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1.lYat is sociale psychologie?

De sociale psychologie is het deelgebied van de psychologie, dat zichbezighoudt met

- van dewShill en hetlBndrr0prffi

@
- van individuenffi,@r - en in het geval

van gevoelens, voorkeuren, waarnemingen en denkprocessen over -%kffi.

Onder.ffi&g' vallen (gedragingen die voor derden niet

rechtstreeks observeerbaar zijn, zoals denkprocessen en gevoelens) ergffitq
(rechtstreeks waarneembare) g@*ryffi De genoemde @
kunnen zljn. Zn gedefinieerd bestrijkt de sociale

psychologie eefi zeer grote diversiteit aan onderwerpen. Tot de sociale psychologie

behoren vragen als

- Bepalen d@t van de mensen om ons heen hoe wij ons zelf voelen?

- Presteren we beter of slechte ,

- Wanneer zijn we bereid om anderen inqffiiffis te helpen ofjuist niet?

- In welke mat#glul$.eafiJ*idfn door dewmiu&of dffi
- Watbepaaltwie@n en wie niet?

- Welk@ bepalen mee of mensen zictrffimsf tegenover elkaar gedragen?

- Hoe vormen we ons een'i&k over anderen? Hoe vonnen we eerffi&ffi$?
- Hoe komt het dat we ?s@@fefkoesteren en hoe bepaalt dat ons gedrag?

De beschrijft en verHaart &@r@us van

sociaal gedrag. De gebruikt deze kennis om

of om algemene principes in complexe

gedragssituaties te toetsen als tussenstap tussen fundamentele kennis en het oplossen

van problemen. Toepassingsgebieden van de sociale psychologie betreffen onder meer

economisch gedrag, gezondheidsgedrag, gedrag in organisaties... Het spreekt vanzelf

dat gegevens uit de toegepaste sociale psychologie vaak tot nieuwe vragen en

fundamenteel onderzoek leiden. Veel onderzoekers vinden de opdeling in fundamentele

en toegepaste sociale psychologie daarom kunstmatig.
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2. Doel en inhoad van het opleidingsonderdeel

De hoofdbedoeling van dit opleidingsonderdeel is menselijke gedragingen te leren

analyseren vanuit een sociaalpsychologische achtergrond - anders gezegd: over gedrag

te leren denken als een sociaalpsycholoog. Dit vereist enerzijds enige parate kennis van

belangrijke bevindingen en theorieEn in de sociale psychologie, maar anderzijds vooral

een training in het leren interpreteren van gedragingen, gedragsituaties en

onderzoeksgegevens. Consistent hiermee zijn enkele keuzes gemaakt voor de inhoud

van het opleidingsonderdeel.

2. 1. Nadruk op fundarnentele sociale psychologie

Derfm is op de . De redenen hiervoor zijn:

- In veel toepassingsdomeinen komen dezelfde theorieen terug en worden dezelfde

empirische bevindingen gebruilt. Het is daarom vmchtbaarder om zich op die

fundamentele inzichten te concentreren dan om een overzicht te bieden van

toepassingsgebieden.

- Een echte academicus of academica is in staat om fundamentele principes zelf op

nieuwe problemen en gebieden toe te passen - zeker als hij of zij kennis heeft

gemaakt met enkele voorbeelden van hoe dat kan. Voor dat laatste bestaat ondanks

de keuze voor fundamentele sociale psychologie daarom ook aandacht in het

opleidingsonderdeel.

2.2. Selectieve keuze van thema,s

We behandelen een beperkt aantal themn's relatief grondig,liever dan een groot aantal

thema's in vogelvlucht. Het gaat er inderdaad om de belangrijkste theoriedn, empirische

inzichten en methodologische principes grondig te leren begrijpen en gebruiken bij het

analyseren van gedragingen en onderzoeksgegevens, meer dan een zo groot mogelijke

feitenkennis te verwerven.



