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1  Een turnster vraagt je hoe ze een ingewikkelde wedstrijdoefening het best kan oefenen 
A. Zolang ze de oefening nog niet goed onder de knie heeft, zonder publiek 
B. Zolang ze de oefening nog niet goed onder de knie heeft, met publiek 
C. In dezelfde omstandigheden (alleen of met publiek) als op de wedstrijd 
D. Best met anderen, maar om evaluatievrees te voorkomen mogen ze niet 

toekijken 
 

2  Agressief gedrag in respons op pijn 
A. Is een reflex 
B. Treedt alleen op bij provocatie 
C. Kan worden gezien als een vorm van machtsherstel 
D. Heeft als doel iets terug te doen tegen de veroorzaker van de pijn 
 

3  Om in het rookexperiment een inschatting te maken van de invloed van het aantal 
naïeve getuigen op de kans dat er hulp geboden wordt is de volgende vergelijking de 
beste: 

A. De conditie met drie proefpersonen versus de alleenconditie  
B. De conditie met drie proefpersonen versus de conditie met twee 

pseudoproefpersonen en één proefpersoon 
C. De conditie met hypothetische groepen proefpersonen versus de alleenconditie  
D. De conditie met hypothetische groepen versus de conditie met echte groepen 

 

4  Welke stelling maakt geen deel uit van de sociale activeringstheorie?  
A. Bij leergedrag zijn verkeerde responsen relatief dominant 
B. De aanwezigheid van anderen roept evaluatievrees op 
C. De uitbrengingskans van de dominante respons stijgt bij toenemende ‘arousal’ 
D. Performantiegedrag wordt door de aanwezigheid van anderen gefaciliteerd 

 

5  Agressieve films leiden tot agressie… 
A. Bij mensen die zich al eerder agressief gedragen hebben 
B. Na provocatie 
C. Na provocatie, als het slachtoffer op de provocator lijkt 

D. Als er een voorbeeld is van iemand anders die agressief reageert  
 

6  Het onderzoek van Cottrell e.a. (1968) over het herkennen van ‘turkse’ woorden toont 
ondubbelzinnig aan dat 

A. Toeschouwers tot een verhoogde uitbrenging van dominante responsen leiden 
B. Een niet-toekijkend publiek zowel als een toekijkend publiek tot een verhoogde 

uitbrengingskans van dominante responsen leidt 
C. Evaluatievrees noodzakelijk is voor sociale activering 
D. Er in het experiment van Zajonc e.a. geen echte alleenconditie gerealiseerd werd 

 

7  We spreken van diffusie van verantwoordelijkheid als mensen… 
A. Denken dat anderen zullen helpen 



B. Niet weten of anderen zullen helpen 
C. De verantwoordelijkheid om te helpen gespreid zien over alle aanwezigen 
D. Anderen verantwoordelijkheid geven voor het niet-helpen van iemand in nood 
 

8  Cruciaal bij experimenteel onderzoek over agressie is dat… 
A. De deelnemers op toeval over de condities worden verdeeld 
B. De deelnemers geprovoceerd worden 
C. Er een Buss-Berkowitz agressie-machine gebruikt wordt 
D. Er in de experimentele omgeving geen verwijzing te vinden is naar wapens 

 
9  Het onderzoek van Milgram waarin mensen langer doorgingen met shocks geven als 

iemand anders dat deed levert een voorbeeld op van 
A. Expliciete sociale invloed 
B. Impliciete sociale invloed 
C. Expliciete en impliciete sociale invloed 
D. Sociale activering 

 

10  Wilson en Dunn (1986) lieten mensen zo snel mogelijk hun eigen naam typen. Ofwel 
moesten ze dit normaal doen, ofwel in omgekeerde volgorde en met telkens een cijfer 
tussen de letters. In het eerste geval typten ze hun naam sneller in aanwezigheid van een 
ander dan alleen, in het tweede geval trager. Wat wordt hier aangetoond? 

A. Sociale facilitatie en sociale inhibitie 
B. Responscompetitie bij dominante en ondergeschikte responsen 
C. Sociale activering van dominante responsen 
D. Geen van de bovenstaande, want we weten niet of de ander toekeek 

 

11  De voornaamste reden waarom deelnemers in agressie-onderzoek vaak een prestatie 
van een ander moeten beoordelen is om 

A. Het probleem te omzeilen dat sociale wenselijkheid agressie in labo’s onderdrukt 
B. Mogelijk te maken dat een pseudoproefpersoon de deelnemers provoceert 
C. Geloofwaardig de indruk te wekken dat straf nuttig of schadelijk is  
D. Het onderscheid te kunnen maken tussen fysiek geweld en verbale agressie 

 
12  We spreken van expliciete sociale invloed als we die vorm van sociale invloed bedoelen 

A. Waarvan mensen zich bewust zijn  
B. Die zelfs bij eenvoudige beoordelingstaken optreedt 
C. Die vooral optreedt bij beslissingen met een morele lading  
D. Waarbij personen met belonings- en bestraffingsmacht instructies geven 

 

13  In het gevallen-vrouw experiment is dat proefpersonen minder helpen als ze niet de 
enige naïeve getuige zijn waarschijnlijk te verklaren door 

A. Sociale activering 
B. Sociale competitie 
C. Impliciete sociale invloed 
D. Geen van de bovenstaande 

 

