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Voorwoord 
 
Beste Psychologiestudenten, 
 
Als Slimstuderen.nl willen we jullie al graag op de hoogte brengen van onze werkzaamheden. 
Slimstuderen.nl biedt het hele jaar door samenvattingen aan voor elk tentamen dat je gaat 
maken. In dit overzicht zijn een aantal onderwerpen weergeven zoals van jullie verwacht 
wordt deze te kennen voor een tentamen. Dit zal je een goed beeld krijgt van wat een 
SlimStuderen samenvatting nou inhoudt.  
 
Werken bij Simstuderen.nl 
Slimstuderen.nl is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste auteurs die ons kunnen helpen bij 
onze samenvattingen. Dit geldt zowel voor de Nederlandstalige als de Engelstalige 
Psychologiestudenten. Ben je geïnteresseerd in het werken bij Slimstuderen.nl? Stuur dan 
een mailtje naar info@slimstuderen.nl.  
 
Op de hoogte blijven?  
Wil je op de hoogte blijven van al onze acties, vacatures en al het andere moois dat wij te 
bieden hebben? Like ons dan ook op Facebook!  
• Alles rondom Groningen: facebook.com/SlimstuderenGroningen 
 • Alles rondom Psychologie : facebook.com/ slimstuderenpsy  
 
Waar kun je ons kopen?  
De samenvattingen van Slimstuderen.nl zijn te bestellen via Slimstuderen.nl of los te koop bij 
de Copy-Copy. Oude Kijk in ’t Jatstraat 52! Elke werkdag zijn zij open van 09.00-18.00 en op 
zaterdag van 11.00-17.00.  
 
Klantenservice  
Voor al je vragen en opmerkingen kun je ons altijd bellen of mailen. Onze klantenservice is 
elke dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 op 010-2140601, of via de mail: 
info@slimstuderen.nl 
 
 
SlimStuderen.nl 
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A. De wetenschap van psychologie 

  
Psychologische wetenschap 
Psychologie is de studie naar mentale activiteiten en gedrag. Psychologen proberen het 
mentale leven te begrijpen en gedrag te voorspellen. Alle mensen zijn eigenlijk intuïtieve 
psychologen, wat inhoudt dat we allemaal proberen gedrag te begrijpen en te voorspellen. 
Het verschil met de psychologische wetenschap is dat dit niet alleen berust op intuïtie. De 
definitie van psychologische wetenschap is de studie naar geest, hersenen en gedrag door 
middel van onderzoek. Hierbij wijst de geest op mentale activiteit in het dagelijks leven. Een 
voorbeeld hiervan zijn perceptuele ervaringen zoals zicht, reuk en tast. Biologische processen 
in de hersenen zijn verantwoordelijk voor de mentale activiteit. Gedrag wijst op 
waarneembare handelingen.  
 
Kritisch denken 
Gezond scepticisme is een combinatie van openheid en bedachtzaamheid. Oftewel, het is 
goed om open te staan voor nieuwe ideeën, maar neem ze nooit zomaar aan. Kritisch 
denken is het systematisch in twijfel trekken en evalueren van informatie door gebruik van 
onderbouwd bewijs. Het betreft het zoeken naar gaten in bewijs en logica en redenering 
gebruiken om te zien of informatie logisch is en het in acht nemen van alternatieve 
verklaringen.  
 
Typisch denken van mensen 
Uit veel psychologisch onderzoek is gebleken dat intuïties van mensen vaak niet kloppen. Het 
menselijk denken bevat vaak een bias waardoor kritisch denken moeilijk wordt. 
Psychologisch redeneren is het gebruiken van psychologisch onderzoek om te bepalen hoe 
mensen normaal gesproken denken. Hierdoor kan bepaald worden wanneer ze waarschijnlijk 
verkeerde conclusies trekken. Het gebruik maken van psychologisch redeneren kan helpen bij 
het verbeteren van het kritisch denken. Er zijn verschillende soorten van bias die je bij het 
denken van mensen tegenkomt:  

• Het negeren van bias (confirmatie bias): mensen hebben een neiging om bewijs dat 
hun idee ondersteunt belangrijker te vinden dan bewijs dat hun idee tegenspreekt;  

• Het verkeerd beoordelen van de geloofwaardigheid van de bron; 
• Het niet begrijpen of niet gebruiken van statistiek; 
• Relaties zien die eigenlijk niet bestaan; 
• Het gebruiken van verwante vergelijkingen; 
• Accepteren van verklaringen na een gebeurtenis; 
• Het nemen van mentale shortcuts: het gebruiken van simpele regels, heuristieken, om 

beslissingen te maken;  
• Self-serving bias: het niet zien van eigen tekortkomingen.   

