
Sociale psychologie 1 
 

Studiemethode 

 

Klassieke en operante conditionering 

 

1. Situering 

 

2. Klassieke conditionering 
 

3. Operante conditionering  



Studiemethode 
 

 Van globaal naar gedetailleerd 
- Algemene oriëntatie 

- Eerste lezing 

- Reflectie (+ onderlijnen) 

- Recapitulatie 
  

 Experimenten:  
- Context?  

- Onderzoeksvraag? Hypothesen? 

- Variabelen (OV, AV)? 

- Resultaten? Interpretatie?  

- Theoretische bijdrage? 
 

 Schema maken van elk hoofdstuk?  
- Rode draad uit elk hoofdstuk: 

 Oorspronkelijke vraagstelling?  

 Hoe wordt de theorie verfijnd?  

 

 Actief bezig zijn met leerstof: 

voorbeelden zoeken,…  

 

 Aanwezigheid in de les 



Klassieke en operante 

conditionering 

 

1. Situering 

 
aangeboren 

Gedrag 

aangeleerd 

 

 

 hoe?  

   

 

twee fundamentele leerprincipes: 

 
Klassieke 

conditionering 

Operante 

conditionering 

 Verband tussen 

gebeurtenissen 

 

 Voorspelbaarheid 

 Verband tussen 

gedrag en gevolgen 

 

 Controleerbaarheid 
 



2. Klassieke conditionering 

 
2.1. Basisparadigma 
 

NP       VP   VR 

OP  OR     OP   OR 
 
‘Een neutrale gebeurtenis die herhaaldelijk wordt 

aangeboden met een betekenisvolle gebeurtenis, lokt na 

verloop van tijd een soortgelijke respons uit als de 

betekenisvolle gebeurtenis’ 

 

 

2.2. Twee mogelijke ’S-S’verbanden 
 

- Signaalleren: VP voorspelt OP (bewust) 

- Evaluatief leren: VP neemt waarde over van 

OP (bewust of onbewust)     

     

 

2.3. Veralgemening en discriminatie 
 

Prikkelveralgemening Prikkeldiscriminatie 

 Wanneer niet 

aangeboden in de 

leerfase  

 Geldt ook voor 

uitdoving 

 Wanneer zonder OP 

aangeboden in de 

leerfase  

 



2.4. Voorwaarden: 
 

- Meer extreme betekenis OP 

- Contiguïteit NP en OP (evaluatief en 

signaalleren) 

- Contingentie NP en OP (signaalleren) 

- Signaalleren 
 Volgorde NP    OP  
 Nog onvoorspeld   

 ‘Occasion setting’: derde prikkel  

 
2.5. Verdwijnen of veranderen VR 
 

- Uitdoven: 
 Signaalleren:  VP zonder OP 

 Evaluatief:  OP alleen (na leren) 

- Vergeten: tijd (ook uitdoving) 

- Tegenconditionering: incompatibele VR-

OR 

-  Postacquisitie revaluatie 

 

2.6. Hogereordeconditionering 
 

VP kan op zijn beurt als OP functioneren 

 

2.7. Voorbeelden 
- Allergie voor pollen  

- Griezelige film - chips 



3. Operante conditionering 

 
3.1. Basisparadigma 

 

‘Operant gedrag’  Gebeurtenis (prikkel met 

(uit initiatief) ‘versterkingscontrole’ op 

gedrag) 

 

 

 

 

straf doet gedrag afnemen…  bekrachtiger doet 

gedrag toenemen … 

 

 

… in intentie/snelheid/frequentie 

 

       

 

 
 AANGENAAM ONAANGENAAM 

TOEGEVOEGD + bekrachtiging + straf 

WEGGENOMEN - straf - bekrachtiging 

  

 

 



3.2. Voorwaarden 
 

- Contiguïteit gedrag en gebeurtenis  

- Contingentie gedrag en gebeurtenis 
 Perfect: snel leren én uitdoven 

 Imperfect: beide trager 

- Straffen doorgaans minder effect: 
 Minder info gewenste gedrag  

 Emotionele reacties sterker - afleiding 

 ‘Sociale straffen’  afwijzing/observatie 

 Intermitterende straf of net bekrachtiging? 

 Vaak eerst bekrachtiging, later straf 

 

3.3. Primaire versus secundaire straffen/ 

bekrachtigers  
 

- Primair: van nature een waarde 

- Secundair: waarde gekregen door leer-

proces (o.a. klassieke conditionering) 
 Niet deprivatiespecifiek 

 Niet snel verzadiging 

 Eenvoudig in gebruik 

 

3.4. Gedragsketens en boetseren 
 

- Gedragsketens: stap voor stap o.b.v. 

toeval 

- Boetseren (‘shaping’): meest gelijkend 
 



3.5. Verdwijnen of veranderen gedrag 
 

- Uitdoven 
 Niet langer bekrachtigen 

 Niet langer bestraffen 

- Bekrachtigingsschema veranderen 

- Incompatibel gedrag versterken 

 
3.6. Discriminatieve prikkel versus S-delta 

 

- SD = discriminatieve prikkel 
Voorspelt controleerbaarheid: 

‘Nu volgen die gebeurtenissen op het 

gedrag’ 

- S-delta  
 Verbreekt contingentie: 

‘Nu volgen die gebeurtenissen niet op het 

gedrag’ 

 


