
Sociale psychologie: begrippen  

 

Mere presence  Blote niet – gericht beïnvloedende sociale 
aanwezigheid  

Coactief publiek  (Floyd Allport) in dezelfde ruimte aan de zelfde 
individuele taak werken  

Passief publiek  In dezelfde ruimte iets anders doen dan de te 
onderzoeken deelnemer 

Onafhankelijke variabele  Experimentele factor die de onderzoeker 
manipuleert  

Afhankelijke variabele  Variabele waarop het effect van de ov wordt 
nagegaan 

Latentietijd  Tijd tussen prikkel en respons 

Sociale belemmering  De passief toekijkende medestudent 
belemmert het creatieve denken en handelen 

Contrabalanceren  Het manipuleren van een variabel e waarin we 
als onderzoeker  of in een specifiek experiment 
niet echt in geïnteresseerd zijn, maar die dient 
om ongewenste systematische effecten te 
neutraliseren 

Dyadeconditie Conditie met de personen 

Bias  Vertekend beeld 

Aversieve prikkel Afkeer veroorzakend 

Covert Aanduiding voor processen die zich (in een 
mens) afspelen buiten de directe waarneming 
van de toeschouwer of onderzoeker  

Impliciet Kenmerk van iets dat niet direct 
waarneembaar is 

Facilitatie  Positieve sociale beïnvloeding  

Social facilitation  Versnellen, intensifiëren en meer frequent 
uitbrengen van klaarliggende respons 
tegenover een suggestieve sociale prikkel 

proefleidereffect Als onderzoekers door de manier waarop ze 
proeven uitvoeren het resultaat ongewild in 
verwachte richting duwen.  

Conditieblind De persoon die betrokken is bij de manipulatie 
weet zelf niet tot welke conditie de 
deelnemers of proefdieren behoren 

Hypothese Een stelling (thesis) die een onderzoeker 
voorlopig aanneemt of ondersteld met 
betrekking tot  de samenhang tussen ov en av 

Ontogenetisch  Tijdens de voorgeschiedenis van het individu 
=> Complexe + veranderlijke geheel interne en 
externe prikkels die inwerken op het individu  

Fylogenetisch Tijdens de ontwikkeling van een soort 
=> Geheel van genen en chromosomen 

Performantie Het uitbrengen van aangeleerd gedrag (relatief 
gemakkelijk of beter geworden gedrag)  

Inductie  Redenering die van het bijzondere naar het 
meer algemene gaat  



Responscompetitie  De toestand waarin een prikkel tegelijk 
incompatibele responsen oproept en waarbij 
de handelende persoon maar één respons 
tegelijk kan uitbrengen  

Incompatibel Responsen die niet tegelijk kunnen optreden 
zoals bv angst en ontspanning  

Dominante respons De respons die bij een concreet individu in een 
situatie van responscompetitie de hoogste 
waarschijnlijkheid heeft om uitgebracht te 
worden, het meest klaarliggende gedrag 

Voorspellend onderzoek Een vorm van analyse waarbij de samenhang 
tussen twee of meerdere variabelen gebruikt 
wordt om op grond van de ene variabele een  
voorspelling te maken over de andere 

Palmar Sweet Index  (PSI) Meten van transpiratie dmv vinger aan plastic 
folie met gaatjes  => geeft aan hoeveel klieren 
zweet afscheiden => indicatie van activering / 
opwinding  

Pertinent Relevant  

Wetenschappelijk spaarzaam  Geen meer ingewikkelde verklaringen 
aanhouden als een minder ingewikkelde het 
even goed doet.  

Object Alles waarvoor of waartegen men iets kan 
voelen  

Dispositie  Een geordende schikking van elementen die in 
een bepaalde verhouding tot elkaar staan 
zodanig dat bepaalde functies makkelijk 
kunnen worden verricht  

Intra – individuele consistentie (stabiliteit) van 
het gedrag  

Gedrag van 1 individu in verschillende situaties  

Inter – individuele verschillen van het gedrag  Gedrag van verschillende individuen in een 
constante situatie  

Open gedrag  Elke respons die uitwendig waarneembaar is 
voor  het individu en/of anderen  

Verbale attitude respons/ verbaal attitude 
gedrag   

Een gedragssituatie waarin elke vraag een 
prikkel is waarop een mondelinge of 
schriftelijke evaluatieve respons verwacht 
wordt => open gedragingen  

Attitude beïnvloeding  Als een individu anders reageert na een poging 
tot beïnvloeding dan voor die poging => sociale 
beïnvloeding is een succes  

