
Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 1 (tabel namen zie Quizlet): 

1. Wat moeten we begrijpen van de actoren om correcte uitspraken te kunnen 

doen over wat de mens drijft? 

 

Het innerlijk (= denkprocessen, affect en motivatie) 

 

2. Wat is het verschil tussen cognitieve psychologie en sociale psychologie? 

 

Cognitieve psychologie: enkel gericht op denkprocessen en gedachten 

Sociale psychologie: ook motivatie -en affectcomponenten + hoe individu 

sociale wereld waarneemt, begrijpt en interpreteert 

 

3.  Wat is het verschil tussen sociale psychologie en alle andere 

psychologiën? 

 

In sociale psychologie hebben anderen een sociale invloed op individuele 

functioneren, individuele processen die intern spelen, maar toch is invloed 

hebben op anderen belangrijk. 

 

4. Wat leer je van het Reagen-Mondale debat? 

 

Het zijn niet de oneliners die belangrijk zijn, maar wel de reactie en de 

mening van anderen die bepalend is voor onze mening. 

 

5. Wat is het Lucifer-effect? 

 

Goeie mensen in een slechte situatie kunnen slecht worden/slechte dingen 

doen. (toont aan hoe belangrijk de situatie is) 

 

6. Wat zijn multileveldesigns/multilevelanalyses? 

 

Een statistische methode om effecten van variabelen op individueel en 

groepsniveau samen te vatten en verbanden na te gaan. 

 

7. Wat zijn de gelijkenissen tussen sociologie en sociale psychologie? 

 

- Interesse voor soortgelijke onderwerpen die meestal een groot 

maatschappelijk belang hebben. 

- Complementair, verklaren een belangrijk deel van sociaal gedrag 

 

8. Wat zijn de verschillen tussen sociologie en sociale psychologie? 

 

Sociologie: bestuderen van groepen en instituties  



Sociale psychologie: bestuderen van individu, meer gebruik van 

experimenten 

 

9. Wat zijn de gelijkenissen tussen persoonlijkheidspsychologie en sociale 

psychologie? 

 

Stellen modellen voor die op basis van gedachten, affect en motivaties 

gedrag voorspellen 

 

10. Wat zijn de verschillen tussen persoonlijkheidspsychologie en sociale 

psychologie? 

 

- Persoonlijkheidspsychologie: cross-situationele consistentie (vaststaand 

gedrag ongeacht situatie)  

- Sociale psychologie: situatie belangrijk  

 

11. Wat is het interactionisme? 

 

Stroming die de nadruk legt op het feit dat er een dynamische 

wisselwerking is tussen individuele verschillen en de situatie (zijn 

afhankelijk van elkaar). 

 

12. Wat is het verschil tussen een zwakke en een sterke situatie? 

 

Zwakke situatie: beïnvloeden gedrag slechts matig waardoor disposities 

een grotere impact hebben op gedrag (introversie) 

Sterke situatie: geven op een meer dwingende wijze richting aan gedrag 

(persoonlijkheid kleine rol -> autoriteit) 

 

13. Waarom is het gebruiken van mensenkennis geen accurate methode? 

 

Mensenkennis is vaak beperkt geldig en het is niet mogelijk om het te 

hanteren als basis van meer omvattende theorieën. 

 

14. Waar gaven de Griekse filosofen het meeste belang aan? 

 

Het relatieve gewicht van eigenbelang en gemeenschapszin. 

 

15. Hoe heet het eerste labo voor experimentele psychologie, welk jaartal was 

dit en met wie is dit geassocieerd? 

 

Leipzig, 1879, Wundt 

 

16. Voor wat staat Psychologie des Foules? 

 



Het bestuderen van massageweld (de psychologische principes) -

> processen binnen het individu 

 

17. Wie schreef het eerste sociaalpsychologisch onderzoeksartikel? 

 

Norman Triplett 

 

18. Wie maakte het eerste sociaalpsychologisch experiment (die werd 

beschreven in dat onderzoeksartikel)? 

 

Stroebe 

 

19. Door wie werd de Society for the Psychological Study of Social Issues 

opgericht en waarom? 

 

Jonge psychologen die door de beurscrash geen werk meer hadden, ze 

waren aangetrokken door de linkse partij en beoogden een progressieve 

sociale actie. 

 

20. Wie wordt beschouwd als de vader van de psychologie en wat was een van 

zijn bekendste uitspraken? 

 

Kurt Lewin, ons gedrag wordt bepaald door hoe we de wereld waarnemen 

en interpreteren 

 

21.  Wat is fundamenteel onderzoek? 

 

Probeert inzicht te krijgen in het menselijk gedrag te verruimen en wordt 

vaak opgezet om een specifieke hypothese, afgeleid uit een theorie te 

toetsen. 

 

22. Wat is toegepast onderzoek? 

 

Hanteren van sociaalpsychologische theorieën of methoden om dagelijkse 

gebeurtenissen beter te begrijpen en een bijdrage te leveren tot het 

oplossen van maatschappelijke problemen. 

 

23. Wat zijn hete en koele perspectieven? 

 

Hete perspectieven: emoties en motivatie 

Koele perspectieven; cognitie  

 

24. Wat is sociale neurowetenschap? 

 

De studie van de relatie tussen neurologische en sociale processen (sociaal 



en biologisch). 

 

25. Wat is cross-cultureel onderzoek? 

 

Studie van de gelijkenissen en de verschillen tussen mensen uit 

verschillende culturen. 

 

26. Wat is multicultureel onderzoek? 

 

Studie van de gelijkenissen en de verschillen tussen mensen uit raciale en 

etnische groepen binnen eenzelfde cultuur. 

 

27. Wat maakt een cultuur collectivistisch of individualistisch? 

 

1. Complexiteit van de maatschappij 

2. Welvaartspeil van de maatschappij 

3. Heterogeniteit van de maatschappij 

 

28. Wat is een open wetenschap? 

 

1. Registratie en replicatie 

2. Openheid 

3. Transparantie 

 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 2 

1. Wat is een hypothese? 

 

Een expliciete, toetsbare voorspelling over het al dan niet optreden van een 

gebeurtenis. 

 

2. Wat is een theorie? 

 

Een georganiseerde set van abstracte principes die het mogelijk maken om 

geobserveerde fenomenen te verklaren. 

 

3. Wat zijn de kenmerken van een theorie? 

 

- Eenvoud 

- Volledigheid 

- Generativiteit 

 

4. Wat is Google Scolar? 

 

Een platform waar je een abstract of een volledige tekst van een 

wetenschappelijk artikel uit verschillende disciplines kan vinden. 

 

5. Wat is The Web of Science? 

 

Een databank die niet enkel psychologische tijdschriften bevat, maar ook 

andere humane en exacte wetenschappen. 

 

6. Wat is het verschil tussen een primaire bron en een secundaire bron? 

 

Primaire bronnen: Oorspronkelijk gepubliceerd werk over bevindingen, dat 

vaak in artikelvorm in tijdschriften verschijnt. 

Secundaire bronnen: Samenvattende bespreking van onderzoeksbevindingen 

uit primaire bronnen, vaak in de vorm van theoretische hoofdstukken of 

introductieboeken.  

 

7. Wat is een conceptuele variabele? 

 

De variabele waarop de hypothese betrekking heeft (abstract) 

 

8. Wat is een operationele definitie? 

 

De procedure om conceptuele variabelen te meten of te manipuleren 

(meerdere mogelijk) -> geen operationele definitie dekt volledig de 



conceptuele variabele. 

 

9. Wat is begripsvaliditeit? 

 

De mate waarin meetinstrumenten meten wat ze bedoelen te meten en 

experimentele manipulaties die variabelen beïnvloeden die ze beogen te 

manipuleren. 

 

10. Wat is conformiteit? 

 

Het aantal keren dat een deelnemer instemt met de duidelijke verkeerde 

beoordelingen van een groep handlangers van de onderzoeker. 

 

11. Wat is zelfbeschrijving? 

 

Een methode waarbij de onderzoeksdeelnemer zelf gedachten, gevoelens, 

verlangens en gedrag beschrijft. 

 

12. Wat is interne consistentie? 

 

Interne consistentie: de mate waarin items van een vragenlijst samenhangen of 

correleren (betrouwbaarheid). (Chronbach Alfa Coëfficiënt) 

 

13. Wat is sociale wenselijkheid? 

 

De neiging om zichzelf zo positief mogelijk te presenteren -> onnauwkeurig 

 

14. Wat is een pseudo-informatiebron? 

 

Een niet-correcte / niet-betrouwbare informatiebron. 

 

15. Wat is de inwilligingstendens/Ja-zeggentendens en welke schaal wordt 

gebruikt om deze te testen? 

 

Neiging om affirmatief te antwoorden (= akkoord gaan met bestaande 

veronderstellingen) -> Likert-schaal 

 

16. Wat is interbeoordelaarsbetrouwbaarheid? 

 

De mate van overeenstemming tussen de beoordelingen van 2 of meer 

waarnemers die hetzelfde gedrag beoordelen. 

