een wit gezicht voor een positief woord kwam & bij negatieve woorden was het 

effect minder duidelijk, minder beïnvloed door andere stimuli, het is niet zozeer 

zwart + negatief, maar de associatie tussen zwart + positief is moeilijker te 

maken (vraagt meer tijd) 

• men noteerde eveneens individuele verschillen in stereotype activatie  

• de deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te 

drukken  

o gedurende een interactie met een zware proefleider werd de 

vriendelijkheid van de deelnemer beoordeeld 

o men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in 

L.A. naar aanleiding van het Rodney King incident (1ste incident gelijkaardig 

aan BLM) 

o deze twee maten van vooroordeel correleerden met automatische activatie 

(IAT) (gevonden in het hoofdexperiment)!  

o er zijn dus betekenisvolle individuele verschillen in ‘automatisch racisme’ 

 

 

Dubbele dissociatie 

• automatische en gecontroleerde processen verlopen als het ware parallel en 

onafhankelijk van elkaar, men spreekt over een ‘dubbele dissociatie’ (Asendorpf et 

al., 2002) 

• impliciete attitudes kunnen predictief zijn voor spontaan gedrag & expliciete 

attitudes kunnen predictief zijn voor gecontroleerd gedrag  

• er is een verband, maar oppassen want voorspellende waarde is niet heel groot  
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1.3 WEDERZIJDSE VOOROORDELEN  

 

Etnische-culturele minderheden hebben eveneens vooroordelen tegenover meerderheid, 

soms zelfs op een hoger niveau 

• mensen hebben meestal een voorkeur voor de eigen groep 

• ‘reactieve’ vooroordelen: vooroordelen tegenover de meerderheid zijn een reactie 

op de ervaren discriminatie vb.: idee dat alle Belgen racistisch zijn  

• traditionele normen en ideologisch-culturele attitudes in landen van oorsprong, 

traditionele normen waarden en normen zijn een voorspeller voor een voorkeur 

voor de eigen groep   

• groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent, waardoor het 

denken er logischer wijs er ook sterker door wordt bepaald  

 

1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN VOOROORDELEN  

 

Er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn, anderen minder. Vooroordelen hangen 

samen, ook met niet etnische en zelfs onbestaande groepen. Mensen die bijvoorbeeld 

bevooroordeeld zijn met raciale vooroordelen, zijn vaak ook bevooroordeeld tegen over 

ander soorten groepen.  

 

Autoritarisme en sociale dominantie oriëntatie  

= sociaal-ideologische attitudes die leiden tot vooroordelen  

Autoritarisme: aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en 

een negatieve oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen geldende normen 

voldoen (iedereen die niet de gemiddelde persoon in de samenleving is). 

Sociaal dominantie oriëntatie: algemene positieve attitude tegenover groeps-

ongelijkheid, waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden.  

1.4.1 AUTORITARISME 

 

Adorno et al. (1950) 

• na WOII: hoe ontstaat antisemitisme? aan wat is antisemitisme gerelateerd?  

• bekend door de F-schaal of de Fascisme-schaal: schaal oorspronkelijk v/e Nazi 

psycholoog om te zien wie een goede Nazi was → omgekeerd gebruikt en een 

beetje aangepast, maar 9 facetten in schaal die nogal psychoanalytisch 

georiënteerd & niet empirisch onderbouwt waren, schaal hierdoor in ongebruik 

geraakt  

 

Moderne versie van autoritarisme schaal is Altemeyer’s Right-Wing Authoritarianism 

schaal (RWA) die enkel de eerste drie categorieën van de F-schaal meet.  

 

RWA-schaal: voorbeelditems 

Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de meest belangrijke deugden die 

kinderen moeten leren. 

Vriendelijkheid zet leeglopers en criminelen aan om van onze zwakheid te profiteren, 

het is dan ook beter om met harde en besliste hand met dergelijke lui om te gaan. 

Seksuele vergrijpen zoals verkrachting en aanranding verdienen meer dan alleen een 

gevangenisstraf, aan misdadigers die zich hieraan schuldig maken behoren bovendien 

in het openbaar lijfstraffen. 
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RWA scores 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 SOCIALE DOMINANTIE ORIËNTATIE 

 

Pratto et al. (1994): een hoge mate aan sociale dominantie oriëntatie (SDO) gaat samen 

met een voorkeur voor hiërarchische in plaats van egalitaire intergroep relaties. 

 

SDO: voorbeelditems 

Sommige sociale groepen zijn eenvoudig 

weg niet de gelijke van andere groepen  

Men zou moeten ijveren voor een grotere 

economische gelijkheid 

Sommige mensen zijn meer 

achtenswaardig dan anderen  

Men zou moeten ijveren voor een 

toenemende sociale gelijkheid 

Indien men niet zoveel aandacht zou 

besteden aan de gelijkheid tussen de 

mensen, zou dit land er veel beter bij 

varen  

Gelijkheid is een belangrijke waarde voor 

mij 

 

SDO scores 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 RWA EN SDO 

 

RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechts-ideologische fenomenen. RWA en SDO 

zijn unieke predictoren van racisme. Ze kunnen niet herleid worden tot elkaar, ze 

verklaren allebei een uniek deel van racisme. Samen verklaren deze variabelen tot 50% 

van de variantie in geagregeerde schalen van conservatisme en racisme. Weinig 

predictoren die zo veel variantie verklaren.  

 

RWA en SDO zijn beide voorspellers van verschillende soorten vooroordelen, maar de 

ene is een sterkere voorspeller afhankelijk van de target groep waarnaar het vooroordeel 

gericht is.  

 

RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel 

• RWA is gerelateerd aan negatieve emoties ten aanzien van de uitgroep, de 

uitgroep wordt als slecht of gevaarlijk gezien, soort van angst  

• RWA gaat gepaard met een beeld van de wereld alsof deze vol is van 

bedreigingen  

• RWA is positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en reliogiositeit 
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SDO hangt samen met een rationele, berekende vorm van vooroordeel 

• SDO is gerelateerd aan een gebrek aan respect voor de uitgroep, de uitgroep 

wordt als incompetent of minderwaardig gezien  

• SDO gaat gepaard met het beeld dat de wereld een competitieve jungle is, waarin 

iedereen moet vechten voor zijn stuk van de koek 

• SDO is positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie 

 

Duckitt & Sibley (2007): kenmerken van de groep → vooroordelen o.b.v. RWA en/of 

SDO. De kenmerken v/d groep bepalen dus of RWA of SDO een betere voorspeller is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDO en RWA zijn voorspellend voor een heleboel vooroordelen of de mate waarmee men 

positief of negatief staat tegenover groepen. Sommige visies op groepen worden sterker 

bepaald door RWA dan SDO en omgekeerd. Groepen op basis van etnische of culturele 

afkomst even sterk bepaald door RWA als SDO. Kijken naar specifieke groepen die als 

minderwaardig worden gezien (vb.: werklozen, feministen, …) dan is RWA niet meer zo’n 

goede voorspeller. Voor groepen die een gevaar vormen voor de maatschappij (vb.: 

criminelen, terroristen, prostituees, …) is RWA wel een betere voorspeller.  

1.4.4 DE BEVOOROORDEELDE PERSOONLIJKHEID 

 

Allport (1954): The nature of prejudice 

De bevooroordeelde persoonlijkheid: “a person’s prejudice is unlikely to be merely a 

specific attitude to a specific group; it is more likely to be a reflection of his whole habit 

of thinking about the world” → het vooroordeel gaat niet zo zeer over een specifieke 

attitude tegenover een specifieke groep, maar wel een algemene manier van kijken naar 

de wereld 

 

Allport Need for closure 

Like order, especially social order Preference for order 

Demand clear-cut structure in their world, 

even if it is a narrow and inadequate 

structure 

Preference for predictability 
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Have a marked need for definiteness: they 

cannot tolerate ambiguity 

Desire for decisiveness 

Feel more secure when they know the 

answers 

Discomfort with ambiguity  

Are narrow-minded and fail to see all 

relevant sides to his problem  

Closed-mindedness 

 

Roets, A. & Van Hiel, A. (2011): Allport’s prejudiced Personality Today: Need for closure 

as the motivated cognitive basis of prejudice.  

Later concept onderzocht  ‘behoefte aan cognitieve afsluiting’ en deze correleert heel erg 

met de schaal om de bevooroordeelde persoonlijkheid te meten. Behoefte aan afsluiting 

is erg gecorreleerd aan vooroordelen en dus een goede maat om individuele verschillen 

in de bevooroordeelde persoonlijkheid te meten. Is m.a.w. een goede operationalisatie. 

Model kunnen ontwikkelen dat alle aspecten samenvoegt. Behoefte aan afsluiting is het 

meest basale en fundamentele aspect aan individuele verschillen en is gelinkt aan de 

autoritaire ideologie, RWA en voor een deel SDO. Een behoefte aan afsluiting zorgt ook 

voor meer essentialistisch denken, wat zorgt voor meer vooroordelen.  

 

 
 

NFC effecten op vooroordeel 

 
 

2. DE WORTELS VAN VOOROORDELEN  

 

Hoe komt het dat vooroordelen zo allom vertegenwoordigd zijn? Twee theorieën voor 

zijn: competitie om schaarse middelen & minimale groepen en sociale identiteit. Men 

heeft zich snel gerealiseerd dat het ontstaan van vooroordelen moeilijk te onderzoeken is 

o.b.v. reeds bestaande groepen. Het klassieke onderzoek hier gaat dus impliciet of 

expliciet nieuwe groepen creëren en dan zien hoe vooroordelen ontstaan.  
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2.1 COMPETITIE OM SCHAARSE MIDDELEN  

 

Realistische conflict theorie: de theorie die stelt dat de competitie voor schaarse 

middelen de basis vormt voor vijandigheid tussen groepen. 

 

Ingroep favoritisme werd in de sociaalpsychologische literatuur uitgebreid bestudeerd 

door Sherif e.a. in het Robber’s Cave experiment.  

• 11 jarigen, rattlers vs. Eagles 

• eerste week enkel activiteiten met eigen groep (groepsgevoel creëren), daarna 

competitie met andere groep (vb.: touwtrekken) georganiseerd die ook op het 

kamp verbleven  

• gevolgen 

o vijanden binnen een bestek van enkele dagen tussen de twee groepen 

o vandalisme, beledigingen, … 

o conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren ervan niet 

• veel geprobeerd zoals vb.: in neutrale context brengen zonder competitie 

(eetzaal) of positieve dingen over andere groep vertellen → werkte allemaal niet  

• oplossing: coöperatie om bovengeschikte doelstellingen te bereiken, maakten 

terug vrienden van hen  

vb.: filmavond alleen kunnen organiseren als groepen samenwerkte, foodtruck 

terug naar het kamp brengen d.m.v. touwen  

• bovengeschikte doelstellingen: gemeenschappelijke doelstellingen die alleen 

kunnen worden gerealiseerd als groepen samenwerken  

 

2.2 MINIMALE GROEPEN EN SOCIALE IDENTITEIT  

 

Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen 

groepen.  

 

Het minimale groepen paradigma van Tajfel had initieel tot doel om groepen 

dusdanig ‘uit te kleden’ zodat er geen enkele reden voor discriminatie meer bestaat, 

aldus hoopte Tajfel een basislijn te hebben waartegen hij de impact van variabelen die 

discriminatie veroorzaken, kon bestuderen → willekeurige groepsindeling, geen 

interactie, geen kennis over het lidmaatschap van de andere deelnemers, geen eigen 

gewin, …  

vb.: groepen indelen o.b.v. opwerpen muntstuk, ze wisten ook niet wie bij hun in de 

groep zat & dan kregen ze een allocatietaak  

 

Tajfel: allocatietaak 

• er diende een allocatietaak uitgevoerd te worden: het 

toewijzen van kleine geldsommen aan in-en uitgroepen 

• optie A & B: competitieve opties, want lid van de eigen 

groep dan bevoordeeld 

• in plaats van de sommen lukraak uit te delen of ze 

eerlijk te verdelen, bevoordeelt men de eigen groep 

(optie A) of trachtte men het verschil met de uitgroep 

te maximaliseren (optie B)  
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• deze setting toont aan dat de deelnemers aan deze ‘lege situatie’ betekenis 

verleenden door de categorisatie te hanteren die door de experimentator 

aangeboden werd 

• categorisatie op zich is voldoende voor het ontstaan van discriminatie, 

belangentegenstelling of het idee dat groepsleden positiever geëvalueerd worden, 

is in deze situatie niet relevant 

 

Om de resultaten van zijn experiment te verklaren, ontwikkelde Tajfel de Sociale 

Identiteits Theorie (SIT) 

• stelt dat men zichzelf kan definiëren in termen van twee soorten identiteit, de 

persoonlijke en de sociale, wanneer iemand zich in termen van zijn of haar sociale 

groep identificeert, is zijn of haar sociale identiteit de bron van het gedrag  

• volgens Tajfel streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een 

gevoel van zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe ze behoren  

 

 
vb.: verhoogde zelfwaardering wanneer de Rode Duivels winnen, maar ook wanneer de 

Nederlanders er in de eerste ronden al uit liggen, ook al hebben we eigenlijk weinig met 

die prestatie te maken  

 

Fein en Spencer (1997): discriminatie herstelt de zelfwaardering 

• deelnemers kregen positieve of negatieve feedback (= stijging of daling 

zelfwaardering) na een taak en beoordeelden daarna een Italiaanse (= in-group) 

of een Joodse sollicitante (= out-group) 

• er volgde een negatievere beoordeling van de Joodse sollicitante na het krijgen 

van negatieve feedback & deelnemers die de Joodse sollicitante hadden 

gediscrimineerd, vertoonden na het experiment een stijging van de zelfwaardering 

• pp die positieve feedback kregen vertoonde geen verschil in de beoordeling van 

de sollicitanten  
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Het minimale groepen paradigma is een artificiële situatie, gelden de conclusies elders 

ook? → JA 

• categorisatie heeft eveneens effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met 

groepsvorming  

o ingroep dienende vertekeningen: successen worden aan eigen groep 

toegeschreven, mislukkingen aan de andere groep 

vb.: Ugent doet het goed wereldwijd, dan zal het wel liggen aan de eigen 

faculteit & wanneer de Ugent daalt in de lijst dan zullen het wel andere 

faculteiten zijn die de kwaliteit v/h onderwijs hebben doen dalen 

o linguistic intergroup bias: positief gedrag van ingroep leden wordt eerst 

in abstracte termen beschreven, terwijl bij uitgroep leden positief gedrag in 

specifieke termen wordt gesteld en voor negatief gedrag geldt het 

omgekeerde  

vb.: goede punten → beschrijven als intelligent (abstract) vs. goed 

gestudeerd (specifiek gedrag) afhankelijk  

 

3. SOCIALE CATEGORISATIE EN STEREOTYPEN  

3.1 SOCIALE CATEGORISATIE 

 

Sociale categorisatie: het klasseren van mensen in groepen, gebaseerd op geslacht, 

ras of andere gemeenschappelijke attributen (vb.: job). 

 

Categorisatie is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in 

betekenisvolle groepen te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domeinen. Sociale 

categorisatie gebeurd heel automatisch. Soms denken we dat we niet aan categorisatie 

doen, maar dat is incorrect. Het is ook een handig proces, bijvoorbeeld stel je voor dat 

de supermarkten ineens niet meer aan categorisatie zouden doen (al de etenswaren door 

elkaar). Categorisatie brengt structuur in ons leven en maakt het een stukje makkelijker, 

maar het brengt ook nadelen met zich mee.  

