
Voorbeeldsamenvatting Inleiding in de Psychologie deel 1  2017-2018 

 

Facebook-pagina: Slimstuderen.nl – UvA Psychologie 

 

 

 

1 

Voorwoord 
 

Dit is het overzicht van de studiestof van Inleiding in de Psychologie deel 1. Het betreft 

hier een preview van de eerste vier hoofdstukken. 

 

Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 

overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 

SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 

ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 

verplichte leerstof. 

 

Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 

aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 

exemplaar aanschaffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

SlimStuderen.nl 

 

 

 

 

 

 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 

andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 

verbeterpunten? Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze 

feedback onze verslagen verder verbeteren. 

 

Auteurs 

SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 

S.overloop@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 

 

Bestellen 

Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we 

deze hier uiteenzetten: 

 

 Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 19:00 

uur, dan worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang 

je de verslagen dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via 

PostNL. Het bedrag wordt achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 

 Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal 

per week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN  

(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze 

methode, heb je de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat 

het geld op onze rekening staat. 

 

Social media 

Bezoek ook eens Facebook.com/SlimStuderen – UvA Psychologie om op de hoogte 

te blijven van het verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 

 

 

 

mailto:info@slimstuderen.nl
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A. Grondslag voor de Studie van Psychologie 
 

Dit is hoofdstuk 1 van het eerstejaars vak Inleiding in de Psychologie. 

 

In het eerste hoofdstuk worden er drie fundamentele ideeën toegelicht die ten grondslag 

liggen aan de psychologie. Deze ideeën zijn:   

 Het idee dat de fysieke realiteit een oorzaak is van gedrag; 

 Geest en gedrag worden gevormd door middel van ervaringen; 

 Dat de mechanismen achter onze gedragingen en onze geest het gevolg zijn van 

natuurlijke selectie. 

 

The Idea of Physical Causation of Behaviour 

 

 Dualisme: de overtuiging dat de mens uit twee delen bestaat, een materieel 

lichaam en een immateriële ziel; 

 Descartes: legde de nadruk op het lichaam, de enige functie die hij aan de ziel 

toeschreef was het denken van de mens. De ziel in samenwerking met de 

pijnappelklier reageren op het lichaam (vergelijkbaar met een machine); 

 Thomas Hobbes: vond dat al het menselijk gedrag voorkomt uit fysieke 

processen in het lichaam (vooral de hersenen), dit wordt ook wel het materialisme 

genoemd. 

 

In de 19e eeuw kwam men steeds meer te weten over het lichaam als machine. 

Ontdekkingen die hebben bijgedragen aan de wetenschap van de psychologie zijn: 

  Toenemende kennis over reflexen; 

  Verschillende functies van het brein worden gelokaliseerd. 

 

The Idea that Mind and Behaviour are Shaped by Experience 

 

 Empirisme, “Tabula rosa” oftewel een wit blad: ervaringen dienen als de verf op 

dit blad. Menselijke kennis en gedachten worden geheel gevormd door ervaringen 

(aan de hand van ideeën van John Locke); 

 Wet van associatie door aaneensluiting (contiguïteit): als een persoon twee 

nauwgesloten stimuli binnenkrijgt (gelijktijdig/kort na elkaar), dan worden deze 

twee stimuli bij elkaar gebonden in het hoofd zodat de gedachte aan de ene 

stimuli, de gedachte aan de andere stimuli oproept (Mental Chemistry). 

 

Het tegenovergestelde van het empirisme is het nativisme, dit is de overtuiging dat de 

basiskennis en karaktereigenschappen van het brein zijn aangeboren en niet tot stand 

zijn gekomen door ervaringen. Er is in het brein enige inrichting nodig voordat het verder 

door ervaringen kan worden aangekleed (aan de hand van ideeën van Immanuel Kant). 

Hij stelde dat de mensen twee soorten kennis hebben:  

 A priori kennis: kennis die al aanwezig is bij de geboorte; 

 A posteriori kennis: verkregen kennis door middel van ervaring. 

 

The Idea that the Machinery of Behaviour and Mind Evolved through Natural 

Selection 

 

Darwin’s fundamentele idee was dat levende wezens geleidelijk evolueren door 

generaties heen, door een proces van natuurlijke selectie. Darwin richtte zich vooral op 

de functie van gedrag. De manier waarop een organisme zich gedraagt, beïnvloedt de 

kans of het organisme overleeft en/of zich voortplant. Darwin zag mensen ook als 

onderdeel van de natuurlijke wereld, waaruit volgde dat ze ook kunnen worden 

onderzocht op een wetenschappelijke manier. Zo maakte hij de weg voor de psychologie 

vrij.  
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Psychological Research Levels  

Biologisch 

 Neurologisch niveau: op dit niveau worden alle gedachten en gedragingen 

gezien als het product van het centrale zenuwstelsel. Onderzoekers kijken op dit 

niveau dus naar verklaringen voor gedragingen door middel van onderzoek naar 

activiteit in de hersenen; 

 Genetisch niveau: gedragsgenetica is de studie naar gedragingen die hun 

oorsprong hebben in de DNA van een persoon. Er wordt hier onderzoek naar 

gedaan omdat mensen veel eigenschappen vertonen die stabiel zijn over tijd, 

zoals persoonlijkheid en intelligentie; 

 Evolutionair niveau: op dit niveau probeert met gedrag te verklaren vanuit 

evolutionair perspectief. Wat is het voordeel van onze gedragingen in de 

natuurlijke selectie?; 

 Fysiologisch niveau: op dit niveau wordt gekeken naar de manier waarop 

hormonen en drugs een invloed hebben op het brein en zo gedrag en ervaringen 

kunnen veranderen. 

 

Ervaring 

 Leerniveau: veel gedragingen en gedachten zijn gevoelig voor leren. Bijna alle 

gedragingen kunnen dus beïnvloed worden door eerdere ervaringen. Op dit niveau 

wordt er dus vooral onderzoek gedaan naar de invloed van leren op gedragingen;  

 Cognitief niveau: cognitie refereert naar de bewerkingen en opslag van 

informatie in het brein. Op dit niveau worden gedragingen verklaart door te kijken 

naar de onderliggende cognities van die gedragingen. Er wordt verondersteld dat 

een ervaring leidt tot een verandering in cognitie, die weer leidt tot een 

verandering in gedrag; 

 Sociaal niveau: de sociale omgeving heeft een grote invloed op de gedragingen 

van de mens. Een samenwerking vergroot de overlevingskans. Op dit niveau 

wordt er dus onderzoek gedaan naar gedachten, gevoelens en gedragingen die 

beïnvloed worden door de daadwerkelijk of ingebeelde aanwezigheid van anderen; 

 Cultureel niveau: op dit niveau wordt er onderzoek gedaan naar de invloed van 

de cultuur waarin iemand is opgegroeid op zijn/haar gedragingen. Er wordt dus 

gekeken naar hoe mensen in een cultuur denken en zich gedragen; 

 Ontwikkelingsniveau:  bepaalde capaciteiten en vaardigheden van mensen zijn 

leeftijdsafhankelijk. Ontwikkelingspsychologie kijkt dus eigenlijk naar alle soorten 

gedragingen en gedachten, maar focust zich vooral op de veranderingen hierin, 

afhankelijk van leeftijd.  
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B. Methoden van Psychologie 
 

Dit is hoofdstuk 2 van het eerstejaars vak Inleiding in de Psychologie. 