 

17. Wat is het volgorde-effect? 

 

De volgorde is random gekozen, maar de deelnemers hebben niet evenveel 



kans om te winnen. 

 

18. Wat is beschrijvend onderzoek en is het hypothese toetsend? 

 

Beschrijvend onderzoek is het beschrijven van gedachten, gevoelens en 

gedragingen van personen. 

Het is NIET hypothese toetsend. 

 

19. Je hebt 3 soorten beschrijvend onderzoek. Welke en wat betekenen ze? 

 

1. Observationeel onderzoek: systematische observatie van individuen, vaak in 

natuurlijke situaties (objectief en kwantificeerbaar) 

2. Archiefonderzoek: De studie van bestaand materiaal 

3. Opiniepeilingen: Stellen van vragen over attitudes, opvattingen en 

gedragingen in een steekproef die representatief is voor de bestuderende 

populatie 

 

20. Wat is correlationeel onderzoek en is het hypothese toetsend? 

 

Correlationeel onderzoek is gebaseerd op vragenlijsten, waarbij de verbanden 

tussen variabelen worden nagegaan. 

Het is WEL hypothese toetsend. 

 

21. Wat is het correlatiecoëffiënt?  

 

Een statistische indicator die de sterkte en richting tussen 2 variabele 

weergeeft (tussen 1 en -1) 

 

22. Wat betekent de absolute waarde van een getal? 

 

Hoe sterk variabelen samenhangen (hoe hoger, hoe sterker) 

 

23. Wat is het verschil tussen een positieve en een negatieve 

correlatiecoëfficiënt? 

 

Positieve correlatie: Hoge scores op ene variabele gaan gepaard met hoge 

scores op andere  

Negatieve correlatie: Hoge scores op de ene variabele gaan gepaard met lage 

scores op een andere  

 

24. Wat is het moderatie/interactie effect? 

 

Testen of de ene variabele afhankelijk is van de andere variabele. 

 



25. Wat zijn de nadelen van correlationeel onderzoek? 

 

1. Causaliteit valt niet af te leiden 

2. 3e variabele 

3. Kan geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen 

 

26. Wat zijn de voordelen van correlationeel onderzoek? 

 

1. Veel variabelen tegelijk  

2. Veel vrijheid 

3. Mogelijkheid niet-manipuleerbare variabele te bestuderen 

4. Relatieve sterkte effecten vergelijken 

 

27. Wat is longitudinaal correlationeel onderzoek? 

 

Correlationeel onderzoek waarbij de bestudeerde variabele op 2 of meer 

meetmomenten wordt gemeten. 

 

28. Wat is een gelijktijdige of concurrente correlatie?  

 

Worden verkregen door variabelen op een bepaald tijdstip te meten en te 

correleren. 

 

29. Wat betekent prospectief? 

 

Correlaties die berekend worden tussen variabelen die op uiteenlopende 

tijdstippen worden gemeten in een longitudinaal onderzoek.  

 

30. Wat is een experiment? 

 

Een vorm van onderzoek die toelaat om causale relaties aan te tonen.  

 

31. Wat zijn de kenmerken van een experiment? 

 

1. Experimentator controle over gebeurtenissen 

2. Deelnemers volledig toevallig toegewezen 

 

32. Wat is het doel van een experiment? 

 

Alternatieve verklaringen voor verschillen in afhankelijke variabelen uit te 

sluiten -> stijging garantie op juist inzicht in wat het gedrag heeft veroorzaakt  

 

33. Wat is een onafhankelijke variabele? 

 

De variabele die door de onderzoeker in een experiment wordt gemanipuleerd 



om te zien welk effect ze hebben op de afhankelijke variabele. 

 

34. Wat is een afhankelijke variabele? 

 

De variabele in een experiment die door de onderzoeker wordt gemeten om te 

zien of ze door de onafhankelijke variabele wordt beïnvloed. 

 

35. Wat is een hoofdeffect? 

 

Het globale effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke 

variabele, zonder rekening te houden met andere onafhankelijke variabelen. 

(gemiddelde vergelijken) 

 

36. Wat is het interactie-effect? 

 

De mate waarin het effect van een onafhankelijke variabele op een 

afhankelijke variabele wordt bepaald door de waarde van de onafhankelijke 

variabele (vergelijken verschillen) 

 

37. Wat is replicatieonderzoek? 

 

Men herhaalt het opzet van het oorspronkelijk experiment om te controleren 

of opnieuw dezelfde resultaten wordt verkregen.  

Dient een exacte kopie te zijn van het origineel en dezelfde conceptuele 

variabelen 

 

38. Wat is interne validiteit? 

 

De mate waarin variatie in afhankelijke variabele met redelijke zekerheid kan 

worden toegeschreven aan het effect van de onafhankelijke variabele. 

 

39. Wat is een controlegroep? 

 

Een groep deelnemers die exact dezelfde procedures van het experiment 

opgelegd krijgen, maar niet blootgesteld worden aan de onafhankelijke 

variabele. 

 

40. Wat is het proefleidereffect? 

 

Proefleiders zijn beter blind voor condities (verwachtingen kunnen resultaten 

en/of deelnemers beïnvloeden) 

Bv. Placebo-effect 

 

41. Wat is externe validiteit? 

 



De mate waarin we met redelijke zekerheid de resultaten van een gegeven 

onderzoek ook kunnen bekomen met andere personen en in andere situaties. 

(veralgemenen naar andere) 

 

42. Wat is wereldsrealisme? 

 

De mate waarin de onderzoekssituatie met de werkelijke wereld overeenkomt.  

 

43. Wat is experimenteel realisme? 

 

De mate waarin de experimentele situatie en de procedures voor de 

deelnemers als echt ervaren wordt. 

 

44. Wat is deceptie/misleiding? 

 

Het verstrekken van valse informatie aan de deelnemers over de 

doelstellingen van het onderzoek 

 

45. Wat is het IBC (Institutionele beoordelingscommissie)? 

 

De waakhonden van het onderzoek -> bescherming van de deelnemers 

 

46. Wat is geïnformeerde toestemming (informed consent)? 

 

Expliciete toestemming nodig van een deelnemer om aan een studie deel te 

nemen (beschrijving vereisten onderzoek) 

 

47. Wat is debriefing en waarvoor wordt het gebruikt? 

 

De onthulling van de bedoeling van het onderzoek na het beëindigen ervan.  

Om negatieve gevoelens tegengaan en belang deelname beklemtonen.  

Bij deceptie: volledige debriefing nodig! 

 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 3 

1. Wat is het verschil tussen ‘mij-zelf’ en ‘ik-zelf’ volgens William James? 

 

Mij-zelf: het zelf dat we weten over onszelf (= verzameling van opvattingen en 

gedachten over onszelf)  

-> externe evaluatie van het zelf (zelfconcept) 

 

Ik-zelf: De actor die weet, dat het stuur van het dagelijks leven in handen 

heeft, zichzelf als handelende instantie (sturende rol) 

-> interne evaluatie van het zelf (zelfregulatie) 

 

2. Welke dieren slagen voor het spiegelonderzoek? 

 

- Mens: 18-24maand 

- Mensapen: chimpansee, orang-oetang, gorilla 

- Dolfijnen 

- Eksters  

- Olifanten 

 

3. Wat is het Looking-Glassself? 

 

Mensen zien zichzelf door de ogen van anderen  

 

4. Wat zijn zelfschema’s? 

 

Mentale structuren die we hanteren om zelfrelevante kennis te organiseren en 

informatieverwerking ervan te sturen. 

 

5. Wat is het verschil tussen systematisch en a-systematisch? 

 

Schematisch: passen schema’s snel toe en zien als het ware overal uitingen 

van assertiviteit (of het gebrek eraan), ook waar anderen denken dat 

assertiviteit helemaal niet van toepassing is (heeft een betekenis) 

 

A-schematisch: lijkt de eigenschap er weinig of niet toe te doen en wordt die 

weinig gebruikt (eigenschap niet relevant) 

 

6. Wat is het zelf-referentie effect? 

 

Info gerelateerd aan zelf wordt beter verwerkt en onthouden. 

 

7. Wat zijn de verschillende hiërarchische niveaus van het zelfregulerende 

systeem? 