 

Categorisatie van stimuli leidt tot twee fundamentele (perceptuele) verschijnselen: 

1. de verschillen tussen de leden binnen een groep worden geminimaliseerd 

2. de verschillen tussen de groepen worden gemaximaliseerd  

 

Dit leidt ertoe dat de groepen zelf gecontrasteerd worden, terwijl de leden van de 

groepen aan elkaar geassimileerd worden. Dit mechanisme wordt ook weergevonden met 

niet-sociale stimuli. Bijvoorbeeld bij lijnstukken in het experiment van Tajfel & Wilkes 

(1963): inschatten van hoe lang lijnstukken zijn beïnvloed door het categorienummer dat 

er onder staat.  

 

Ingroepen vs. uitgroepen 

Er is een fundamenteel verschil tussen sociale categorisatie en non-sociale 

categorisatie 

• bij sociale categorisatie maakt men zelf lid uit van een groep, we maken zelf deel 

uit van één van die categorieën  

• groepen waartoe men zelf hoort noemt men de ingroep (wij), terwijl groepen 

waartoe men niet hoort de uitgroep (zij) worden genoemd 
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Uitgroephomogeniteitseffect: de tendens om grotere similariteit tussen de leden van 

een uitgroep te percipiëren dan tussen die van een ingroep.  

vb.: “alle Aziaten lijken op elkaar” 

• ervaring speelt een rol vb.: nog maar 3 Aziaten in je leven gezien  

• uniek willen zijn speelt een rol, in de ingroep duidelijk zien ‘wij zijn verschillend 

van elkaar’ vb.: elke student psychologie is uniek en verschillend, maar al die 

burgerlijke ingenieurs zijn hetzelfde  

 

We delen mensen en zaken in categorieën in & bij mensen spreken we dan van sociale 

categorisatie, maar dit is enkel de categorisatie op zich. Die categorieën krijgen dan ook 

een inhoudelijke invulling, wat later de stereotypen zullen zijn. De mate waarin mensen 

of dingen binnen een categorie een inhoudelijke invulling krijgen is afhankelijk van de 

mate waarin we essentialistisch denken, namelijk hebben categorieën een 

gemeenschappelijke essentie die zinvol is en gedeeld wordt door alle individuen van die 

categorie.  

 

Essentialisme: idee dat ‘dingen’ binnen een bepaalde categorie een onderliggende 

gemeenschappelijke essentie delen die betekenisvol is 

1. onveranderbaarheid/natuurlijkheid 

2. inductief potentieel: de mate waarin we geloven dat we iets kunnen afleiden 

o.b.v. het groepslidmaatschap voor ieder individueel lid  

 

Essentialisme kenmerken (Haslam et al., 2000): schaal die essentialisme meet met in de 

linker kolom het natuurlijke en onveranderbare & in de rechter kolom het inductief 

potentieel  

Discreet: (raciale) categorieën zijn 

duidelijk afgelijnd 

Informatief: als je weet tot welke 

categorie iemand behoort, weet je al heel 

wat over die persoon 

Natuurlijk: het is natuurlijk (niet 

artificieel) om mensen in te delen in 

categorieën  

Inherent: categorieën reflecteren aan 

dieperliggende realiteit 

Onveranderbaar: het is hier mogelijk dat 

een lid verandert van categorie 

Uniform: leden binnen categorieën delen 

in een grote mate dezelfde eigenschappen   

Stabiel: categorieën veranderen slechts 

weinig doorheen de tijd 

Exclusief: als een individu tot een 

categorie behoort, kan hij niet tot een 

andere behoren  

Noodzakelijk: als je de noodzakelijke 

eigenschappen van de categorie niet hebt, 

kan je er niet toe horen  

 

 

3.2 STEREOTYPEN  

 

Een stereotype is een schema dat algemene regels en kenmerken van prototypische 

leden bevat, alsook concrete exemplaren  

vb.: een schema van professoren in ons hoofd met een aantal typische kenmerken 

waaraan professoren moeten voldoen en een paar prototypische exemplaren  

 

Uitleggen hier hoe stereotypes ontstaan, blijven bestaan en redelijk resistent zijn tegen 

allerlei informatie in inconsistent is met het stereotype.  
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3.2.1 DENKBEELDIGE CORRELATIE/VERBANDEN 

 

Denkbeeldig verband: overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite 

slechts in geringe mate of helemaal niet controleren  

vb.: dingen die heel weinig voorkomen en toevallig af en toe samen voorkomen, dan is 

dit heel erg opvallend, waardoor het heel erg in onze gedachten blijft hangen en we dit 

overschatten  

 

Hamilton & Gifford (1976) 

• deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige positief en andere 

negatief waren 

• deze beschrijvingen werden verdeeld over een minderheids- en 

meerderheidsgroep 

• de vier soorten beschrijvingen werden door elkaar aangeboden  

• achteraf dienden de deelnemers te schatten hoeveel positieve en negatieve 

beschrijvingen ze gelezen hadden over elke groep  

 

 
 

De perceptie is anders dan de realiteit. Bij de meerderheidsgroep kan men het goed 

inschatten, maar bij de minderheidsgroep niet. De pp lijken een verband te vinden 

tussen de minderheid en negatief gedrag dat er eigenlijk niet is. De pp overschatten dus 

het negatief gedrag, doordat de minderheidsleden minder voorkwamen in de beschrijving 

en het negatief gedrag ook. Hierdoor is de combinatie van beide meer opvallend, 

waardoor men het beter onthoud en dus een vertekende herinnering krijgt.  

 

We overschatten het verband tussen distinctieve variabelen zoals minderheidsgroepen 

(komen minder voor) en deviant gedrag (komt eveneens minder voor dan positief 

gedrag). Hierdoor in de samenleving vaak een denkbeeldig verband tussen criminaliteit 

en minderheden.  

 

Denkbeeldige verbanden versterken stereotypen. Het is dus niet alleen het ontstaan van 

stereotypes, maar ook het versterken er van. Stel dat we de groepen niet A en B 

noemen, maar dat we ze ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ noemen, dan wordt het denkbeeldig 

effect nog groter. Dit omdat er al bepaalde stereotypes rond bestaan en we informatie 

verwerken in functie van deze stereotypes. Het toevallig samengaan kan dus er voor 

zorgen dat de stereotypes versterken. Het wil wel niet direct zeggen dat je deze 

stereotypes onderschrijft, m.a.w. dat je er mee akkoord gaat. 

 

We bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde groep 

verwachten, door de selectiviteit van onze aandacht.  
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3.2.2 ASSIMILATIE EN CONTRASTEFFECTEN  

 

Indien een stereotype wordt gehanteerd, kan dit effect hebben op de waarneming door 

1. assimilatie: informatie convergeert naar het stereotype, info past binnen het 

stereotype dat we al hebben  

2. contrast: informatie wordt gezien als afwijkend van het stereotype, persoon past 

helemaal niet bij het stereotype dat je hebt over de groep waartoe die behoort  

 

Zijn twee tegenstrijdige effect (assimilatie vs. contrast), maar toch zorgen beide er voor 

dat het stereotype in stand wordt gehouden.  

 

Assimilatie wanneer stereotypen overheersen  

• assimilatie effect: de neiging om wat men ziet in termen van het stereotype te 

interpreteren en betekenis te verlenen  

• assimilatie/stereotypering is de meest gehanteerde vorm van waarneming, we 

proberen wat we zien te laten passen met de schema’s die we hebben in ons 

hoofd  

 

vb.: “ze klagen over de drank op het feest” 

→ interpretatie afhankelijk van wie ‘ze’ zijn: nonnen vs. studenten (er was alcoholische 

drank vs. er was te weinig drank) 

vb.: persoon loopt tegen iemand aan  

→ interpretatie afhankelijk van ras (Sagar & Scholfield, 1980): zwart persoon als 

agressiever interpreteren, effect treedt ook op bij zwarte pp, is dus een stereotype  

vb.: persoon slaagt er in om taak succesvol af te werken 

→ attributie aan vaardigheid vs. geluk afhankelijk van geslachtsstereotype  

 

Factoren die assimilatie beïnvloeden 

• ambiguïteit en hoeveelheid informatie: om tot assimilatie over te gaan, dient de 

informatie voldoende interpretatievrijheid te bieden om de betekenis ervan in de 

richting van het stereotype te schuiven, hierbij zijn belangrijk: 

1. ambiguïteit van informatie (hoe ambiguer de informatie, hoe makkelijker 

overgaan tot assimilatie)  

2. hoeveelheid informatie (relevant vs. irrelevant: hoe meer relevante 

informatie, hoe moeilijker om aan assimilatie te doen & hoe meer 

irrelevante informatie, hoe makkelijk om aan assimilatie te doen) 

• illusie objectieve beoordeling: we krijgen heel veel informatie die irrelevant is voor 

de beoordeling, maar omdat we zodanig veel informatie krijgen, denken we dat 

we objectief zijn = gevaarlijk als we denken dat we objectief zijn, zijn we meer 

geneigd om ons oordeel te laten sturen door assimilatie  

• motivatie en capaciteit  

 

Contrast 

• contrasteffect: de neiging om stimuli die van het schema afwijken, als meer 

verschillend te zien dan ze in werkelijkheid zijn  

o duidelijke, op niet ambigue wijze afwijken v/h stereotype 

o bijvoorbeeld een succesvolle, harde zakenvrouw is vermoedelijk even 

kordaat en ambitieus als haar mannelijke collega’s, maar v/e vrouw wordt 

dit typisch niet verwacht (trekken het in het extreme: een heel kordate en 

extreem ambitieuze zakenvrouw)  
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o contrast met stereotype dus als extreem gaan interpreteren  

o stereotype fungeert ook als een beoordelingsstandaard, waardoor 

afwijkingen vaak negatief geïnterpreteerd worden (vb.: mondig wordt te 

mondig wordt arrogant) → contrasteffecten vaak geïnterpreteerd met 

negatieve evaluaties  

 

The case of Ann Hopkins 

• vrouw die net geen promotie naar topfunctie had gekregen omdat in beoordeling 

stond dat ze arrogant was en geen interpersoonlijke vaardigheden had  

• veranderen vrouwen zoals Ann Hopkins stereotypes? → NEE als personen afwijken 

v/h stereotype, dan redden mensen mentaal het stereotype door de persoon als 

een uitzondering en aparte categorie te beschouwen vb.: kille coole zakenvrouwen  

• subcategorisatie of individuatie (hierdoor wordt het bestaande stereotype 

(zachtaardige, meegaande vrouwen) homogener) 

3.2.3 CONFIRMATIEVERTEKENING EN ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING  

 

We zoeken informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege confirmatie-

vertekening en daarnaast valt informatie die ons stereotypes bevestigt ons ook sneller 

op.  

 

Stereotypen doen ons op een zodanige wijze gedragen dat groepsleden reageren zoals 

wij het verwachten, wat een zelfvervullende verwachting creëert.  

 

Bijvoorbeeld bij sollicitaties:  

• probleem 1: uitgenodigd worden  

o (impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat allochtonen minder snel 

uitgenodigd worden  

• probleem 2: het moeizame gesprek  

o positieve verwachting interviewer: open en vriendelijke houding tijdens het 

gesprek → geruststellend effect op de sollicitant 

o negatieve verwachting: afstand en minder tijd nemen → verhoogt 

nervositeit en onhandigheid bij sollicitant  

o door het gedrag v/d interviewer wordt dan ook het stereotype dat hij al 

had bevestigd  

3.2.4 AUTOMATISCHE ACTIVATIE/PROCESSEN 

 

Devine (1989) 

• stereotypes zijn (aan)geleerde associaties via sociaal leren  

• stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien v/e persoon, dit proces 

is oncontroleerbaar en treedt eveneens op bij mensen die niet bevooroordeeld zijn 

en de stereotypes dus niet onderschrijven  

• het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag-bevooroordeelden (vb.: 

racistische mensen vs. niet racistische mensen), ligt niet in de activatie v/h 

stereotype (dat heeft iedereen, is automatisch), maar wel in het gebruik ervan, 

laag-bevooroordeelden trachten het geactiveerde stereotype te onderdrukken 

• o.b.v. een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in een laag en hoog 

bevooroordeelde groep 
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• experiment 1 

o opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij algemeen worden 

geassocieerd met zwarte mensen, geen verschil tussen beide groepen  

o zowel laag als hoog bevooroordeelden KENNEN de stereotypes  

• experiment 2 

o subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale 

categorie, gelijke effecten op de negatieve beoordeling v/e persoon van 

ongespecificeerd ras in beide groepen  

o zowel laag als hoog bevooroordeelden worden beïnvloed door de 

automatische associaties 

• experiment 3 

o anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie ‘zwarte Amerikanen’, 

WEL verschillend voor beide groepen (= expliciete attitudes)  

o indien men bewust is mogelijke beïnvloeding van stereotypes: enkel bij 

laag bevooroordeelden is er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-

expressie 

 

Devine hanteerde negatieve primes, alvorens stereotypeactivatie te meten (vb.: lui, 

ghetto), Lepore & Brown (1997) vonden dat bij neutrale primes (vb.: zwart, Indiër) enkel 

bevooroordeelde individuen negatieve aspecten v/e stereotype activeerden.  

 

Maar ook andere evidentie: snelle beslissingen over het al dan niet in de hand hebben 

v/e wapen of niet 

• onschuldige objecten worden eerder als wapen gezien 

o in de hand v/e zwarte persoon (cf. police officer dilemma) voor zowel witte 

als zwarte pp  

o na priming met zwarte gezichten (Payne)  

• fysiek voorkomen van zwarte mannen wordt als ‘more formidable’ (groter, 

sterker, zwaarder gezien) en daardoor bedreigender gepercipieerd dan dat van 

witte mensen (Wilson et al. 2017) 

3.2.5 SUPPRESSIE VAN STEREOTYPEN  

 

Als we ervan uitgaan dat stereotypen moeilijk te veranderen zijn, kunnen we ons 

misschien beter richten op de vraag hoe het gebruik van stereotypen kan voorkomen 

worden. Stereotypes onderdrukken.  

 

Een erg eenvoudige wijze om de gevolgen van stereotypen te neutraliseren, is mensen 

instrueren stereotypen niet meer te gebruiken. Macrae, Bodenhausen et al. (1994) 

testten deze mogelijkheid. 

