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INLEIDING  

1.WAT IS SOCIALE PSYCHOLOGIE?  

Algemeen geformuleerd is de sociale psychologie het deelgebied van de psychologie dat 

zich bezighoudt met sociale invloeden op individueel gedrag en met gedrag van individuen 

met, voor, over of tegen elkaar.  

Onder gedrag vallen zowel coverte als overte gedragingen:  

• Converte gedragingen = gedragingen die de handelende persoon zelf kan 

waarnemen, maar andere mensen niet. Hierbij horen denkprocessen, affectieve 

toestanden (gevoelens, stemmingen), motivaties en percepties van interne en 

externe toestanden.  

• Overte gedragingen = gedragingen die niet alleen de handelende persoon zelf maar 

ook anderen kunnen waarnemen.  

Sociale psychologie → Niet enkel gedrag beschrijven maar ook verklaren + gevolgen 

aangeven. Deze kunnen een sociale of niet-sociale aard hebben.  

Sociale psychologen zijn vooral in thema’s geïnteresseerd waar ofwel het bestudeerde 

gedrag zelf, ofwel de oorzaken en/of gevolgen van sociale aard zijn.  

Onderscheid tussen fundamentele en toegepaste sociale psychologie:  

• Fundamentele sociale psychologie = zoeken naar algemene principes van sociaal 

gedrag of van sociale invloeden op individueel gedrag. Zij doen ‘fundamenteel’ of 

‘theoriegericht’ onderzoek.  

• Toegepaste sociale psychologie = gebruiken de inzichten uit de fundamentele 

psychologie om maatschappelijke problemen of persoonlijke problemen van 

individuen te begrijpen en op te lossen, en ze onderzoeken of deze oplossingen het 

beoogde effect hebben zonder ongewenste neveneffecten op te leveren.  

Niet iedereen vindt dit onderscheid zinvol omdat soms het onderscheid niet kan gemaakt 

worden of omdat er in een onderzoek beide aspecten gebruikt wordt.  

Kurt Lewin (1890-1947): grote figuur uit de sociale psychologie. Hij was zowel een belangrijke 

theoreticus als een maatschappelijk geëngageerde onderzoeker. Zijn uitspraken ‘Niets is 

praktischer dan een goede theorie’ en ‘Geen actie zonder theorie, geen theorie zonder 

actie’ laten zien hoe innig verbonden fundamentele en toegepaste sociale psychologie 

volgens hem moesten zijn.  
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1.1 UITGANGSPUNT VAN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE  

1) Een uitgangspunt: (sociaal) gedrag wordt sterk beïnvloed door de (sociale en niet-

sociale) situatie waarin iemand zich hier-en-nu bevindt. 

→ Nadruk op situationele gedragsdeterminanten. 

→ Betekent niet dat er geen genetische, of meer algemeen biologische factoren zijn 

die (sociaal) gedrag mee bepalen volgens sociaal psychologen.  

2) Veel sociaal psychologen zijn daarnaast van mening dat experimenteel onderzoek 

bij uitstek geschikt is om causale1 relaties tussen vermeende oorzaken en gevolgen te 

toetsen. 

Bij sommige thema’s zijn experimenten praktisch onmogelijk of ethisch onwenselijk.  

→ Soms kiezen onderzoekers er bewust voor om gedrag in een ‘natuurlijke’ omgeving 

te observeren omdat dat voordelen biedt op vlak van de ecologische validiteit 

(veldexperiment).  

o Al sinds lang geleden zijn sociaal psychologen overtuigd van het nut van 

dieronderzoek om menselijk gedrag te begrijpen. In de 

gedragswetenschappen gebeuren dieproeven juist omdat de verschillen 

tussen mensen en dieren groot geacht worden. Als uit dierproeven blijkt dat 

bepaalde gedragsprincipes niet alleen bij mensen voorkomen, levert dat 

interessante informatie op over die gedragingen.  

o Vb.: er wordt een steekproef gedaan bij studenten psychologie en ze stellen 

vast dat ze een moeilijke taak sneller leren wanneer ze alleen zijn dan 

wanneer er iemand anders bij is. Daarna willen ze weten of dit een algemeen 

geldige bevinding is ten aanzien van leerprocessen bij ‘de mens’ en zo ja, wat 

ze precies betekent. Dus dan gaan ze dit onderzoek ook doen bij parkieten of 

kakkerlakken (heel verschillend van de mens). Hun leerproces wordt niet 

beïnvloed door een of andere menselijke cultuur of door de tijdsgeest. 

Wanneer ze dan de vaststelling maken dat ook zij sneller leren als ze alleen zijn 

dan in aanwezigheid van anderen, kan dit betekenen dat er geen cultureel 

bepaalde gedachteprocessen nodig zijn opdat dit verschijnsel zou optreden, 

maar ook dat de sociaal psycholoog door de verklaring ervan niet 

noodzakelijk moet denken aan concrete levensomstandigheden van 

studenten in een bepaalde geografische en sociale omgeving. 

→ Het kan natuurlijk dat dieren en mensen hetzelfde gedrag vertonen maar 

hiervoor andere oorzaken hebben. Belangrijk is echter dat het observeren van 

hetzelfde verschijnsel bij mensen en dieren onderzoekers leert dat het de 

moeite loont om naar een gemeenschappelijk mechanisme te zoeken.  

3) Ten slotte gaan sociaal psychologen ervan uit dat een enkel onderzoek vrij weinig 

kennis oplevert over gedrag. Een onderzoek krijgt vooral waarde door de rol die het 

speelt binnen de kennisopbouw of, door zijn samenhang met 1 of meerdere 

theorieën en met andere onderzoeken.  

o Om de waarde van de resultaten van onderzoek correct te beoordelen, is het 

ook nuttig te bekijken hoe ze zich verhouden tot die van ander onderzoek.  

(gaat het om bevindingen die 1 keer in specifieke omstandigheden zijn 

verkregen? Heeft ander onderzoek met dezelfde of gelijkaardige methode 

dezelfde resultaten opgeleverd? Etc) 

 
1 Causaal = oorzakelijk, een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een 

ander verschijnsel. 
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Wie dus wil leren denken als een sociaal psycholoog stelt zich dus niet tevreden met het 

kunnen beschrijven en uitleggen, en zelfs niet met het kunnen bedenken en uitvoeren, van 

‘leuke experimenten’. Hij of zij tracht te begrijpen welke rol die onderzoeken spelen in de 

opbouw van kennis oer sociaal gedrag. Hij of zij tracht ook zicht te krijgen op hoe een 

welbepaald resultaat zich verhoudt tot de resultaten van andere onderzoeken.  