 

- Het ideale zelf  

- Principeniveau 

- Programmaniveau 

 

8. Wat is de zelfdiscrepantietheorie? 

 

De theorie die stelt dat de discrepantie tussen het actuele zelf enerzijds en het 

ideale zelf en ought self anderzijds leidt tot een lagere zelfwaardering die 

gepaard gaat met negatieve gevoelens 

 

9. Wat is het ought self? 

 

De eigenschappen van we vinden dat we ze zouden moeten hebben 

(plichtsbesef en verantwoordelijkheid) 

 

10. Wat is het ideale zelf? 

 

De eigenschappen waarvan we ze zouden willen hebben (zelfgidsen en 

persoonlijke maatstaven) 

 

11. Welke soort discrepanties wekken welke emoties op? 

 

Discrepantie actuele zelf en ought self: schuld en schaamte 

Discrepantie tussen actuele zelf en ideale zelf: ontgoocheling, onvrede en 

verdriet 

 

12. Wat is de zelfbewustzijnstheorie? 

 

De theorie dat aandacht gericht is op het zelf, leidt tot een verhoogde 

opvallendheid van interne standaarden -> motivatie om gedrag aan 

standaarden aan te passen.  

 

13. Geef 2 oplossingen voor zelfdiscrepantie: 

 

1. De ervaring van discrepantie wegwerken (gedrag aanpassen) 

2. Het zelfbewustzijn vermijden (bv. Drugs, alcohol,...)  

 

14. Wat is ego-uitputting/ego-depletion? 

 

Nadat we zelfcontrole hebben uitgeoefend, is er tijdelijk een verminderde 

capaciteit om zelfregulatieprocessen uit te voeren. 

 

15. Wat is introspectie? 

 



Het observeren en onderzoeken van interne processen (in jezelf kijken en 

over jezelf nadenken) 

 

16. Wat betekent primeren? 

 

Een techniek die bepaalde ideeën voor een korte tijd in ons geheugen 

toegankelijk maakt 

 

17. Waar hangt de accuraatheid van analyseren af? 

 

Het feit of het gedrag in kwestie het gevolg is van cognitieve of affectieve 

factoren. 

 

18. Wat is zelfperceptie? 

 

De theorie die stelt dat we gedachten en gevoelens kunnen afleiden uit de 

observatie van eigen gedrag en de situatie waarin gedrag plaatsvindt.  

 

 

19. Wanneer is zelfperceptie efficiënt? 

 

Vooral efficiënt wanneer zelfkennis zwak of ambigue is 

 

20. Wat is de gelaatsfeedbackhypothese? 

 

Veranderingen in gelaatsuitdrukkingen kunnen leiden tot corresponderende 

veranderingen in emoties 

 

21. Waardoor komt het aangenaam gevoel bij glimlachen en het onaangenaam 

gevoel bij fronsen? 

 

Aangenaam gevoel bij glimlachen: meer luchtgekoelde lucht naar de hersenen 

Onaangenaam gevoel bij fronsen: minder luchtgekoelde lucht naar de hersenen 

-> temperatuur stijgt 

 

22. Welke 2 soorten motivatie zijn er en wat betekenen ze? 

 

Intrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren die voorkomt 

uit de eigen interesses, vanwege de uitdagingen omdat we het leuk vinden. 

 

Extrinsieke motivatie: de motivatie om een activiteit uit te voeren die 

voorkomt uit factoren die los staan van de activiteit zelf, maar wel allerlei 

voordelen (bv. Geld) 

 



23. Wat is het overrechtvaardigingseffect? 

 

De vermindering van de intrinsieke motivatie voor activiteiten die worden 

geassocieerd met beloning of andere intrinsieke factoren. 

 

-> wanneer intrinsieke motivatie wordt beloond, wordt die minder vaak 

spontaan uitgevoerd. 

 

24. Van wie is en wat is de sociale vergelijkingstheorie? 

 

Festinger 

De theorie die stelt dat mensen die zich onzeker voelen over hun capaciteiten 

of opinies, zichzelf evalueren door zich te vergelijken met anderen  

 

25. Wat is de twee-factoren-theorie? 

 

De theorie die stelt dat de ervaring van emoties op de 2 factoren is 

gebaseerd: fysiologische opwinding (arousal) en de cognitieve interpretatie 

van die opwinding (proces dat wordt beïnvloed door anderen om ons heen) 

 

26. Wat zijn significante anderen? 

 

Personen die een sterke impact hebben (invloedrijk en belangrijk voor 

ontwikkeling van eigen waarden, normen en het zelfbeeld) 

 

27. Wat is psychische androgynie? 

 

Meisje mannelijke sekserollen of beide 

 

28. Wat zijn cohorte-effecten? 

 

Leeftijdsverschillen en historisch culturele context 

 

29. Uit welke 2 elementen bestaat zelfactualisatie? 

 

1. Algemene evaluatie van het zelf  

2. Een algemene inschatting van iemands waarde  

 

30. Wat is zelfwaardering? 

 

Affectieve component van het zelf 

 

31. Wat is impliciete zelfwaardering? 

 

Een weinig bewuste, automatische evaluatie van het zelf, die op subtiele wijze 



gemeten wordt (bv. Naamlettereffect) 

 

32. Wat is impliciete egotisme? 

 

Een automatische, onderhuidse vorm van verheerlijking van alles wat met het 

zelf te maken heeft. 

 

33. Wat is het naamlettereffect? 

 

Het fenomeen da we een voorkeur hebben voor letters uit onze eigen naam, 

dan andere letters uit het alfabet. 

 

34. Wat zijn de 4 methodes om zelfwaardering te verhogen en wat betekenen ze? 

 

1. Zelfdienende cognities: info draaien en keren tot die voor hun zelf goed 

uitkomt (ego-beschermende rationalisaties) 

2. Zelfhandicapering: bij mislukking eigen onbekwaamheid verdoezelen 

3. Zichzelf koesteren aan succes anderen: afstand nemen van losers 

4. Neerwaartse sociale vergelijking: vergelijken met mensen die minder goed 

af zijn  

 

35. Wat is BIRGing? 

 

Hogere zelfwaardering door associatie met succesvolle personen 

 

36. Wat is CORFing? 

 

Lagere zelfwaardering door associatie met falende personen 

 

37. Wat is zelfpresentatie? 

 

Het proces waarbij we een norm trachten te geven aan de impressies die 

anderen van ons vormen  

 

38. Wat is het spotlight/schijnwerpereffect? 

 

De overtuiging dat publieke schijnwerpers meer op ons gericht zijn dan in de 

realiteit zo is. 

 

39. Wat is strategische zelfpresentatie? 

 

De inspanningen om indrukken van anderen in een bepaalde richting te sturen 

met het oog op het verwerven van invloed, macht, sympathie en goedkeuring. 

 



40. Welke 3 vormen van strategische zelfpresentatie zijn er? 

 

1. Get along (sympathiek overkomen) 

2. Get ahead 

3. Status 

 

41. Wat is zelfverificatie? 

 

Het verlangen door anderen gezien te worden zoals we onszelf zien (zelfbeeld 

bevestigen). 

 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 4 

1. Hoe snel wordt de 1e indruk gevormd? 

 

In enkele seconden of zelf 1/10 van een seconde 

 

2. Waarop is het meeste van de 1e indruk gebaseerd? 

 

90% is gebaseerd op kledij en lichaamstaal 

 

3. Wat is een schema? 

 

Een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of over een 

categorie van stimuli 

 

4. Wat zijn 2 voordelen van schema’s? 

 

1. Laat toe massa’s info in een oogwenk te verwerken 

2. Aandacht op bepaalde soorten sociale info -> verbindingen maken 

 

5. Wat is een script? 

 

Een vooropgezette opvatting over hoe een reeks gebeurtenissen zich zal 

voordoen in een specifieke situatie  

 

6. Op welke 2 manieren beïnvloedt het script persoonsperceptie? 

 

1. We zien wat we verwachten te zien 

2. Kennis van de situatie stuurt persoonsbeoordeling  

 

7. Door wat wordt de 1e indruk gevormd? 

 

- Verbaal gedrag: 7% 

- Non-verbaal gedrag: 55% 

- Paraverbaal gedrag: 38% 

 

8. Wat is paraverbaal gedrag? 

 

Niet-linguïstische kenmerken van communicatie zoals de toon, volume, 

intonatie, articulatie, timbre en ritme 

 

9. Wat is non-verbaal gedrag? 

 

Lichaamstaal in de vorm van gedrag gebaseerd op niet-talige signalen of 



tekens, zoals gelaatsuitdrukkingen en gebarentaal. 

 

10. Wat is FACS? 

 

Coderingssysteem discrete emoties en gelaatsacties 

 

11. Hoe kan men een waarheid van een leugen onderscheiden (3 componenten) en 

rankschik ze op betrouwbaarheid? 