• deelnemers die een foto v/e skinhead zagen, werden gevraagd het stereotype te 

onderdrukken toen ze de doelpersoon beschreven  

• in de volgende fase dienden ze een tweede skinhead te beschrijven  

• diegenen die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er meer 

gebruik van in de tweede fase = post suppression rebound effect 

• gedragseffecten in vervolgstudie: jasje van skinhead om stoel in wachtkamer, 

zien hoe ver pp v/d stoel weg gingen zitten, pp die stereotype moesten 

onderdrukken gingen verder weg zitten  
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Is het dan zo dat we best nooit stereotypes onderdrukken, omdat ze daarna dubbel zo 

hard kunnen terugkomen? Neen. Succesvolle onderdrukking: 

• Monteith et al. (1997): rebound effect by ‘gay stereotypes’ enkel bij 

hoogbevooroordeelden  

• bepaalde factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken van stereotypen zoals: 

o specifieke groep 

o oefening (onderdrukken op zich kan automatisch worden) 

o interne motivatie 

o voldoende cognitieve capaciteit (niet te moe, niet dronken, …)  

o … 

 

4. SEKSISME  

 

Seksisme: een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun 

geslacht. (affectieve kant)  

Geslachtsstereotypen: ideeën over typische kenmerken, interesses, vaardigheden, … 

voor de verschillende geslachten. (cognitieve kant) 

Geslachtsdiscriminatie: ongelijke behandeling op basis van geslacht. ( gedrags-

component)  

 

4.1 GESLACHT IS EEN FUNDAMENTELE CATEGORIE 

 

Baby’s maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Onderzoek via habituatie: 

hele tijd foto’s van vrouwen, ze verliezen aandacht, foto van een man en ze zijn terug 

aandachtig & omgekeerd.  

 

We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen. Vanaf de geboorte 

worden vrouwen en mannen op een verschillende wijze behandeld. 

• interpretatie babygedrag (meisjes baby die huilt is verdrietig, jongens baby die 

huilt is boos)  

• beoordelen risicovol gedrag bij kinderen (bij meisjes sneller zeggen dat ze moeten 

oppassen, bij jongens aangemoedigd)  

 

Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon.  

 

4.2 WAAROM BLIJVEN GESLACHTSSTEREOTYPEN BESTAAN?  

 

Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening en zelfvervullende voorspellingen 

zorgen voor een hoge graad aan persistentie van geslachtsstereotypering.  
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Sociale rol theorie (Eagley): elk mogelijk echt verschil wordt versterkt door de 

ongelijke sociale rollen die mannen en vrouwen in de maatschappij vervullen, m.a.w. er 

zijn echte verschillen tussen mannen en vrouwen o.b.v. biologie die heel erg terug gaan 

in de tijd, maar elk verschil wordt versterkt door sociale rollen   

 

Dit proces omvat drie stappen: 

1. biologische en maatschappelijke factoren zorgen voor een arbeidsverdeling 

gebaseerd op geslacht vb.: de sterkste gingen jagen, degene die voor de kinderen 

zorgde waren degene die biologisch in staat waren om ze bijvoorbeeld te zogen  

2. men gedraagt zich op zo’n wijze dat men in deze rol past 

3. geslachten worden hierdoor geassocieerd met verschillende sociale en 

economische macht  

 

Eagly’s sociale rol theorie 

 
 

De associaties moeten dus niet zo zeer met het biologisch geslacht zijn, maar met de 

sociale rol. Er zijn geen ‘geslachtsstereotypes’, maar ‘rolstereotypes’. Door allerlei 

maatschappelijke en oorspronkelijk biologische factoren zijn de rollen gekoppeld aan 

geslachten, maar eigenlijk zijn de kenmerken van de rollen niet noodzakelijk typerend 

voor het geslacht zelf.  

 

4.3 GESLACHTSTEREOTYPES: EEN DUBBELE MORAAL? 

 

Op mannelijke taken wordt de vrouwelijke prestatie gedevalueerd (= minder goed 

ingeschat) en omgekeerd.  

 

Bias om mannen en vrouwen aan te nemen in stereotype, ‘rol-consistente’ functies 

(Eagly, 2004). 

 

In een onderzoek van Goldberg (1968) evalueerde men teksten v/e mannelijke (John) of 

een vrouwelijke (Joan) auteur 

• teksten van mannelijke auteurs worden beoordeeld als ‘beter’ en ‘meer 

gezaghebbend’ (door vrouwelijke pp) 

• meta-analyse van recenter, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten 

(Swim et al., 1989) 

 

Voor sommige hot-topic fenomenen is de interpretatie in termen van deze drie 

componenten complex. Maar wel cruciaal voor adequate oplossingen. Is belangrijk, want 

wat aan de grondslag ligt van een bepaald probleem, bepaalt ook de soort oplossingen.  
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1. seksisme: een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun 

geslacht (affectieve component) 

2. geslachtsstereotypen: ideeën over typische kenmerken, interesses, 

vaardigheden, … voor de verschillende geslachten (cognitieve component) 

3. geslachtsdiscriminatie: ongelijke behandeling op basis van geslacht 

(gedragscomponent)  

 

Ondervertegenwoordiging van geslachten in bepaalde sectoren 

Mogelijke factoren: discriminatie, percepties, stereotypes, eigen keuzes, 

seksisme/vijandige omgeving, … ? → vaak een combinatie, maar belangrijk om te zien 

met welke de meeste ‘winst’ te boeken valt  

• grote Amerikaanse studie Williams & Ceci (2015): bij aanwerving beginnende 

professoren en duidelijke gender bias in het voordeel van vouwen, inclusief in de 

exacte wetenschappen → selectiecommites beseffen dat er een 

ondervertegenwoordiging is van vrouwen en gaan hier actief voor compenseren  

• eens aangeworven doen gelijk presterende vrouwen het even goed als mannen in 

academische carrière en promotie (Ceci et al., 2011, 2014) 

• ondervertegenwoordiging vrouwen in het academische lijkt eerder kwestie van 

aanbod (opt out), dan van vraag (National Research Council, 2009) 

• Self-fulfilling prophecy (Williams & Ceci, 2015): “These results suggest it is a 

propitious time for women launching careers in academic science. Messages to the 

contrary may discourage women from applying for (STEM) tenure-track assistant 

professorships.” → need to counter self-handicapping and opting-out, want 

vrouwen zien de academische wereld als een plaats waar er veel discriminatie is 

en zijn dan minder geneigd om voor een carrière als prof te kiezen  

 

De loonkloof 

• niet: gelijk loon voor gelijk werk  

• wel: ongelijk loon voor ongelijk werk → mannen en vrouwen krijgen een 

verschillend loon, omdat ze verschillende soorten jobs doen  

• begint al bij de studentenjobs, vrouwen doen vaker iets in de horeca en mannen 

eerder in een fabriek of technologie sector & deze sectoren betalen anders  

 

 

 



96 
 

 
 

Grote studie met gegevens van 20 miljoen mannen en vrouwen. Mooi voorbeeld van hoe 

de loonkloof precies evalueert en berekent kan worden. 2de kolom is het percentage dat 

doorgaans in de media wordt gerapporteerd, de pay gap. De 3de kolom gaat over mannen 

en vrouwen die op hetzelfde niveau werken. We zien dat de loonkloof drastisch verlaagd 

wanneer we kijken naar de 3de kolom i.p.v. de 2de kolom. De 4de kolom gaat over mannen 

en vrouwen die op hetzelfde niveau werken binnen hetzelfde bedrijf: we zien dat de 

loonkloof wederom kleiner worden. De echte loonkloof is er dus doordat mannen in beter 

betaalde sectoren werken dan vrouwen.   

 

Acties? → sterk bepaalt door de oorzaken v/d loonkloof 

• gewoon gelijk loon voor gelijk werk zal het niet oplossen, want deze wetgeving 

bestaat al  

• opleidingsniveau: algemene kloof intussen gedicht (en zelf omgedraaid bij 

jongeren: meer meisjes een hoger diploma), betekent dat de loonkloof zich uit 

zichzelf wel een deel zal dichten wanneer de oudere generaties sterven, aangezien 

vrouwen vandaag hoger opgeleid zijn en dus meer zullen verdienen  

• stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotype studies/beroepen/sectoren  

• herzien van financiële waardering voor beroepen/sectoren  

 

4.4 AMBIVALENT SEKSISME  

 

Seksisme een speciale vorm van vooroordelen. Heeft veel gemeen met racisme, ook 

afhankelijk van behoefte aan afsluiting, RWA en SDO.  

 

Mannen en vrouwen hebben frequent contact en een (biologische) interdependetie. 

Iedereen heeft een moeder, een vader, een broer, een vriend, een vriendin, … waardoor 

er op een veel persoonlijker niveau over geslachten met elkaar wordt omgegaan. 
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Belangrijk verschil tussen seksisme en racisme. Zorgt er voor dat het ambivalent is: 

beide valenties, zowel positieve als negatieve stereotype spelen een rol  

→ vooroordelen o.b.v. geslacht zijn complex en ‘ambivalent’ 

 

Ambivalent seksisme 

• vijandig seksisme: haatdragende, negatieve gevoelens ten overstaan van 

vrouwen en hun bedreiging van de positie van mannen  

• welwillend seksisme: warme, ridderlijke gevoelens die wortelen in de eerder 

paternalistische opvatting dat vrouwen bescherming nodig hebben en verdienen  

 

Glick & Fiske (1997) 

Kijken naar verschillende landen in welke 

mate ze vijandig en welwillend seksisme 

tegenover vrouwen onderschrijven. 

Bovenste tabel is vijandig seksisme: mannen 

scoren hier hoger op dan vrouwen en grote 

verschillen tussen landen. Landen zoals 

Zuid-Afrika en Nigeria scoren hoog & 

Engeland, Nederland en Australia scoren 

laag. Vrouwen scoren in verschillende landen 

hoger op welwillend seksisme tegenover 

vrouwen dan mannen. Dit is vooral zo in 

landen waar het vijandig seksisme hoog is. 

Paternalistische opvatting wordt gebruikt als 

beschermende opvatting tegenover het 

vijandig seksisme dat aanwezig is.  

 

Vijandig en welwillend seksisme tegenover 

mannen  

 

 

Tegenover mannen bestaat er ook vijandig 

en welwillend seksisme (= maternalistische 

opvatting dat mannen altijd kleine kinderen 

blijven en verzorgd moeten worden). 

Gelijkaardig patroon als bij vijandig en 

welwillend seksisme tegenover vrouwen. 

Minder vijandig seksisme tegenover mannen 

door mannen dan door vrouwen. Welwillend 

seksisme tegenover mannen wordt meer 

ondersteunt door mannen dan door 

vrouwen. 

 

Figuren: 1ste vijandig tegenover vrouwen, 

2de welwillend tegenover vrouwen, 3de 

vijandig tegenover mannen, 4de welwillend 

tegenover mannen 
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H14: DE DIVERSE SAMENLEVING  
1. DIVERSITEIT 

 

Diversiteit: de relatieve proportie van etnisch-culturele minderheden in de algemene 

populatie, m.a.w. hoe groot is het deel van mensen met een etnisch culturele minderheid 

in de algemene populatie & er wordt geen onderscheid gemaakt met welke etnische 

culturele minderheden.  

 

 

Putnam (2007): N = 30,000 verspreid over 41 gemeenschappen in US vragenlijst 

afgenomen en gekeken in welke mate de diversiteit in die gemeenschap gerelateerd was 

aan allerlei variabelen die te maken hadden met sociaal kapitaal  

Conclusie: verhoogde diversiteit binnen een gemeenschap leidt tot 

• verminderde solidariteit 

• verhoogde sociale isolatie 

• verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen  

• verminderd vertrouwen in mensen (algemeen) 

→ negatieve effecten op sociaal kapitaal blijven gelden wanneer gecontroleerd voor 

armoede, opleiding, criminaliteit, taal, … 

→ conclusie: mensen in diverse samenleving trekken zich steeds verder terug uit de 

samenleving, vergelijkbaar met schildpadden die zich terug trekken in hun schulp  

vb.: duidelijke correlatie met hoe divers een samenleving is en hoe veel mensen binnen 

zaten om TV te kijken  

 

 

Studie van Putnam deed veel stof opwaaien. Daarna allerlei andere studies geweest die 

opnieuw wouden nagaan in hoe verre diversiteit positieve of negatieve effecten heeft op 

gemeenschappen en mensen. In meta-analyse bleek dat er een hele waaier van 

verschillende resultaten was gevonden.   

 

Inconsistente bevindingen: 

 

1/3 vonden geen effect en 1/3 vonden een 

positief effect. Er waren dus duidelijk 

inconsistente resultaten en het was niet duidelijk 

wat nu de effecten van diversiteit zijn. Het effect 

hangt voor een groot stuk af v/d variabelen die 

je wilt verklaren. Een andere mogelijkheid is dat 

de effecten afhankelijk zijn van derde variabelen. 

Het effect kan dus positief, negatief of neutraal 

zijn afhankelijk van allerlei andere situationele 

variabelen.  
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Van Assche, Roets, Dhont & Van Hiel (2014) 

Gekeken in welke mate diversiteit zorgt voor meer positieve of negatieve attitudes t.o.v. 

etnisch culturele minderheden. Mensen over het hele grondgebied Nederland bevraagd 

a.d.h.v. postcodes over diversiteit in hun omgeving en de gepercipieerde dreiging in hun 

buurt (vb.: Hoe veel vandalisme is er? Hoeveel criminaliteit is er?). Daarnaast waren er 

ook enkele objectieve parameters over deze variabelen. De Nederlandse overheid houdt 

exacte cijfers bij over hoe divers een buurt is en hoeveel criminaliteit er is.  

 

Linker figuur is de gepercipieerde en rechter figuur zijn de objectieve parameters. 

Diversiteit kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de attitudes ten opzichten 

van de uitgroep. In buurten waar er weinig dreiging is zowel gepercipieerd als objectief, 

kan je zien dat een hogere diversiteit een positieve invloed heeft op de attitudes ten 

opzichten van etnisch culturele minderheden. In buurten waar er een hoge dreiging is, 

leidt een hogere diversiteit voor negatievere attitudes.   

 

 
 

1.1 IS DIVERSITEIT HET PROBLEEM?  

 

Negatieve effecten door segregatie (e.g., Uslaner, 2011) 

Een ander aspect dat vaak voorkomt in de literatuur is dat de inconsistente resultaten 

voorkomen omdat diversiteit niet een belangrijke factor is, maar segregatie wel. 

Diversiteit en segregatie correleren laag. Een gemeenschap kan hoog zijn in diversiteit en 

ongeacht daarvan hoog of laag zijn in segregatie. Zie je in figuur er onder, hebben allebei 

de maximale diversiteit, maar de segregatie is verschillend. Deze segregatie is belangrijk 

om positieve of negatieve gevolgen te voorspellen.  
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1.2 HYPERSEGREGATIE 

 

Hypergesegregeerde gemeenschappen (cfr. “ghetto’s”) 

• vormen een gemeenschap binnen de gemeenschap  

• hechte groep met veel vertrouwen in elkaar 

• maar: sterk wantrouwen t.o.v. meerderheid EN andere minderheidsgroepen  

• eigen normen, waarden, organisatie die los staat van de algemene maatschappij 

o in het beste geval is het een verlies voor de globale maatschappij 

o in het slechtste geval kan zo’n gemeenschap in een negatieve spiraal 

terecht komen omdat er geen controle en interventie vanuit de algemene 

maatschappij mogelijk is , m.a.w. een gevaar van disfunctionele normen 

en organisatie (wanneer de macht terecht komt bij mensen die niet het 

belang van de gemeenschap voor ogen hebben)  

vb.: geweldspiraal, Afro-Amerikanen in VS oververtegenwoordigd zowel als 

dader als slachtoffer door de hoge criminaliteit in hypergesegregeerde 

gemeenschappen 

 

Segregatie wordt niet opgelegd door de algemene samenleving of door de meerderheid. 

Mensen kiezen zelf voor segregatie, omdat ze graag omgaan met mensen die op hen 

lijken. Hypergesegregeerde gemeenschappen worden vaak ook sterk ondersteunt door 

etnisch culturele minderheden.  