1.2 DE RELATIE TUSSEN SOCIALE PSYCHOLOGIE EN MENSENKENNIS  

Maatschappij- en gedragswetenschappen kampen met specifiek probleem: ze bestuderen 

het gedrag van mensen en groepen van mensen, maar de resultaten van het onderzoek 

worden ook voorgesteld aan mensen. Iedereen in dit ‘publiek’ heeft ‘ervaring’ met het 

bestudeerde gedrag. De resultaten van sociaalpsychologisch onderzoek kunnen 

overeenkomen met wat mensen menen te weten, of ze kunnen ertegen ingaan.  

• Komen de resultaten overeen met wat de mensen op grond van hun ervaring en 

‘gezond verstand’ menen te weten, dan vinden ze het onderzoek nutteloos. Ze 

‘wisten’ het toch al.  

→ Een vergelijkbare reactie treed soms ook op als het onderzoek iets aan het licht 

brengt over een thema waarover mensen nooit eerder hebben nagedacht. Mensen 

hebben de neiging om te denken dat ze ‘het altijd al geweten hebben’ als ze menen 

te weten hoe iets afloopt. Deze hindsight bias doet zich vooral voor als het om een 

gedragsprincipe gaat waarvan mensen gemakkelijk voorbeelden herkennen uit hun 

eigen leven. Ze beseffen vaak niet dat ze ook voorbeelden van het 

tegenovergestelde zouden hebben herkend als ze daar naar hadden gezocht. 

• Gaan de onderzoeksresultaten daarentegen in tegen wat mensen op grond van hun 

eigen ‘ervaring’ en ‘gezond verstand’ menen te weten, dan concluderen mensen 

vaak niet dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Ze nemen vaak aan dat het 

onderzoek niet deugde dan.  

Hindsight bias = wijsheid achteraf; als je eenmaal iets weet, lijkt het vaak alsof je het altijd al 

wist. 

Af en toe komen er gevallen van onderzoeksfraude aan het licht, deze variëren: 

• Onderzoekers veranderen gegevens of vullen deze aan om ze beter bij hun 

hypothesen te doen passen  

• Onderzoekers zuigen hun hele verzameling van onderzoeksgegevens uit hun duim 

Niet per se frauduleus, maar ethisch wel betwistbaar:  

• Onderzoeken waarin deelnemers in extreme situaties worden gebracht die ze in het 

‘gewone leven’ zelden of nooit tegenkomen en waarin alles hen ertoe aanzet om 

gedragskeuzes te maken waar ze niet echt trots op kunnen zijn.  

→ Zulke gevallen maken het extra makkelijk om ‘storende’ onderzoeksresultaten af te 

doen met de bewering ‘dat zal ook wel frauduleus zijn’ of ‘de onderzoekers zullen dat 

wel hebben uitgelokt’. Mede daarom hebben de onderzoekers een morele 

verantwoordelijkheid.  
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Het onderscheid tussen de wetenschappelijke psychologie en de intuïtieve mensenkennis is 

niet dat wetenschappelijke inzichten ‘waar’ zijn, en op grond van ervaring gevormde 

inzichten ‘onwaar’. Beide kunnen ‘waar’ of ‘onwaar’ zijn.  

Het verschil tussen deze 2 ligt in de manier van kennisverwerving en in de kritische reflectie 

erop. Psychologen zijn niet tevreden met een ad hoc geformuleerde verklaring, maar willen 

die in daartoe opgezet onderzoek testen.  

1.3 DE ROL VAN WAARDEN IN DE SOCIALE PSYCHOLOGIE  

Waarden kunnen ook een rol spelen bij de studie van sociaal gedrag. In theorie zouden 

onderzoekers naar waardevrij onderzoek kunnen streven, maar dat achten de meesten een 

onmogelijk te bereiken doelstelling (omdat onderzoekers ook mensen zijn).  

• Als alternatief zouden onderzoekers hun waarden die mogelijk een invloed kunnen 

hebben op hun onderzoek, expliciet maken, zodat iedereen die zich een oordeel 

probeert te vormen over de betekenis deze kent en in zijn achterhoofd kan houden.  

o Probleem: veel onderzoekers maken hun waarden niet expliciet. Ofwel omdat 

ze zich niet bewust zijn van de invloed ervan op hun onderzoek ofwel omdat 

ze vrezen dat een bekendmaking ervan de indruk zou wekken dat ze 

bevoordeeld zijn.  

• Daarom is het dus voor iedereen die sociaalpsychologisch onderzoek bestudeert 

belangrijk om zich bewust te zijn van de manieren waarop waarden een rol kunnen 

spelen in de wetenschapsbeoefening.  

De individuele waarden van een onderzoeker bepalen mee welke thema’s hij/zij aansnijdt: 

• Solomon Asch (1907-1996): koos ervoor sociale beïnvloeding te bestuderen omdat hij 

overtuigd was van de menselijke vrijheid en autonomie.  

• John Darley (1938-2018) en Bibb Latané (1937-): bestudeerden (niet) helpen in 

noodsituaties omdat ze geschokt waren door mediaberichten over een moord 

waarbij veel getuigen niet ingrepen.  

De tijdsgeest en veranderingen daarin kunnen ook een invloed hebben op de onderzochte 

thema’s.  

Vb.: In de jaren ’70 was het ‘politiek correct’ om na te gaan hoe verschillen in opvoeding 

bijdroegen aan de levenswijzen en voorkeuren van mannen en vrouwen. Iemand die de rol 

van neurofysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen wilde onderzoeken, zou op 

grote afkeuring gebotst hebben. In de jaren ’90 daarentegen, werd het modieus om te 

veronderstellen dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen wat de biologische grondslag 

van hun gedrag betreft.  

→ Gevolg: veel onderzoekers concentreerden zich op die verschillen. Daarna is die slinger 

weer de andere kant op gegaan. 

Waarden bepalen ook mee welke termen psychologen gebruiken om gedag te beschrijven. 

Veel gedragingen kunnen op verschillende manieren geëtiketteerd worden, en deze 

etiketten zijn niet zonder gevolg (ze bepalen de keuze van andere verschijnselen waarmee 

het gedrag in verband gebracht wordt alsook de conclusies die getrokken worden).  
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Vb.: een student stelt tijdens een college al zingend een vraag: dit kan de etiketten ‘grappig’ 

en ‘creatief’ krijgen, maar ook ‘storend’ en ‘aandachttrekkerij’. Beide zullen een ander 

gevolg hebben. In het eerste geval kan onderzocht worden hoe dit een invloed heeft op de 

stemmingen van de leerlingen en proffen. In het tweede geval kan onderzocht worden hoe 

dit gedrag ontmoedigd kan worden.  