Subjectieve macht (theory of planned behavior) de mate waarin 
het individu meent dat hij of zij het open 
gedrag naar believen kan uitbrengen en 
desnoods obstakels kan overwinnen die de 
uitvoering ervan belemmeren  

Gedrag – intentie  Weloverwogen verwachting het gedrag te 
vertonen (leidt op zijn beurt tot open gedrag)  

Inconsistentie  Gebrek aan samenhang vertonend  

Contingentie  Het bepaald zijn door toeval 

Hovland, Janis en Kelley  1953 : Yale studies in attitude and 



communication  
=> gevolg van sociaalpsychologische analyse 
van indoctrinatie en massacommunicatie 
tijdens en na de tweede wereldoorlog  

Contra – attitudinaal rollenspel  Gedrag vertonen dat hij of zij normaal niet zou 
uitbrengen  

Incentives  Stimulansen om te reageren, een motivator 
van gedrag  

Operationaliseringen  Op concrete manier  

Forced compliance  Gedwongen inwilliging  

Basislijnconditie Een conditie waarin de attitude gemeten wordt 
zonder experimentele voorbehandelingen en 
die gebruikt kan worden als vergelijkingsbasis 
voor de experimentele condities  

Nuleffect (nulresultaat)  Iedere niet – significante uitkomst van een 
experiment. Wordt doorgaans niet gebruikt in 
de wetenschappelijke literatuur maar kan toch 
van belang zijn  

Subjectief Uitgaand van de persoonlijke zienswijze  

Objectief  Niet beïnvloed door eigen gevoel of door 
vooroordelen  

Deprivatie  Letterlijk: verlies/ weghalen  van een begeerd 
object of persoon.  

Blaam Aversieve stimulus die in veel opzichten 
tegengesteld is aan beloning  

Socius  Soortgenoot  

Quasi sociale analyse Houdt in dat we schijnbaar sociaal gedrag 
vergelijken met gedrag dat niet sociaal is in de 
zin ‘met of tegen soortgenoten’  

Gelijksoortige/ homosociale band  Band tussen leden van dezelfde soort  

Andersoortige/ heterosociale band  Band tussen leden van verschillende soorten  

Objectsociale band Band tussen een levend wezen en een 
levenloos object  

Autosociale band  Maximale gehechtheid => Geldt in de relatie 
van een individu met zichzelf (gehechtheid aan 
een aspect van het zelf  
 

Artefact Een verstoring/afwijking in een procedure die 
de resultaten van die procedure beïnvloeden  

M. Zygomaticus major Als mensen iets waarnemen wat ze 
aantrekkelijk vinden verhoogt de activiteit van 
die spier (trekt de mondhoeken naar omhoog 
en naar achter) 

M. Levator labii superioris  Trekt de bovenlip omhoog en maakt de 
neusgaten wijder zoals bij afkering   

Frontale M. lateralis  Trekt de wenkbrauwen omhoog zoals bij 
verbazing  

M. Corrugator supercilii Als mensen iets waarnemen dat ze 
onaantrekkelijk vinden verhoogt de activiteit 
van die spier  ( trekt de wenkbrauwen samen  
zoals bij boos kijken)  



Between subjects manipulation  Frequenties tussen deelnemers wordt 
gemanipuleerd  

Within subject manipulation  Frequenties binnen deelnemers wordt 
gemanipuleerd  

Secundaire/ voorwaardelijke versterker De versterker heeft zijn versterkende macht 
door ontogenetische omstandigheden 
verworven  

Exposure learning  Contactconditionering  

Gehechtheidgedrag  Elk gedrag dat instrumenteel is om een 
gehechtheidobject te produceren  

Mere ownership Louter toebehoren aan het zelf  

Narcisme  Overwaardering van de eigen attributen  

Consolidatie Het weer aan elkaar groeien van delen  

Subjectieve vertrouwheidshypothese  De mens zou de frequentie van naamletters 
systematisch overschatten en ze daardoor 
aantrekkelijker vinden  

Uniciteitshypothese  Naamletters genieten de voorkeur omdat de 
eigen naam de mogelijkheid biedt zich van 
anderen te onderscheiden en een verlangen 
naar uniciteit te bevredigen  

Affectieve asymmetrie Het fenomeen van collectieve uitsluiting, 
gepaard aan een gebrek aan consensus  (= 
overeenstemming van gevoelens of 
opvattingen) over uitverkiezing  

Exteroceptieve zintuigen  Zintuigen die van buitenaf werken (neus, 
ogen…)  

Stemming  Duren lang, zijn niet zo uitgesproken, niet zo 
duidelijk op een bepaalde oorzaak terug te 
voeren. 