 

2. INTERETNISCH CONTACT 

2.1 CONTACTHYPOTHESE 

 

Desegregatie: het tegengaan van het opsplitsen of uit elkaar halen van etnisch culturele 

groepen. Betere consequenties voor de samenleving. Dit is waar het interetnisch contact 

om draait. De theoretische achtergrond en de manier waarop interetnisch contact allerlei 

negatieve effecten in de samenleving, waaronder vooroordelen, zou kunnen reduceren is 

erg gebaseerd op de contacthypothese van Allport.  

 

Contacthypothese (Allport, 1954): positief contact tussen leden van verschillende 

groepen vermindert vooroordelen. 

 

De contacthypothese poneert dat er aan vier condities voldaan moet worden, wil 

racisme beëindigd worden door direct contact 

1. gelijke status van de groepen vb.: niet werkgever en werknemer 

2. persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen  

3. coöperatief gedrag, teneinde bovengeschikte doelen te bereiken (mensen moeten 

samenwerken om iets te bereiken dat ten voordelen is van iedereen) 

4. ondersteuning door sociale normen en daarenboven moet het contact vrijwillig 

zijn 

 

Pettigrew & Tropp (2006, 2011): tegenwoordig worden deze voorwaarden als faciliterend 

eerder dan noodzakelijk gezien, intergroepcontact kan dus ook positief zijn als er niet 

aan alle voorwaarden is voldaan.  
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2.2 SCHOOLDESEGREGATIE IN DE VS 

 

Als we weten dat segregatie aan de oorzaak ligt van allerlei maatschappelijke problemen, 

dan is desegregatie de oplossing van alle problemen.  

 

Gaat vaak over de schooldesegregatie in de VS, waar in de jaren 50 door het Hoog-

gerechtshof werd beslist dat dergelijke scholen niet meer mochten bestaan en elk kind 

van eender welke etnisch culturele afkomst naar eender welke school mocht gaan. Eén 

van de eerste scholen waar deze desegregatie werd doorgevoerd was Arkansas Little 

Rock.  

 

De vraag is in welke mate dit werkte als oplossing. Het zijn teleurstellende resultaten. De 

studies die zijn uitgevoerd in de jaren na de schooldesegregatie tonen dat er in heel veel 

gevallen helemaal geen vermindering van vooroordelen is. Vaak was er geen effect en de 

helft v/d studies (vooral degene direct na de desegregatie) toonde een toename van de 

vooroordelen. De reden waarom de schooldesegregatie geen positieve effecten toonden 

kunnen we terug voeren op de vier faciliterende voorwaarden van Allport.  

 

Waarom contact niet werkte in de gedesegregeerde scholen: 

Gelijke status? 

• blanke en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de 

start (voorbereiding → prestatie) 

• zwarte kinderen kwamen op volledig witte scholen en 

moesten zich aanpassen aan een volledig nieuwe 

omgeving waarop ze minder goed voorbereid waren dan 

de witte kinderen die al op die scholen zaten  

• de prestatie van zwarte kinderen was minder door 

aanpassingsproblemen, wat de bestaande vooroordelen 

versterkte  

Persoonlijke interactie? 

• neen (zie verder, spontaan contact),  

• niet verwonderlijk, spontaan contact tussen mensen van verschillende etnisch-

culturele groepen komt niet zo heel veel voor  

Coöperatie gemeenschappelijk doel? 

• klascontext is competitie tussen leerlingen; wie presteert het best i.p.v. 

coöperatie naar een gemeenschappelijk doel (iedereen zo veel mogelijk leren)  

Ondersteuning door sociale norm en autoriteit? 

• beslist door hooggerechtshof, maar was controversieel & kwam veel protest tegen  

• het duurde ook een hele tijd voordat de scholen effectief gedesegregeerd waren, 

omdat andere aspecten nog niet gedesegregeerd waren, zoals het openbaar 

vervoer, waardoor zwarte kinderen heel moeilijk op de scholen geraakten  

 

Vanaf de jaren 60 een afname van de segregatie, dus de scholen in de VS werden steeds 

meer divers. Vanaf de jaren 80 werd er een stijging in de segregatie vastgesteld. 

Tegenwoordig zijn scholen in de VS bijna even gesegregeerd als in de jaren 60. Een 

belangrijk iets hierbij is dat er naast een wettelijk kader er ook een segregatie is o.b.v. 

woonplaats. Mensen leven vaak samen in etnisch-homogene clusters, wat er vaak voor 

zorgt dat scholen die dicht bij die clusters zijn vooral leerlingen aantrekken vanuit die 

cluster.  
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Resegregatie scholen door segregatie buurten  

Elke bolletje staat voor een persoon. Zo kan je de segregatie goed visualiseren. 

Bijvoorbeeld Chicago en Sacramento zijn beide steden die heel divers zijn, maar 

verschillen sterk in segregatie. Chicago is erg gesegregeerd en dit is in Sacramento veel 

minder het geval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geeft weer hoe diversiteit en segregatie onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. 

Onderste as diversiteit o.b.v. de stad en verticale as diversiteit o.b.v. buurten. Steden die 

hoog scoren op algemene diversiteit en laag scoren op diversiteit binnen de wijken, zijn 

de meer gesegregeerde steden (vb.: Chicago). Steden die hoog scoren op algemene 

diversiteit en ook hoog scoren op diversiteit binnen de wijken zijn meer geïntegreerd 

(vb.: Sacramento).  

 

 
 

Desegregatie “Singaporean Style” 

Mensen zijn geneigd tot segregatie. Voor een bepaald deel de mogelijkheid om hier op in 

te grijpen vanuit de politiek, maar is vaak niet zo gemakkelijk. In landen waar de 

overheid een heel sterk sturende invloed heeft op de samenleving is dit wel mogelijk, 

bijvoorbeeld in Singapore. Bijna iedereen leeft in flats die erg gesubsidieerd worden door 

de overheid. Voordat je er komt wonen moet je uw etnisch-culturele achtergrond ingeven 

en de computer maakt dan de beslissing of je daar al dan niet een appartement mag 

huren/kopen. Beslissing genomen o.b.v. hoe divers het gebouw is. Als er al veel mensen 

wonen met jouw etnisch-culturele achtergrond, dan kan jij daar niet meer wonen.  
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2.3 LANGDURIG CONTACT EN VRIENDSCHAPPEN  

 

Bepaalde vormen van intergroep contact zijn beter dan anderen. Zo blijkt dat er sterkere 

effecten zijn van langdurig contact (omdat er meer ruimte is voor persoonlijk contact) en 

interetnische vriendschappen. Bij vriendschap is vooral persoonlijke interactie heel hoog 

en status erg gelijk.  

 

Studie van Sidanius, Levin, Van Laar & Sears (2008)  

• langdurig contact kan heel sterke effecten hebben, zelfs als er geen vrije keuze is, 

toonde aan dat hier een hele grote winst te boeken was in termen van 

vooroordelen 

• studenten die een kamer deelden met iemand van zelfde of ander ras in Amerika 

en gekeken naar de evolutie over de tijd heen v/d vooroordelen  

• ondanks dat de studenten elkaar eerst niet kenden, had het langdurige contact 

sterke effecten op de reductie van vooroordelen bij studenten die de kamer 

deelde met iemand van een andere etnisch-culturele achtergrond  

 

Intergroep contact kan dus sterke effecten hebben in het reduceren van vooroordelen, 

maar in andere situaties is dit moeilijker, bijvoorbeeld in een schoolse context heeft 

desegregatie weinig effect. In andere contexten kan het wel degelijk duidelijk effecten 

genereren. Bijvoorbeeld desegregatie in het leger heeft wel duidelijke effecten op het 

verminderen van vooroordelen. In het leger wordt ook aan alle vier de voorwaarden van 

Allport voldaan. In teamsporten heeft het ook een heel sterk effect.  

 

Jackie Robinson (1ste zwarte baseball player die in de major leak 

mocht spelen): een succesverhaal, genereerde positieve effecten 

(het reduceren van vooroordelen) onder zijn teamgenoten, wat 

logisch is want in teamsporten zijn alle vier de voorwaarden van 

Allport aanwezig.  

• gelijke status 

• persoonlijke interactie 

• coöperatief gedrag om bovengeschikte doelen te bereiken  

• ondersteuning door sociale normen (manager)  

 

Contact en vooroordelen  

 
 

Hoe meer contact, hoe minder subtiel racisme. Hoe meer positief contact, hoe minder 

subtiel racisme. Negatief contact kan vooroordelen aanwakkeren. Gelukkig komt negatief 

contact minder voor dan positief contact.  

 



104 
 

2.4 COGNITIEVE EN AFFECTIEVE GEVOLGEN VAN CONTACT  

 

Intergroep contact heeft een aantal gevolgen, zowel cognitief als affectieve gevolgen.  

 

COGNITIEVE GEVOLGEN 

A. vergroot de kennis over de groep  

B. leidt tot gewijzigde groepsrepresentatie, m.a.w. een andere manier om naar 

groepen te kijken 

o decategorisatiemodel: kijken naar groepen als categorisatie, twee 

groepen X en Y, contact zorgt er voor dat mensen meer als individuen 

gezien worden en minder als leden van groep X of Y, iedereen wordt als 

individueel persoon gezien  

o hercategorisatiemodel: er treedt hercategorisatie op, door veel contact 

gaan de twee groepen versmelten tot één groep, ‘zij’ worden een deel van 

het ‘wij’, iedereen maakt deel uit van de ingroep vb.: rode duivels die WK 

spelen, ineens vindt iedereen dat bijvoorbeeld Lukaku wel een Belg is  

o gemeenschappelijk differentiatiemodel: ze zien de twee groepen nog 

altijd afzonderlijk van elkaar en als duidelijk verschillend, maar het is heel 

duidelijk dat er een gemeenschappelijk bovenliggend doel is, hierdoor gaat 

de tegenstelling tussen de groepen minder belangrijk worden  

o duale identiteitsmodel: soort combinatie van verschillende modellen, ze 

zien zichzelf en anderen nog altijd als leden van een specifieke groep met 

een eigen identiteit, maar bovenop die specifieke groepsidentiteiten is er 

ook nog een soort overkoepelende identiteit, model werkt heel erg goed 

voor minderheidsgroepen (vb.: men is een Marokkaanse Belg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk model heeft een aantal voordelen en een aantal valkuilen:  

Decategorisatiemodel Als we iedereen als individuen zien, dan kunnen we een 

aantal attitudes hebben tegenover individuen, maar die 

persoon wordt gezien als individu en niet als lid van een 

groep, waardoor het weinig effect heeft op onze attitudes 

tegenover die groepen. 
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Hercategorisatiemodel In labocontext is het makkelijk om te beginnen met twee 

aparte groepen en dan een grotere omvattende identiteit in 

de plaats te stellen. In het dagelijks leven is dit veel 

moeilijker, want gaat er van uit dat mensen hun specifieke 

etnisch-culturele groepsidentiteit opgeven om een meer 

omvattende algemene identiteit aan te nemen. De bestaande 

groepsidentiteit worden volledig achter zich gelaten, wat in de 

realiteit voor mensen veel moeilijker is. 

 

Gemeenschappelijk 

differentiatiemodel 

Voordelen wanneer het gaat over het bereiken van 

gemeenschappelijke doelstellingen, maar hier ook heel 

duidelijk dat de groepen nog altijd gezien worden als aparte 

groepen. Vanaf het moment dat het doel bereikt wordt of het 

doel weg valt, dan zit je weer automatisch in een 

categorisatiemodel.  

 

Duale identiteitsmodel Vaak voor minderheidsgroepen heel effectief en makkelijk. 

Voor de meerderheidsgroep is het erg moeilijk om zichzelf te 

zien in termen van een duale identiteit.  

 

 

De verschillende modellen genereren andere effecten in het reduceren van vooroordelen 

en ingroepfavoritisme.  

 

Gaertner, Mann Murrell & Dovidio (1989) 

• hercategorisatie en decategorisatie in een experimentele setting vergeleken  

• kleine teams gemaakt van 3 tal personen en moesten probleem oplossen, daarna 

samengebracht tot 2 teams die wederom problemen op lossen  

• 3 condities:  

a) twee groepen behouden 

b) groepen los laten en je zit er als individueel persoon, de voorgaande fase 

was om te oefenen 

c) groepen samengebracht tot één grote groep, de voorgaande groepjes zijn 

niet meer van belang  

• kijken naar hoe positief ze de personen beoordelen  

• conclusie:  

o de controlegroep beoordeelde de leden v/d eigen groep positiever dan 

leden v/d outgroep, bij decategorisatie en hercategorisatie daalt het 

verschil in evaluatie, maar de mate waarin het verschil gereduceerd wordt 

is wel verschillend: bij decategorisatie is de vermindering v/h verschil in 

evaluatie vooral doordat leden v/d oorspronkelijke ingroep minder positief 

beoordeeld worden omdat ze nu allemaal als individuen gezien worden & 

bij hercategorisatie krijgen de persoon die oorspronkelijk tot de outgroep 

behoorde nu ook de ingroep bonus  

o hercategorisatie is een constructievere manier om er mee om te gaan, 

iedereen wint, terwijl bij decategorisatie iedereen de ingroep bonus verliest 
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AFFECTIEVE GEVOLGEN 

A. verminderde intergroep-angst 

o negatieve affectieve toestand ervaren wanneer men in interactie gaat (of 

verwacht te gaan) met een lid van de uitgroep, is het gevolg v/d 

verwachting van negatieve gevolgen v/d interactie voor het zelf 

o vernauwde aandacht en bias (zien wat je denkt te zien)  

o vermijdingsgedrag (negatief gevoelsmatig, dus interactie vermijden) 

B. verhoogde empathie  

o sympathie, medeleven, … ook cognitieve component: perspectief nemen  

 

2.5 DIVERSITEIT EN CONTACT 

 

Een integratief model van diversiteit en contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee grote paden van diversiteit naar vooroordelen waarbij contact een intermediaire rol 

speelt. Diversiteit kan gezien worden als het werkelijk percentage uitgroepsleden, is 

objectieve diversiteit. Je kan diversiteit ook zien als subjectieve diversiteit.  

 

Hoge diversiteit (objectieve of subjectieve) heeft twee mogelijke effecten. Hogere 

diversiteit zorgt dat er meer mogelijkheid is voor positief contact. Hoe groter de proportie 

van mensen met een etnisch-culturele achtergrond in uw samenleving, hoe meer 

mogelijkheden in het dagelijks leven om positief contact te hebben. Positief contact leidt 

op haar beurt tot een vermindering van vooroordelen. Daarnaast kan subjectieve 

diversiteit en geen positief contact leiden tot een verhoogde dreigingsperceptie. Men 

ervaart een soort bedreiging voor de eigen manier van leven en dit leidt tot meer 

vooroordelen. Objectieve diversiteit en positief contact kan de dreigingsperceptie 

uitbalanseren.  