 
Ontstaan van psychologie 
Psychologie heeft haar oorsprong in de filosofie. In de 19e eeuw werd psychologie een 
wetenschap in Europa. Gedurende de jaren hebben verschillende leren de boventoon 
gevoerd, de zogenaamde gedachtenleren. Een aantal bekende onderwerpen hebben een 
lange geschiedenis. Een voorbeeld is het nature versus nurture debat. Bij dit debat gaat 
het om het vraagstuk of psychologische kenmerken biologisch zijn aangeboren of worden 
verkregen door middel van onderwijs, ervaring en cultuur. Tegenwoordig is bekend dat beide 
aspecten van belang zijn, maar hierover zijn de meningen lang verdeeld geweest. Een ander 
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bekend twistpunt is het lichaam-geest debat. Hierbij is de vraag of de geest en lichaam 
gescheiden zijn of dat de geest de subjectieve ervaring is van activiteit in de hersenen. 
Leonardo Da Vinci was één van de eersten die probeerde de hersenen te linken aan 
lichamelijke functies. Hij stelde onder andere dat sensorische boodschappen, zoals zicht, tast 
en reuk, in één locatie in het brein lagen, de sensus communis. Descartes is de grondlegger 
van het dualisme: het idee dat het lichaam en de geest gescheiden, maar toch verbonden 
zijn.  
 
Chronologie 
Halverwege de 19e eeuw stelde de filosoof John Stuart Mill dat psychologie onderscheiden 
moest worden van de filosofie en dat het een wetenschap van observatie en experiment 
moest worden. Enige jaren later, in 1879, richtte Wilhelm Wundt het eerste psychologische 
laboratorium en de eerste psychologische school op. Hij wordt gezien als de grondlegger van 
de moderne experimentele psychologie. Wundt ontwikkelde voor zijn onderzoeken de 
introspectiemethode, waarbij mensen hun eigen gedachten moesten analyseren. Een 
probleem van introspectie is dat het subjectief is, waardoor het niet betrouwbaar is. Dit is 
ook de reden waarom het niet meer gebruikt wordt.  
 
Edward Titchener, die een student was van Wundt, was de grondlegger van het 
structuralisme. Bij deze stroming wordt ervan uitgegaan dat het bewustzijn en bewuste 
ervaringen onderverdeeld kunnen worden in onderliggende componenten. Ook Titchener 
gebruikte introspectie voor zijn onderzoeken. 
 
William James was één van de mensen die kritiek uitte op het structuralisme. Hij stelde dat 
de gedachten van mensen continu veranderen (stream of consciousness), terwijl het 
structuralisme een statische leer was. William James zei dat het belangrijker was hoe de 
geest in zijn geheel werkte dan hoe de aparte delen in elkaar steken. De leer die hieraan is 
verbonden heet het functionalisme.  
 
De evolutietheorie van Charles Darwin had veel invloed op het functionalisme. Dit hield in 
dat mensen veranderen en dat de goede veranderingen zorgen voor een hogere kans op 
overleven en voortplanting. Deze veranderingen worden dan doorgegeven aan het 
nageslacht. Dit soort veranderingen worden adaptaties genoemd. Charles Darwin noemde 
het mechanisme hierachter natuurlijke selectie: het proces waarbij adaptieve 
veranderingen worden doorgegeven en niet-adaptieve veranderingen niet worden 
doorgegeven. Zijn idee was dat soorten die het beste aangepast waren zouden overleven en 
voortplanten, ook wel survival of the fittest genoemd.  
 
De Gestaltpsychologie is een andere gedachteschool die tegen het structuralisme was 
gericht. De Gestaltpsychologie is ontstaan in 1912 en werd voorgelopen door Max 
Wertheimer. Gestalt-psychologen gaan ervan uit dat het geheel anders is dan de som van de 
delen. Gestalt-psychologen gebruikten voor hun experimenten niet getrainde observeerders, 
maar het gewone volk. De Gestaltbeweging laat een belangrijk idee zien dat een groot deel 
uitmaakte van de kritiek tegen het structuralisme: de perceptie van mensen is subjectief en 
contextafhankelijk. 
 
Sigmund Freud legde de nadruk op het onbewuste. Zijn idee was dat onbewuste conflicten 
ontstaan door slechte ervaringen tijdens de jeugd waarvan de persoon probeert de 
herinneringen te blokkeren. Hij ontwikkelde de psychoanalyse, die erop gericht is het 
onderbewustzijn naar het bewustzijn te verplaatsen, zodat onbewuste conflicten opgelost 
kunnen worden. Hij gebruikte ook de methode van vrije associatie. Dit houdt in dat 
ongeremd gepraat kan worden. Het idee hierachter was dat op deze manier vanzelf 
problemen naar boven komen. 
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De hierboven besproken theorieën waren allemaal gericht op het bewuste en onbewuste 
mentale proces. John B. Watson vond dat als psychologie als wetenschap beschouwd wilde 
worden, er enkel gericht moest worden op wat geobserveerd kon worden. Hieruit ontstond 
het behaviorisme, dat sterk beïnvloed werd door het werk van Ivan Pavlov. Deze stroom 
benadrukt de rol van de omgeving bij het ontwikkelen van gedrag. Hier werd volledig 
uitgegaan van het nurture-aspect. 
 