 

Facts, Theories and Hypotheses  

 

 Feit: een objectieve uitspraak, meestal gebaseerd op een directe observatie; 

 Theorie: idee/model om feiten uit te leggen; 

 Hypothese: een voorspelling over nieuwe feiten gemaakt vanuit een theorie. 

 

Feiten > theorie > hypothese > testen > feiten > theorie.. etc. 

 

Clever Hans is de gebeurtenis waarbij men dacht een geldende theorie op te kunnen 

stellen over een paard, waarvan werd gedacht dat het zeer slim zou zijn. Echter beruste 

deze aanname op een onderzoek waarbij sommige variabelen niet in overweging werden 

genomen. De drie specifieke lessen die men kan leren over onderzoek doen na het 

verhaal van Clever hans zijn: 

 De waarde van sceptici: de ideale wetenschapper probeert altijd om theorieën 

onderuit te halen, zelfs zijn eigen theorieën. Een wetenschapper kijkt hierdoor 

zorgvuldiger en kritischer; 

 Observatie en controle: de waarde van zorgvuldige observatie onder 

gecontroleerde condities; 

 Het probleem van “Observer-Expectancy” effects. 

o Het paard wist wanneer hij moest stoppen met het stampen van zijn hoef 

door te kijken naar de lichaamsstaal van de onderzoekers. Hierbij heeft de 

onderzoeker door zijn verwachtingen dus invloed op de resultaten.  

 

Types of Research Strategies 

 

De onderzoeksstrategieën zijn op te delen in drie dimensies:  

 Onderzoeksdesign: experiment, correlationele studies en descriptieve studies.  

 Setting: locatie van het onderzoek (veld of laboratorium). 

 Data collectie methode: zelfrapportage of observatie.  

 

Research design 

 Experimenten 

Dit is de meest directe aanpak om een hypothese te testen op een oorzaak-gevolg 

relatie. Het toont een relatie aan tussen twee variabelen; 

o Onafhankelijke variabele: de variabele die in een test wordt 

gemanipuleerd om de andere variabele te beïnvloeden; 

o Afhankelijke variabele: De variabele die wordt beïnvloed. In vrijwel 

ieder onderzoek is het doel om erachter te komen of, en hoe, de 

afhankelijke variabele beïnvloed wordt; 

o Subjects: proefpersonen of proefdieren; 

o Een experiment met een groep mensen kan worden uitgevoerd door 

middel van een: 

 Within subject/repeated measures experiment: de proefpersoon 

wordt getest onder iedere conditie van de onafhankelijke variabele; 

 Between-groups/between subjects experiment: er is een 

gescheiden groep proefpersonen voor iedere conditie van de 

onafhankelijke variabele.  

 Correlationele studies 

In een correlationele studie worden de variabelen niet gemanipuleerd door de 

onderzoeker (door praktische en/of ethische redenen), maar de onderzoeker meet 

twee (al bestaande) variabelen om hiertussen een relatie te vinden; 
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o Maar! Dit onderzoek vertelt ons niet direct dat de verandering van de ene 

variabele wordt veroorzaakt door de verandering van de andere variabele, 

ofwel: correlatie ≠ causaliteit.  

 Beschrijvende studies 

Studies om het gedrag van individu(en) te beschrijven zonder te kijken naar 

eventuele relaties tussen de variabelen.  

 

Setting  

 Laboratorium onderzoek 

De subjecten worden in een speciaal ontworpen omgeving gebracht, zodat de 

onderzoeker controle heeft over de conditie van de omgeving;  

 Veldonderzoek 

Een onderzoek waarin de onderzoeker geen controle heeft over de condities van 

de omgeving. Soms worden onderzoeken zowel in het veld als in het laboratorium 

gedaan, als hieruit dezelfde conclusies komen, dan kan een onderzoeker zeker 

zijn dat conclusies betekenisvol zijn (omdat ze in het echte leven dus ook van 

toepassing zijn).  

 

Data sampling methods 

 Self-report 

Methoden waarin mensen worden gevraagd hun eigen gedrag of mentale staat te 

beoordelen of te beschrijven (interview of vragenlijst); 

 Observatie methodes 

Onderzoekers observeren en noteren het gedrag in plaats van dat subjecten dit 

zelf doen. 

o Testen: de onderzoeker geeft aan de proefpersoon een aantal probleem-

taken en situaties die de proefpersoon moet oplossen; 

o Naturalistische observatie: de onderzoeker voorkomt dat hij het gedrag 

van subjecten verstoort. Het Hawthorne effect is het effect dat subjecten 

weten dat ze bekeken worden.  

 Daarnaast duurt het ook lang en is de data moeilijk te interpreteren 

en te encoderen.  

 

Statistical Methods in the Psychology 

 

 Beschrijvende statistiek: alle numerieke methodes om een reeks data samen 

te vatten.  

o Het gemiddelde;  

o De mediaan: de midden score van alle scores op een rij; 

o Variabiliteit (standaard afwijking): mate waarin de scores van elkaar 

verschillen. De meting hiervan is de standaardafwijking.  

 Inferentiële statistiek: met hoeveel zekerheid kan een onderzoeker een 

conclusie trekken uit zijn data? 

o Statistische significantie 

 P = kans; 

 P is de mogelijkheid dat het geobserveerde verschil even groot of 

groter is dan de kans dat het geobserveerde verschil door toeval is 

ontstaan; 

 Resultaten zijn gelabeld als statistisch significant bij p<0,05; 

 P hangt o.a. af van de grootte van het geobserveerde effect, aantal 

subjecten en de variabiliteit.  

 

Minimalising Bias Effects in Psychological Research 

Error: dit is random variabiliteit in het onderzoek.   