- Komen aan bod:

- De 'grote thema's' waarover veel onderzoek werd/wordt gedaan en die in de

meeste tekstboeken aan bod komen;

- Thema's waarover onderzoek zeer fundamentele inzichten heeft opgeleverd of

nog oplevert;

- Thema's waarover sommige inzichten tot het culturele gemeengoed zijn gaan

behoren, terwijl deze inzichten vaak verkeerd begrepen of voorgesteld worden;

- Krijgen minder aandacht of bldven onbesproken:

- Thema's die in vervolgcursussen aan bod komen, zoals gedrag in

interdependentiesituaties, communicatie, en sociale cognitie;

- Thema's die nog maar weinig vernieuwende inzichten hebben opgeleverd of die

tot nu toe louter descriptieve en/of niet toetsbare informatie hebben opgeleverd;

2.3. Concrete thema's

De hoger beschreven keuzes en criteria hebben geleid tot de volgende onderwerpen:

&- - Sociale beinvloeding van individueel leer- en prestatiegedrag

- Externe beinvloeding van de waarneming van en respons op interne toestanden

conformisme, gehoorzaamheid, innovatie)

- Agressie

- Altruistisch gedrag

- Sociale gehechtheid

- Attitudes, attituderrerandering en de relatie tussen attitudes en gedrag

-/ Voor een goed begrip van het opleidingsonderdeel is elementaire kennis nodig van

fundamentele principes van gedragsverandering (conditionering) en van in de sociale

psychologie vaak gebruikte onderzoeksmethodes. Daarom begint het

opleidingsonderdeel met een korte kennismaking / opfrissing van beide.

Goed om weten is dat het schriftelijke studiemateriaal bU dit opleidingsonderdeel een

buitenbeentje vormt als je het vergelijkt met sommige veelgebruikte (vooral

Amerikaanse) leerboeken in de sociale psychologre. De meeste van die leerboeken

frachten een zo volledig mogeldk overzicht van thema's te geven, inclusief zoveel
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mogelijk toepassingsgebieden en vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, en om zoveel

mogelijk recent onderzoek te bespreken. Wie van een bepaald onderwerp wil weten wat

de laatste stand van zaken is op het vlak van 'feitelijke weetjes', of wie wil kijken

welke andere thema's nog tot de sociale psychologie behoren maar die niet in deze

cursus behandeld worden, kan eender welk recent leerboek raadplegen. Daarbd zalvaak

blijken dat recent onderzoek in de plaats van het oorspronkelijke onderzoek wordt

gepresenteerd om gevestigde en al geruime tijd ontwikkelde inzichten te illusfferen

(zodat het lijkt alsof het wiel en het warme water gisteren zijn uitgevonden) en dat

onderzoek vaak niet kritisch wordt besproken. In de loop van het opleidingsonderdeel

zal blijken dat zelfs klassieke sociaal-psychologische experimenten vaak verkeerd

worden gepresenteerd en geinterpreteerd. Toch kan het boeiend zijn om eens wat

handboeken te doorbladeren, al is het maar omdat ze vaak foto's bevatten van bekende

sociaal-psychologen of van bekende onderzoekssituaties.

3.Invalshoek

3.1. Nadruk op situationele gedragsdeterminanten

Het uitgangspunt van het opleidingsonderdeel is dat (sociaal) gedrag in sterke mate

aangeleerd is en ook daarna nog sterk situationeel beinvloedbaar blijft. Iemands sociale

gedragsgeschiedenis kan dus als een voortdurend leerproces worden opgevat. De

nadruk in deze cursus ligt dan ook op situationele determinanten van gedrag.

Dit betekent niet dat er geen genetische of meer algemeen, biologische factoren zouden

ztJn die (sociaal) gedrag mee bepalen. 7E betekent ook niet dat iemands

leergeschiedenis, eventueel in samenspel met genetische factoren, niet tot wij stabiele

gedragspatronen over situaties heen zou kunnen leiden. Stabiele persoonskenmerken

komen echter aan bod in opleidingsonderdelen over dffirentidle psychologie en

psychodiagnostiek. Specifiek biologische gedragsdeterminanten behoren tot het domein

van de biologische psychologie, de gedragsgenetica en de evolutionaire psychologie.