 

1. Stem: meest diagnostische kanaal (liegen: hogere stemtoon en aarzelen) 

2. Lichaam: zenuwachtige bewegingen en wisselen lichaamshouding 

3. Gelaat: relatief gemakkelijk te manipuleren 

 

12. Wat is de attributietheorie en noem 2 gerelateerde namen? 

 

Heider en Kelley 

 

De theorie over het proces van het toeschrijven van oorzaken aan gedrag 

(individuele verschillen) 

 

13. Geef de 2 soorten attributies + extra uitleg. 

 

1. Persoonsgebonden/dispositionele/interne attributie: het toeschrijven van 

gedrag van een doelpersoon aan de actor zelf en zijn/haar interne 

eigenschappen 

 

2. Situationele/externe attributie: Het toeschrijven van gedrag van een 

doelpersoon aan factoren buiten de actor (andere persoon/situatie) 

 

14. Geef de 2 soorten stabiliteit van attributie + extra uitleg. 

 

1. Stabiele attributie: Het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon aan 

factoren die niet enkel nu aanwezig zijn, maar ook gelden in de toekomst. 

 

2. Instabiele attributie: Het toeschrijven van gedrag van een doelpersoon aan 

factoren die in dit ene geval opgaan, maar op andere momenten wellicht niet 

geldig zijn. 

 

15. Wat is de theorie van corresponderende gevolgtrekkingen? 

 

De theorie die de voorwaarden omschrijft waaronder een waarneming uit 

gedrag persoonsattributies zal afleiden 

 

16. Geef de 3 componenten bij de theorie van corresponderende 

gevolgtrekkingen. 



 

1. Keuzevrijheid 

2. Sociale wenselijkheid 

3. Specificiteit van gunstige effecten 

 

17. Wat is ‘out-of-role’? 

 

Gedrag zegt meer over een persoon wanneer het enorm van de norm afwijkt, 

waardoor het in de gegeven situaties allerminst te verwachten is. 

 

18. Wat is de covariantietheorie en van wie is dit? 

 

Kelley 

De stelling dat een gedrag wordt toegeschreven aan de oorzaken die aanwezig 

zijn wanneer het gedrag aanwezig is, en die afwezig is wanneer het gedrag 

niet optreedt 

 

19. Wat is consensusinformatie? 

 

Info over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere personen 

 

20. Wat is distinctiviteitsinformatie? 

 

Info over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere stimuli/oorzaak 

 

21. Wat is consistentie-informatie? 

 

Info over het al dan niet voorkomen van het effect bij andere omstandigheden 

 

22. Hoe is de consensus, distinctiviteit en consistentie bij persoonsattributie? 

 

Consensus: Laag 

Distinctiviteit: Laag 

Consistentie: Hoog 

 

23. Hoe is de consensus, distinctiviteit en consistentie bij stimulusattributie? 

 

Consensus: Hoog 

Distinctiviteit: Hoog 

Consistentie: Hoog 

 

24. Hoe is de consensus, distinctiviteit en consistentie bij omstandigheid 

attributie? 

 

Consensus: Laag/Hoog 



Distinctiviteit: Laag/Hoog 

Consistentie: Laag 

 

25. Wat is een attributievertekening? 

 

Omdat we in een korte tijdspanne attributies maken, treden er systematische 

vertekeningen op in het verzamelen of verwerken van info over de oorzaken 

van het gedrag dat we proberen te verklaren. 

 

26. Wat is de fundamentele attributiefout? 

 

De neiging om, wanneer we het gewenst gedrag van andere verklaren, de 

impact van persoonlijke factoren te overschatten en die rol van situaties te 

onderschatten. 

 

27. Wat is het actor-observatoreffect? 

 

De tendens om het eigen gedrag toe te schrijven aan situationele oorzaken en 

die van anderen aan persoonlijke. 

 

28. Wat is een actor? 

 

Richten hun aandacht vooral op de omgeving en niet zozeer op zichzelf 

(situationeel) 

 

29. Wat is een observator? 

 

Richten hun aandacht op de actor (persoonsgebonden) 

 

30. Wat is de beschikbaarheidsheuristiek? 

 

De neiging om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te beoordelen op 

basis van gegevens die in het geheugen aanwezig zijn en gemakkelijk 

oproepbaar zijn. 

 

31. Wat is het valse consensuseffect? 

 

We overschatten de aanwezigheid van kenmerken die we zelf hebben in 

anderen. 

 

32. Wat is de representativiteitsheuristiek? 

 

De vaststelling dat men relatief ongevoelig is voor consensus-informatie 

onder de vorm van numerieke basisfrequenties.  

-> Mentale aanname waarbij mensen iets classificeren op grond van de mate 



waarin het lijkt op een karakteristiek geval. (stereotypen) 

 

33. Wat zijn motivatievertekeningen? 

 

Sociale waarnemingen worden dikwijls door persoonlijke behoeften, wensen 

en voorkeuren gekleurd. Men ziet wat men wil zien. 

 

34. Wat is het geloof in een rechtvaardige wereld? 

 

Het geloof dat iedereen krijgt waar men recht op heeft. 

 

35. Wat is het primauteitseffect? 

 

Info die het 1e in de reeks voorkomt, heeft meer impact op impressies dan 

later gepresenteerde info. 

 

36. Wat is de betekenisveranderingshypothese? 

 

Nieuwe inconsistente info wordt geherinterpreteerd in overeenstemming met 

initiële impressie. 

 

37. Wat is het verschil tussen centrale en perifere trekken? 

 

Centrale trekken: Trekken die de aanwezigheid van andere trekken impliceren 

en daardoor een sterke impact hebben op de resulterende indruk. 

 

Perifere trekken: Minder effect op globale impressie. 

 

38. Wat is de impliciete persoonlijkheidstheorie? 

 

Een netwerk van veronderstellingen over verbanden tussen 

persoonlijkheidstrekken en hun relaties met gedragingen (bv. Eerlijk -> 

vriendelijk) 

 

39. Wat is het verschil tussen het summatief en het additief model? 

 

Summatief model: H(oog) + M(atig) + M -> alle positieve en negatieve 

kenmerken optellen. 

 

Additief model: H + H + M + M / 4 -> gemiddelde nemen van alle positieve 

en negatieve kenmerken. 

 

40. Wat is ‘the eye of the beholder’? 

 

De waarnemer is de belangrijkste factor in de beoordeling en de doelpersoon 



is weinig belangrijk. 

 

41. Wat is het effect van primeren? 

 

De tendens om van recent gebruikte woorden of ideeën om opnieuw voor de 

geest te komen en de interpretatie van nieuwe info te beïnvloeden. 

 

42. Wat zijn de 5 persoonlijkheidstrekken van mensen (Big 5)? 

1. Neuroticisme 

2. Extraversie 

3. Openheid voor nieuwe ervaringen 

4. Consciëntieusheid 

5. Altruïsme 

 

43. Wat is treknegativiteitsvertekening? 

 

Negatieve info heeft meer impact dan het loutere gewicht. 

 

44. Wat is confirmatievertekening? 

 

De tendens om info te interpreteren en te vervormen in overeenstemming met 

bestaande opvattingen 

 

45. Wat is persistentie van opvattingen? 

 

Ambigue gebeurtenissen die allerlei interpretaties mogelijk maken  

 

46. Wat is confirmatorische hypothesetoetsing?  

 

Het zoeken van info die in overeenstemming is met bestaande opvattingen  

 

47. Wat is de zelfvervullende voorspelling? 

 

Proces waarbij de verwachtingen over een persoon hem/haar ertoe brengen 

zich conform te gedragen aan de verwachtingen 

 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 5 

1. Wat is sociale beïnvloeding? 

 

De uitoefening van sociale macht door een persoon of een groep om de 

attitudes en/of gedrag van anderen te veranderen. 

 

2. Wat zijn de 4 soorten van sociale beïnvloeding? 

 

1. Automatische sociale beïnvloeding 

2. Conformiteit 

3. Instemmen met verzoeken/assertief zijn 

4. Gehoorzamen aan bevelen van autoriteit 

 

3. Wat is automatische sociale beïnvloeding?  

 

Een subtiele vorm van beïnvloeding waarop vrijwel reflexmatig wordt 

gereageerd. 

 

4. Wat is het kameleoneffect? 

 

Volwassenen imiteren automatisch gedrag uit hun omgeving en passen zich 

aan zoals een kameleon. 

 

5. Wat is conformiteit? 

 

De tendens tot aanpassing van percepties, opinies en gedrag in 

overeenstemming met de geldende groepsnormen. 

 

6. Wat zijn normen? 

 

Overtuigingen die het gedrag richting geven gebaseerd op wat de groep als 

typische of wenselijke gedragingen beschouwd. 

 

7. Wat is het autokinetisch effect en van wie? 

 

Sherif 

Het bewegen van een stilstaand punt in het donker  

-> oordelen naar groepsoordeel door onzekerheid over realiteit  

 

8. Wat is de normatieve groepsdruk studie van Asch en wat zijn de resultaten? 

 

De beoordeling van de lengte van lijnstukken 

 



37% conformeerde met de antwoorden 

Helft deelnemers tenminste met helft foutieve 

25% conformeerde nooit  

 

9. Wat is de meerderheidsinvloed? 

 

Sociale beïnvloeding die tot stand komt door blootstelling aan opinie 

meerderheid, of meerderheid binnen een groep. 