Bias: niet willekeurige effecten veroorzaakt door externe factoren.  
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Drie soorten types: 

 Biased sample 

Als een groep niet willekeurig wordt samengesteld dan is de groep niet 

representatief; 

 Observer expectancy effects 

De verwachtingen van de onderzoeker hebben effect op hun eigen gedrag en hoe 

zij observeren en interpreteren; 

o Dit is op te lossen door de onderzoeker blind te houden (bijvoorbeeld niet 

vertellen wat het daadwerkelijke doel van het experiment is). 

 Subject expectancy effect 

Verwachtingen van subjecten kunnen op verschillende manieren invloed hebben 

op de resultaten, hierdoor raken de resultaten vertekend.  

o Oplossing: de proefpersonen blind houden (bijvoorbeeld niet vertellen wat 

het daadwerkelijke doel van het experiment is); 

o Placebo effect: een subject expectancy effect waarbij men denkt dat de 

placebo werkt (terwijl er bijvoorbeeld in de pil geen werkende substantie 

zit). 

 

Double-blind experiment: hierbij wordt zowel de proefpersoon als de onderzoeker 

blind gehouden (oplossing voor zowel observer als subject expectancy effect).    

 

Betrouwbaarheid: dit heeft te maken met meetfouten en niet met bias! Een meting is 

betrouwbaar als de resultaten bij herhaaldelijk uitvoeren van hetzelfde experiment 

overeenkomen.  

Inter observer reliability: gedrag dat observant 1 ziet, wordt ook door observant 2 

gezien. Dit vereist wel een operationele definitie: 

 Validiteit: het onderzoek meet exact wat het bedoelt te meten; 

 Face validity: het onderzoek lijkt op het oog (dus subjectief) valide; 

 Criterion validity: de scores correleren met de criterium variabelen. Deze 

variabelen zijn variabelen die je niet in de eerste instantie direct kan meten.   

 

Ethical Research Problems 

Er zijn ook ethische problemen die voor kunnen komen bij het doen van psychologisch 

onderzoek. De APA stelt regels en principes op waar onderzoekers zich aan moeten 

houden:  

 Recht op privacy; 

o De  persoonlijke datagegevens van een proefpersoon mogen niet 

gepubliceerd worden.  

 Mogelijkheid tot discomfort of schade aan de proefpersoon; 

o De persoon mag niet geschaad worden door het onderzoek en de 

proefpersoon heeft ten alle tijden het recht om te stoppen met het 

onderzoek. 

 Gebruik van misleiding (deception), wanneer de proefpersoon niet het echte doel 

van het onderzoek mag weten.  

o Debriefing, hierbij wordt aan het einde van het onderzoek het 

daadwerkelijk doel verteld.  
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C. Genetische en Evolutionaire Grondslagen van Gedrag 
 

Dit is hoofdstuk 3 van het eerstejaars vak Inleiding in de Psychologie. 

 

Basic Genetic Mechanisms 

 

Genen beïnvloeden ons gedrag indirect. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van onze 

hersenen, die op hun beurt weer invloed hebben op ons gedrag.  

 

How Genes Influence Our 

Behaviour 

Genen beïnvloeden de 

ontwikkeling van het lichaam 

door middel van de 

beïnvloeding van de productie 

van eiwitmoleculen.  

 Structurele eiwitten: 

deze vormen de 

structuur van elke cel 

in het lichaam; 

 Enzymen: dit zijn de 

grote klasse eiwitten, 

zij beïnvloeden de 

chemische reacties in 

een cel; 

 Aminozuren: elk 

eiwitmolecuul op zich 

bestaat weer uit een 

lange ketting van kleinere aminozuren; 

 Gen: dit is een segment van een DNA molecuul. Deze ontwikkelt de code voor 

een bepaald type eiwitmolecuul;  

o De mens heeft ongeveer 30.000 genen.  

 Genotype: set genen die je erft; 

 Fenotype: dezelfde genen die verschillende effecten kunnen hebben, afhankelijk 

van de omgeving en mix met andere genen. 

 

Genes Interact with the Environment 

Genetisch materiaal is aanwezig in iedere cel, in structuren genaamd chromosomen.  

Chromosomen vormen paren (23 in totaal).  

 Mitose: als cellen zich splitsen, met als doel om nieuwe cellen te maken, dan 

kopieert iedere chromosoom zichzelf. Elke cel is dus genetisch hetzelfde.  

 Meiose: wanneer cellen zich splitsen om zaad- of eicellen aan te maken. Dit gaat 

op een andere manier. Iedere chromosoom kopieert één keer, maar de cel splitst 

zichzelf twee keer. Voor de eerste splitsing wisselen chromosomen willekeurig 

genetisch materiaal met elkaar uit, hierdoor is iedere zaad/eicel genetisch gezien 

verschillend en bevat bovendien de helft van de chromosomen. De samenkomst 

van een ei- en een zaadcel creëert een zygote. Het voordeel van niet identieke 

zygote is dat door deze verschillen, de nakomelingen meer kans hebben om te 

overleven in een onverwachts veranderde omgeving.  

 22 paar chromosomen waarbij het laatste paar bestaat uit X en Y 

o XX: vrouw  

o XY: man  

 

 

 

 

Bron: Inleiding in de Psychologie, P. Gray & D. F. Bjorklund (2014). 
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Homozygoot (eeneiige tweeling): dezelfde genen die dezelfde locus (locatie) innemen 

op het chromosomenpaar.  

Heterozygoot (twee-eiige tweeling): verschillende genen die dezelfde locus innemen 

op het chromosomenpaar. 

Allelen: verschillende genen op één locus. 

 Dominant gen: observeerbare effecten bij zowel hetero- als homozygoten; 

 Recessief gen: alleen effecten bij homozygoten. 

o Niet alle allelen zijn dominant of recessief, dit kan gemengd worden.  

 

Single gene, categoriaal: eigenschappen die 

scherp anders zijn dan een andere groep 

(bijvoorbeeld rond versus vierkant). 

Poly genetische eigenschappen: eigenschappen 

die op een continue manier veranderen en worden 

beïnvloed door meerdere genen.  

 

Selectieve voortplanting: de leden van iedere 

generatie die het meest geschikt zijn voor het 

gewenste typen, worden gebruikt om de volgende 

generatie te vormen.  

 Dit werd gedaan door de genen van de best 

presterende ratten door te fokken. Bleken 

hun nakomelingen in het doolhof beter te 

presteren dan de nakomelingen van de slecht 

presteren ratten, dan had de omgeving dus 

blijkbaar geen invloed. 