In de eerste helft van de twintigste eeuw was psychologie vooral gericht op het bestuderen 
van gedrag. Langzaam werd echter duidelijk dat de beleving van een situatie het gedrag kan 
beïnvloeden. Deze conclusie leidde ertoe dat George A. Miller de cognitieve revolutie in 
psychologie begon.  
Cognitieve psychologie houdt zich bezig met alle psychische processen die te maken 
hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en 
informatieverwerking. De cognitieve revolutie zorgde ervoor dat de geest weer in het 
middelpunt kwam te staan. De cognitieve psychologen onderzochten de processen, maar 
hadden weinig interesse in de hersenmechanismen die hierbij betrokken waren. Vroeg in de 
jaren 1980 ontstond de cognitieve neurowetenschappen. Deze wetenschappers 
onderzochten de neuro mechanismen die betrokken zijn bij gedachten, leren, perceptie, taal 
en geheugen.  
  
Na de tweede wereldoorlog ontstond de sociale psychologie, mede doordat men zich 
afvroeg hoe ‘normale’ mensen in de tweede wereldoorlog tot enorm wrede daden konden 
worden aangezet. Hierbij wordt gefocust op de kracht van de situatie en op de manier 
waarop mensen gevormd worden door hun interacties met anderen. Het belang van een 
wetenschappelijke, experimentele aanpak werd benadrukt om te begrijpen hoe mensen door 
elkaar worden beïnvloed. Een stroming wat hieronder valt is de persoonlijkheid 
psychologie, dat zich bezighoudt met het onderzoeken naar kenmerken van mensen en hoe 
die variëren tussen verschillende sociale situaties.  
 
In de jaren ‘50 stonden onder andere Carl Rogers en Abraham Maslow een humanistische 
benadering voor bij de behandeling van psychologische problemen. Deze methode is op het 
verkrijgen van zelfbewustzijn gericht. Pas vanaf de jaren ‘70 werd het aan vrouwen 
toegestaan ook een diploma te halen in alle onderdelen van de psychologie. Tot die tijd 
waren ook nooit vrouwen gebruikt bij de experimenten. Dit zet een vraagteken bij de 
algemeenheid van de conclusies.   
 
Ontwikkelingen binnen de Psychologie 
Biologie 
De biologie speelt een steeds belangrijkere rol binnen psychologie. Er zijn drie ontwikkelingen 
die hebben gezorgd voor meer begrip van psychologische fenomenen: 

• Hersenchemistrie: er zijn honderden stofjes die een rol spelen bij mentale activiteit en 
gedrag;  

• Neurowetenschappen: hierbij is men te weten gekomen dat verschillende delen van 
het brein samenwerken bij het produceren van activiteiten. Verder is er meer kennis 
over de lokalisatie van functie; 

• Menselijk genoom: het menselijk genoom is de genetische code voor het menselijk 
lichaam. Hierbij wordt onderzocht welke specifieke genen invloed hebben op acties, 
gedachten, gevoelens en stoornissen.  

 
Evolutie 
Ook de evolutie wordt steeds belangrijker. De evolutionaire psychologie probeert mentale 
kenmerken te verklaren als producten van natuurlijke selectie. De evolutietheorie is 
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belangrijk wanneer men zich afvraagt of gedrag en lichamelijke activiteit adaptief zijn. 
Daarnaast speelt de genetische erfenis van toen de mensheid net ontstond een rol. Hierdoor 
bestaat bijvoorbeeld een voorkeur voor zoet en vet eten, omdat dat vroeger, toen voedsel 
nog schaars was, een voordeel gaf.  
 
Cultuur 
De cultuur zorgt ervoor dat we ons leren aan te passen aan andere mensen. Veel regels 
binnen een cultuur zijn adaptieve oplossingen van voorgaande generaties. Er is de laatste tijd 
erkenning gekomen dat de cultuur een rol speelt bij het vormen van opvattingen van mensen 
over de wereld. Psychologen hebben een grote rol gespeeld in het begrijpen van de relatie 
tussen cultuur en gedrag.  
 