Op het domein van sociaal gedrag bevinden deze disciplines zich nog in een pril

stadium zodat onduidelijk is welke visies lritische toetsingen zullen weerstaan.





























Overzicht van de activiteiten

Er zljn 3 sessies. Elke sessie saat over I thema uit de cursus sociale psychologie. De

thema's van dit jaar zijn

o Sessie 1: Sociale activering

o Sessie 2: Impliciete sociale invloed

o Sessie 3: Agressie

Voorafgaand aan elk werkcollege neem je het cursushoofdstuk door dat bij het

besproken thema hoort. Daarnaast bestudeer je een sociaalpsychologisch artikel dat

aansluit bij het thema. Deze artikelen staan hieronder vermeld. I-et op: het gaat

weliswaar om artikelen uit sociaalpsychologische tijdschriften die aanwezig zijn in

onze bibliotheek, maar om voortijdige slijtage aan de ingebonden jaargangen te

voorkomen is het beter om ze NIET daar te kopiEren maar ze in de plaats daarvan te

downloaden via Toledo, waar ze tijdig zullen verschijnen.

r Sessie 1: Gardner, W.L., & Knowles, M.L. (2008). Loves makes you real:

Favorite television characters are perceived as "real" irr a social facilitation

paradigm. Social Cognition, 26, 156-168.

o Sessie 2: Reysen, M. B. (2005). The effects of conformity on recognition

judgements. Memory, 13, 87 -94.

o Sessie 3: Bushman, B.J.; Bonacci, A.M., Pedersen, W.C., Vasquez, E.A., &
Miller, N. (2005). chewing on it can chew you up: Effects of rumination on

triggered displaced aggression. Journal of Personality and Social Psychology,

88, 969-983.

Tijdens het werkcollege gebeurt het volgende:

- Het artikel wordt besproken aan de hand van een vast schema (zie 'Hoe het

artikel bestuderen?'). Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk studenten aan

het woord te laten.

- Tijdens het werkcollege reikt de docente enkele wagen aan, die je in
groepjes probeert op te lossen. De uitkomsten hiervan worden plenair

besproken.

- Op het einde van de sessie wordt 66n schriftelijke vraag gesteld die ieder

voor zich beantwoordt. De evaluatie van het werkcollege is deels gebaseerd

op hoe je die vragen beantwoordt, maar deels ook op je medewerking
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- Voor welke theorieEn of onderzoeken heeft het artikel implicaties? Is het

een kritische toets, een aanvulling, een veralgemening...?

- Spreken de gegevens in het artikel de in de cursus behandelde theorieen

of onderzoeken tegen of bieden ze er steun voor? Op welke punten?

- Hoe zoa je contradicties tussen de gegevens in de cursus en de gegevens

in het artikel verklaren? Hoe zou je een onderzoek opzetten om deze

verHaring te toetsen?

- BU voorkeur een

bedenkingen kun

vraagstelling, de

onderzoek.. .

Samen werken of alleen?

,MhmM van het artikel: welke kritische

je formuleren bij de operationalisering van

manipulaties, de metingen, de conclusies uit

de

het

Het is de bedoeling dat je de artikelen zelf grondig voorbereidt. Je kunt dit individueel

doen of samen met een groepje medestudenten.

Tijdens het werkcollege moet je een door de docente aangeduid gedeelte van het door

jou bestudeerde artikel kunnen presenteren en moet je kunnen antwoorden op vragen

over het hele artikel. Je moet ook kunnen deelnemen aan de discussies en individueel

antwoorden op de schriftelijke vraag die op het einde van het werkcollege gesteld

wordt. Neem dus niet je toevlucht tot groepswerk om minder inspanning in de

voorbereiding te stoppen, want dan loop je de kans om tijdens de sessie en/of bij de

schriftelijke vraag door de mand te vallen. Bovendien laat je een aantal kansen om

academische en professionele vaardigheden te leren liggen als je je niet aan de

voorgestelde werkwij ze houdt.