Emoties Zijn van korte duur, zijn uitgesproken en 
duidelijk op een bepaalde oorzaak terug te 
voeren  

Arousal  Fysiologische activiteit  

Variatiebreedte  Verschil tussen de hoogste en de laagste score  

Serendipiteit Speurzin  

Quasi – experimentele opzet Proefopzet die in alle opzichten op een 
experiment lijkt op één cruciaal verschil na: de 
deelnemers worden niet meer op toeval 
verdeeld over de condities, maar op basis van 
een of andere observeerbare eigenschap of 
observeerbaar gedrag  

Vascular theory of emotional efference Onze gelaatsuitdrukking heeft een invloed op 
de hoeveelheid lucht die we inademen via onze 
neus  

Geen responsconflict er is een maximale dominantie van de juiste 
respons en er wordt geen enkele 
onverenigbare respons geactiveerd  

Informatieve sociale invloed  Als iemand het overte gedrag van anderen als 
input (informatie) gebruikt bij het vormen van 
een oordeel  



Normatieve sociale invloed  Als iemand het overte gedrag van anderen 
gebruikt als een aanwijzing over welk gedrag 
de groep op prijs stelt en als hij of zij dat 
gedrag vertoont om te voldoen aan de 
groepsdruk. 
Deze invloed zorgt voor een gedragverandering 
vaak al voor dat het beïnvloede individu de 
‘juistheid’ van het meerderheidsoordeel kan 
evalueren.  

Conformisme Sociale beïnvloeding  

Innovatie  Sociale verandering  

Consequent minderheidsblok  Consequent : van begin tot einde volgehouden 
standpunt  
Blok : steeds met samen hetzelfde antwoord  
Minderheid : hun oordeel wijkt duidelijk af van 
het objectief juiste oordeel van de 
meerderheid  

Diffusie van verantwoordelijkheid  En aanwezigheid van anderen kunnen mensen 
denken dat iemand anders de 
verantwoordelijkheid draagt of zal nemen om 
hulp te verlenen 

Shared responsibility  Gedeelde verantwoordelijkheid. De 
verantwoordelijkheid is verdeeld over de groep 

Priming Activeren van een kennisstructuur uit het 
geheugen door het aanbieden van een 
stimulus die met die kennisstructuur 
geassocieerd is. Zou volgens heel wat 
onderzoek het daaropvolgende gedrag 
beïnvloeden  

Neutrale prikkel Een prikkel die niet van nature een bepaalde 
reactie of respons uitlokt 

Onvoorwaardelijke prikkel   Een prikkel die van nature een bepaalde 
reactie of een respons uitlokt   

Voorwaardelijke respons De respons uitgelokt door een oorspronkelijk 
neutrale prikkel die door klassieke 
conditionering sterk is gaan lijken op de 
onvoorwaardelijke prikkel  

Onvoorwaardelijke respons Reactie uitgelokt door de onvoorwaardelijke 
prikkel  

Prikkelveralgemening  Nadat mensen leren reageren op een 
oorspronkelijk neutrale prikkel, gaan ze ook 
reageren op prikkels die op een of andere 
manier lijken op de oorspronkelijk neutrale 
prikkel  

Signaalleren  Een individu leert dat een neutrale prikkel 
gevolgd wordt door een betekenis volle 
gebeurtenis (onvoorwaardelijke prikkel) Het 
gaat dus om het leren voorspellen van 
belangrijke want betekenisvolle 
gebeurtenissen aan de hand van minder 
belangrijke want op zich neutrale 



gebeurtenissen. De Voorwaardelijke prikkel 
krijgt stimuluscontrole over de voorwaardelijke 
respons  

Operant gedrag  Gedragingen die niet automatisch of spontaan 
als reactie op een prikkel worden vertoond, 
maar om gedragingen die voorkomen uit het 
initiatief van de handelende persoon.  