 

10. Wat is normatieve invloed? + voorbeeld 

 

Omdat men vreest voor negatieve sociale gevolgen van afwijkend te lijken. 

Lijnenstudie Asch 

 

11. Wat is informatieve invloed? + voorbeeld 

 

Omdat men gelooft dat de anderen correct oordelen 

Autokinetisch effect Sherif 

 

12. Wat is private conformiteit? + voorbeeld 

 

De verandering van opvatting die optreedt wanneer iemand voor zichzelf het 

standpunt inneemt van anderen 

Autokinetisch effect Sherif 

 

13. Wat is publieke conformiteit? + voorbeeld 

 

Een oppervlakkige verandering in openlijk gedrag zonder een 

overeenkomstige meningsverandering door reële of vermeende groepsdruk 

Lijnenstudie Asch 

 

14. Wat is de wet van afnemende meeropbrengsten? 

 

Het toevoegen van additionele bronnen resulteerde niet in een extra invloed. 

 

15. Wat zijn de geslachtseffecten bij meerderheidsinvloed? 

 

Kennis van de taak: ♂ conformeren met ♀ op ♀ taken en ♀ conformeren met ♂ 

op ♂ taken  

Sociale druk  

 

16. Wat is de minderheidsinvloed? 

 

Proces waardoor dissidenten veranderingen bewerkstelligen in een groep 

 



17. Wat is de consistentiehypothese? 

 

Handlangers hadden enkel invloed wanneer ze consistent foutief antwoordden 

en beide handlangers dezelfde fout maakten. 

 

18. Wat is de verklaring hiervoor? 

 

- Herhaling valt op 

- Signaleert dat ze niet van hun standpunt zullen afwijken 

- We denken dat afwijkende een uitstekend argument zal hebben 

 

19. Wat is eigenzinnigheidskrediet? 

 

Interpersoonlijke krediet dat men verdient door de groepsnorm te volgen, wat 

later kan worden ingezet om van de groep af te wijken. 

 

20. Wat zijn de 3 factoren van de sociale impacttheorie? 

 

1. Sterkte van de bron 

2. Nabijheid 

3. Aantal 

 

21. Wat is de wederkerigheidsnorm? 

 

De norm die je voorschrijft dat je voor iemand iets terugdoet als hij/zij iets 

voor jou heeft gedaan, of dat je iemand behandelt zoals zij jou behandelen. 

 

22. Wat zijn crediteurs? 

 

Individuen die vaak wederkerigheid hanteren om instemming te verkrijgen 

 

23. Wat zijn de 4 tweestappen instemmingstechnieken en wat betekenen ze? 

 

1. Voet-tussen-de-deur: Beginnen met een klein verzoek, akkoord bekomen 

en vervolgens een apart groter verzoek maken 

2. Als-de-bal-nu-eenmaal-aan-het-rollen-is: Akkoord bekomen met een 

verzoek en vervolgens de inzet verhogen door bijkomende verborgen kosten 

te onthullen 

3. Deur-tegen-de-neus: Beginnen met een groot verzoek, dat verworpen 

wordt en opvolgen met een (redelijk) aanvaardbaar verzoek 

4. Het-is-nog-niet-klaar-techniek: Beginnen met een lichtjes overdreven 

verzoek en het onmiddellijk verkleinen door een bonus of vermindering 

 

24. Wat is assertiviteit? 

 



Zich niet inschikkelijk tonen door weigeren in te gaan op direct gerichte 

verzoeken 

 

25. Wat is gehoorzaamheid? 

 

Het direct uitvoeren van een bevel van een autoriteit 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 8 

1. Wat is het nadeel van sociale uitsluiting? + geef een synoniem 

 

Ostracisme  

Sterke negatieve gevoelens en lage zelfwaarde -> kan letterlijk pijn doen 

 

2. Wat is een affiliatiebehoefte? 

 

Een algemene drijfveer om blijvende positieve en significante 

interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden. 

 

3. Wat is de sociostaat? 

 

Mensen lijken te streven naar een optimaal evenwicht (homeostase principe) 

 

4. Wat is eenzaamheid? 

 

Het negatieve gevoel dat ontstaat door een tekort aan sociale relaties -> 

affiliatiebehoeften onvervuld  

 

5. Wat zijn hechtingsstijlen? 

 

De typische manier van relatievorming van een persoon met betekenisvolle 

anderen die haar oorsprong kent in de interactie van die persoon als kind met 

zijn/haar verzorger. 

 

6. Wat is veilige hechting? 

 

Gelukkige, duurzame relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen 

 

7. Wat is vermijdende hechting? 

 

Vrezen van intimiteit –> liefde is gedoemd om te vervagen. 

 

8. Wat is angstige hechting? 

 

Obsessieve betrokkenheid  

 

9. Wat zijn 2 beperkingen van een gewone optelling van het aantal sociale 

contacten? 

 

1. Groot aantal slechte sociale relaties -> nog ellendiger  



2. Te veel contacten -> sociale steun hinderen of vermijden 

 

10. Hoe zie je het verschil tussen een valse en een echte glimlach? 

 

Valse glimlach: gewoon mondhoeken 

Echte glimlach: oogspieren spannen zich ook op -> Duchenne glimlach 

 

11. Wat is sociale steun? 

 

De responsiviteit van vrienden en andere personen op de psychische 

behoeften van een persoon. 

 

12. Wat zijn 2 redenen van een betere gezondheid bij grote sociale steun? 

 

1. Beter voor zichzelf zorgen 

2. Buffer voor stress en gerelateerde gezondheid 

 

13. Wat is het nabijheidseffect? 

 

Het verschijnsel dat 2 personen eerder een relatie zullen aangaan wanneer de 

fysieke afstand tussen beide klein is 

 

14. Wat is het loutere blootstellingseffect? 

 

Het fenomeen wanneer persoon frequent wordt blootgesteld aan een stimulus, 

ze die positiever ervaren. 

 

15. Wat is de beperking van het loutere blootstellingseffect? 

 

Enkel bij aanvankelijk neutrale (of positieve) stimuli. Niet als men bij de 1e 

kennismaking een negatieve attitude heeft.  

-> anders stijgt de negatieve houding 

 

16. Wat is de gelijkenishypothese? 

 

Het fenomeen dat personen zich aangetrokken voelen en relaties aangaan met 

personen op wie we het meeste lijken. 

 

17. Wat is de volgorde van relaties aangaan volgens de gelijkenishypothese? 

 

1e instantie: vermijden we ons te associëren met anderen die verschillend zijn 

2e instantie: voelen we ons aangetrokken tot personen op wie we het meeste 

gelijken 

 



18. Wat zijn de redenen hiervoor? 

 

1. Validatie van eigen waarden 

2. Voorspelbaarheid 

3. Grotere kans dat noden (h)erkend worden 

 

19. Wat betekent de overtuiging ‘wat mooi is, is goed’? 

 

De overtuiging dat lichamelijke aantrekkelijke personen positieve 

persoonlijkheidskenmerken bezitten. 

 

20. Wat is de opwindingstransfer? 

 

Opwinding van de ene stimulus wordt overgedragen naar een andere stimulus. 

 

21. Wat is het sluitingstijdeffect? 

 

Naarmate sluitingstijd nadert, wordt mensen aantrekkelijker gevonden 

 

22. Wat is een hechte relatie? 

 

Een relatie die gekenmerkt wordt door een emotionele band, de vervulling van 

psychische behoeften en een wederzijdse afhankelijk tussen partners 

 

23. Wat is wederkerigheid? 

 

Het effect in wederzijdse uitwisseling van wat we geven en wat we krijgen 

 

24. Wat is het moeilijk-te-krijgen-effect? 

 

De neiging om meer te houden van diegenen die kieskeurig zijn in het 

aanknopen van sociale relaties, dan diegenen die gemakkelijk beschikbaar zijn. 

 

25. Wat is het verschil tussen partnerkeuze van mannen en vrouwen? 

 

♂: liefde, gezondheid, vrede, onbeperkte mogelijkheden, rijkdom, seks, 

vruchtbaarheid, jong en trouw 

♀: financiële zekerheid, succes 

 

26. Wat houdt dit verband met het evolutionaire perspectief? 

 

♂: maximalisatie doorgeven van genetisch materiaal 

♀: investering in bepaalde nakomelingen  

 



27. Waar leggen mannen en vrouwen de nadruk op bij een groot en een klein 

budget? 

 

Groot budget: 

♂: iets meer in uiterlijke schoonheid 

♀: iets meer in sociale status 

 

Klein budget: 

♂: voornamelijk in uiterlijke schoonheid 

♀: voornamelijk in sociale status  

 

28. Wat is seksuele oriëntatie? 

 

De seksuele voorkeur van een persoon voor leden van hetzelfde geslacht, het 

ander geslacht of beide/geen van beide. 