Bedenk dat een groot deel van je toekomstige vakliteratuur uit Engelstalige artikelen

bestaat en dat dit werkcollege een kennismaking inhoudt met het verwerken daarvan.

Voor werkstukken, je meesterproef, en het bijhouden van vakliteratuur heb je deze

training hard nodig. Laat je dus niet verleiden tot schijnbaar gemaftl<elijke oplossingen

zoals het verdelen van een artikel onder de leden van een vriendengroepje of tot het

meeliften op iemand anders' inspanningen: dat helpt je uiteindelijk niet vooruit.
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Evaluatie

Je wordt ge6valueerd op grond van je aanweligheid, je actieve bijdrage aan het

werkcollege (presentaties + discussies) en je antwoord op de schriftelijke vraag op het

einde van elke sessie. Aanwezigheden worden bijgehouden aan de hand van je antwoord

op de schriftelijke vraag.

Wanneer je door overmacht niet aanwezig kunt zijn, kun je alleen met voorafgaande

toestemming van dc docente aansluiten bij een andere groep (anders word je als

afwezig beschouwd). Als dc capaciteit van de zaal te klein blijkt, kan aan studenten die

niet in hun reguliere groep zitten gevraagdworden om op een andzr tijdstip aan te

sluiten. 7n kan het werkcollege goed verlopen voor degenen die op het juiste ogenblik

t ctanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor l.aatkomers: hen lcnn gevraagd worden orn op een

ander tijdstip aa.n te sluiten.
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Begrippen uit
klassieke & instrumentele
conditionering

Wat leren we bij
klassieke cond itionering ?

u Samenhang tussen neutrale & belangrijke gebeurtenis

u 2 soorten
i:l Neutrale voorspelt belangrijke = signaal-leren
x Neutrale krijgt betekenis = evoluatief leren

u Bij signaalleren
x Omgeving is voorspelbaar
* SOMS'occasion setting'

= iets anders voorspelt samenhang
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Rol contiguiteit & contingentie

u Contiquiteit tussen N.P. en O.P.
x Nabijheid in ruimte en tijd
* Bii beide vormen van K.G.

n Continqentie tussen N.P. en O.P.
* Logische samenhang
* Alleen bij signaalleren

I fechnische terminologie

+W+W
@

@re
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Prikkelveralgemenlng
r $timulusgenerallsatie

r Twee neutrale prikkels lijken op elkaar

n Leerfase:
;: Neutrale prikkel 1 komt voor met O.P.
;* Neutrale prikkel 2 komt geheel niet voor

= Na leerfase:
x Neutrale prikkel 1 lokt V.R. uit
* Neutrale prikkel 2 lokt ook V.R. uit

tr Soms minder dan neutrale prikkel 1

Stim u !usd iscri m i natie

* Twee neutrale prikkels lijken op elkaar

m Leerfase:
x Neutrale prikkel 1 komt voor met O.P.
* Neutrale prikkel 2 komt voor los van O.P.

= Na leerfase:
= Neutrale prikkel 1 lokt V.R. uit
= Neutrale prikkel 2 lokt V.R. niet uit

n Soms zelfs tegengestelde respons
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Wat leren we bij O.C,

r Relatie operant gedrag - 'gevolgen'
x -gevolg=straf
t] +gevolg=versterker

x Straf & versterker vaak niet even groot effect

m Controleerbaarheid van omgeving

r: Soms: relatie prikkel - tgedrag-'gevolg'I
il Prikkel = Discriminatieve prikkel (SD)
* SD voorspelt controleerbaarheid

Primaire Ys secundaire
straf & bekrachtiser

m Primair
x Biologische betekenis
* Deprivatiespecifiek

m Secundair
* Verworven betekenis

n Klassieke conditionering
m Contactconditionering

* Niet deprivatiespecifiek
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