Respondent gedrag Gedrag dat onder controle staat van 
voorafgaande onvoorwaardelijke/ 
voorwaardelijke prikkels  

Catharsis  Zuivering : zorgt ervoor dat een individu 
tijdelijk weinig of geen drang naar 
zelfvernietiging vertoont en ook weinig drang 
voelt naar vernietiging of beschadiging van 
anderen of zin om agressieve spellen te spelen, 
agressieve films te zien…  

Antecedente  aversieve prikkels  Asociaal omdat ze niet door een aanvallende 
soortgenoot worden gegenereerd, maar deel 
uitmaken van de gedragssituatie of omgeving. 
Er is bovendien geen contingentie tussen het 
gedrag van de geprikkelde mens of geprikkelde 
dier en het moment waarop de aversieve 
prikkeling begint of eindigt. 
Proefdieren/deelnemers kunnen geen enkele 
controle uitoefenen op de antecedente 
asociale aversieve stimulering zelf.  

Continguïteit  Samenhang in  tijd en ruimte  

Tegenconditionering  Als een voorwaardelijke prikkel herhaaldelijk 
wordt aangeboden met een onvoorwaardelijke 
prikkel die een respons uitlokt die incompatibel 
is met de voorwaardelijke respons, kan de 
voorwaardelijke prikkel stimuluscontrole 
verwerven op een nieuwe voorwaardelijke 
respons.  

Postaquisitie revaluatie  Betekenis van de onvoorwaardelijke prikkel 
gaat na het leerproces veranderen zonder dat 
de prikkel in zijn nieuwe betekenis samen 
optreedt met de voorwaardelijke prikkel. Als 
dan de voorwaardelijke prikkel optreedt, blijkt 
ook deze van betekenis veranderd te zijn.  

Stimulusdiscriminatie  Prikkels die lijken op de neutrale prikkel die 
een voorwaardelijke prikkel wordt, maar die 
zelf nooit samen met de onvoorwaardelijke 
prikkel worden aangeboden, na een 
beginperiode van prikkelveralgemening de 
voorwaardelijke respons niet meer uitlokken of 
zelfs een respons uitlokken die tegengesteld is 
aan de voorwaardelijke respons.  

Hogereordeconditionering Als een neutrale prikkel een voorwaardelijke 
prikkel is geworden, kan deze op termijn op 
zijn beurt als onvoorwaardelijke prikkel 



functioneren bij een nieuw 
conditioneringsproces  

Semantisch Betekenis gerelateerd  

Positieve versterker  Een aangename prikkel wordt aan de situatie 
toegevoegd  

Negatieve versterker  Een onaangename prikkel wordt aan de 
situatie ontnomen 

Discriminatieve prikkel (SD) Een prikkel die toelaat om een onderscheid te 
maken tussen situaties waarin een bepaalde 
versterking – of bestraffingcontingentie wel 
geldt  

S – delta  Een prikkel die aangeeft dat de contingentie 
tussen het gedrag en de verandering in die 
situatie niet geldt 

Primaire bekrachtigers / straffen   Sommige veranderingen in iemands situatie 
komen tegemoet aan of schenden een 
natuurlijke behoefte.  

Secundaire bekrachtigers / straffen Door klassieke conditionering kunnen ook 
oorspronkelijk neutrale prikkels de betekenis 
van een versterker of straf verwerven.  

Gedragsketen Opeenvolging van eenvoudige gedragingen die 
telkens maar kunnen worden vertoond als het 
logisch voorafgaande gedrag eerst is vertoond 

Boetseren of Shaping Eerst wordt het spontaan voorkomende gedrag 
dat het meest lijkt op het aan te leren gedrag 
bekrachtigd. Als het individu dit gedrag vaak is 
gaan vertonen, zal hij of zij daarbij af en toe 
spontaan gedrag vertonen dat nog meer lijkt 
op het aan te leren gedrag. Vanaf dat moment 
wordt alleen nog dit gedrag bekrachtigd.  

Causale attributie  Oorzakelijk toeschrijven  
=> gedrag van anderen beoordelen op grond 
van op grond van waargenomen motieven en 
bedoelingen  

Triggered displaced aggression  We spreken hiervan wanneer een lichte en op 
zichzelf geen agressie uitlokkende provocatie 
door het slachtoffer de verplaatste agressieve 
reactie naar aanleiding van de oorspronkelijke, 
ernstige provocatie faciliteert  

Primary appraisal  Drie processen of routes die agressie uitlokken:  
Toegankelijk maken van agressieve gedachten,  
Het opwekken of versterken van 
agressiegerelateerde affectieve toestanden, 
Door het verhogen van fysiologische arousal  

Secondary appraisal In deze fase beraadt de actor zich van de 
juistheid van zijn of haar interpretatie, de 
gevolgen van een agressieve reactie en de 
alternatieve manieren om met de situatie om 
te gaan.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 