Sommige onderzoekers leiden adviezen af uit hun werk. Waarden bepalen dan mee welke 

adviezen ze uit hun conclusies afleiden. Het is echter belangrijk conclusies en aanbevelingen 

te onderscheiden van elkaar. Vaststellen dat mensen in omstandigheid A gedrag B vertonen 

en dat dit gedrag gevolg C heeft, is iets heel anders dan gedrag B goedkeuren of 

aanbevelen.  

Soms nemen mensen aan dat sociaal psychologen die een verschijnsel aan het licht 

brengen, daar meteen ethische of praktische implicaties aan verbinden. De sociale 

psychologie laat echter alleen zien welke gevolgen bepaalde al dan niet zelfgekozen 

levensomstandigheden hebben op specifiek omlijnde, meetbare dimensies van 

gedragingen. Het laat ook zien welke principes ons gedrag sturen en welke gevolgen sociale 

gedragingen hebben.  

Adviezen afleiden uit conclusies: adviezen (aanbevelen, dus waardegeladen) en conclusies 

(vaststellen wat echt is) moeten van elkaar onderscheiden zijn.  
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HOOFDSTUK 1: METHODES VAN SOCIAAL-

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK  

1.INLEIDING  

Methodes van gegevensverzameling: 

• Observatie  

• Zelfbeschrijving (interviews/vragenlijsten) 

• Experiment  

Methodes om verbanden te leggen tussen gegevens:  

• Correlationeel onderzoek  

• Experimenteel onderzoek  

2.OBSERVATIE  

Omstandigheden opzoeken en het observeren of het gedrag optreedt. 

• Rechtstreeks: gedrag zelf observeren  

• Fysieke of administratieve sporen (archiefmateriaal)  

Voordeel: ecologische validiteit is per definitie gegarandeerd. 

• Ecologische validiteit = de mate waarin onderzoek conclusies toelaat over het 

natuurlijk voorkomende gedrag van mensen in situaties in het ‘echte leven’ 

• Ethisch & praktisch: geen ingreep in de realiteit  

Nadeel:  

• Men is vaak vooral geïnteresseerd in gedragingen die zeldzaam zijn. 

• Moeilijk om conclusies te trekken over de oorzaken  

o Elk concreet gedrag verschilt op veel vlakken van ander gedrag. 

o Men zou veel observaties in allerlei omstandigheden nodig hebben om zinnige 

conclusies te trekken.  

• Niet-systematische variabiliteit  

• Vertekende invloed van verwachting  

3.ZELFBESCHRIJVINGEN  

Gebruikt onderzoek over… 

• Coverte gedragingen 

• Coverte gedragsmechanismen  

• Zeldzaam gedrag, zeldzame omstandigheid 

Voordelen: 

• Vragen stellen over eender wat  

• (relatief) weinig arbeidsintensief  

• Uitvoering uitbesteed- en automatiseerbaar 



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

13 

 

VOORBEELD: MORELE NORMEN EN KEUZES  

Welke waarden en normen koesteren mensen? Welke prioriteit daarbinnen?  

→ Allerlei waardenvragenlijsten. 

Vaststelling: centraal in menselijke interactie staat 

• Anderen geen schade berokkenen. 

• Anderen in nood helpen.  

BEPERKINGEN 

Trolley dilemma 

• Je bent in de wisselcentrale van de spoorweg  

• Je ziet een werkwagentje op het spoor dat op hol geslagen is  

• Als je niets doet, rolt het naar 5 spoorarbeiders en zullen ze alle 5 sterven 

• Als je de wissel omzet, rolt het wagentje naar een spoor met 1 arbeider op. In dit 

geval is er 1 dode en zijn er 5 gered.  

Footbridge dilemma  

• Je staat op een spoorwegbrug  

• Je ziet een werkwagentje op het spoor dat op hol geslagen is  

• Als je niets doet, rolt het naar 5 spoorarbeiders en zullen ze alle 5 sterven. 

• Als je iemand van de brug af duwt, blokkeert het wagentje en sterft er maar 1 

persoon i.p.v. 5 personen.  

In het eerste geval zullen de meeste mensen ervoor kiezen om de wissel om te zetten en 1 

persoon te doden i.p.v. 5 personen. In het tweede voorbeeld zullen de meesten niets doen 

en dus 5 personen laten doodgaan. Vreemd, want beide voorbeelden kopen op hetzelfde 

neer: 5 doden door ‘noodlot’ of 1 dode door jouw ingreep.  

Er zijn 3 validiteitsvoorwaarden voor een zelfbeschrijving van gedrag: 

1) Het gedrag of de reden waarom men het vertoond, moet de ondervraagde kunnen 

beschrijven. 

a. Weten wat we doen  

b. Weten waarom we het doen  

2) Hij of zij moet de gelegenheid krijgen  

3) Hij of zij moet het willen beschrijven  
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3.1 BEPERKINGEN VAN ZELFBESCHRIJVINGEN  

Wanneer is er niet voldaan aan de validiteitsvoorwaarden?  

1) Kunnen beschrijven. 

o Niet goed herinneren (geheugen) 

o Niet bewust (aandacht  

2) Gelegenheid  

o Als de vraagstelling niet genoeg ruimte biedt 

o Oplossing: “anders”, “namelijk”,… bij antwoordmogelijkheden  

▪ Probleem: sociale normen schrijven voor dat als iemand een vraag 

stelt, de ander zo goed mogelijk probeert te antwoorden.  

▪ Probleem: kost meer moeite om antwoord zelf te formuleren.  

3) Willen beschrijven  

o Zelfbeschrijvingen zijn op zichzelf een gedrag → invloed van verschillende 

gedragsdeterminanten  

▪ Instrumentele conditionering: zelfbeschrijvingen staan onder invloed 

van de gevolgen. 

▪ Sociaal wenselijke antwoorden (goedkeuring en waardering).  

▪ Gemakkelijkst aan te passen in functie van gevolgen uit verleden.  

ANDERE BEPERKINGEN  

Ecologische validiteit: 

• In hoeverre zijn de vragen relevant voor het ‘echte’ leven?  

o Hoe vaak al dilemma eigenbelang vs. Belang ander?  

• Ecologische niet-valide onderzoeken leiden tot… 

o Misleidende of irrelevante conclusies want mensen beantwoorden de meest 

onzinnige vragen met een zinnig antwoord. 

o E gaan op triviale vragen verschillend antwoord = vertekening antwoorden 

door subtiele kenmerken vraag. 