 

Je hebt omgevingen waar er weinig werkelijke diversiteit is, dus waar er veel segregatie 

is & er wel de perceptie is dat er in de algemene samenleving veel diversiteit is. Hier heb 

je weinig mogelijkheden tot positief contact wat de vooroordelen vermindert, maar de 

dreigingsperceptie blijft aanwezig. In dit geval stijgen de vooroordelen vaak. Model 

verklaart waarom er in dorpen waar eigenlijk weinig diversiteit is, er toch stevige 

vooroordelen zijn en een bepaald stemgedrag faciliteren.  
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3. PROBLEMEN MET INTERETNISCH CONTACT 

3.1 SPONTAAN OPZOEKEN  

 

Allport (1954): people mate with their own kind, they visit with their own kind, they eat, 

play, reside in homogeneous clusters. → mensen blijven bij hun eigen groep 

 

De realiteit van intergroep contact: studies die aantonen dat mensen heel weinig contact 

hebben met mensen van een andere raciale groep, zeker in termen van vriendschap  

• Bradburn, Sudman & Gockel (1970): 81% v/d witte in geïntegreerde wijken 

hebben geen enkel contact met zwarte wijkbewoners 

• Marsden (1987): 8% v/d witte Amerikanen bediscussieert ‘gewichtige zaken’ met 

mensen v/e ander ras 

• Siegelman et al. (1996): 70% v/d blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte 

Amerikaan als vriend, zij die er wel hebben, rapporteren meestal slecht ‘enkele 

vrienden’ 

• Gibson (2001): 6.6% v/d witte en 1.5% v/d zwarten hebben meer dan een ‘klein 

aantal vrienden v/e andere raciale groep’ 

 

Spontaan opzoeken van elkaar 

• Clark, Dixon & Tredoux (2005) 

o plattegrond v/e studentenrestaurant, de onderzoekers namen om de 

zoveel minuten een foto van het restaurant om te zien wie waar zat 

o witte bolletjes stellen witte participanten voor en zwarte bolletjes stellen 

Aziatische participanten voor  

o mensen zitten in groepjes samen die heel erg bepaald zijn door etnische 

afkomst, mensen gaan automatisch mensen binnen dezelfde etnisch 

culturele categorie opzoeken  

• Dixon & Durrheim (2003) 

o luchtfoto van een bekend strand in Zuid Afrika, waar in tijden van de 

apartheid alleen witte mensen naar toe mochten, nu is het strand 

natuurlijk open voor iedereen  

o je ziet er allerlei verschillende etnisch-culturele achtergronden, maar ze 

worden heel erg opgedeeld in clusters, zonder enige uitzondering samen 

gegroepeerd binnen de eigen etnisch-culturele categorie 

o m.a.w. een heel divers, maar gesegregeerd strand  

o rood: zwarte Zuid-Afrikanen, blauw: witte Zuid-Afrikanen, geel: Indische 

Zuid-Afrikanen, oranje: mixed race  
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3.2 CONTACTERVARINGEN  

 

Problematisch intergroep contact: men wil niet racistisch overkomen  

→ beïnvloed het contact negatief 

 

Meta-stereotypen: hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt (Vorauer et 

al., 1998, 2000) → men gaat zich gedragen om dat beeld te ontkrachten  

vb.: als witte Vlaming denken dat allochtonen denken dat alle witte Vlamingen racisten 

zijn  

 

Hypervigilantie (heel oplettend zijn) voor signalen die kunnen duiden op antipathie of 

wantrouwen van de allochtone interactiepartner. Men is bijvoorbeeld er heel sterk mee 

bezig om niet racistisch over te komen. Vaak ironische effecten: men komt racistisch 

over in een poging niet racistisch te zijn.  

 

Sinds #MeToo ook contact tussen geslachten soms ook geproblematiseerd met meta-

stereotypen en ironische effecten.  

 

“Going full Mike Pence” 

 

Negatief contact leidt tot meer vooroordelen. Heeft negatief contact een sterker effect op 

het toenemen van vooroordelen dan positief contact een effect heeft op het doen 

afnemen van vooroordelen? Literatuur is hier onduidelijk over. Vroeger ging men uit van 

een asymmetrie in sterkte t.o.v. positief contact, m.a.w. negatief contact heeft een 

sterker effect dan positief contact op vooroordelen. Nu trekt men dit meer in twijfel en 

gaat men er vanuit dat de effecten even sterk zijn.  

 

Contact bij bevooroordeelde personen: effecten langs beide kanten dus sterker 

• betere effecten van positief contact (e.g. Dhont, Roets & Van Hiel, 2000; Hodson, 

2008, 2011) 

• slechtere effecten van negatief contact (e.g. Dhont & Van Hiel, 2009) 

 

3.3 SOLLICITATIESETTING  

 

Probleem 1: uitgenodigd worden  

(Impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele minderheden minder snel 

uitgenodigd worden vb.: Oreopoulos (2011) toonde aan dat CV’s die exact hetzelfde 

waren, met als enige verschil de naam, in verschillende mate werden uitgenodigd voor 

een gesprek (15% vs. 6% kans om uitgenodigd te worden) 

 

Probleem 2: het moeizaam gesprek  

Positieve verwachtingen interviewer 

• open en vriendelijke houding tijdens het gesprek 

• geruststellend effect op de sollicitant 

Negatieve verwachtingen  

• afstand en minder tijd nemen voor sollicitant  

• verhoogt nervositeit en onhandigheid bij sollicitant waardoor hij/zij objectief 

gezien ook minder goed presteert = zelfvervullende voorspelling 
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Meta-stereotypen: men wil bewijzen dat hij/zij niet bevooroordeeld is, waardoor er een 

kunstmatigheid in het gesprek sluipt, waardoor de sollicitant wederom nerveus wordt en 

objectief minder goed presteert  

 

3.4 NA HET CONTACT 

 

Kan positief contact verandering in de weg staan? M.a.w. kan positief contact ook 

negatieve gevolgen hebben? Volgens het conflictmodel (Dixon et al., 2005) is dit zo:  

• contact verandert relaties, maar niet structuur  

• positieve relaties leiden de aandacht af voor dieper liggende, structurele 

ongelijkheden en geven minderheden het gevoel dat het ‘goed gaat’ en 

vermindert de motivatie tot ‘collectieve actie’ 

• positieve relaties creëren hoge verwachtingen (niet meer gediscrimineerd worden) 

bij minderheden, maar die worden niet ingelost 

 

 

Conflictmodel: versterk groepsidentiteit van benadeelde groep om hen aan te zetten tot 

actie = controversieel alternatief model, bestaat empirische evidentie voor die vooral 

gebaseerd is op niet bestaande groepen  

 

 

Saguy, Tausch, Dovidio & Pratto (2009) 

In twee groepjes een opdracht uitgevoerd en daarna kwamen 

de twee groepen samen. In conditie 1 wordt er gefocust op 

coöperatief contact en in conditie 2 was het eerder competitief 

contact. Daarna krijgt één v/d twee groepen de macht over 

een geldsom (10 credits) om deze te verdelen over de twee 

groepen. Vragen aan de andere groep hoeveel zij verwachten 

te krijgen. Als het contact coöperatief geweest was, dan 

verwachtte de andere groep de helft van de credits te krijgen 

en kregen ze aanzienlijk minder dan ze verwachtte. Bij 

competitief contact waren de verwachtingen lager en kregen 

ze evenveel (zelfs iets meer) dan ze verwachtte. Evidentie 

voor het conflictmodel: minderheden krijgen door positief 

contact meer verwachtingen die niet worden ingelost.  

 

 

Wil dit zeggen dat we op maatschappelijk niveau meer moeten inzetten op een 

conflictmodel. Het antwoord is neen. Positief intergroepcontact zorgt er voor dat bij de 

minderheid de drang tot collectieve actie verminderd wordt, maar kan anderzijds wel 

leiden tot ‘solidaire collectieve actie’ bij de meerderheid. De meerderheid eist verandering 

voor de minderheid, is goed in een democratie.  

 

Positief contact 

• empathie 

• motivatie om te helpen  

• actie voor verandering 
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3.5 MULTICULTURALISME 

 

Steunt multiculturalisme op duale identiteit zoals vaak wordt voorgesteld?  

• bevorderen van de groepsidentiteit 

vb.: ondersteunen van belangenverenigingen, eigen scholen, gebedshuizen, …  

• bevorderen van de overkoepelende identiteit  

vb.: makkelijk en snel verlenen van de nationaliteit van het gastland, makkelijk 

toegang tot sociaal stelsel  

 

 assimilatie: enkel focussen op een overkoepelende identiteit en niet de 

groepsidentiteit behouden.  

 

Multiculturalisme of assimilatie?  

Acculturatiestrategieën van Berry (2003): vier manieren om er mee om te gaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhouding waarin we verwachting dat etnisch-culturele minderheden de eigen 

cultuur al dan niet behouden en/of zich aanpassen aan de gastcultuur is een politiek 

ideologische discussie. Langs de andere kant interessant hoe landen presteren die meer 

inzetten op het aanpassen aan de gastcultuur tegenover landen die meer belang hechten 

aan het ook behouden van de eigen cultuur. Je kan dit op verschillende manieren gaan 

bekijken. Een interessante statistiek hierbij is de tewerkstellingsgraad van allochtonen. 

Landen die inzetten op assimilatie kunnen op sommige vlakken betere resultaten 

voorleggen. 
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Multiculturalisme zegt vooral veel over het behoud van de oorspronkelijke cultuur en 

weinig over de aanpassing aan de gastcultuur. In de politieke invulling van het woord 

gaat het vaak ook over de aanpassing aan de gastcultuur. Kijken of multiculturalisme 

vandaag de dag nog relevant is of dat er andere inzichten zijn gekomen die bepaalde 

aspecten van het multiculturalisme overnemen en een verdere betekenis geven aan de 

interactie tussen verschillende culturen.  

 

Multiculturalisme vs. polyculturalisme   

Morris, Chiu, Liu (2015) 

• perspectief op cultuur als niet categorisch en niet stabiel, maar partieel en 

dynamisch, is aanwezig in polyculturalisme en helemaal niet in multiculturalisme  

• volgens polyculturalisme is cultuur niet iets dat in hokjes gedeeld kan worden en 

niet iets dat voor eeuwig vast ligt  

• culturen evolueren door invloed van elkaar 

 

 
Universalisme 

o colorblindness: elke vorm van etnisch-culturele verdeling in groepen is irrelevant 

en moet genegeerd worden, moeten soort gelijkheid creëren waarbij iedereen 

volgens dezelfde uniforme criteria behandeld wordt  

o klinkt nobel en egalitair streven, maar verwacht dat we zelf als we andere mensen 

zien alle mogelijke ideeën en aandacht voor etniciteit bij die persoon 

onderdrukken en dat ieder lid zich niet gedraagt volgens zijn de normen en 

waarden van zijn specifieke etnisch-culturele groep 

 

Culturalisme 

o diverse samenleving betere term dan multiculturele samenleving, want 

multiculturalisme is een ideologie 

o beleid dat probeert de verschillende culturen zo veel mogelijk te bewaren, ze 

naast elkaar laten bestaan, zonder dat een bepaalde groep het meest centraal of 

dominant is = culturele segregatie (multiculturalisme in ons dagdagelijks 

taalgebruik komt niet echt overeen met het wetenschappelijk concept ervan) 

o we moeten elkaars cultuur volledig erkennen en respecteren en we moeten ons 

als lid zo authentiek mogelijk gaan gedragen naargelang onze cultuur, m.a.w. 

cultuurconform  
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Polyculturalisme 

o interculturalisme: culturen zijn niet star en rigide, maar constant in beweging en 

beïnvloeden elkaar, mensen moeten zich niet gedragen/conformeren naar één 

specifieke cultuur 

o ieder individu kan elementen van verschillende culturen overnemen en heeft de 

vrijheid om zijn/haar eigen cultuur te creëren  

o beleid is stimuleren van intercultureel contact en dialoog, men moet de 

verscheidenheid bij de anderen erkennen en zelf voor een stuk een eigen cultuur 

creëren  

 

4. SAMENLEVEN: PUZZELKLAS EN AFFIRMATIEVE ACTIE 

4.1 DE IDEALE SCHOOL 

 

Voordien als gezien dat contact niet de beoogde doelen had in gesegregeerde scholen. 

De reden die we hier voor aanhaalden was dat die schoolcontext helemaal 

tegenovergesteld is aan de vier voorwaarden van Allport voor intergroepcontact, maar op 

zich kan het wel. Er zijn manieren om onderwijs zo te organiseren die heel erg in 

overeenstemming is met die vier voorwaarden. 

 

De ‘jigsaw classroom’-methode (= de puzzelklas methode) leidt tot reductie van 

racisme (Aronson et al. 1978) 

• je hebt een diverse klas die opgedeeld wordt in kleine diverse groepjes en je bent 

verantwoordelijk als student om een deel van de leerstof te verspreiden onder de 

leerlingen in jouw groepje (ene verantwoordelijk voor bijvoorbeeld taal, de andere 

bijvoorbeeld voor wiskunde, …), m.a.w. raciaal gemengde groepen een deel van 

de leerstof aan te leren en te onderwijzen aan de rest van de groep 

• ideale contact voorwaarden  

o gelijke status: iedereen neemt wel eens de rol van leraar op zich  

o persoonlijke interactie: in kleine groepjes 

o coöperatief gemeenschappelijk doel: zelf en andere leerlingen van jouw 

groepje alle leerstof beheersen  

o sociale norm: hele school is zo georganiseerd  

• de studenten evalueerden de school en hun collega’s op een positieve wijze, 

vertoonden hogere zelfwaardering en minder bevooroordeeldheid, terwijl de 

schoolprestaties van de minderheidsleden stegen  

• variaties op dergelijke coöperatieve leermethodes (vb.: Slavin, 1977, 1979, 1985)  

 

Leermethode vereist veel inspanning en een andere aanpak van onderwijs, maar er is 

dus een manier om onderwijs te organiseren zodat het vooroordelen vermindert.  

 

4.2 POSITIEVE ACTIE: HARDE EN ZACHTE MAATREGELEN  

 

Affirmatieve/positieve actie: maatregelen met het doel achterstelling/discriminatie 

ten opzichte v/e specifieke groep uit te bannen en te voorkomen of de nadelen die eruit 

voortkomen te ondervangen.  

= een koepelbegrip waaronder verschillende maatregelen kunnen vallen  
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Vormen van affirmatieve actie (interventie wordt naar beneden toe steeds steviger en 

steviger):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: extra opleidingen zodat iedereen gelijk is bij de start (mogelijkheden scheppen) 

vb.: optreden en straffen bij discriminatie (gelijke kansen verzekeren) 

vb.: groepslidmaatschap geen rol speelt in beoordeling, behalve wanneer een gelijk 

stand is tussen kandidaten (alle andere criteria hetzelfde) (tiebreak) 

vb.: lid zijn van een benadeelde groep, is een evenwaardig criterium voor een beslissing 

als eender welk ander criterium zoals opleiding, ervaring, … m.a.w. het krijgt een even 

groot gewicht toegekend (groot positief gewicht) 

vb.: behoor je tot de groep is het enige relevante criteria (quota) 

 

4.3 AANVAARDING VAN POSITIEVE/AFFIRMATIEVE ACTIE 

 

Kloof tussen politiek links-rechts in de mate waarin affirmatieve actie aanvaard wordt: 

politiek links meer fan van affirmatieve actie dan politiek rechts.  

 

Kloof in aanvaarding tussen bevoordeelden en benadeelden: meerderheidsgroep minder 

fan van affirmatieve actie dan minderheidsgroepen. 

 

Groot verschil in de aanvaarding tussen de verschillende vormen van affirmatieve actie. 