 Echter, beide soorten ratten waren wel even 

goed in het leren van andere taken dus het 

lag niet aan het leervermogen, maar juist 

specifiek aan de doolhoftaak. 

 

Epi genetisch: erfelijke veranderingen in genetische 

functies, zonder dat hier veranderingen in het DNA bij 

komen kijken.  

 

Charles Darwin and Natural Selection 

Natuurlijke selectie: wordt gevormd door de obstakels van reproductie in de 

natuurlijke omgeving. Vier concepten van Darwins theorie zijn:  

 Er worden meer individuen geboren dan individuen die overleven; 

 Niet iedereen van één generatie is hetzelfde; 

 Deze verschillen worden doorgegeven; 

 Individuen met een verzameling karaktereigenschappen die goed matchen met de 

omgeving hebben meer kans om te overleven (en geven meer nageslacht). 

 

De twee bronnen van variatie in de genen waarop natuurlijke selectie inspeelt zijn de 

uitwisseling/menging van genen tijdens de bevruchting en mutaties (fouten tijdens DNA-

replicatie die zorgen voor niet exacte hetzelfde replica). 

 De bron van natuurlijke selectie is de verandering van de omgeving.  

 

Drie misvattingen over de evolutie zijn:  

 Men denkt dat de evolutie een mystieke kracht is die toewerkt naar een bepaald 

einde; 

 Men denkt dat sommige dieren meer of minder geëvolueerd zijn dan andere 

dieren; 

 Men denkt dat natuurlijke selectie een morele kracht is en dat de natuur altijd 

goed is (naturalistic fallacy). 

 

Bron: Inleiding in de Psychologie, P. 
Gray &D. F. Bjorklund (2014). 
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Natural selection as a Base for Functionalism 

Functionalisme: uitleggen van gedrag in termen van wat het gedrag als functie heeft.  

Er zijn twee soorten uitleg over gedrag: 

 Distal explanations: uitleg op evolutionair niveau, rol van het gedrag in het 

proces van overleving/reproductie; 

 Proximate explanations: uitleg over mechanismen; welke interne en/of externe 

condities leiden tot gedrag? 

 

Limieten van het functionalisme, waarom zal bepaald gedrag functieloos zijn?: 

 Sommige eigenschappen zijn onontwikkeld (rudimentair). Vroeger was het 

misschien nuttig, maar nu niet meer; 

 Sommige eigenschappen zijn bijeffecten van natuurlijke selectie (bijvoorbeeld 

lezen); 

 Sommige eigenschappen resulteren uit kans of toeval; 

 Geëvolueerde mechanismen hoeven niet in elke situatie effectief te zijn. 

 

Species Typical Behavior of Humans 

Natuurlijke selectie heeft ieder individu uitgerust met anatomische structuren waarmee 

normale individuen in staat zijn om hun soort-typische gedragingen uit te voeren en om 

te leren wat zij moeten doen voor het adequaat optreden in de omgeving, bijvoorbeeld 

praten en lopen.  

 

Menselijke emotionele expressies als voorbeeld van soort typisch gedrag: 

 Zes basis emotionele expressies: verassing, angst, afschuw, boosheid, blijheid en 

verdriet; 

 Eyebrow flash: universeel non-verbaal signaal, ook bij dove en blinde kinderen. 

 

De rol van het leren tijdens het ontwikkelen van soort typisch gedrag: 

 Vooral bij lopen en taalvermogen. 

 

Biological Preparedness as a Base for Species Typical Behavior 

Soort-specifiek gedrag onderscheidt zich van aangeleerd gedrag door middel van de 

biological preparedness. Mensen hebben bijvoorbeeld een fysieke bouw die hen in 

staat stelt om op twee benen te lopen. Deze preparedness is een voorwaarde van soort-

specifiek gedrag om te ontstaan. Een hond kan leren om op twee poten te lopen, maar 

hiervoor is veel beloning en stimulatie nodig. Daarnaast zal een hond nooit zo goed 

worden als een mens in het lopen op twee benen.  

 

Twee vormen van vergelijking: 

 Homologie: gelijkheid tussen soorten door hun gemeenschappelijke voorouders; 

o Bijvoorbeeld de mens en de apen; 

o Zo heeft de mens twee verschillende soorten glimlachen, een glimlach bij 

begroeting en een glimlach wanneer we iets leuk vinden. Beide lachen zijn 

kwalitatief anders, zoals blijkt uit de spieren die bij elke lach gebruikt 

worden. 

 Wanneer een homologie met apen gemaakt wordt, dan zien we 

deze soorten glimlachen ook terug bij apen.  

 Analogie: een gelijkheid die komt door convergente evolutie. Dit gebeurt 

wanneer verschillende soorten door gelijke leefomstandigheden, op een 

onafhankelijke manier, een gedeelde eigenschap ontwikkelen. Bij deze 

vergelijking wordt er niet gekeken naar de ontwikkeling van bepaald gedrag, maar 

naar de functie er van.  

o Convergent evolution: dieren die dezelfde karakteristieken ontwikkelen 

door evolutie, omdat zij overeenkomsten hebben in hun leefomgeving of 

levensstijl.  
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Evolutionairy Pattern Analysis 

 

Robert Trivers theorie: “De hoeveelheid investering van de twee ouders is meestal niet 

gelijkwaardig. Als nageslacht voortbrengen veel energie kost zullen organismes die 

energie goed besteden”.  

 De mate van parental investment bepaalt dus het voortplantingspatroon van 

het dier.  

 Gevolg: een sekse die meer investeert in nageslacht (meer parental investment), 

zal kieskeuriger zijn in de keuze van een partner.  

 

Reproduction Patterns 

 Polygyny: één man met meerdere vrouwtjes; 

o Is gerelateerd aan een hoge vrouwelijke en lage mannelijke ouderlijke 

investering; 

o De meeste dieren zijn polygyny (vrouwtjes krijgen de kinderen en 

mannetje moeten alleen sperma leveren).  

 Polyandry: één vrouw met meerdere mannetjes; 

o Is gerelateerd aan hoge mannelijke en lage vrouwelijke ouderlijke 

investering; 

o Vooral bij dieren die eieren leggen (vrouwtjes zijn groter en verdedigen het 

nest terwijl het kleinere mannetje broedt).  

 Monogamy: één vrouw en één man;  

o Gerelateerd aan dezelfde hoeveelheid ouderlijke investering bij zowel 

mannetjes als vrouwtjes; 

o Hierdoor meer kans dat jongen overleven, aangezien beide ouders helpen; 

o Sociale monogamie zorgt voor sterkere nakomelingen (extra-mate 

copulation). 