▪ Trolley dilemma: focus op andere aspecten van de situatie dan bij het 

footbridge dilemma. Trolley: vergelijking van 1 dode vs 5 dode 

centraal. Footbridge: het lijden van het geduwde slachtoffer centraal.  

Veronderstelling Probleem 

We weten wat we doen…  

… en waarom  

We willen dat meedelen  

Geheugen/aandacht 

Geheugen/aandacht  

Sociale wenselijkheid  

Ethiek:  

• Vragen staat niet altijd vrij… want vraag kan: 

o Herinneringen oproepen aan nare ervaring 

o Respondent confronteren met ‘kleine’ kanten  

o Valse herinneringen opwekken  

• Demo: opzettelijke keuze ‘ver van mijn bed’ situatie: 

o ‘Realistischere’ alternatieven bestaan.. 

o .. maar die durf/wil Vera niet in haar colleges gebruiken 
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Onderzoek van Feldman, Hall, Mobes, Evans, Hiscox, Navrady en Dalgleish (2012) 

Gaat over de keuzes die mensen maken als er conflict bestaat tussen het eigenbelang en 

het belang van iemand anders. 

• Eigenbelang: financieel  

• Belang van de ander: lichamelijke integriteit  

• Sociale norm: fysiek lijden verlichten of vermijden van de ander gaat voor het 

financieel voordeel van jezelf.  

Er is 1 echte deelnemer en 1 pseudodeelnemer (deelnemer korten we af naar dn, 

deelnemers naar dns, pseudodeelnemers(s) naar psdn(s)). 

→ De dn kreeg 20 pond en dan zou de psdn 20 schokken krijgen. De dn kan betalen om de 

pijn te verlichten: 

• Betaald niets: schok gaat zoals gepland  

• Betaald minder dan 1 pond: de schok wordt proportioneel lichter 

• Betaald 1 pond: geen schok 

Het bedrag dat de dns overhielden mochten ze mee naar huis nemen, vermenigvuldigd me 

teen factor van 1 tot 10. Dus als iemand geen geld afgaf kon die 20 tot 200 pond mee naar 

huis nemen, iemand die alles had afgegeven ging met lege handen naar huis.  

Nu stelden ze aan de deelnemers de vraag hoeveel ze dachten mee naar huis te nemen op 

het einde van het experiment. De onderzoekers doorliepen het experiment met de dns:  

• De dns zagen hoe de psdn werd vastgebonden en een voorbeeldschok toegediend 

kreeg.  

• Na de keuze kwamen er telkens korte videobeelden over hoe de persoon die de 

schok kreeg, hierop reageerde.  

• Het keuzescherm bleef langer staan, zodat ze hun beslissing echt op het scherm 

zagen staan. 

HYPOTHESE: mensen hebben veel over voor anderen en zouden het grootste deel van het 

bedrag afgeven om de ander zijn lijden te verzachten/weg te nemen.  

RESULTATEN: 

• Zelfbeschrijving:  

o De mensen zeiden nauwelijks iets voor zichzelf te houden  

o 9 op 10 beweerde alles af te geven.  

• Experiment:  

o De dns hielden gemiddeld meer dan de helft van het bedrag. 

o Geen enkele dn gaf alles af.  

• Discrepantie tussen wat mensen zeggen dat ze zouden doen en wat ze werkelijk 

doen.  
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Andere problemen van zelfbeschrijving:  

• De onderzoeker kan zeggen dat de deelnemer hem/haar moet vertrouwen, maar 

dat betekent niet dat de deelnemer dat doet.  

• Mensen kunnen foutieve denkbeelden hebben over de manier waarop 

zelfbeschrijvingen vertekend zijn en kunnen deze in verkeerde zin bijstellen (zich aan 

de sociale norm houden) 

o FeldmanHall et al. (2012)  

▪ Vroegen aan dns, of mensen die de beschreven keuzesituatie 

meemaakten, meer of minder zouden doneren dan mensen die de 

situatie beschreven kregen.  

▪ Bijna ¾ zei ‘in het echt’ nog meer te doneren 

3.2 HET NUT VAN ZELFBESCHRIJVING  

Zelfbeschrijving is niet altijd nutteloos: 

• Je kan hypothesen genereren en nagaan of deze kloppen. 

• Bestudeerd gedag is soms de zelfbeschrijving  

• Rol sociale wenselijkheid  

• Invloed sociale normen en geheugenproblemen door strategische vraagstelling te 

omzeilen.  

De problemen zijn minder groot als: 

• Mensen minder in hun geheugen moeten graven → meer kans op 

geheugenvertekening anders. 

• Gedrag waarover geen uitgesproken norm bestaat of gedrag waarover een sociale 

norm zegt dat men er eerlijk over moet zijn → door verandering in de vraagstelling 

waardoor de normen naar de achtergrond verdwijnen. 

o Event sampling = onderzoekers geven mensen een smartphone of bieper mee 

die hen op toevallige of vooraf bepaalde tijdstippen oproept om aan te 

geven wat ze aan het doen zijn en hoe leuk ze dat vinden.  

→ Vrij dure en praktisch soms moeilijk organiseerbare aanpak die de 

dagelijkse bezigheden van de dns regelmatig onderbreekt, zodat het heel 

wat inzet van de dns veronderstelt.  

o Day reconstruction method (Schwarz, Kahneman, et al. (2004))= hierbij krijgen 

mensen op een bepaalde dag de vraag om de vorige dag te beschrijven en 

bij elke activiteit aan te geven wanneer die begon en eindigde, en wat de 

activiteit inhield, waar de activiteit plaatsvond, wie de aanwezigen waren en 

hoe ze zich voelden (op schalen).  

→ Geen normen over hoe hard men moet genieten en met wie. 

Vrienden > familie > partner > kinderen > … > niemand  

• Uit vergelijkingen van gegevens uit globale zelfbeoordelingen, event sampling en de 

day reconstruction method blijkt dat de laatste 2 benaderingen vaak vergelijkbare 

resultaten opleveren, die afwijken van globale zelfbeoordelingen.  
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4.CORRELATIONEEL ONDERZOEK 

Werkwijze:  

• 2 of meerdere variabelen meten  

• Berekenen of ze samen variëren  

• Kans berekenen dat samenhang toevallig is  

Correlatiecoëfficiënt = duidt aan in welke mate 2 variabele positief of negatief 

samenhangen: 

• > 0 → Samenhang is positief  

• < 0 → Samenhang is negatief  

• = 0 → Geen verband 

Voordelen:  

• Gebruikt natuurlijke variatie (ethiek)  

• Correlaties tussen eender welke metingen (je kan ze soepel toepassen) 

Een correlatie zegt niets over een eventueel oorzakelijk verband → er is een samenhang 

tussen A en B maar niet hoe het tot stand is gekomen: 

• A invloed op B  

• B invloed op A 

• Invloed van een derde variabele C 

Significant = geen toeval.  