Verschillende analyseniveaus.  
Gedrag wordt steeds meer vanuit meerdere levels geanalyseerd. Er zijn vier verschillende 
levels binnen analyse: 
 
• Biologisch niveau: hoe het lichaam, inclusief het brein, bijdraagt aan de geest en gedrag; 
• Individueel niveau: gericht op individuele persoonlijkheidsverschillen en het mentale 

proces dat invloed uitoefent op hoe mensen de wereld ervaren; 
• Sociaal niveau: houdt zich bezig met hoe groepen eraan bijdragen hoe mensen met 

elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden; 
• Cultureel niveau: hoe de gedachten, gevoelens en acties van mensen zich over 

verschillende culturen tot elkaar verhouden. Binnen deze groep is een subgroep die zich 
richt op muziek: ethnomusicologie.  

 
Deze verschillende analyseniveaus opereren niet altijd los van elkaar.  
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Begrippenlijst hoofdstuk A 
 
Adaptaties Veranderingen die zorgen voor een hogere kans 

op overleven en voortplanting. 
 

Behaviorisme Benadrukt de rol van de omgeving bij het 
ontwikkelen van gedrag. 
 

Cognitieve neurowetenschappen Onderzoek naar de neuro mechanismen die 
betrokken zijn bij gedachten, leren, perceptie, 
taal en geheugen.  
 

Cognitieve psychologie  Houdt zich bezig met alle psychische processen 
die te maken hebben met zaken als begrip, 
kennis, herinneringen en geheugen, probleem 
oplossen en informatieverwerking. 
 

Confirmatie bias De neiging om bewijs dat hun idee ondersteunt 
belangrijker te vinden dan bewijs dat hun idee 
tegenspreekt.  
 

Dualisme Het idee dat het lichaam en de geest 
gescheiden, maar toch verbonden zijn.  
 

Evolutietheorie Hield in dat mensen veranderen en dat de goede 
veranderingen zorgen voor een hogere kans op 
overleven en voortplanting. 
 

Functionalisme  Het is belangrijker hoe de geest in zijn geheel 
werkt dan hoe de aparte delen in elkaar steken. 
 

Gestaltpsychologie Gaat ervan uit dat het geheel anders is dan de 
som van de delen. 
 

Introspectiemethode Methode waarbij mensen hun eigen gedachten 
moesten analyseren. 
 

Kritisch denken Het systematisch in twijfel trekken en evalueren 
van informatie door gebruik van onderbouwd 
bewijs. 
 

Lichaam-geest debat Hierbij is de vraag of de geest en lichaam 
gescheiden zijn of dat de geest de subjectieve 
ervaring is van activiteit in de hersenen. 
 

Nature versus nurture debat Bij dit debat gaat het om het vraagstuk of 
psychologische kenmerken biologisch zijn 
aangeboren of worden verkregen door middel 
van onderwijs, ervaring en cultuur. 

 
Natuurlijke selectie 

 
Het proces waarbij adaptieve veranderingen 
worden doorgegeven en niet-adaptieve 
veranderingen niet worden doorgegeven. 
 

Persoonlijkheid psychologie Houdt zich bezig met het onderzoeken naar 
kenmerken van mensen en hoe die variëren 
tussen verschillende sociale situaties.  
 

Psychoanalyse Is erop gericht om het onderbewustzijn naar het 
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bewustzijn te verplaatsen, zodat onbewuste 
conflicten opgelost kunnen worden. 
 
 

Psychologische wetenschap De studie naar geest, hersenen en gedrag door 
middel van onderzoek. 
 

Sociale psychologie Hierbij wordt gefocust op de kracht van de 
situatie en op de manier waarop mensen 
gevormd worden door hun interacties met 
anderen. 
 

Stream of consciousness De gedachten van mensen veranderen continu. 
 

Structuralisme Bij deze stroming wordt ervan uitgegaan dat het 
bewustzijn en bewuste ervaringen onderverdeeld 
kunnen worden in onderliggende componenten. 
 

Survival of the fittest Idee dat soorten die het beste aangepast waren 
zouden overleven en voortplanten. 
 

Vrije associatie Ongeremd praten.  
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Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta! 

Beste studenten, 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 
tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer zorgen 
wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat! 

Wat is een Capita-cursus? 

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten, maar wat doet Capita Selecta precies 
om jou door je tentamentijd te loodsen? 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 
student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine groepen 
werken (max. 12 personen) is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt er intensief 
geoefend met (oude) tentamens. 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 
iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan jou. 
Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het vaandel. 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij een 
professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden over onze cursussen 
en zijn daarom op werkdagen van 09.00 tot 17.00 bereikbaar. Ook voor al jouw vragen kun 
je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar klantenservice@capitaselecta.nl. 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren en 
daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste gevallen 
ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te informeren! 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je studententijd. 
Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

Groetjes, 

Carien Nieters 

Business Unit Manager Capita Selecta 

 