 

29. Wat is erotische plasticiteit en welk geslacht bevat dit het meeste? 

 

De mogelijkheid om diverse seksuele voorkeuren te ervaren, ♀ 

 

30. Wat is de sociale ruiltheorie? 

 

Personen die gemotiveerd zijn om in de relatie de kosten te minimaliseren en 

de voordelen te maximaliseren. 

 

31. Uit welke 3 componenten bestaat het interafhankelijkheidsmodel? + Extra 

uitleg 

 

1. Uitkomstniveau: kostenbatenratio van de relatie 

2. Vergelijkingsniveau: minimale uitkomstniveau dat we aanvaardbaar vinden 

3. Vergelijkingsniveau van alternatieven: verwachte uitkomstniveau van best 

mogelijke alternatief 

 

32. Wat is het investeringsmodel? 

 

Het interafhankelijkheidsmodel + relatietoewijding en investeringen (= niveau 

van inspanning) 

 

33. Wat is de billijkheidstheorie? 

 

De theorie die stelt dat de relatietevredenheid van hoogst is wanneer de 

verhouding tussen de voordelen en de investeringen voor beide partners gelijk 

is  

 



34. Wat is een ruilverhouding? 

 

Een relatie waarbij de partners een strikte wederkerigheid van beloningen en 

investeringen verwachten en verlangen hebben. 

 

35. Wat is een samenhorigheidsrelatie? 

 

Een relatie waarbij de partners wederzijds ontvankelijk zijn voor elkaars 

behoefte en welzijn, zonder zich hierbij af te vragen of ze voordelen 

vertrekken of krijgen.  

 

36. Wat is het verstikkingsmodel? 

 

Toegenomen onevenwicht tussen verwachtingen van het huwelijk en wat men 

zelf wil in het huwelijk 

 

37. Uit welke 3 elementen bestaat de liefdesdriehoek van Sternberg? 

 

1. Intimiteit: emotionele component 

2. Passie: motivationele component 

3. Engagement: cognitieve component 

 

38. Wat zijn de 3 primaire liefdesstijlen? 

 

1. Eros: erotische liefde 

2. Ludus: speelse, vrije liefde 

3. Storge: vriendschapsliefde 

 

39. Wat zijn de 3 secundaire liefdesstijlen? 

 

1. Mania: veeleisende, possessieve liefde 

2. Pragma: pragmatische liefde 

3. Agape: altruïstische liefde 

 

40. Wat is passionele (romantische) liefde? 

 

Een sterke aantrekking, intense opwinding en seksuele interesse  

 

41. Wat is zelfonthulling? 

 

Het proces van zichzelf aan anderen bloot te geven 

 

42. Wat is negatieve affect wederkerigheid? 

 

De expressie van negatieve gevoelens van de ene partner zet de andere ertoe 



om ook negatief te reageren. 

 

43. Wat is vraag-terugtrekking-interactie? 

 

De ene partner wil bespreken en de andere trekt zich terug wat leidt tot 

frustraties. 

 

44. Wat zijn de 2 soorten (dis)functionele attributies? + extra uitleg 

 

1. Relatiebevorderende attributies: toeschrijven ongewenst gedrag aan situatie 

en gewenst gedrag aan persoonlijkheid/dispositioneel  

2. Leedbestendige attributies: toeschrijven gewenst gedrag aan situationeel en 

ongewenst gedrag aan dispositioneel  

 

45. Wat is onderlinge afhankelijkheid? 

 

De relatie wordt duurzamer naar mate koppels meer van elkaar afhankelijk zijn 

en meer in hun relatie investeren 

 

46. Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen bij sterfte van hun partner? 

 

♂: reageren doorgaans slechter op de dood van hun partner (slechtere 

gezondheid en hogere eigen mortaliteit) 

-> minder, maar ernstigere gevolgen 

 

♀: meer milde fysieke en mentale gezondheidsproblemen  

-> meer, maar mildere gevolgen 

 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 9 

1. Wat zijn prosociale gedragingen? 

 

Gedrag met doel anderen te bevoordelen of hun welzijn te verhogen 

 

2. Wat heeft verwantschap te maken met prosociaal gedrag?  

 

Het doorgeven van erfelijk materiaal is belangrijker dan de overleving van het 

individu. 

 

3. Wat is verwantschapsselectie? 

 

De neiging om genetisch verwante personen te helpen met oog op het 

verhogen van de overlevingskansen van gemeenschappelijk genetisch 

materiaal. 

 

4. Wat is coöperatieve voortplanting? 

 

Het fenomeen waarbij kinderen hun eigen voortplanting uitstellen om ouders 

bij te staan bij de opvoeding van de allerkleinsten. 

 

5. Wat is wederkerig altruïsme? 

 

De neiging om anderen te helpen, waardoor de kans vergroot dat diegenen die 

we helpen, een wederdienst zal bewijzen, zodat de overlevingskans stijgt. 

 

6. Wat is wederkerig egoïsme? 

 

Het eigenbelang is de drijfveer achter het gedrag van wederkerig altruïsme. 

 

7. Wat is ‘altruistic punishment’? 

 

Het afwijken van de wederkerig altruïstische norm wordt vaak bestraft door 

de groep 

 

8. Wat is groepsselectie? 

 

De neiging van leden van groepen om elkaar te helpen op basis van sociale 

verbondenheid, zonder dat er genetische verwantschap hoeft te bestaan. 

 

9. Wat wordt bedoeld met de kosten en baten afwegen voor te helpen? 

 

We zijn vroeger geneigd om iemand te helpen wanneer de potentiële 



beloningen hoog zijn in verhouding tot de vereiste investeringen. 

 

10. Wat is het verschil tussen egoïsme en altruïsme? 

 

Egoïsme: de motivatie om eigen welzijn te verhogen 

Altruïsme: de motivatie om welzijn van anderen te verhogen 

 

11. Wat is de empathie-altruïsme hypothese? 

 

De stelling dat empathische bezorgdheid om een persoon in nood een 

altruïstisch motief creëert om te helpen 

 

12. Wat betekent perspectief innemen? 

 

De cognitieve component van empathie, de wereld bekijken door de ogen van 

anderen 

 

13. Wat is empathische bezorgdheid? 

 

De belangrijkste emotionele component van empathie, iemand op anderen 

georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid en medeleven. 

 

14. Wat is het omstandereffect? 

 

Het feit dat de aanwezigheid van anderen de behulpzaamheid belemmert. 

 

15. Hoe werkt de besluitvorming van anderen (5 stappen + wat er voor zorgt dat 

deze niet worden uitgevoerd)? 

 

1. Opmerken: 

- veel personen -> afleiding 

- stress 

- stimulusoverbelasting 

 

2. Interpretatie: 

- Ambiguïteit (wel echt hulp nodig?) 

- Pluralistische / meervoudige onwetendheid 

 

3. Verantwoordelijkheid nemen: 

- Verspreiding van verantwoordelijkheid (anderen moeten het maar oplossen) 

- Tegengaan via anticipatie latere interactie en de sociale rol 

 

4. Beslissen hoe men zal helpen: 

- Direct 

- Indirect 



 

5. Hulp bieden: 

- Publieksgeremdheid 

- Kosten zijn te hoog 

 

16. Wat is pluralistische onwetendheid? 

 

Het fenomeen wanneer we ten onrechte denken dat anderen in een situatie 

geen gevaar zien, louter omdat niemand reageert. 

 

17. Wat is publieksgeremdheid? 

 

De vrees om op anderen een verkeerde indruk te maken door te helpen 

 

18. Wat is een altruïstische persoonlijkheid? 

 

De persoonlijkheid van een persoon die meer geneigd zijn dan anderen in 

uiteenlopende situaties te helpen. 

 

19. Wat zijn de 2 essentiële eigenschappen van een altruïstische persoonlijkheid? 

 

1. Empathie: kunnen inleven in een ander 

2. Morele identiteit: de mate waarin moraliteit ontwikkeld is en een belangrijk 

deel van het zelf vormt 

 

20. Geef de 6 niveaus van morele ontwikkeling. 

 

Niveau 6: Universele Ethische Principes  

Niveau 5: Sociaal contract 

 

Niveau 4: Sociale overeenstemming 

Niveau 3: Interpersoonlijke overeenstemming 

 

Niveau 2: Ruilverhoudingen 

Niveau 1: Gehoorzaamheid en straf 

 

21. Wat is morele onthechting? 

 

Rechtvaardiging slecht gedrag, waardoor iemand zichzelf nog steeds als een 

goed mens ziet 

 

22. Wat zijn sociale normen? 

 

Een algemene gedragsregel die door de maatschappij wordt onderschreven en 



de norm voor sociale aanvaarding en afkeuring reflecteren. 