Onderzoek door Kogut (2011) 

Meer hulp aan wie ‘geen schuld heeft aan pech’?  

METHODE: Dns lazen een tekst over financiële problemen van aidspatiënten. Ze moesten 

hierna aangeven in hoeverre de patiënten zelf verantwoordelijk waren voor de besmetting 

(1-7). Achteraf werd gevraagd of ze geld wilden doneren voor medicijn (echte donatie, 

geen zelfbeschrijving).  

RESULTAAT: de correlatie was negatief: hoe meer men de patiënt verantwoordelijk achtte, 

hoe minder geld de dn gaf MAAR we weten niet of het een causale conclusie is.  

Mogelijke verklaringen:  

• Door een negatieve invloed van waargenomen verantwoordelijkheid op bereidheid 

om te doneren.  

• Door een negatieve invloed van geld geven op waargenomen verantwoordelijkheid. 

o Ik geef minder geld omdat ze zelf verantwoordelijk zijn.  

• Doordat de gemeten variabelen afhankelijke van een derde factor.  

o Ik doneer nooit geld aan een goed doel.  

Let op: niet meteen denken dat er causaliteit is.  

→ Valkuil = wanneer de causale samenhang intuïtief redelijk lijkt.  

→ Hoe dan toch iets te weten komen over causale verbanden?  

Longitudinaal of experimenteel onderzoek.  
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Longitudinaal onderzoek = patroon correlaties over tijd heen.  

5.HET EXPERIMENT  

Gegevens verzamelen waarvan de analyse uiteindelijke causale conclusies toelaat.  

A beïnvloedt / veroorzaakt B 

5.1 BASISREDENERING EN -TERMINOLOGIE BIJ EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

• Redenering:  

o Als A → B, dan variatie A → variatie B 

o Uit variatie B causaal effect van A af te leiden ALS andere variatiebronnen 

constant gehouden zijn.  

• A wordt gevarieerd = gemanipuleerd  

o A = Onafhankelijke Variabele (OV) (= de variabele die aangepast gaat 

worden, gemanipuleerd) 

o Niveaus van A = condities (= specifieke variaties van de OV, minstens 2) 

• B wordt gemeten:  

o  B = Afhankelijke Variabele (AV) (= de variabele waarop de onderzoeker de 

invloed nagaat) 

• Statische analyse: verschil condities significant? 

Hoe houdt je alles behalve A constant?  

• Zelfde of vergelijkbare onderzoeksruimte  

• Alle dns zo snel mogelijk na elkaar  

• Indien relevant: zelfde tijdstip van de dag  

• Alles wat niet tot manipulatie behoort constant houden 

Vb.: instructies ingeoefend, schriftelijk of opgenomen.   

Oorzakelijk causaal = als alle oorzaken constant zijn.  

Voordelen Kritiek 

We kunnen zinvolle conclusies trekken uit 

kleine steekproeven, omdat: 

• Andere invloeden constant worden 

gehouden (weinig foutenvariabiliteit) 

• Statische technieken (significatie 

toetsen) houden rekening met de 

steekproefgrootte: hoe kleiner de 

steekproef hoe groter het 

waargenomen verschil moet zijn om 

significant te zijn. 

• Onderzoeksvragen: heeft A invloed 

op B?  

Kunstmatige omstandigheden: onmogelijk 

om iets te zeggen over het ‘echte’ gedrag 

van mensen in ‘echte’ situaties. 

➔ Het mundane realism (alledaags 

realisme) is meestal laag  

➔ Voordeel: alle deelnemers zijn 

precies in dezelfde 

omstandigheden, dus veel 

speelruimte voor manipulaties  

Meet de invloed van de onafhankelijke 

variabele op het gedrag → gegevens 

steunen niet op zelfbeschrijving. 
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Belangrijk bij een experiment! → Experimental realism (experimenteel realisme) = de mate 

waarin een experimentele situatie zo meeslepend is dat mensen erin opgaan zodat ze zich 

spontaan gaan gedragen.  

→ A.d.h.v. moreel dilemma: ze moeten het wel als een moreel dilemma ervaren, het gevoel 

hebben dat ze belangrijke beslissingen moeten nemen en ze mogen zich niet bezighouden 

met wat de onderzoeker wil.  

5.2 MANIPULATIECHECKS EN PRETESTS 

Lokken de gecreëerde omstandigheden inderdaad het beoogde coverte gedrag uit?  

• Manipulatiechecks = metingen waarmee men controleert of de deelnemers in de 

diverse condities in de beoogde situatie terecht zijn gekomen of het beoogde 

gedrag hebben vertoond (is de beoogde variabele goed gemanipuleerd?) 

o Ook om vast te stellen of er geen andere variabele mee is gemanipuleerd 

(storende variabele) 

• Pretests (pilootstudies of vooronderzoek) = om na te gaan bij een steekproef van 

deelnemers die vergelijkbaar zijn met de deelnemers van het eigenlijke onderzoek of 

de manipulatie ‘werkt’.  

5.3 TUSSEN- EN BINNEN-PROEFPERSOONS-MANIPULATIES  

Individuele kenmerken moeten onder controle gehouden worden, hier zijn 2 benaderingen 

voor:  

1) Tussen-proefpersoons-manipulatie: we verdelen onze steekproef in subgroepen, elke 

subgroep stellen we bloot aan 1 conditie.  

o Dns op toevallige wijze toewijzen aan condities. 

▪ De indeling moet puur op toeval gebeuren: alle individuen zullen 

onder elkaar verschillen. Als je op louter toeval groepjes samenstelt, 

dan is de kans dat de ene groep sterker is dan de andere groep klein.  

▪ Tegenwoordig gebeuren die verdelingen allemaal met een computer 

systeem, anders is de verdeling niet toevallig genoeg.  

o Alle condities in dezelfde situatie, behalve A  

o Kans is klein dat condities systematisch verschillen maar geen garantie  

→ grote individuele verschillen in groepen → moeilijker effect aan te tonen 

o Voormetingen zinvol, als grote individuele verschillen vermoed worden terwijl 

binnen-proefpersoons-manipulatie onwenselijk lijkt.  
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2) Binnen-proefpersoons-manipulatie: van je steekproef dns ga je iedereen 

achtereenvolgens aan een conditie blootstellen, dan weet je zeker dat dezelfde 

groep in de diverse condities meedoet.  

o Verschillen kunnen niet liggen aan individuele kenmerken  

o Minder geschikt als 

▪ de diverse condities de OV zo opvallend maken dat de deelnemer de 

hypothese kan raden 

 Sociaal wenselijk antwoorden  

 Vraageffect = om de onderzoeker een gunst te doen gaan 

deelnemers zich gedragen naar wat het onderzoek volgens 

hen probeert te onderzoeken 

▪ bij de taken een volgorde-effect optreedt 

 Vermoeidheid, verveling of leereffecten 

 Oplossing: volgorde van condities contrabalanceren = 

systematisch variëren van een variabele die niet de OV is.   

o Beter geschikt als mensen sterk verschillen op een dimensie die naast OV ook 

van invloed is op de AV.  