Vooral de strengere vormen van voorkeursbehandeling (categorie 3) worden moeilijk 

aanvaard.  

 

4.4 TEGENSTANDERS VAN POSITIEVE/AFFIRMATIEVE ACTIE 

 

Makkelijk argument is zeggen dat deze mensen die er tegen zijn seksistisch en racistisch 

zijn. Mensen die hoog scoren op racisme en seksisme zullen ook vaak tegen affirmatieve 

actie zijn, maar dit is niet het hele verhaal.  

 

De voornaamste reden die mensen opgeven om tegen affirmatieve actie te zijn is 

rechtvaardigheid, met name meritocratie. Meritocratie overtuigingen zijn overtuigingen 

dat mensen moeten krijgen wat ze verdienen o.b.v. wat ze gepresteerd hebben en wat 

ze doen en niet o.b.v. andere criteria. Meritocratie overtuiging, eerder dan 

bevooroordeeldheid hangen samen met attitudes t.o.v. AA (Bobocel et al. 1998). 
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Wel voorstander van AA wanneer verdienstelijke minderheidsleden ‘objectief’ 

gediscrimineerd worden (Song Hing et al., 2011). Als men kan aantonen dat een 

verdienstelijke minderheid niet krijgt wat ze verdienen, dan zullen mensen die hoog 

scoren op meritocratie net meer voorstander worden van AA. Dit met de bedoeling om de 

minderheidsleden die niet krijgen wat ze verdienen voldoende te compenseren en ze te 

geven waar ze recht op hebben.  

 

Context & implementatie: distributieve onrechtvaardigheid vs. procedurele 

rechtvaardigheid  

 

4.5 PSYCHOLOGIE VAN VOORKEURSBEHANDELING (QUOTA’S)  

 

Psychische dimensie van voorkeursbehandeling door quota voor minderheidsleden die 

dus bevoordeeld worden door AA 

• mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden: psychologische 

ondermijning in bepaalde omstandigheden  

• studies over AA o.b.v. geslacht 

o bevoordeelde vindt zelf procedure onrechtvaardig 

o collega’s hebben twijfels over hun competentie 

o neiging om eigen successen minder aan eigen capaciteiten toe te schrijven  

o AA is vorm van hulp (paternalistisch) → bevestigt het gevoel dat anderen 

hen minder vinden  

 

Heilman et al. (1998) 

 
De steekproef werd onderverdeeld in kleine groepjes die een taak moesten maken. In 

ieder groepje zat één vrouw. Per groep was er een groepsleider en er werd bij ieder lid 

een testje afgenomen om te bepalen wie de groepsleider ging worden. In een tweede 

fase moest men effectief de groepstaak uitvoeren & in iedere groep werd de vrouw de 

groepsleider. Het verschil in de condities was de motivatie waardoor de vrouw werd 

aangeduid als groepsleider: 

o gekozen o.b.v. de test  

o gezegd dat twee mensen even hoog scoorde en we kiezen bij gelijke stand om de 

vrouw leider te maken  

o zodra een vrouw een bepaalde minimale vereisten/criteria voldoet in de test 

kiezen we altijd de vrouw als leider v/d groep, ongeacht of een man hoger scoort  

o niet gekeken naar leiderschapstesten, we kiezen standaard voor de vrouw  



115 
 

Groot verschil tussen de vier condities. O.b.v. verdiensten is er een hoge zelfevaluatie, 

hoge evaluatie van eigen leiderschapskwaliteiten en een positieve evaluatie van de 

eerlijkheid van de procedure. O.b.v. equivalentie is het allemaal ongeveer gelijk, maar 

minder. O.b.v. minimale eisen en absoluut zien we een sterke daling op elk van de drie 

variabelen.  

 

Hoe best implementeren? Een gebalanceerde benadering  

• omschrijf AA beleid heel nauwkeurig (niet achter de schermen) 

• zet sterkt in op ‘lichte vormen’: create opportunity 

• zeker duidelijk dat capaciteiten belangrijke rol spelen en voldoende zijn voor de 

functie 

• strikte quota vermijden  

o wordt moeilijk aanvaard door meerderheid 

o plaatst bevoordeelde mogelijks in een zelf moeilijk te aanvaarden positie  

 

Voorbeeld:  

 
 

5. EFFECTEN VAN GOEDBEDOELDE MAATREGELEN, MEDIA EN WETTEN & 

REGELS 

5.1 EDUCATIE 

 

Doel: kennis over de uitgroep vergroten en/of ervaren wat het is om tot een 

minderheidsgroep te behoren.  

vb.: Jane Elliot (zie Ufora) 

 

Channel 4 – panorama, Original (1970), Nederland (zie slides voor weblinks)  

 

Weinig effectief 

• relatief zwakke en kortdurende effecten  

• contraproductieve effecten  

o bij kinderen: filteren van stereotypes, aandacht vestigen op verschillen, 

impliciete boodschap ‘raciaal probleem’ 

o contraproductief bij mensen met neiging tot bevooroordeeldheid (vb.: 

RWA) 

 

5.2 MEDIA 

 

Extreme gevallen ten slechte 

vb. radio mille collines (ten tijden van genocide in Rwanda sterke katalisator voor geweld 

daar) 
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Ten goede? 

• weinig effect op persoonlijke opvattingen  

• wel effecten op perceptie van algemene normen: framing van algemene norm en 

dit is wel belangrijk bij het vormen van stereotypes 

 

Mogelijke valkuilen: 

• ondervertegenwoordiging in de mede, wat marginaliserend kan werken  

• ongewild stereotype-bevestigend vb.: in casting altijd uitbater van nachtwinkel 

moeten zijn   

• onrealistisch (er zijn geen interraciale spanningen)  

 

5.3 WETTEN EN REGELS 

 

Straffen van daders/overtreders 

• maximaal aanpassen gedrag, niet attitudes, weinig positieve effecten op 

attitudeverandering  

• kan averechts werken via onrechtvaardigheidsgevoel (meer negatieve attitudes na 

straf)  

 

Het brede publiek 

• effect afhankelijk van de perceptie van de sociale norm 

o reactantie (westerse samenlevingen houden niet van wetten en regels die 

opgelegd worden en zorgen voor weerstand en reactantie) 

o sancties op zich kunnen verkeerde sociale norm suggereren (men straft 

omdat anders de meerderheid zou discrimineren, idee dat de meeste 

mensen zouden discrimineren als ze hier niet voor gestraft zouden worden) 

o algemeen proces: lage pakkans kan gedrag uitlokken  

• enkel echt effectief als ze breed gedragen worden, vaak ook kwestie van lange 

termijn, draagvlak in het begin beperkt maar wordt meer en meer de norm 

 

5.4 INVLOED VAN OMGEVING EN SOCIALE NORMEN  

 

Extended contact: contact per associatie, zelf geen contact hebben met leden van 

etnisch-culturele minderheden, maar mensen hebben in uw omgeving die dit hebben  

 

Extended contact kan ook al positieve invloed hebben om het verminderen van 

vooroordelen en is negatief gerelateerd aan racisme, ook wanneer men controleert voor 

direct contact. Is in het bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact en mensen 

met hoge RWA (angst) en dus zelf contact vermijden.   

 

Invloed ouders en vrienden is vaak de allergrootste als het gaat over de attitudes 

tegenover etnisch-culturele groepen. Veel groter dan dat van bijvoorbeeld de media.  

 

Sociale normen kunnen enkel als ze breed gedragen worden op termijn individuele 

attitudes veranderen.  
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H15: DUURZAAMHEID 
1. EIGENBELANG OF REKENING HOUDEN MET ANDEREN?  

 

Sociale dilemma’s: drie kenmerken die maken dat een situatie een dilemma wordt 

(twijfelen) 

1. Het individu maakt het meeste winst als hij/zij enkel het eigenbelang nastreeft. 

2. Als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor 

de anderen.  

3. De schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het 

collectief is groter dan de waarde die het niet-coöperatieve individu wint.  

 

1.1 HET GEVANGENENDILEMMA 

 

Een onderzoeksparadigma dat gemengde motieven scherpt. Deelnemers worden 

aangemoedigd tot samenwerking door beloningen, maar worden verleid tot competitie 

door nog grotere beloningen.  

 

Gevangenendilemmaspel (GDS) 

• Als de gevangenen samenwerken (niet bekennen) worden ze beide matig 

beloond: elk krijgt 1 jaar straf 

• Als ze competitief reageren (bekennen) verliezen ze beide: 5 jaar straf voor beide 

• Als één van beide samenwerkt (niet bekent) en de andere reageert competitief 

(bekent) krijgt de gevangen die zwijgt 10 jaar straf maar de verklikker krijgt 

helemaal geen straf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste situatie is het eerste kwadrant, een totaal van 2 jaar gevangenisstraf. In alle 

andere kwadranten is er in totaal 10 jaar gevangenisstraf. Typisch dilemma: wanneer 

iemand niet-coöpereert is de schade aan het systeem en anderen veel groter, maar als je 

voor het eigen belang gaat dan heb je de beste situatie voor jezelf. Alle voorwaarden van 

ene dilemma zitten in dit schema verwerkt.  

 

Herhaalde aanbiedingen van bepaalde dilemma’s, iteratieve gains (= dilemma meerdere 

keren aanbieden  single shot dilemma = één x aanbieden), hierdoor kan je gaan kijken 

naar de meest effectieve strategieën: 
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• Tit for tat: imitatie van zet van de tegenpartij (let op bij competitie) 

o wanneer je een coöperatieve medestander hebt ga je ook coöperatief 

regeren en wanneer je een competitieve medestander hebt ga je ook 

competitief reageren 

o negatieve reciprociteit belangrijk dan positieve: drang om met competitief 

te reageren wanneer iemand anders competitief reageert sterker aanwezig, 

hierdoor kan tit for tat wel eens ontsporen in een competitief spelletje 

• Win-say, lose-shift: winnen-blijven, verliezen-veranderen  

o als iemand bijvoorbeeld altijd voor coöperatief kiest dan kan jij eens voor 

competitief kiezen  

 

1.2 MIDDELENDILEMMA’S  

 

Commons dilemma 

• beperkte rijkdommen die zichzelf niet opnieuw genereren en in principe van 

iedereen zijn: olie, steenkool, oerwouden, ozonlaag, vis, … 

• veelvuldige gebruik levert op korte termijn een persoonlijk voordeel maar op 

langere termijn lijdt iedereen eronder: iedereen blijft in de ton grabbelen tot dat 

er niks meer overblijft  

 

Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

Brechner (1977) 

• pp moeten samenwerken voor een grote beloning: als je elks 150 punten haalt 

krijg je 3 credits (niet moeten deelnemen aan de psychologisch experiment waar 

je wel verwacht wordt) 

• gemeenschappelijke bron is lichtbak met 24 of 48 lichtjes, die elk een punt 

voorstellen 

• probleem: regeneratie rate is sneller wanneer het publiek goed bijna vol is en 

trager wanneer het bijna helemaal leeg is, m.a.w. regeneratie bron afhankelijk 

van graad van uitputting  

• basisobservatie: mensen beginnen te grabbelen uit de bron waardoor die bijna 

leeg is en het totaal verkeerd loopt & groepen er dus niet in slagen om de 3 

credits te bemachtigen, ze hadden met geduld moeten wachten 

 

Grote of kleine bron & communicatie of geen 

communicatie speelde wel een rol, maar niet 

zo’n grote rol dat het gewenste doel bereikt 

werd.  
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Publiek goederen dilemma 

• typische voorbeelden: de bloedbank van het Rode Kruis, inkomensbelasting, 

onderwijs, publieke omroepen  

• iedereen kan in geval van nood er een beroep op doen 

• indien niemand bereid is het ‘publiek goed’ ten koste van eigen tijd en middelen in 

stand te houden verdwijnt het voor iedereen  

• wanneer iemand bijvoorbeeld niet zijn belastingen betaald kan die nog altijd 

genieten van de voordelen v/h publiek goed, dit is het optimum voor het individu 

zelf, maar als iedereen geen belastingen meer betaald dan verdwijnt het helemaal 

 

De Cremer (2006) 

• groepspot waarin elke groepslid iets moet insteken, het is een verdubbel pot dus 

alles wat je er insteekt komt er dubbel uit  

• grootste voordeel voor individu: iedereen draagt bij, behalve hijzelf  

• individuele bijdragen > provisiepunt: bedrag in pot * 2, maar er moeten genoeg 

mensen bijdragen anders verdwijnt het bedrag in de pot  

• resultaten 

o provisiepunt laag: rijke leden dragen evenveel bij als arme leden 

o provisiepunt hoog: rijke leden dragen meer bij dan arme leden  

 

1.3 GEREDUCEERDE DILEMMA’S  

 

Gereduceerde dilemma’s vooral gebruikt in de paradigma strijdt van psychologie en 

economie. 

 

Ultimatumspel 

• speler A verdeelt een som geld, speler B kan dit bod aanvaarden, waardoor hij/zij 

dit bedrag krijgt, indien speler B niet ingaat op het bod, krijgt niemand iets 

• wat gaan mensen doen?  

• vanuit een economische visie heel vreemd om het bod niet te aanvaarden, maar 

we zien in de data dat mensen dit wel vaak doen omdat ze het niet eerlijk vinden, 

ook al kost dit hen geld  

 

Dictatorspel 

• speler A verdeelt een soms geld, speler B kan niet weigeren  

• mensen verdelen vaak 50/50, volgens economen pure dwaasheid, vanuit 

economische visie zou je jezelf €100 moeten geven en speler B €0  

 

Deze spelen tonen aan dat mensen niet enkel door economische motieven worden 

gedreven. 

 

1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PROSOCIALE ORIËNTATIE EN 

VERTROUWEN  

 

Individuele verschillen in oriëntatie (SVO: sociale value oriëntatie) 
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Mogelijkheid om geld te verdelen en jij moet kiezen tussen optie A, B of C. Als je 

consistent dezelfde keuzes maken dan kan je een label krijgen.  

1. Coöperatieve oriëntatie: maximalisatie van gezamenlijke opbrengst, gelijkheid 

2. Individualistische oriëntatie: maximalisatie van de eigen opbrengst 

3. Competitieve oriëntatie: maximalisatie van eigen opbrengst relatief t.o.v. die 

van de andere 

 

Er zijn dus individuele verschillen tussen mensen in de mate waarin ze geneigd zijn om 

samen te werken. Twee dimensies op sociale waarden oriëntatie: prosocials en proselfs.  

 

Coöperatieve mensen verschillen ook onderling. Ze zijn het bijvoorbeeld niet eens op 

basis van welke norm zaken eerlijk verdeeld moeten worden. Verschillen in de 

eerlijkheidsnormen. Twee belangrijke eerlijkheidsnormen: 

1. gelijke verdeling (equality): iedereen krijgt hetzelfde 

2. billijkheidsnorm (equity): er wordt een onderscheid gemaakt, bijvoorbeeld iemand 

heeft meer inspanningen gedaan dus die krijgt meer  

 

Tweede beschouwing: het is niet alleen louter gedrag, maar ook filosofie. Wanneer je 

egoïstische en sociale mensen samen zet dan lijken ze de situatie ook op een totaal 

verschillende manier te bekijken. ‘Might over morality’. Niet enkel gedrag, maar ook de 

interpretatie ervan verschilt tussen proselfs en prosocials: prosocials zien dilemmagedrag 

in termen van een morele plicht. 