 Promiscuity: meerdere mannetjes met meerdere vrouwtjes; 

o Is gerelateerd aan investering van de gehele groep; 

o Zorgt voor een fijne en harmonieuze samenleving, maar kan mogelijk voor 

ouderlijke verwarring zorgen.  

 

Over het algemeen zijn mensen voornamelijk monogamie of polygynie. De vrouw zou 

eerder vreemd gaan, omdat dit de kans vergroot dat er een spermacel is die met het 

eicel past. Dit verhoogt ook de kans op betere genen en meer hulp van mannen. Hier 

bestaat wel onenigheid over.  

 

Evolutionary Analysis of HurtingandHelping 

 

Hurting is geëvolueerd, omdat dit gedrag individuen helpt om de bronnen voor overleving 

en reproductie te verkrijgen.  

Helping is het gedrag dat de overleving/reproductie kans van de ander doet toenemen, 

het kent twee soorten: 

 Coöperatie: hierbij werken individuen samen, omdat zij daar zelf baat bij 

hebben. Dit komt veel voor bij alle soorten in het dierenrijk. Dit is evolutionair te 

verklaren, omdat samenwerkingen die leiden tot een hogere kans op de 

overleving van het nageslacht eerder zullen worden uitgevoerd.  

 Altruïsme: hierbij helpt het ene individu, de ander, door middel van het 

verkleinen van de eigen overlevingskans. Bijvoorbeeld als er gevaar is, komt er bij 

bepaalde diersoorten voor, dat één dier uit de groep alarm slaat, waardoor het 

dier zijn eigen overlevingskans verkleint, maar die wel van zijn soortgenoten 

vergroot. Dit gedrag komt veel minder vaak voor. Voor dit gedrag bestaan 

meerdere theorieën.  
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Redenen voor altruïsme zijn:  

 Kin selection theory: het helpen van individuen die genetisch verwant zijn, 

waardoor indirect alsnog de genen worden doorgegeven;  

o Uit onderzoek blijkt dat eekhoorns die in een vreemde groep worden gezet, 

minder snel alarm slaan dan wanneer ze zich in hun eigen verwante groep 

bevinden.  

 Reciprocity theory: een vorm van altruïsme. Hierbij wordt het helpen gezien als 

een soort lange-termijn samenwerking. Dit is de sociale regel waarbij geldt dat als 

iemand jouw hulp biedt, jij dit ook terug moet aanbieden. 

o Dit gedrag is te zien bij vleermuizen die eten delen met soortgenoten, die 

in het verleden met hen eten gedeeld hebben. 

 

Common Fallacies 

 De naturalistische (sociaal Darwinisten) denkfout: de assumptie dat wat 

natuurlijk is, gelijkgesteld kan worden aan wat moreel juist is; 

o Dit valt logischer wijs niet te verdedigen, omdat moreel geen rol speelt in 

het natuurlijke selectieproces. 

 De deterministische denkfout: de assumptie dat genen gedrag controleren op 

zo’n manier dat omgevingservaringen en bewuste beslissingen dit niet kunnen 

bijstellen. 

o Ondanks dat mannen genetisch gepredispositioneerd zijn om agressieve 

handelingen richting andere mannen uit te voeren, vertoont de grote 

meerderheid dit gedrag niet. Dergelijke agressieve handelingen mogen dan 

ook uit vanuit oncontroleerbare genen worden verklaard, maar vanuit 

situationele factoren.  
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D. Basis Processen van Leren 
 

Dit is hoofdstuk 4 van het eerstejaars vak Inleiding in de Psychologie. 

 

Two General Learning Mechanisms 

 

Classical Conditioning by Pavlov 

Klassieke conditionering is een leerproces dat nieuwe reflexen creëert.  

 Reflex: simpele automatische reactie op een stimuli door het zenuwsysteem; 

 Habituatie (gewenning): effect van ervaring, een afname van de magnitude 

van een reflex als de stimuli herhaaldelijk word toegediend.  

 

Onderdelen van Pavlov’s proef:  

 Unconditioned reflex: origineel, ongeleerde reflex van kwijlen; 

 Unconditioned stimulus (UCS): voedsel in de mond; 

 Unconditioned response (UCR): kwijlen door voedsel in de mond; 

 Conditioned reflex: kwijl door het belgeluid; 

 Conditioned stimulus (CS): belgeluid; 

 Conditioned response (CR): kwijl. 

 

Het klassieke conditionering systeem:  
 Voor conditionering: (CS) belgeluid geeft geen reactie.                 

(UCS) voedsel in de mond  (UCR) kwijlen door voedsel.  

 Tijdens conditionering: (CS) belgeluid (UCS) voedsel  (UCR) kwijlen door 

voedsel. 

 Na conditionering: (CS) belgeluid  (CR) de hond kwijlt. 

o De hond leert dat hij na het belletje voedsel krijgt, door dit leerproces 

begint de hond na het belgeluid al te kwijlen. Kwijl is dus de 

geconditioneerde respons op de geconditioneerde stimulus, namelijk het 

belletje.  

 

 
Bron: Inleiding in de Psychologie, P. Gray &D. F. Bjorklund (2014). 

Extinction of Conditioned  Reflexes and the Restoration of Extinction 

 Extinctie: afname van de geconditioneerde reflex (het kwijlen) door geen voedsel 

meer te geven als respons op de stimulus (dus door geen voedsel meer te geven 

na het belletje). Echter, de extinctie zal nooit volledig tot de ongeconditioneerde 

status zakken; 
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 Spontaan herstel: een snel herstel van de geconditioneerde reflex na een 

extinctie. Extinctie inhibeert dus alleen het reflex en zorgt dus niet voor volledige 

verdwijning.   

o Verschillende neuronen zijn betrokken bij conditionering en extinctie, de 

ene neuron stimuleert de conditionering en de andere neuron inhibeert de 

conditionering.  

 

Generalization and Discrimination in Classical Conditioning 

 Generalisatie: na conditionering vertonen individuen dezelfde CR op een 

gelijksoortige stimuli, de mate van reactie hangt af van de gelijkheid tussen de 

nieuwe en de oude stimuli;  

 Discriminatie training: als generalisatie wordt uitgeschakeld en de reactie op de 

ene stimuli sterker wordt en de reactie op de andere stimuli zwakker. 

o Generalisatie komt niet alleen voor bij fysiek gelijke stimuli, maar ook bij 

subjectief gelijke stimuli. 