 

23. Welke sociale normen zijn er (4)? 

 

1. Wederkerigheidsnorm 

2. Billijkheidsnorm 

3. Sociale verantwoordelijkheidsnorm 

4. Rechtvaardigheidsnorm 

 

24. Wat is de sociale verantwoordelijkheidsnorm? 

 

Plichtsgevoel: Een sociale norm die beklemtoont wie die hulp nodig heeft moet 

geholpen worden 

 

25. Wat is de rechtvaardigheidsnorm? 

 

Wie hulp verdient moet geholpen worden 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 10 

1. Wat is agressie? 

 

Gedrag bedoeld om een andere persoon ongewenste schade (= negatieve 

gevolgen voor het slachtoffer) te berokkenen. 

 

2. Wat zijn de kenmerken van agressie (3)? 

 

1. Onderliggende motivatie, namelijk het schaden van iemand, maar niet de 

gevolgen ervan 

2. Aanwezigheid van intentie (gedrag wordt opzettelijk gesteld) 

3. Gedrag wordt door het slachtoffer niet gewenst 

 

3. Wat is geweld? 

 

Meer specifiek en beperkt tot gedrag uitgevoerd met de intentie om ernstige 

schade te veroorzaken, wat vaak gepaard raakt met het gebruik of dreiging 

van fysieke kracht. 

 

4. Wat is fysieke agressie? 

 

Het gedrag is bedoeld om iemand lichamelijk te kwetsen. 

 

5. Wat is verbale agressie? 

 

Communicatie bedoeld om iemand mentaal te kwetsen 

 

6. Wat is spontane agressie? 

 

Agressie die niet is uitgelokt 

 

7. Wat is reactieve agressie? 

 

Agressie die wel is uitgelokt 

 

8. Wat is directe agressie? 

 

Impliceert een confrontatie met de agressor en het slachtoffer 

 

9. Wat is indirecte agressie? 

 

Wordt heimelijk aangebracht zonder dat het slachtoffer duidelijk op de hoogte 



is van de identiteit van de agressor  

 

10. Wat is instrumentele agressie? 

 

Iemand die schade berokkent om iets waardevols te verkrijgen (zonder enige 

boosheid) 

 

11. Wat is emotionele agressie? 

 

Schade berokkenen omwille van de schade te geven (verlangen uiting te geven 

aan negatieve emoties) 

 

12. Wat is pestgedrag? 

 

Agressief gedrag gericht op slachtoffers die zichzelf niet gemakkelijk kunnen 

verdedigen  

 

13. Wat is cyberpesten? 

 

Pestgedrag op sociale media 

 

14. Wat is ‘The Agression Questionnaire’? 

 

Het meest gebruikte instrument dat individuele verschillen in agressie meet 

 

15. Wat is boosheid? 

 

Sterke gevoelens van ongenoegen als gevolg van een waargenomen onrecht 

 

16. Wat is vijandigheid? 

 

Een negatief, antagonistisch beeld over een andere persoon of groep 

(cognitief) 

 

17. Wat is aanvaarding van interpersoonlijke agressie? 

 

De overtuiging dat gedrag dat fysieke, psychische of seksuele schade 

berokkent aan een partner in een hechte relatie, aanvaardbaar is. 

 

18. Wat is aanvaarding van de verkrachtingsmythe? 

 

De foute overtuiging over verkrachting, verkrachters en hun slachtoffers, 

waardoor daders van verkrachting vrijgepleit worden voor hun daden en 

slachtoffers als de schuldigen worden aangewezen. 

 



19. Wat is het probleem bij zelfrapporteren? 

 

Mensen hebben de neiging om sociaal onwenselijke gedragingen zoals 

agressie te ontkennen of te minimaliseren. 

 

20. Wat is het probleem bij correlationeel onderzoek? 

 

Het kan de causaliteit van de relatie niet aantonen. 

 

21. Wat is het probleem bij experimenteel onderzoek? 

 

Wordt bemoeilijkt door ethische en praktische beperkingen. 

 

22. Wat heeft de vergrijzing van de bevolking te maken met de afname van 

geweld? 

 

Het meeste geweld wordt gepleegd door mensen tussen 18 en 24 jaar. 

 

23. Wat is het verschil tussen de links politieke en de rechts politieke overtuiging? 

 

Rechts: genetisch overgeërfde, stabiele eigenschappen die al vanaf de 

geboorte aanwezig zijn. (nature) 

Links: context en milieu waarom delinquent opgroeide, waarin hij/zij 

verkeerde dingen leerde. (nurture) 

 

24. Wat zijn drifttheorieën? 

 

De theorie die stelt dat alle gedachten, intenties en gedragingen ontstaan 

vanuit aangeboren driften. 

 

25. Wat is de grote aap theorie? 

 

Agressie biedt voordelen in de overlevingsstrijd, zoals voedsel, een uitgebreid 

territorium en aantrekkelijke partners. 

 

26. Wat is de evolutieleer? 

 

Stelt niet de overleving van het individu voorop, maar wel het doorgeven van 

genen  

 

27. Wat is de gedragsgenetica? 

 

De studie van de erfelijkheid van disposities zoals agressie, gebaseerd op 

tweelingen en adoptiestudies (genetische component agressie) 

 



28. Wat is de rol van hormonen? 

 

Testosteron laat agressie toenemen 

 

29. Wat is de rol van neurotransmitters? 

 

Naarmate serotonine stijgt, zal agressie dalen. 

 

30. Wat is sociaal leren? 

 

Niet alleen leren bij zelf, maar ook door observeren van anderen 

 

31. Wat is terugkaatsingseffect bij straffen? 

 

Wanneer het strafregime wegvalt, treedt het gedrag terug op. 

 

32. Wat is recidivisme? 

 

Iemand die een misdrijf pleegt, nadat hij reeds eerder hiervoor veroordeeld 

was. 

 

33. Uit welke 2 componenten bestaat het two-pathwaymodel?  

 

1. Life-course persistent: beginnen op jonge leeftijd (5-10%) 

2. Adolescent limited: beginnen adolescentie en stoppen bij +/- 20 jaar. 

 

34. Wat is de sociaal leertheorie? 

 

De theorie die stelt dat gedrag wordt aangeleerd door observaties van 

anderen die beloningen of straffen ontvangen  

 

35. De frustratie-agressie hypothese? 

 

De stelling dat frustratie altijd tot agressie leidt en dat agressief gedrag altijd 

het gevolg is van frustratie. 

 

36. Wat is verplaatsing? 

 

Agressie ten opzichte van andere doelpersoon dan de bron van frustratie (door 

angst of afwezigheid van de bron) 

 

37. Wat is catharsis? 

 

De daling van agressiviteit als gevolg van inbeelden of daadwerkelijk stellen 



van het agressief gedrag -> MAAR toont meestal een stijging agressief gedrag 

 

38. Wat is het negatief affect? 

 

Een ruime waaier aan situaties kan tot een negatief affect leiden (bv. Hitte, 

lawaai, pijn,..)  

 

39. Wat is een opwindingstransfer? 

 

Het proces waarbij de opwinding wordt opgewekt door 2 of meer stimuli, maar 

waarbij de totale opwinding aan 1 van de stimuli wordt toegeschreven. 

 

40. Wat is het opwindings-affectmodel? 

 

De opwinding die door de ene stimulus gecreëerd wordt, maar waarbij de 

totale opwinding aan een van de stimuli wordt toegeschreven. 

 

41. Wat is de cognitieve neoassociatieanalyse?  

 

De opvatting dat onaangename ervaringen automatische associaties oproepen 

met agressie gerelateerd materiaal, woede en angst. De gedragsmatige 

uitkomsten hanger vervolgens ten dele af van cognitieve hogere-orde 

verwerking. 

 

42. Wat is het geheugen? 

 

Een associatief netwerk van concepten en affect 

 

43. Wat is het wapeneffect? 

 

De loutere aanwezigheid van wapens (of foto’s) laat de agressie stijgen. 

 

44. Wat is matigende informatie? 

 

Info waaruit men kan opmaken dat de agressor niet de volle 

verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelingen. 

 

45. Wat is alcoholmyopie? 

 

Dronken personen richten zich vooral op initiële, opvallende info, maar 

verliezen subtiele wenken uit het oog 

 

46. Wat is vijandigheidsattributievertekening? 

 



De neiging om gedrag van anderen als vijandig te interpreteren. 

 

47. Wat is een cross-sectionele survey? 

 

Vragenlijsten waarin we op een bepaald punt in de tijd verband leggen tussen 

blootstelling aan mediageweld en agressief gedrag na te gaan 

 

48. Wat zijn longitudinale studies? 

 

Waarin we de blootstelling aan mediageweld op een bepaald punt in de tijd 

gaan meten, om de effecten ervan op daadwerkelijke agressie, jaren later 

gemeten, na te gaan. 

 

49. Geef de juiste volgorde aan van bendelidmaatschap, kindermishandeling en 

mediageweld in correlatie met agressie. 