 

Vertrouwen (= een heel belangrijke variabelen) 

• vertrouwen: de positieve verwachtingen omtrent de goede intenties van een 

andere partij 

• informatie over wat de anderen doen, of vermoedelijk zullen doen, is een 

belangrijke determinant van sociaal dilemma gedrag, want zonder vertrouwen 

coöpereert men niet  

 

1.5 SOCIALE DILEMMA’S OPLOSSEN  

 

A) De controle over de publieke middelen toevertrouwen aan een gezaghebbende 

instantie 

• niet echt een goede oplossing: je vertrouwt elkaar niet, dus ga je maar een 

autoriteit aanstellen die ons kan controleren, maar het probleem is het gebrek aan 

onderling vertrouwen  

• waarom zou je een autoriteit wel vertrouwen wanneer je de mensen in het 

algemeen al niet vertrouwt? 

 

B) Het implementeren van sanctiesystemen vb.: boetes  

• sanctiesystemen hebben invloed op gedrag, maar er zijn ook heel veel negatieve 

aspecten aan, zoals de impliciete boodschap van zo’n systeem dat wanneer er 

geen sancties zijn mensen allerlei zaken verkeerd zullen doen want anders zouden 

er geen sanctiesystemen zijn  

• roept weerstand op 

• verboden vruchteffect: wordt ineens meest waardevol  
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C) Belonen coöperatie 

• positieve effecten, maar let op ondergravend effect voor intrinsieke motivatie 

• psychologie staat niet zo positief tegenover dit soort beloningen vb.: geld geven 

wanneer iemand coöperatief is: wanneer mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn en 

je beloont ze nog eens daar boven op, dan heeft dit negatieve effecten  

• vb.: zonnepanelen vanuit intrinsieke motivatie duurzaamheid, premie boven op 

krijgen en dus idee dat je het voor het geld gedaan hebt, minder duurzaam zijn 

op andere vlakken  

 

D) Middelen uit het openbaar of publiek domein overhevelen naar privaat bezit 

• meestal positieve effecten: over gebruik van de middelen daalt doordat iedereen 

verantwoordelijk is voor zijn eigen stuk   

• aspecten van sociale verantwoordelijkheid valt dan wel volledig weg 

 

Het ‘anticommons dilemma’: ook problemen met privatisering  

Heller (1998): wat gebeurt er als meerdere co-eigenaars van een gemeenschappelijk 

goed hun deeltjes moeten bundelen?  

 

Vroeger was wetenschap gedeeld in het publieke domein. Heden ten dage worden 

relevante bevindingen gepatenteerd. Hierdoor ontstaat er een toename in het 

fundamenteel onderzoek. Echter, producenten van geneesmiddelen, bijvoorbeeld, dienen 

al deze patenten te kopen. Dit bemoeilijkt toegepast onderzoek. 

 

Bijvoorbeeld je kan een medicijn maken voor borstkanker maar je hebt hier drie 

patenten voor nodig van anderen. Wanneer je al deze patenten koopt overstijgt het de 

marktwaarden v/h medicijn waardoor het medicijn dus niet geproduceerd wordt.  

 

Een commons leidt tot overgebruik, een anticommons tot ondergebruik van 

gemeenschappelijke goederen.  

 

2. ECOLOGISCH HANDELEN (ZELFSTUDIE) 

2.1 PSYCHISCHE BARRIÈRES 
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Klimaatontkenning vb.: het weer is koud vandaag … (december 2017) 

 

Endowment effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 GEDRAG AANPASSEN  

 

Overtuigingen en gedrag 

• effect-grootte van relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en 

het werkelijk gedrag is hoog (r = 0.46), maar niet 1 

 

Gedrag wordt niet alleen door houdingen bepaald, maar ook door vele andere factoren 

• intentie is niet gelijk aan gedrag 

• inkomen! 

• gedrag gezinsleden 

• andere motivaties: geld besparen, gebruiksgemak, … 

 

Sommige gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan andere.  

 

Gewoontegedrag is buitengewoon resistent aan verandering 

• rijgedrag met de auto is één van de meest milieu onvriendelijke, maar tegelijk 

weinig veranderbaar 

• isoleren van de woning kan belangrijke winsten opleveren en mensen laten zich er 

gemakkelijker toe verleiden  

• recycleren, wassen op koud water, apparaten afzetten, … zijn lage 

impactgedragingen, die evenwel kunnen aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag 

in andere domeinen  
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2.3 INTERVENTIES 

 

Verbruik beperken en kiezen voor efficiënte oplossingen.  

 

Verbruik beperken vraagt continue inspanningen en moeten dus volgehouden worden.  

 

Efficiënte oplossingen leiden tot grote energiebesparingen die als het ware instant 

optreden. Mogelijk wel terugkaatsingseffecten.  

 

3. CONFLICTEN OPLOSSEN  

3.1 COÖPERATIE 

 

Intergroepcontacthypothese (Allport) 

• effecten op vooroordeel, maar ook op vertrouwen en coöperatie 

• toepasbaar op non-raciale conflicten  

 

Wegnemen van factoren die conflict induceren 

• niet inzetten van bestraffingen  

• Deutsch e.a. (1967) 

 

Resultaten Deutsch e.a. (1967) 

Als mensen de andere wang aanbieden, worden 

ze dan geëxploiteerd of halen mensen in de 

omgeving daar inspiratie uit? Het antwoord is 

eerder de inspiratie these. Op de y-as zie je de 

verdiensten. Bij de niet-bestraffende conditie 

liggen de winsten het hoogt en bij de 

bestraffende conditie liggen ze het laagst. De 

andere wang bieden zit tussen deze twee, meer 

na een tijdje biedt het gelijke uitkomsten als de 

niet-bestraffende conditie.  

 

 

 

 

 

Onderzoek van Deutsch e.a. staat niet alleen. Onlangs een replicatie van. Consistent 

coöperatieve personen zijn mensen die consistent de andere wang bieden. De vraag was 

of deze mensen in groepen constant geëxploiteerd werden. Coöperatie rate lag hoger 

wanneer er een consistent coöperatieve ziel aanwezig was, positieve effecten consistent 

met Deutsch. 10% v/d mensen is consistent coöperatief en ze werken inspirerend.  

 

Leng & Wheeler. Resultaten Leng & Wheeler (1979) 
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Is coöperatie altijd beter? Hierboven lijstje met echte historische gebeurtenissen. 

Coöperatieve strategieën doen het niet beter dan tit-for-tat en win-stay, lose-shift.  

 

Conflictreductie 

• GWIS: graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering (E: GRIT) 

• Een strategie van voortdurende unilaterale inspanningen om het onderling 

vertrouwen en de samenwerking tussen tegenstanders te bevorderen (toegepast 

op de internationale politiek) 

• Vier stadia 

1. Bekendmaken van de intentie om het conflict te reduceeren en van de 

vredelievende bedoelingen van de initiatieven, met het oog op een 

wederkerige reactie, publieke steun en het verhogen van de druk op de 

tegenpartij voor samenwerking.  

2. Uitvoeren van de aangekondigde initiatieven voor spanningsreductie, zelfs 

zonder onmiddellijke wederkerige reactie van de tegenpartij. Dit verhoogt 

de geloofwaardigheid zowel voor de tegenpartij als voor neutrale 

instanties. 

3. Van zodra de tegenpartij de samenwerking beaamt wordt onmiddellijk 

reageren met een even grote of liefst een nog grotere coöperatieve zet.  

4. Behouden van de optie tot represailles om uitbuiting door de tegenpartij zo 

nodig te straffen. Reageer tegen exploitatie of uitbuiting met gelijke munt. 

Nadien wordt opnieuw gestart met unilaterale inspanning om het conflict te 

reduceren.  

 

3.2 ONDERHANDELEN  

 

Collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk 

element geworden in de politiek, maar ook in gezinnen, burenruzies, … . Maar 

onderhandelingen kunnen lang aanslepen.  

 

Integratieve overeenkomst:  

• een onderhandelde oplossing voor een conflict waarbij alle partijen meer bekomen 

dan wat ze konden verwachten bij een 50/50 deling van de betwiste middelen.  

vb.: één iemand heeft de schil v/d appelsien nodig en iemand anders de vrucht, 

dan is de appelsien in twee snijden (50/50: fixed-pie) niet de best mogelijke 

oplossing, iedereen had 100/100 kunnen hebben (= integratief potentieel)   

• fixed-pie perceptie versus integratief potentieel 

o Thompson & Hrebec: 45% van de onderhandelaars leiden aan fixed-pie, dit 

leidt tot 20% onderhandelingen die het integratief potentieel niet 

realiseren (een ‘lose-lose agreement’) 

• een succesvolle onderhandeling kan tot een compromis leiden die voor beide 

partijen meer opleveren dan een 50/50 split  

 

De efficiënte onderhandelaar 

• flexibiliteit is een kenmerk van een succesvolle onderhandelaar 

• integratieve complexiteit: een vorm van complexe informatieverwerking die 

steunt op uitvoerige informatieverzameling (dossierkennis), adequaat wegen van 

diverse opties en het overwegen van alternatieve strategieën  

• bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op 
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• sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie 

• de meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte: “zacht 

zijn met een ijzeren vuist” 

 

Communicatie 

• onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden  

o gebrek aan controle 

o onvoorspelbaarheid 

o afwezigheid van feedback  

• in deze setting is het belangrijk vertrouwen op te bouwen, terwijl veel 

onderhandelaars vertrekken vanuit een ‘gezond wantrouwen’ 

o daardoor slagen de partijen er vaak niet in hun doelstellingen en noden 

kenbaar te maken  

o ze gaan ervan uit dat deze duidelijk zijn, maar dit is vaak niet zo 

 

Culturele assumpties 

 

 
 

4. HEBBEN OF ZIJN? 

 

Erich Fromm (1973): To have or te be? 

• mensen meten zich in termen van hun bezit, maar niet in termen van wie ze zijn  

• ze lijken hun ware ik te zijn verloren en zijn verworden tot inwisselbare, 

karakterloze consumenten  
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Twee belangrijke vragen 

• Worden we gelukkiger van luxe (na het plunderen van natuurlijke rijkdommen)? 

• Worden we gelukkiger van leven in conflict, geen rekening houden met anderen?  

 

4.1 GELD EN MATERIEEL BEZIT 

 

Geluk kan gemeten worden (zie blz. 30). Geluk heeft een affectieve component: positief 

of negatief. Geluk heeft ook een cognitieve component, bijvoorbeeld denken dat je leven 

goed loopt.   

 

Geld en bezit hebben een kleiner effect op geluk dan dat je op basis van mensenkennis 

zou verwachten.  

 

Leidt rijkdom tot geluk? 

X-as BBP dus hoe rijk een land is 

en op de y-as een subjectieve wel-

being index. Er zit een breekpunt. 

Wie boven de 10.000 dollar grens 

zitten, zijn duidelijk gelukkiger dan 

mensen die leven in landen die 

onder die 10.000 dollar grens 

zitten. Wie dagelijkse behoefte niet 

kan waarmaken, is ongelukkiger. 

Eens boven de 10.000 is er geen 

verband tussen geluk en rijkdom.  

 

 

 

 

 

 

 

Kijken binnen landen. 

Gemiddeld inkomen stijgt in 

Amerika, maar subjectief 

welbevinden stijgt niet mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom leidt rijkdom niet tot geluk? 

• perceptie van rijkdom is relatief: opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking 

• recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd: rijke mensen hebben 

‘veel meer’ geld nodig om een contrast te ervaren met de huidige situatie 
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4.2 BETEKENISVOLLE RELATIES 

 

Sociale relaties maken we gelukkig: mensen met een actief sociaal leven, hechte 

vrienden en een gelukkig huwelijk zijn meer tevreden dan diegenen die dergelijke 

contacten niet hebben 

• geld maakt wel gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan andere 

mensen (Aknin et al., 2013) 

• primeren met geld in vergelijking met neutrale primes ertoe leidt dat mensen 

minder sociaal zijn en dat ze minder geven om anderen (Vohs, 2015) 

 

Zelf-Determinatie Theorie 

• mensen die teveel het materiële nastreven, laten na om de echte psychische 

basisbehoeften te voldoen 

1. autonomie: het ervaren van een gevoel van verantwoordelijkheid 

2. competentie: het ervaren van een gevoel van effectiviteit in je acties 

3. verbondenheid: het ervaren van een gevoel van diepgaande 

verbondenheid met anderen  

• het bevredigen van deze basisbehoeften leidt wel tot duurzaam geluk 

 

To be or to have doorheen de tijd: ‘to have’ wint van de ‘to be’, terwijl ‘to have’ geen 

enkele toegevoegde waarde heeft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOTWOORD 

 

Door een sociaalpsychologische bril gezien, is het zinvol om ons af te vragen of de 

dominante meerderheidsvisie van economisch utilitarisme, niet beter vervangen wordt 

door nieuwe oplossingen, nieuwe manieren van samenleven.  

 

Kortom, duurzame manieren van samenleven, met respect voor onze leefomgeving en 

andere mensen.  
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INTEGRATIESEMINARIE  
INTERGROEP CONTACT – VAN ASSCHE  

 

Onderzoeksvraag: Werkt intergroep contact ook voor zij die zich bedreigd en 

gediscrimineerd voelen?  

 

We leven in een diverse samenleving, waardoor er meer mogelijkheid is tot intergroep 

contact. Intergroep contact heeft positieve gevolgen, maar het is de vraag of dit effect 

blijft als mensen zich bedreigd of gediscrimineerd voelen. Als positieve contact 

ervaringen enkel maar tot meer tolerantie zouden leiden voor mensen die er al positief 

tegenover staan, dan is de theorie niet echt bruikbaar voor de praktijk. Vertrokken vanuit 

een maatschappelijk probleem. 

 

Intergroep: interacties met leden van andere sociale groepen.  

 

Een korte geschiedenis: 

• Allport, 1954, hypothese: ‘contact is een krachtig medicijn tegen vooroordelen’ 

m.a.w. hoe meer contactervaringen, hoe minder vooroordelen  

• Pettigrew & Tropp, 2006: meta-analytische test: ‘robuust effect van r = -.22’ = 

matig tot sterk effect in de sociale psychologie  

o N = 250,089; k = 515 (713 steekproeven in totaal) 

o effect (hoe meer contact, hoe minder vooroordelen) komt voor in diverse 

situaties en voor verschillende targets (zowel minderheden als 

meerderheden, man en vrouw, seksuele oriëntatie, …) 

o m.a.w. evidentie gevonden voor contacthypothese → contacttheorie  

 

Een (gerechtvaardigde) kritiek: Dixon, Durrheim & Tredoux, 2005 (en anderen): ‘reality 

check’ nodig → kijken onder welke omstandigheden contact niet werkt  

1. Niet iedereen is hetzelfde, contact werkt misschien niet voor bepaalde personen  

→ hieruit deel v/d onderzoeksvraag gehaald  

2. Niet elke context is hetzelfde, contact werkt mogelijks niet in bepaalde landen  

3. Niet alle contact zijn even kwaliteitsvol (vb.: bij de bakker tegenkomen vs. 

diepgaande vriendschappen), negatief contact is zelfs schadelijk  

 

Onderzoeksvraag vanuit maatschappelijk probleem en voorgaand onderzoek. 