 

Classical Conditioning: Beyond the Fundamentals 

 

Relevance of Pavlov’s Work 

Behaviorisme: stroom psychologen die vonden dat mentale betitelingen vermijd 

moesten worden, omdat deze niet direct geobserveerd konden worden. Bovendien 

stelden ze dat de psychologie zich moet focussen op een meetbare stimuli en respons. 

John Watson stelde vast dat gedrag is bepaald door ervaringen uit het verleden met de 

omgeving.  

 

What is Learned by Classical Conditioning?  

 Stimulus-respons theorie: volgens deze theorie wordt er een link/connectie 

geleerd tussen de geconditioneerde stimulus en de respons; 

o Volgens deze theorie kwijlde Pavlov’s hond na het horen van de bel, omdat 

de hond een directe link tussen de bel en het kwijlen geleerd heeft.  

 Pavlov geloofde dat een dier niet direct de stimulusrespons connectie leert, maar 

juist een connectie tussen de twee stimuli leert. Dit is de stimulus-stimulus 

theorie.  

o Stimulus-stimulus theorie: volgens deze theorie wordt er een associatie 

geleerd tussen de geconditioneerde stimulus en de ongeconditioneerde 

stimulus. Omdat de bel en het voedsel in vorige gebeurtenissen gepaard 

waren, vormt er een neurale verbinding tussen de twee representaties in 

het brein, zodat elke keer als de hond de bel hoort, de representatie van 

voedsel ook wordt geactiveerd, waardoor de hond begint te kwijlen.  

 Echter, deze mentale representatie kan mogelijk beter begrepen 

worden als een verwachting van de ongeconditioneerde stimulus. 

Dit betekent dat bijvoorbeeld de hond van Pavlov leerde om voedsel 

te verwachten als hij de bel hoorde (dit is de expentancy theory). 

Naast dat de hond begon te kwijlen, begon het namelijk ook te 

kwispelen en te bedelen wat meer duidt op verwachting.  
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Conditionering hangt af van de voorspelbaarheidswaarde van de CS: 

Klassieke conditionering ontstaat alleen wanneer de nieuwe stimulus informatie biedt aan 

het dier, die gebruikt kan worden om de komst van de ongeconditioneerde stimulus te 

voorspellen.  

 De CS moet voor de UCS zitten; 

 De CS moet signaal geven voor de kans dat de UCS optreedt; 

 Conditionering is nutteloos als het dier al een andere voorspeller heeft (ook wel 

het blocking effect: een al geleerde CS blokkeert de conditionering van een 

nieuwe stimulus). 

 

Conditioned Fear, Hunger and Sexual Arousal 

 

Watson’s Experiment With Little Albert 

In Watson’s experiment wordt little Albert geconditioneerd door middel van een rat en 

een hard geluid. Elke keer als Albert het ratje zag volgde er een hard en onaangenaam 

geluid. Hierdoor veranderde de eerst positieve reactie op het ratje van Albert in een 

negatieve en angstige reactie op het ratje.  

 

Conditioned Hunger 

Dit is een ingebouwd systeem waardoor we meer honger krijgen als we voedsel 

waarnemen. Hierdoor willen we het voedsel sneller en maakt ons lichaam al bepaalde 

vloeistoffen aan om het voedsel beter te kunnen verteren in de maag.  

 

Conditioned Sexual Arousal 

Uit een onderzoek met vissen blijkt dat wanneer mannelijke vissen geconditioneerd 

werden met een vrouwelijk visje als stimulus, de mannelijke vissen zich al voorbereidden 

in hun lichaam om te paren. Hierdoor waren zij succesvoller in het paringsproces dan de 

controle groep van mannelijke vissen die geen stimulus kregen.  

 

Conditioned Drug Respons 

 

Drugs hebben zowel een direct effect (bijvoorbeeld vrolijkheid, hallucinatie of een ander 

fijn gevoel) als een tegenwerkend effect (een beschermingsmechanisme van het lichaam 

die het lichaam terug in de normale staat willen hebben). Alleen het tegenwerkend effect 

kan geconditioneerd worden, omdat conditionering alleen optreedt bij reacties die als een 

reflex werken. Echter, de directe drugseffecten zijn geen reflexen.  

 Drugs tolerantie: dit ontstaat op lange termijn in het lichaam wanneer een drug 

voor een langere periode wordt genomen. Dit systeem helpt het lichaam om drugs 

tegen te gaan.  

Bron: Inleiding in de Psychologie, P. Gray &D. F. Bjorklund (2014). 
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Het lichaam heeft na het vaker gebruiken van dezelfde drug, steeds een grotere 

hoeveelheid van die drug nodig om het originele gevoel van de allereerste keer 

dat de drug werd genomen te behouden.  

o In een bekende omgeving maakt je lichaam deze contrastoffen aan tegen 

de drug, maar in een onbekende omgeving gebeurt dit niet of minder, 

waardoor de drug een directe impact op je heeft. Hierdoor ontstaat er 

meer kans op een overdosis in een onbekende omgeving.  

 Wanneer je weer terug komt in je bekende omgeving waarin je de 

drug gebruikte, begint het lichaam weer met het aanmaken van de 

tegenwerkende stoffen, door middel van cues uit de omgeving. 

Doordat je lichaam die tegenwerkende stoffen aanmaakt krijg je het 

gevoel dat je gestopt bent met het nemen van die drug, waardoor 

de behoefte om de drug weer te nemen, nog groter wordt.   

 

Operant Conditioning: the Fundamentals  

 

Law of Effect: from Thorndike to Skinner 

 Thorndike’s puzzlebox: hierbij werd een kat in een special puzzeldoos geplaatst 

waarbij het moest proberen te ontsnappen door middel van bepaalde 

uitvoeringen. De kat probeert op meerdere manieren de puzzeldoos te openen. 

Dit is een proces van trial and error: door veel fouten te maken en steeds 

opnieuw weer iets anders te proberen, leert een individu wat wel en wat niet 

werkt. Wanneer de kat ‘toevallig’ de hendel raakt, opent de puzzeldoos, waardoor 

de kat leert dat hij/zij voortaan de hendel moet aanraken om de puzzeldoos te 

openen.  

 Law of effect: reacties die een effect van genoegdoening produceren zullen 

sneller herhaaldelijk optreden in die situatie, dan reacties die een negatief of naar 

effect doen ontstaan in die situatie. Hij omschreef een reinforcer als een 

verandering van de stimuli die de frequentie van de respons doet toenemen.  

o Skinner voegde een paar nieuwe definities toe aan deze omschrijving: 

 Reinforcer: tevredenheid of beloning na de gegeven respons 

verhoogt de responsfrequentie na de stimulus. 