14  Asch stelde vast dat als mensen vooral door de meerderheid worden beïnvloed … 
A. Als het om gedrag gaat zonder morele lading (zoals een perceptietaak) 
B. Als ze niet zeker zijn van hun mening 
C. Als de meerderheid unaniem is 
D. Als de afwijking tussen wat ze denken en wat de meerderheid zegt niet te groot 



is 
 

15  Met het ‘bystander effect’ wordt bedoeld 
A. Dat mensen die agressie waarnemen, vaak niet ingrijpen 
B. De effecten van de aanwezigheid van een ander op performantie- en leergedrag 
C. Het effect van de aanwezigheid van anderen op hulpverlenend gedrag 
D. Dat mensen iemand die hen bijstand verleent meer gaan mogen 

 

 
 
 
Antwoorden: 
1. A 
2. C 
3. D 
4. B 
5. B 
6. A 
7. A 
8. A 
9. C 
10. A 
11. A 
12. D 
13. D 
14. C 
15. C 
 
ni zeker van de oplossingen 
 
 
Vragen die op ons examen kwamen (2009): 
 
 
 
° Waarom is de 'niet tevreden geld terug' garantie zo populair? 
 
° Wat werd door het onderzoek van Cotrell (Turkse woorden) ondubbelzinnig aangetoond? 
 
° Wat is contrabalanceren? 
 
° Wat is de wetenschappelijke definitie van agressie? 
 
° Waarom hielpen mensen in het rookexperiment trager als er nog een andere passieve 
deelnemer was? 
 
° Wat hielp de deelnemers bij Asch-experiment om autonoom te oordelen? 
 
° Wanneer spreken we van prikkeldiscriminatie? 
 
° Welke voorwaarden hoort bij evaluatief leren? 



 
° Wat toonde het stadsnamenexperiment aan (Corteen en Wood)? 
 
° Wat was het verschil tussen experiment Milgram en Buss? 
 
° Het onderzoeken over schokken geven aan pups kon welke twijfel wegnemen die bestond 
over het onderzoek van Milgram? 
 
° Wat toonde het experiment met stip zetten op ronddraaiende schijf aan? 
 
° Agressie vindt plaats na agressie films in het geval van? 
 
° Het naamexperiment met kinderen (??) 
 
° Welke stelling over stereotypes klopt niet? 
 
 
EN van examen in richting psychologie in 2009: 
 
1) waarvoor diende de proef met puppies die schokken kregen? (omda sommige mense 
dachten da de deelnemers vn Milgram zijn experiment er ni in geloofden da die persoon 
echt schokken kreeg --> om deze kritiek dus te weerleggen toonde ze aan me die 
puppieproef da mense wel degelijk iemand of iets pijn kunne doen zelfs als ze het zien da die 
pijn heeft) 
2)Wat is evaluatief leren 
 
4) In de proeven van Asch is er invloed op de autonomie vn de deelnemer --> wordt da 
voorspelt door de sociale vgl-theorie of heeft da niks me elkaar te make NIET IETS TE MAKEN 
MET DE UNANIMITEIT VAN DE GROEP? 
 
 
7) Wa kwam er voor in proef me stif op draaischijf (Sociale facilitatie) CORRECT 
8) Agressie zou reflex kunnen zijn op pijn : Gesteund door afwezigheid leercurve, Gesteund 
door wnr de soortgenoot wa verder zat was er geen agressie, Tegengesproken door: agressie 
niet bij alle diersoorten, TEGENGESPROKENdoor dat agressie aangeleerd kan worden ( Ik heb 
da laatste gepakt omdak dacht da da zo was me die aapjes da uiteindelijk leren om wnr da ze 
een schok kregen die tennisbal tevoorschijn te laten komen om daarin te bijten) 
 
10)Waarvoor zorgt aanwezigheid wapens bij agressieonderzoek VOOR MEER AGRESSIE 
 
12) Komt het feit dat agressief gedrag versterkt wordt door een computerspel overeen me 
de freudiaanse visie? NEE DAN ZOU AGRESSIE MOETEN AFNEMEN 
13)Agressie bij films ( NA PROVOCATIE , altijd, enkel na provocatie als hoofdpersoon zelfde 
voornaam heeft als provocateur, 4e antwoordmogelijkheid weetk ni meer) 
14) Wat betekent in de psycho-analytische visie een secundair object OVERDRAGEN VAN 
AGRESSIE NAAR ANDEREN MENSEN OF OBJECTEN 
15) bij een experiment met galvanische huidgeleiding werden er woorden en schokken 
aangeboden, theorie da erbij hoort is (contactconditie, instrumentele conditionering, 
KLASSIEKE CONDITIONERINGen nog iets, ik heb klassieke conditionering gepakt) 
16) Bij welke theorie moet er een contingentie zijn tussen prikkels? (evaluatief leren, 
SIGNAALLEREN, instrumentele conditionering en nog iets, ik heb evaluatief leren) 



 
18) Bij de proef van Cohen kwam de rol van de beloning voor een taak die tegenattitudinaal 
was overeen met: COGNITIEVE DISSONANTIETHEORIE DENK IK, evaluatieve 
gedragsaansteking, beide theorieën, geen van beide  
19) Wat is er belangrijk voor de evaluatieve gedragsaansteking -->contiguïteit 
 
22)Smaakexperiment van Saegert -> wa werd er bewezen: dat herhaaldelijk contact 
voldoende is om iemand aantrekkelijk te vinden OMDAT ER GEEN VERSCHIL WAS OF DE PPS 
EEN VIEZE OF AANGENAME SMAAK HADDEN 
 
 