Onderzoeksvraag opgedeeld in drie zaken:  

 

1. Heeft iedereen baat bij contact?  

Wat met meerderheidsleden die zich bedreigd voelen? (e.g., Stephand et al., 2002) 

➢ Is uitgroep dreiging een moderator van contact effecten?  

➢ Zijn contact effecten significant, zelfs bij mensen die veel dreiging ervaren?  

Wat met minderheidsleden die veel discriminatie ervaren? (e.g., Tropp, 2007) 

➢ Is gepercipieerde discriminatie een moderator van contact effecten?  

➢ Zijn contact effecten significant, zelfs bij mensen die veel discriminatie ervaren?  

 

Twee vormen van hypothese: is er een effect van positief contact bij deze mensen? wat 

is het verschil in effect size?  
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Twee types van discriminatie opgenomen: gepercipieerde discriminatie bij jezelf & idee 

dat jouw groep veel discriminatie meemaakt  

 

2. Werkt contact in landen/groepen met een vijandige intergroep geschiedenis?  

Wat met contactervaringen in Zuid Afrika? (cf. Dixon et al., 2005) 

➢ Vinden we significante en positieve contact effecten daar?  

Wat met etnisch-culturele minderheidsleden? (cf. Tropp & Pettigrew, 2005) 

➢ Vinden we significante en positieve contact effecten voor hen?  

 

3. Werken alle types van contact?  

Wat met negatieve contactervaringen? (Barlow et al., 2012) 

Wat met loutere quantiteit van contact? (Brown et al., 2007) 

Wat met uitgroep vriendschappen? (Turner & Feddes, 2011) 

 

 
 

11 verschillende landen. Heel veel sampels hebben minderheidsleden. Een aantal 

sampels hebben een longitudinaal onderzoek (i.t.t. veel onderzoek over de 

contacthypothese dat cross-sequentieel is).  

 

Een eerste set van analyses is gebeurd op de eerste 8 sampels want daar hadden we een 

maat van intergroep dreiging. Een tweede set is gebeurd op de latere sampels en die 

keken dan vooral naar discriminatie.  
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Overzicht alle uitkomstmaten. Contacteffecten spelen niet alleen op vooroordelen en 

vertrouwen, maar ook op een vermindering in subtiel racisme.  

 

De sampels zijn ook vrij groot. Bijna allemaal 600 of meer respondenten. Power test 

gedaan en om een interactie-effect aan te duiden moesten deze zo groot zijn.  

 

Systematische test: a priori power-analyse: steekproven van 600 nodig  

1. Geen studentensampels (typsiche sterkere contacteffecten) 

➢ 9/13 datasets hebben minderheidssteekproef 

➢ 7/13 datasets hebben longitudinaal design  

2. Verschillende maten van contact en uitgroep attitudes 

➢ 4/13 datasets hebben maat van negatief contact 

➢ 9/14 datasets hebben maat van dreiging, 6/13 hebben maat van 

discriminatie  

3. Totaal van 48,503 individuen over 34 subsamples uit 11 verschillende landen  

➢ Interacties getest in aparte steekproeven + 2 interne meta-analyses → wat 

is het globale effect van mensen die bedreiging of discriminatie ervaren & 

is er over al die steekproeven heen een interactie-effect?  

 

Resultaat: contact betrouwbaar geassocieerd met verminderde vooroordelen, zelfs voor 

mensen die bedreiging en discriminatie percipiëren. → zie paper Ufora voor resultaten 

 

TRUTH EFFECT – DE KEERSMAECKER (2020) 

 

Onderzoeksdomein: judgement and decision making → onderzoeken hoe mensen 

beslissingen maken.  

 

Mensen maken automatisch een oordeel of iets vals of waar is, zonder dat iemand 

expliciet vraagt om dit te doen. Het is makkelijk om fake news te creëren en 

misinformatie te verspreiden. Misinformatie is een hedendaags probleem.  

 

Onderzoeksvraag: Wat maakt informatie geloofwaardig. Hoe gebeurd dit & is iedereen 

even vatbaar voor de proces?  

 

Studies tonen aan dat het herhalen van informatie de informatie geloofwaardiger maakt. 

In wetenschappelijke termen wordt dit het repetition based truth effect, illusior truth 

effect of truth effect genoemd.  

 

Waarom leidt het herhalen van informatie er toe dat de informatie als meer waar wordt 

aanzien? → processing fluency: het gemak waarmee men informatie in de hersenen 

verwerkt, wanneer men informatie voor een tweede maal hoort, dan wordt dit 

makkelijkere verwerkt dan bij de eerste keer & de subjectieve ervaring van dit gemak 

wordt gebruikt als een cue voor de validiteit v/d informatie 

 

Fluency = validity (Alter & Oppenheimer, 2009) 

• Repetition (Unkelbach, 2007) 

• Perceptual (Reber & Schwarz, 1999): als men bepaalde info te zien krijgt in een 

duidelijk contrast, dan gaat men deze info als meer waar aanzien dan wanneer 

men die zelfde info te zien krijgt in een minder duidelijk contrast 
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• Linguistic fluency (McGlone & Tofighbakhsh, 2000): bijvoorbeeld rijmen, wordt als 

meer waar aanzien  

• Conceptual (Kelley & Lindsay, 1993): semantische priming, wanneer men voor 

een bepaald statement bepaalde woorden te zien krijgt, is men meer geneigd het 

statement te geloven  

 

Processing fluency & meer recenter de referential theory (Unkelbach & Rom, 2017) om 

het truth effect te verklaren. De referential theory incopereerd de fluency verklaring. 

Volgens deze theorie is de gepercipieerde waarheid van informatie afhankelijk van twee 

zaken. Perceived truth vb.: Belgium has the best national football team in the world 

1. Corresponding references: de beschikbaarheid v/d woorden in het 

geheugen → als er een woord tussen staat dat je niet kent dan zal 

je het als minder waar beschouwen  

vb.: Belgium, best, national, football, team, world 

2. Coherence: de sterkte v/d coherentie van die woorden, de mate 

waarin ze samenhangen → als er bijvoorbeeld zou staan België 

heeft het beste basketbalteam v/d wereld dan zou je dit als minder 

waar beschouwen omdat er minder samenhang is met het woord 

basketbal  

 

Het effect treedt volgens deze theorie op omdat het herhalen van info er voor zorgt dat 

de woorden meer beschikbaar worden in het geheugen en de onderlinge relaties tussen 

de woorden versterkt wordt.  

 

Het was nog een onopgelost vraagstuk of dit effect voor iedereen in dezelfde mate 

optreedt. M.a.w. is het truth effect voor iedereen even sterk? In het onderzoek voor 

volgende variabelen gekozen: 

• Cognitive ability 

• Need for cognitive closure 

• Cognitive styles  

 

1. Cognitive ability 

• Encoding depth (Unkelbach & Rom, 2017) 

• By definition, the repetition based truth effect is mediated by memory processes 

(Dechéne et al., 2010) 

→ cognitive ability positively related to the truth effect?  

 

Voordat het truth effect kan optreden is het essentieel dat de informatie goed verwerkt 

wordt, wanneer de informatie voor het eerst gelezen wordt. De informatie moet dus goed 

opgeslagen worden en er moet een geheugenspoor (informatie blijven onthouden 

doorheen de tijd) ontstaan, anders is er geen processing fluency. M.a.w. de mate waarin 

iemand informatie kan verwerken en informatie kan onthouden zijn essentieel voor het 

truth effect. Intelligentie is positief gerelateerd aan deze twee zaken. Dit leidt tot de 

vraag of hoog intelligente mensen meer vatbaar zijn aan het truth effect?  

 

2. Need for cognitive closure (NFC) 

= desire for firm answers, and aversions towards ambiguity  

= verlangen naar duidelijkheid en stabiliteit & een aversie voor ambiguïteit 

• Seizing and freezing on information 

• Use of heuristics and simple cues 



132 
 

→ NFC positively related to the truth effect?  

 

Een manier om ambiguïteit te voorkomen is door snel beslissingen te maken en eens 

men een beslissing genomen heeft zich hieraan vast te houden. Mensen met een hoge 

NFC proberen snel beslissingen te maken en vaak d.m.v. heuristieken en mentale short 

cuts want die zaken vereenvoudigen het beslissingsproces. Gebruik maken van 

stereotypen en processing fluency als cue voor kwaliteit zijn dergelijke short cuts die 

mensen met een hoge NFC kunnen toepassen. De vraag is vandaar of mensen met een 

hoge NFC meer vatbaar voor het truth effect?  

 

3. Cognitive style 

• Intuitive/experiential thinking: reliance on automatically activated experiences  

→ experiential thinking positively related to the truth effect? (meer gebruik maken 

van processing fluency) 

• Rational/analytic thinking: evaluate initial responses that are associated with 

metacognitive feelings of rightness 

→ rational thinking negatively related to the truth effect? (minder gebruik maken 

van processing fluency) 

 

The Robustness of the illusory truth effect (universeel)  

• Conscious/explicit vs. unconscious/implicit learning and memory (Begg et al., 

1992; Hasher and Zacks, 1984) → evidentie dat het optreedt wanneer men geen 

bewuste herinnering meer er van heeft, het kan optreden onafhankelijk v/h 

onbewuste geheugen 

• Gerontological evidence (Dechêne et al., 2010) → oude mensen zijn ondanks 

lichte daling in intelligentie, processing fluency en mate waren men rationeel 

denkt even vatbaar voor het effect als jongeren met een hogere intelligentie en 

mate van rationeel denken  

• No motivated reasoning (Pennycook et al., 2018) 

• Knowledge about the truthfulness (Fazio et al. 2015; Unkelbach & Greifeneder, 

2018)  → het effect treedt ook op voor relatief makkelijk informatie, waarvan 

mensen eigenlijk zouden moeten weten of het waar of vals is  

→ dus ook evidentie dat het illusory truth unaffected by cognitive ability, NFC en 

cognitive styles  

 

 

 
→ zeven verschillende studies met kleine variaties in methode, enkel methode van studie 

één uitleggen  
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Method:  

Day X 

• Cognitive ability  

• NFC: ‘I don’t like situations that are uncertain’ 

• Examining affective responses on reading complex statements, some of the 

statements are correct, some of the statements are incorrect  

 

Korte intelligentie test en vragenlijst NFC. Deelnemende studenten werd verteld dat ze 

deelnamen aan een onderzoek dat onderzocht (zogezegd) hoe mensen reageren op het 

lezen van complexe statements. Kregen een lijst met statements en sommige statements 

waren correct en andere vals en ze moesten deze op basis daarvan beoordelen. Achteraf 

gemeten hoe ze zich voelen.  

 

Day X + 5/7 days 

• Rational experientiale inventory: ‘I enjoy intellectual challenges’ ‘I like to rely on 

my intuitive impressions’ (= cognitieve stijl gemeten via vragenlijst) 

• 20 statements (10 repeated, 10 new): true or false?  

 

Methode stelde de onderzoekers in staat om te zien in welke mate herhaalde statements 

als meer waar aanzien werden dan nieuwe statements en in welke mate dit effect 

afhankelijk is van individuele verschillen: cognitive ability, cognitieve stijlen, NFC. 

 

Zie paper Ufora voor resultaten.  

 

MORALITEIT – BOSTYN (2018) 

 

We hebben allemaal een concept van goed & kwaad. We vragen in de morele psychologie 

ons af hoe dit juist werkt. Wat zijn de processen in ons hoofd achter goed en kwaad?  

 

Trolley dilemma  

  
Is het moreel goed om die schakelaar om te halen en vijf mensenlevens te redden en één 

te laten sterven?  

 

Dilemma uitgedacht door filosofen om een spanningsveld te illustreren. Als we onszelf 

afvragen wat het goede is, dan kan je daar op verschillende manieren hier een antwoord 

op te geven.  

 

Utilitarisme 

• Jeremy Bentham: “The greatest good for the greatest number of people.” 

• focussen op gevolgen: je lost het dilemma op door te gaan kijken naar de 

gevolgen  

• zo veel mogelijk handelen vanuit het idee zo veel mogelijk welzijn voor zoveel 

mogelijk mensen, ongeacht van wat je juist daarvoor doet  
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Deontologie 

• Immanuel Kant: “Never use someone as a means towards an end.” 

• focussen op principes: rechten en plichten = de morele kwaliteit v/d actie an sich  

• verschillende acties hebben verschillende morele waarden vb.: ook al folter je 

iemand voor een goed doel, voelt nog altijd verkeerd aan, je zou het argument 

kunnen maken dat iedereen het recht heeft om niet gefolterd te worden  

 

 
 

We kunnen deze dilemma’s gaan gebruiken om te zien in welke mate mensen nu 

utilitaristisch of deontologisch zijn. Wanneer gaan mensen welke keuze maken?  

 

Als we dit dilemma geven aan mensen blijkt dat het 

merendeel een utilitaristische keuzen maakt.  

 

Betekent dit dat we allemaal of een grote groep van ons 

utilitaristisch is? Om dit te testen moeten we meerdere 

dilemma’s testen. Waaronder het voetbrug dilemma. Er is nu 

geen tweede spoor, enkel een soort voetbrug waarop een 

zware man staat. Je kan de vijf redden door de zware man op 

het spoor te duwen als een soort van remsysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier blijkt dan plots het merendeel v/d mensen deontologische 

keuzes te maken. De vraag is waardoor het komt dat we op 

het ene dilemma heel utilitaristisch antwoorden en op het 

andere dilemma heel deontologisch? Wat zorgt er voor dat we 

die switch in ons hoofd maken? Wat zorgt voor het verschil in 

onze reacties?  
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Duaal procesmodel: we hebben twee soorten morele systemen in ons hoofd  

• moreel intuïtief buikgevoel: werkt als een alarmbel en schreeuwt tegen ons dat 

we anderen zeker niet mogen kwetsen en dit duwt ons naar de deontologisch 

beslissing 

• trager, gecontroleerd, cognitief proces: kijkt meer naar uitkomst en maakt de 

utilitaristische afweging  

 

 
→ de clue van dit systeem is dat de manier waarop we nadenken, bepaald wat voor 

morele beslissing we gaan maken  

 

Het verschil in morele beslissing tussen de twee dilemma’s is er doordat het ene 

emotioneel sterker is (iemand voor de trein duwen vs. schakelaar over halen) en het 

intuïtief systeem aanwakkert.  

 

Probleem:  

• enkel hypothetisch onderzoek 

• onrealistische situaties & gebrek ervaring  

• kunnen we eigenlijk wel inschatten wat we willen doen?  

 

Een groep studenten naar het labo laten komen en voor de 

keuze te zetten om vijf muizen een shock gingen geven of de 

vijf muizen te redden door de shock één andere muis te 

geven Voordien ook aantal hypothetische dilemma’s laten 

oplossen. = echt gedaan  

 

Een andere groep studenten niet echt naar het labo laten 

komen, maar dit dilemma voorgelegd via een tekstje.  

= hypothetische dilemma 

 

Vraag of alles samen hangt. De mensen die hebben nagedacht over het trolley dilemma 

voorspelt dat wat ze gaan doen bij het muisdilemma, m.a.w. is er een relatie tussen de 

muisdilemma’s en de filosofische dilemma’s? Is er een verschil tussen de mensen die in 

real life het muisdilemma gedaan hebben en de mensen die een hypothetisch 

muisdilemma gedaan hebben?  

 

Zie paper Ufora voor resultaten.  

 

 

 