▪ Vermindert de ‘power’ van een experiment = kans dat een werkelijk 

bestaand verschil tot uiting komt. 

• MAAR: houdt individuele verschillen constant en kan daarmee subtielere effecten 

van de OV aan het licht brengen.  

Manipulatie is essentieel om van een experiment te spreken → sommige beroemde 

‘experimenten’ zijn in werkelijkheid helemaal geen experimenten.  

DE KRACHT VAN HET EXPERIMENT  

Het experiment is 1 van de manieren om causale conclusies te trekken.  

→ je kan wel zien hoe dit en hoe dat maar niet hoe vaak het nu effectief voorkomt in de 

samenleving.  

Kleine steekproeven volstaan (vergeleken met de steekproeven die sommige andere 

gedrags- en maatschappijwetenschappen hanteren)  

• Dit komt omdat je alles constant houdt in je experiment behalve A en B 

→ In tegenstelling tot niet-experimenteel onderzoek (vragenlijst bv) (er kunnen dan 

allerlei factoren zijn die het beïnvloeden)  

• De statistische formules die we gebruiken bij de significantie van de verschillen 

houden rekening met de steekproefgrootte. Grotere steekproef: betere significantie.  

Gegevens steunen niet op zelfbeschrijving:  

• AV kan verbaal gedrag zijn.  

• Experiment kan over zelfbeschrijving gaan.  
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5.4 DE MACROSITUATIE ONDER CONTROLE HOUDEN  

Levenservaring waarmee deelnemers een onderzoeksessie binnenkomen, moet onder 

controle worden gehouden → er kunnen zich in de ‘buitenwereld’ gebeurtenissen voordoen 

die het onderzoek beïnvloeden. 

• Het experiment in een zo kort mogelijke tijd voltooien 

• Niet conditie na conditie ‘vullen’, maar tegelijkertijd  

o Afwisselend (tussen-persoons) 

o Volgorde over deelnemers te variëren (binnen-persoons) 

5.5 DE BEPERKINGEN VAN EXPERIMENTEN 

Nuttig om causale predicties te toetsen, maar niet om de frequentie van gedrag of 

gedragsdeterminanten in het dagelijks leven te bestuderen.  

→ Het geeft een antwoord op de vraag hoe vaak mensen deze situatie in het verleden al 

eens meegemaakt hebben.  

Soms moeilijk om te bedenken hoe een OV gemanipuleerd kan worden → creatieve 

onderzoeken kunnen praktische grenzen optrekken.  

Ethische redenen maken het soms onmogelijk of onwenselijk om een experiment te doen.  

→ Ook bij vragenlijst- en interviewstudies: persoonlijke of gevoelige zaken of confronteren met 

situaties.  

Vraageffecten = dns stellen hun gedrag af op wat ze denken dat onderzoeker wil vaststellen.  

→ Experimenteel realisme hoog = het moet in een situatie zijn waarin mensen zich kunnen 

vinden → vraageffecten spelen niet echt mee.  

→ AV niet laten opvallen → tussen-proefpersoons-manipulaties & niet op voorhand vertellen 

wat men onderzoekt. 

→ Vroeger: misleiden over wat het onderzoek gaat. 

Nu: beperkte informatie 

• Maar ze moeten de dns niet onnodig misleiden → hoe meer men op het verkeerde 

been wordt gezet, hoe achterdochtiger men is en hoe meer men zich actief afvraagt 

waar het experiment over gaat en hoe moeilijker het wordt om experimentele 

realistische situaties te creëren. 

• Achteraf wel voldoende inlichten waarover het onderzoek ging! 

Proefleidereffecten = de invloed die onderzoekers (on)opzettelijk hebben op het gedrag van 

hun deelnemers.  

→ Proefleider gedraagt zich anders naargelang de conditie.  

→ Oplossing: 

• Data laten verzamelen door iemand die de hypothese niet kent 

• Direct contact met dn beperken door schriftelijke of opgenomen instructies 

• Computergestuurde experimentele sessies 
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5.6 EXPERIMENTEN MET MEERDE OV EN AV 

Tussen- en/of binnen-proefpersoons-manipulaties. 

2 types effecten: 

• Hoofdeffect: aanwezig als blijkt (uit statische analyse) dat een OV een significant 

effect heeft over de condities van de andere onafhankelijke variabele(n) heen. 

→ OV effect over condities van andere OV 

• Interactie-effect: aanwezig als het effect van de ene OV qua optreden, sterkte en/of 

richting afhangt van de conditie van de andere OV.  

• Hoofd- en interactie- effecten zijn tegelijk mogelijk.  

EXPERIMENT MET MEERDERE AV 

• Vergelijking effecten op diverse metingen mogelijk  

• Gezamenlijke effecten detecteerbaar 

• Mediatie-analyse mogelijk: in het boek een experiment ‘een agressief spel spelen zal 

maken dat mensen zich onmiddellijk na het spelen agressiever gedragen tegenover 

de medemensen’. Effect op agressieve gevoelens of gedachten?   
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Experiment van Zagefja, Noor, Brown, de Moura eb Hopthrow (2011) 

Donatie afhankelijk van verantwoordelijkheid & zelfhulp?  

PREDICTIE: mensen geven meer noodhulp als ze de slachtoffers niet verantwoordelijk achten 

en als de slachtoffers zelf actief aan een oplossing werken. 

• Verhaal over Afrikaanse dorpen die door een rebellenleger verwoest waren. 

Onafhankelijke variabelen: 

o Indruk van verantwoordelijkheid 

▪ Betrokken in het conflict (hoog) 

▪ Buiten het conflict (laag) 

o De moeite die dorpelingen deden om hun situatie te verbeteren  

▪ Actief opgesteld om tijdelijke huisvesting te bouwen 

▪ Nog niet zelf gedaan  

• Afhankelijke variabelen:  

o Gerapporteerde bereidheid om geld te geven (aan de hand van 

puntenschaal) 

o Feitelijke donatie: 

▪ Iedereen had 3 pond op zak in 6 stukken van 50 pence om te doneren 

RESULTATEN: 

• Gerapporteerde bereidheid: 

o Hoofdeffect van waargenomen verantwoordelijkheid: niet verantwoordelijk → 

meer bereid om geld te geven.  

o Hoofdeffect van mate waarin slachtoffers zelfredzaam waren: actief 

opgesteld → meer bereid geld te geven.  