 Operationele reacties: acties met als doel een bepaald 

effect te produceren, een verandering in de omgeving (ook 

wel instrumenteel); 

 Operationele conditionering: leerproces waarbij de 

consequentie het toekomstig handelen beïnvloedt; 

 Men wordt soms ook operant geconditioneerd zonder er 

bewust van te zijn. 

 

Reinforcement Principles 

Hoe kan gedrag worden geleerd, als het gewenste gedrag niet optreedt?  

 Shaping: hierbij worden pogingen richting het gewenste gedrag ook beloond, 

totdat het gewenste gedrag is bereikt; 

 Extinction: waarbij de absentie van de reinforcer zorgt voor een afname in de 

respons; 

 Partial reinforcement: een bepaalde respons wordt alleen soms beloond met 

een reinforcer (in tegenstelling tot continuous reinforcement).  

 

Er zijn vier verschillende schema’s voor de partial reinforcement: 

 Fixed-ratio-schema: reinforcer na een x aantal responses; 

 Variabele-ratio-schema: na een bepaald aantal responses komt de reinforcer, 

het gemiddelde blijft hetzelfde; 

 Fixed-interval-schema: een reinforcer komt na een x tijdsperiode;  

 Variabele-interval schema: reinforcer na een x aantal tijdsperiodes, het 

gemiddelde blijft hetzelfde.  
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Gedrag dat reinforced is bij een variabel-ratio of een variabel-interval schema is moeilijk 

te uit te doven, omdat de reinforcer na een x aantal onvoorspelbare tijdsperiodes of 

responses tevoorschijn komt.  

 

Difference Between Positive and Negative Reinforcements 

 Positive reinforcement: komst van een stimulus verhoogt de frequentie van de 

respons (bijvoorbeeld het geven van eten); 

 Positive reinforcer: de stimulus die de frequentie verhoogt; 

 Negative reinforcement: verwijdering van de stimulus verhoogt de frequentie 

van respons (bijvoorbeeld het weghalen van elektrische schokken); 

 Negative reinforcer: stimulus die de frequentie verlaagt; 

Bron: Inleiding in de Psychologie, P. Gray & D. F. Bjorklund (2014). 

 

Difference Between Reinforcement and Punishment 

Straf is het proces waarbij consequenties van een reactie, de kans op een herhaalde 

reactie doen afnemen: 

 Positieve straf: komst van een stimulus verlaagt de frequentie van de respons 

(bijvoorbeeld het geven van een elektrische schok); 

 Negatieve straf: verwijdering van een stimulus verlaagt de frequentie van de 

respons (bijvoorbeeld weghalen van eten). 

 

Operant Conditioning: What is Learned?  

 

Reinforcing Learning as a Response  

De situaties waarin dieren getraind zijn om bepaalde handelingen uit te voeren spelen 

een grote rol, omdat bijvoorbeeld katten niet zomaar hendels kunnen indrukken in een 

omgeving waarin deze respons niet is bekrachtigd.  

 Discriminatie training: onderzoek waarbij een operante respons onder controle 

wordt gehouden door een specifieke stimulus. Bij deze training levert een respons 

alleen een bekrachtiger op wanner een discriminerende stimulus aanwezig is; 

 Discriminatie stimulus: dit is een aanwijzing voor de mogelijkheid van een 

reinforcer door de aanwezigheid van een bepaalde respons, of een aanwijzing 

voor de afwezigheid van een reinforcer door de afwezigheid van een bepaalde 

respons.   

o Het verschil met klassieke conditionering is dat hier het dier de 

mogelijkheid krijgt om echt te reageren i.p.v. reflexief een respons geven.  

 

Discrimination and Generalization as an Index of Conceptual Understanding 

Concept: categoriseren van stimuli in groepen. Uit onderzoek met duiven blijkt dat 

duiven ook kunnen categoriseren en het concept kunnen zien van een boom. Zij zullen 

daarom alleen bij plaatjes die het concept van een boom bevatten, op een knopje 

drukken en niet bij plaatjes waarin bijvoorbeeld een zee wordt getoond. 
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Learning as an Expectation of a Given Reward 

 

Ratten in een Skinner box (deze doos lijkt op de puzzeldoos van Thorndike, maar in deze 

doos kan het dier blijven zitten, i.p.v. dat het dier moet ontsnappen uit de doos) weten 

dat er voedsel is bij een bepaald signaal (S-S theorie), waardoor de rat op de 

hendel zal drukken waar het voedsel tevoorschijn komt (R-S theorie). Ofwel een dier 

leert te verwachten dat een bepaalde respons (op de hendel drukken), op een bepaalde 

tijd (bij het geven van een signaal), leidt tot een consequentie (het krijgen van voedsel).  

 

Evidence of Animals Learning Means-end Relations 

 Means-end relatie (kosten-baten analyses): kennis van dieren dat een 

bepaalde respons, in een bepaalde situatie, een bepaalde effect tot stand kan 

brengen; 

 Tolman’s theorie: een signaal zorgt voor kennis, bijvoorbeeld dat het drukken 

van de hendel leidt tot voedsel. Hierna drukt het dier wel of niet op de hendel, 

afhankelijk van of het dier honger heeft of niet. 

o Ratten leren de specifieke reinforcers van bepaalde responses uit hun 

hoofd. 

 

Evidence That Animals Are Aware of the Relative Value of Rewards 

 Beloning contrast effecten: verschuiving in de respons van een individu 

wanneer de waarde van de beloning verandert; 

 Negatieve contrast effect: ratten die verschuiven van een sterke naar een 

zwakkere reinforcer, tonen een sterkere afname in hun respons. Dit is langzamer 

dan de ratten in de zwakke reinforcer conditie en dus al gewend waren een 

zwakkere reinforcer; 

 Positieve contrast effect: ratten die verschuiven van een zwakkere naar een 

sterke reinforcer, tonen een toename in hun respons. Dit is sterker dan de ratten 

in sterke reinforcer conditie, omdat deze ratten al gewend waren aan een sterkere 

reinforcer. 

o Men verwacht dus een bepaalde beloning en kan ook de echte beloning 

vergelijken met de verwachte beloning. 

 

The Overjustification Effect in Humans 

 Overjustification effect: dit is gedrag dat eerst toeneemt, en dan vervolgens 

weer afneemt. Hierbij richten mensen zich teveel op de beloningen, waardoor men 

het niet meer voor het plezier doet, maar voor de beloning. Ze zien het meer als 

werk dan als ‘spelen’.  