 

Bendelidmaatschap > mediageweld > kindermishandeling 

 

50. Waarom hebben media een positief effect op agressie (2)? 

 

- Habituatie: Bij gewoon worden daalt de psychologische en fysische reactie 

op geweld 

- Cultivering: Het creëren van een gewelddadige wereld die als realiteit wordt 

beschouwd. 

 

51. Geef een tegenmaatregel voor media en agressie. 

 

Prosociale rolmodellen 

 

52. Wat is pornografie? 

 

Expliciet seksueel materiaal, ongeacht de morele of esthetische kwaliteit 

ervan. 

 

53. Wat is het profiel van de verkrachter? 

 

Wordt opgewonden van gewelddadige pornografie en attitudes die geweld 

tegen vrouwen aanvaarden 

 

54. Wat is seksuele agressie? 

 

Andere personen dwingen tot seks door hanteren strategieën zoals uitoefenen 

fysieke kracht en verbale druk of door misbruik te maken dat iemand weerloos 

is. 

 



55. Wat is date rape? 

 

Verkrachting van de uitgaanspartner 

 

56. Wat is seksting? 

 

Het verspreiden of delen van seksueel expliciete foto’s, video’s of berichten 

via mobiele telefoon of sociale media. 

 

57. Wat is partnergeweld? 

 

Fysiek geweld, of de dreiging ervan, gericht van de ene partner naar de 

andere in een hechte relatie 

 

58. Wat is het geslachtsverschil bij kindermishandeling? 

 

♀: seksueel misbruik 

♂: fysiek geweld 



Vragen sociale psychologie 

Hoofdstuk 16: 

1. Wat is rechterlijke dwaling? 

 

Wanneer iemand veroordeeld wordt voor een misdrijf dar hij/zij niet begaan 

heeft of een misdrijf dat nooit heeft plaats gevonden. (3% van de rechtszaken) 

 

2. Wat zijn de 3 belangrijkste oorzaken van dwalingen, op volgorde van groot 

naar klein? 

 

Fouten van getuigen > Grote publieksdruk (vox populi) > Valse (afgedwongen) 

bekentenissen 

 

3. Uit hoeveel personen bestaat de jury? 

 

12 

 

4. Wat is het wrakingsrecht? 

 

Het recht om zonder toestemming van de rechter een beperkt aantal 

kandidaat-juryleden uit te sluiten, ook al zijn ze onbevooroordeeld 

 

5. Geven mensen van hetzelfde ras gratie aan elkaar? 

 

Bij zwak bewijs wel, maar bij sterk bewijsmateriaal zijn ze zelf strenger 

 

6. Wat is de wetenschappelijke selectie van de jury? 

 

Een methode waarbij eerst op basis van onderzoek in de gemeenschap de 

relaties tussen demografische gegevens en attitudes die voor het proces 

relevant zijn, wordt bepaald waarna deze resultaten als leidraad bij de selectie 

van juryleden wordt gehanteerd. 

 

7. Wat zijn argumenten van de tegenstanders van het inschakelen van een 

professionele deskundige selectie? 

 

- Gaat in tegen intentie om niet-vooringenomen jury’s samen te stellen 

- Balans gerechtigheid -> rijkeren die methode kunnen betalen -> sociaal-

economische kloof in het recht 

 

8. Wat is het argument van de voorstanders van het inschakelen van een 

professionele deskundige selectie? 

 



Verfijnde versie van intuïtie 

 

9. Welke 3 factoren houden verband bij het afleggen van bekentenissen? + 

percentages 

 

1. Externe druk (45% van de bekentenissen) 

2. Interne druk (40% van de bekentenissen) 

3. Perceptie van bewijslast (55% van de bekentenissen) 

 

10. Wat is een valse bekentenis? 

 

Bekentenis van een misdaad vanwege iemand die niet schuldig is  

 

11. Welke 2 soorten bronnen heb je hierbij? 

 

1. Onder druk van de onaangename situatie te ontsnappen 

2. Bij falend geheugen door suggestie 

 

12. Wat is inschikkelijkheid? 

 

De bereidheid om dingen te zeggen en te doen die tegen onze kennis of moraal 

indruisen, maar waartoe we ons verplicht voelen vanwege al dan niet 

ingebeelde sociale druk. 

 

13. Wat is suggestibiliteit?  

 

Het voor waar aannemen van informatie die anderen aandragen waardoor de 

herinnering verandert. 

 

14. Wat is een polygraaf? 

 

Een instrument dat tegelijkertijd diverse signalen registreert die wijzen op 

fysiologische opwinding of spanning 

 

15. Wat is de correlatie tussen opwinding en controlevragen? 

 

Als men onschuldig is zal de opwinding hoger zijn bij controlevragen in 

tegenstelling tot relevante vragen. 

 

16. Wat is de correlatie tussen opwinding en relevante vragen? 

 

Als men schuldig is zal de opwinding hoger zijn bij de relevante vragen in 

tegenstelling tot controlevragen. 

 



17. Geef 2 fysische tegenmaatregelen bij controlevragen? 

 

- Teen tegen de grond duwen 

- Op tong bijten 

 

18. Geef een psychologische tegenmaatregel bij controlevragen? 

 

Terugtellen pet 7 seconden vanaf 200 seconden  

 

19. Wat is de schuldigkennistest? 

 

Mensen reageren met andere intensiteit op bekende stimuli dan op dan op 

onbekende stimuli 

 

20. Wat is acquisitie? 

 

De perceptie van de getuige op het ogenblik dat het incident zich voordoet 

 

21. Wat is tunnelzicht? 

 

Overdreven aandacht voor de centrale kenmerken van een stimulus ten koste 

van de perifere kenmerken 

 

22. Wat is het wapeneffect? 

 

De aandacht wordt naar het wapen getrokken (centrale stimulus), waardoor de 

aandacht van de dader wordt weggetrokken) 

 

23. Wat is vooringenomenheid bij cross-raciale identificaties? 

 

Leden van de eigen etnische groep worden beter geïdentificeerd dan leden 

van een ander ras. 

 

24. Wat is opslag? 

 

Het louter verstrijken van de tijd, het horen van de versie van andere 

omstaanders, bijkomende feiten,... veroorzaken vervormingen in het geheugen. 

 

25. Wat is het verkeerde-informatie-effect? 

 

Info die we verkregen na de feiten vervormt de getuigenverklaring 

 

26. Wat is een herinnering? 

 

Ondervragingen, identificaties, robotfoto’s,... vervormen de herinnering van de 



getuige 

 

27. Wat is een line-up? 

 

Personen die lijken op de beschrijving die de getuige gaf 

 

28. Wat is familiariteit? 

 

Eerst foto’s, dan line-up -> aanduiden van mensen op de foto  

 

29. Wat is show-up? 

 

De procedure waarbij de politie de verdachte alleen, zonder andere potentiële 

daders, aan de getuige presenteert, waardoor de getuige geneigd is om 

absolute beoordelingen te maken en de accuraatheid stijgt. 

 

30. Wat is een schijnjury? 

 

Omdat feitelijke beraadslagingen bij echte zaken niet kan worden 

geregistreerd, wordt er beroep gedaan op onderzoeksdeelnemers die in 

groepen van 6 of 12 over een fictieve rechtszaak oordelen, waarbij hun keuzes 

voor en na de groepssessie worden nagegaan.  

 

31. Wat is ontoelaatbaar materiaal? 

 

De rechterlijke instructie aan de jury om ontoelaatbare bewijzen en 

getuigenissen naast zich neer te leggen. 

 

32. Wat zijn 3 redenen waarom dit ineffectief is? 

 

1. Als er gezegd wordt ergens niet aan te denken, wordt er aan gedacht 

2. Wordt als censuur ervaren 

3. Juryleden willen de correcte beslissing nemen 

 

33. Wat is een straftheorie? 

 

Het globale perspectief op de praktijk van het straffen dat ingaat op de 

algemene rechtvaardigheid van de praktijk van het straffen en een antwoord 

formuleert op de vraag wie voor straf in aanmerking komt en op welke wijze 

de straf moet worden uitgevoerd. 

 

34. Wat is retributivisme? 

 

Is meer op het oplossen van het verleden gericht 

 



35. Wat is utilitarisme? 

 

Is meer op het verbeteren van de toekomst gericht 

 

36. Wat is beslissingsbeheersing? 

 

De mogelijkheid om een beslissing te verwerpen 

 

37. Wat is procesbeheersing? 

 

De mate waarin een procedure de betrokken partijen het mogelijk maakt om 

hun visie in de rechtbank voor te leggen 

 

38. Wat is accusatoire rechtspleging? 

 

Het openbaar ministerie en de verdediging tegenover elkaar en allebei partijen 

vertegenwoordigen (VS) 

 

39. Wat is inquisitoire rechtspleging? 

 

Neutrale onderzoeksrechter verzamelt bewijzen pro en contra dat 

gepresenteerd wordt tijdens het proces -> geheel in de handen van de rechter 

  