• Feitelijke donaties: 

o Hoofdeffect van waargenomen verantwoordelijkheid  

o Geen hoofdeffect van zelfredzaamheid  

o Interactie van waargenomen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

▪ Slachtoffers leken niet verantwoordelijk → meer donatie als ze zich 

actief opstelden 

▪ Slachtoffers leken wel verantwoordelijk → niet meer als ze zich actief 

opstelden  

➔ Het effect van zelfredzaamheid hing af van waargenomen verantwoordelijkheid. 

! Bekijk goed de indeling van de assen / statische grootheden op de grafiek 

Volgorde van meting bij meerde AV?  

• Cofounding van de aard van de meting en de volgorde ervan.  

• Als B weinig invloed had op C, maar C wel op B, dan kiest men best voor volgorde BC 

• Vaste volgorde kan ook nodig zijn voor experimenteel realisme te bevorderen of om 

invloed van sociale wenselijkheid te beperken. 

o Zagefka et.al (2011): dotatie maakt deel uit van echte liefdadigheidsactie en 

niet van een onderzoek → vooraf zeggen zou vertekening zorgen.  

• Vaste volgorde ook wenselijk om mediatie-analyse te kunnen doen = statische 

analyse van de mate waarin een bepaalde AV een rol speelt bij het tot stand komen 

van het effect van de OV op een andere AV (derde variabele = mediator) 
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VRAAG BIJ EXPERIMENT: ETHIEK  

• Je brengt dns in situatie → verantwoordelijk  

• Ongemak, risico’s… 

o Altijd  

▪ Afwegen tegen belang onderzoek  

▪ Vooraf uitleggen (informed consent) 

o Zoveel mogelijk 

▪ Voorzien, vermijden, compenseren  

▪ Eventueel opvang en bijstand  

• Hulpmiddel: toezicht ethische commissie 

o KU Leuven gedrags- en maatschappijwetenschappen: sociaal-

maatschappelijke ethische commissie.  

Experiment vs quasi-experiment  

• Experiment: tussen-persoons of binnen-persoons  

• Quasi-experiment: condities gevormd door natuurlijke groepen of condities-indeling 

op grond van meting 

MISVERSTANDEN OVER EXPERIMENTEN 

• Je hebt een voor- en na meting nodig: NIET WAAR.  

→ Je kan dit nodig hebben maar om een experiment te zijn moet er geen voormeting 

aanwezig zijn.  

• Je doet enkel een experiment als je bijna zeker bent dat je een bepaald effect gaat 

krijgen en je dit sterk geloofd op voorhand: NIET WAAR.  

→ Je experiment mag/kan puur exploratief zijn. Ik zou niet weten welk effect het heeft 

maar ik wil het wel onderzoeken.  

• Er mag maar 1 OV zijn: NIET WAAR  

• Controlegroep nodig & basislijn is dat niet: niet waar  

• Je gaat een correlatie na: niet waar  

→ Je gaat juist een stap verder, je gaat een causaal verband na 

• Er is minstens 1 OV en 1AV die je manipuleert en meent maar dat is niet genoeg!  

• Groepen vergelijken is ook niet genoeg  

• Iets manipuleren is niet genoeg.  

6.DE EMPIRISCHE CIRKEL  

De empirische cirkel = cyclus van het onderzoek.  

Inductiefase = het formuleren van een algemeen inzicht (theorie) op grond van specifieke 

bevindingen of verzameling bevindingen 

• Een theorie is nooit bewezen → hooguit valt te zeggen dat een theorie 

falsificatiepogingen heeft doorstaan → zodra er een observatie optreedt die tegen 

die bewering ingaat, is het duidelijk dat de bewering niet klopt. 

• Een goede theorie verklaart waarom bevindingen optreden en voorspelt welke 

bevindingen (nog) gedaan kunnen worden.  
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Deduceren = een theorie toetsen en een nieuwe hypothese eruit afleiden  

= voorspellingen formuleren over gedragingen die volgens de theorie geformuleerd zouden 

moeten worden  

→ Omstandigheden plannen  

Hypothesen concretiseren tot predicties. 

Treedt het verwachtte patroon op? → Theorie heeft falsificatiepoging doorstaan. 

Observatie die tegen theorie ingaat?  

• Theorie (of een deel ervan) gefalsifieerd door methodologische kritiek → opnieuw 

onderzoek doen op dezelfde theorie.  

• Kernmechanisme → geheel gefalsifieerd  

• Perifeer deel → minder breed toepasbaar of moet aangepast worden. 

Beter zou zijn: empirische spiraal want telkens als je de empirische cirkel doorloopt, leer je iets 

nieuws.  
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HOOFDSTUK 2: DE PSYCHOLOGISCHE BETEKENIS VAN 

MACHT EN ONMACHT  

Dagelijks taalgebruik: 

• Macht van persoon over gedrag of situatie van andere personen = sociale macht  

• We realiseren bepaalde soorten van macht niet tot we ze kwijt zijn.  

Ook belangrijk studieobject: 

• Macht van omgevingsfactoren over persoon  

• Macht van persoon over eigen (ook niet-sociale) omgeving en eigen gedrag 

= autosociale macht 

Sociale en autosociale macht zijn vaak met elkaar verweven in dagdagelijkse situaties. Ze 

vinden beide tegelijkertijd plaats. 

1.BEHEERSEN EN BEHEERST WORDEN: INSTRUMENTEEL LEREN  

Instrumenteel gedrag = gedrag dat mensen en dieren vertonen waarmee ze invloed 

uitoefenen op gebeurtenissen in hun interne of externe omgeving, en dat gedrag niet 

automatisch als een reactie op een voorafgaande prikkel vertonen.  

→ Operant gedrag  

Mensen/dieren zijn in staat om het verband waar te nemen tussen hun gedrag en de 

veroorzaakte verandering in de situatie en om hun toekomstig gedrag daarop af te stemmen 

→ Instrumentele/operante conditionering / instrumenteel/operant leren 

Niet-operant = spontaan gedrag, of je het nu wilt of niet.  

Kern instrumenteel leren: 

• Bij bepaalde gedragingen kunnen gedragsuitkomsten appetitief of aversief zijn. 