 

Other Forms of Learning 

 

Play  

Spelen heeft op het eerste oog geen directe functie voor een dier. De waarde van spelen 

weegt blijkbaar toch op tegen de kosten ervan, anders had natuurlijk selectie het wel 

geëlimineerd. Wat is die waarde?  

 Groos’s theorie: spelen helpt jonge dieren om hun instincten en soort-typische 

gedragingen te oefenen of te leren.  

 

Ondersteuning van deze theorie: 

 Jonge dieren spelen meer dan volwassenen van hun soort; 

 Diersoorten die het meeste moeten leren, spelen het meest; 

 Jonge dieren spelen het vaakst de dingen die ze moeten leren; 

 Spelen houdt veel oefenen en herhalen in en is bovendien uitdagend. 

 

Mensen leren niet alleen vaardigheden die gelden voor de hele mensheid door te spelen, 

maar ook vaardigheden die uniek zijn voor een bepaalde cultuur. 
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In de evolutie van de mensheid hebben, degene die geboren zijn met de neiging 

aandacht te besteden aan spelen, meer kans om te overleven.  

 

Discovering 

Ontdekken is primitiever dan spelen. Het komt onder veel meer soorten en leeftijden 

voor en dient om te leren over de omgeving. Nieuwsgierigheid stimuleert ontdekken en 

angst is de tegenhanger hiervan.  

 Latent learning: Leren over/van de omgeving uit zich niet direct in het gedrag 

van een dier, het meeste leren is latent, wat wil zeggen dat dieren veel leren over 

hun omgeving, waarbij slechts een deel van die kennis later te pas komt.  

 

Social Learning 

 Sociaal leren: situatie waarin een individu zich gelijksoortig gaat gedragen aan 

de ander; 

 Observatie leren: manier van “sociaal leren” wat wordt gedaan door gewoon om 

je heen te kijken.  

o Symbolization: mogelijkheid om over sociaal gedrag te denken in de vorm 

van woorden en beelden; 

o Fore thought: mogelijkheid om de gevolgen van onze en andermans acties 

te anticiperen; 

o Self-regulation: mogelijkheid om standaarden van acceptabel gedrag over 

te nemen; 

o Self-selection: mogelijkheid om onze gedachten en acties te analyseren. 

 

Bandura: “Proces van vicarious reinforcement, ook wel de bekwaamheid om te leren van 

de consequenties van andermans gedrag”. Sommige onderzoekers beweren dat echte 

imitatie niet voorkomt onder dieren, maar dat het om meer simpele vormen van imiteren 

gaat zoals:  

 Stimulus enhancement: toename in aantrekkelijkheid van het object waar de  

geobserveerde mee bezig is; 

 Goal enhancement: toename in de drive om dezelfde “prijs” te ontvangen; 

 Emulation: een geobserveerde een goal zien bereiken, om vervolgens op een  

eigen manier datzelfde goal te bereiken.  

 

How is the Brain Involved in Imitation of Behaviour?  

Mensen (en sommige dieren) hebben een brein wat een georganiseerd systeem neuronen 

bevat, door dit systeem wordt imitatie makkelijker en natuurlijker gemaakt. 

 Spiegelneuronen: met dit systeem worden dezelfde neuronen actief als we zelf 

een beweging maken, en wanneer we een ander diezelfde beweging zien maken;  

 Gaze following: onze ogen in dezelfde richting brengen als die van de ander, 

zodat je naar hetzelfde object kijkt. Dit zorgt ervoor dat kinderen aan dezelfde 

dingen aandacht besteden, wat de kans op overleven vergroot (en 

taalvaardigheid!). 

 

Specialized Learning Abilities 

 

Food Aversion 

Voedsel aversie, psychologisch omschreven op een klassieke-conditioneerde manier.  

UCS (ziek voelen)   CR (voedsel aversie)  CS (smaak/geur van het voedsel)  CR  

 

Maar Garcia beoogt dat er wel degelijk verschil is: 

 Bij typische klassieke conditionering wordt de UCS meteen opgevolgd door de CS, 

dan vindt conditionering plaats, bij voedselaversie zit er veel meer tijd tussen en 

zonder deze tijd mislukt het ook; 

 Bij klassieke conditionering kan haast iedere stimulus dienen als een CS, bij een  

voedsel aversie alleen de smaak of de geur. 
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Ratten, en misschien mensen, kunnen leren om voedsel te prefereren dat bijdraagt aan 

gezondheidsverbetering. Ratten passen bovendien ook hun voedselkeuze aan op wat ze 

anderen om hen heen zien eten (ruiken van adem). Kinderen tussen de 1-2 jaar zijn ook 

beïnvloedbaar voor de voedselkeuze van hun ouders. 

 

Learning Prepared Fear 

Mensen (en andere soorten) zijn biologisch bevooroordeeld om angst tegen bepaalde 

objecten te leren die in het verleden een dreigement waren voor hun voorouders.  

 

Imprinting of Birds 

Dit is het leren van jongen om de moeder te identificeren. Nestvogels kunnen al snel 

lopen, hierdoor kunnen ze sneller van hun moeder gescheiden worden. Natuurlijke 

selectie heeft ervoor gezorgd dat jongen hun moeder herkennen en constant bij haar 

willen blijven. Voor deze inprenting geld wel een critical period, de periode waarin 

inprenting tot stand komt. Naast zicht is er ook geluid bij betrokken, eenden imiteren het 

geluid van hun moeder, geluidservaring tijdens de ei-periode is hierbij van belang.  

 

Specialized Place-learning Abilities 

 Vogels die eten verstoppen, hebben een gebied in het brein (hippocampus) dat  

cruciaal is voor plaatsgeheugen; 

 Bepaalde zalm soorten zwemmen terug naar stromingen waar zij geboren zijn,  

ze gebruiken hierbij hun geheugen van de geur van stromingen.  
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E. AUTEURS GEZOCHT VOOR HET SLIMTEAM! 
 

Met een grote groep bachelor studenten Psychologie van de UvA schrijven wij 

samenvattingen voor elk blok. Dit jaar zoeken wij eerstejaarsstudenten die ons team 

komen versterken.  

 

Ben jij opzoek naar een studie gerelateerde bijbaan, wil je actief bezig zijn met je studie 

en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is werken bij Slimstuderen.nl zeker iets 

voor jou! Heb je interesse?  

 

Stuur dan een e-mail voor meer informatie naar s.overloop@slimstuderen.nl of solliciteer 

direct door je cv en motivatie te sturen naar s.overloop@slimstuderen.nl! 