• Invloed op toekomstig gedrag  

o Appetitief gevolg: gedrag neemt toe → sneller, intenser, vaker 

o Aversief gevolg: gedrag neemt af → trager, minder intens, minder vaak 

• Het individu leert de relatie tussen concreet operant gedrag – ‘gevolgen’ en dat de 

omgeving controleerbaar is → steeds beter macht uitoefenen.  

1.1  SOORTEN VERSTERKERS EN STRAFFEN 

 

 Positief (iets komt erbij) Negatief (iets gaat eraf) 

Versterker Appetitieve prikker treedt op Aversieve prikkel verdwijnt 

Straf Aversieve prikkel treedt op Appetitieve prikkel verdwijnt  
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1.2 DE ROL VAN CONTINGENTIE EN CONTIGUÏTEIT  

Contingentie = logische samenhang tussen het gedrag en de versterker/straf. 

Versterker / straf contingent met gedrag = de kans dat deze versterker/straf optreedt is groter 

wanneer de handelende persoon het gedrag vertoont dan wanneer die het gedrag niet 

vertoont.  

Perfecte contingentie (continu schema) = operant gedrag wordt altijd gevolgd door 

versterker/straf + versterker/Straf treedt nooit op zonder gedrag. 

• Instrumenteel leren gaat heel snel, maar er is ook snelle uitdoving! 

Niet-perfecte contingentie (partieel schema) = gedrag wordt niet altijd gevolgd door 

versterker/straf of versterker/straf treedt soms op zonder gedrag. 

• Instrumenteel leren verloopt traag, er is ook een trage uitdoving! 

Geen contingentie: individu leer niets en zal dus ook zijn gedrag niet veranderen.  

→ 2 uitzonderingen:  

1) Als een handelend persoon per toeval een onbestaande contingentie waarneemt / 

onbewust waarneemt zal het gedrag veranderen in functie van de waargenomen 

bestraffing / versterking.  

2) Als het ontbreken van contingentie tussen gedrag en veranderingen in de 

omstandigheden de handelende persoon opvalt, leert de persoon dat hij machteloos 

staat tegenover de eigen situatie.  

MANIER WAAROP MENSEN CONTINGENTIES KUNNEN WAARNEMEN  

• Gedragsveranderingen weerspiegelen onder invloed ervan propositioneel leren  

(= iets leren door het meegedeeld te krijgen). 

• Algemeen geval: instrumentele conditionering brengt meer gedragsverandering 

teweeg dan propositioneel leren.  

MAAR: voorgespiegelde gevolgen en foutief waargenomen contingenties kunnen 

ook van invloed zijn op gedrag.  

• Waargenomen / meegedeelde contingenties hebben invloed op gedrag. 

BELANG CONTIGUÏTEIT TUSSEN GEDRAG EN DE VERANDERING IN DE SITUATIE  

Contiguïteit = samenhang in tijd en ruimte (hoe dicht ze op elkaar volgen): er komt een 

gevolg als je een bepaald gedrag wel/niet vertoont. 

• Veranderingen die sneller op een operant volgen, hebben meer invloed op gedrag 

dan uitgestelde veranderingen.  

• Wanneer hetzelfde gedrag versterkers en straffen met zich meebrengen zullen de 

eerstvolgende gevolgen een disproportioneel sterke invloed hebben. 

• Effect temporele contiguïteit: mensen blijven gedrag vertonen dat snel banale 

versterkers oplevert maar op lange termijn ook zware straffen. Vb.: roken 

➔ Moeilijk te bewegen tot gedragingen die onmiddellijke banale straffen opleveren, 

maar op lange termijn wel grotere beloningen. Vb.: goed studeren 

 



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

28 

 

ROL VAN CONTIGUÏTEIT BIJ PERCEPTIE CONTINGENTIE  

• Makkelijker om logisch verband tussen gedrag en verandering in een situatie waar te 

nemen als verandering snel op gedrag volgt  dan als het pas na enige tijd optreedt. 

• Heeft niet enkel te maken met tijdsverloop, maar ook door niet duidelijk waarnemen 

van contingentie door handelend persoon.  

PRINCIPES VAN INSTRUMENTELE CONDITIONERING (SPECIALE AANDACHT VOOR 

CONTINGENTIE EN CONTIGUÏTEIT)  

Strategisch ingezet in commerciële toepassingen. Vb.: gespreide betalingen van grote 

zaken, bij aankoop een gratis gadget erbij..  

1.3 VERSTERKERS VS. STRAFFEN?  

Versterkers en straffen beïnvloeden het gedrag, maar het effect van straffen is minder dan 

dat van versterkers.  

OORZAKEN EFFECT VAN STRAFFEN MINDER STERK DAN VAN VERSTERKERS  

Versterkers bevatten meer info dan straffen: 

• Bij versterkt gedrag weet persoon dat dit wenselijke uitkomsten oplevert, bij straf weet 

hij nog niet wat hij moet doen om wenselijk uitkomst te bekomen.  

• Zolang er 2 alternatieven zijn, treedt dit probleem niet op; bestraffen en belonen van 

gedrag zijn equivalent. 

Straffen en versterkers brengen emotionele reacties met zich mee die leerproces van 

handelend persoon kunnen verstoren: 

• Negatieve reacties zijn intenser dan positieve → meer aandacht  

• Emotionele reacties geven aanleiding tot expressief gedrag 

• Expressie van negatieve emoties wordt door omgeving vaak als problematisch 

gedrag gezien → leidt tot nieuwe straffen van omgeving.  

➔ Bij sociale straffen beperkingen:  

o Kunnen verhouding tussen de straffer en de bestrafte verstoren.  

o Individu kan straf niet enkel opvatten als afkeuring van zijn gedrag maar ook 

als afkeuring van persoon zelf. 

o Sociale versterkers volgen vaker op gedrag dan sociale straffen; mensen zijn 

vaak terughoudend met straffen → straffen worden uitgesteld + vertonen 

minder contingentie met gedrag met de versterkers. 

Bij sociale straffen wordt wat door de straffer als ‘straf’ gezien wordt niet altijd ook als ‘straf’ 

gezien door de bestrafte: aandacht (negatieve) is voor sommigen ook een versterker.  

STRAFFEN WERKEN BIJ WETTEN EN NORMEN BETER D AN VERSTERKERS 

Sociale straf = impliceert dat er over gedrag een injunctieve / prescriptieve norm bestaat  

→ dwingende context. 

Sociale beloning = gedrag wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht 

→ als gedrag verplicht was, was er geen reden tot belonen.  
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Experiment Mulder (2008) 

METHODE:  

• Elke deelnemer krijgt 10 euro van de onderzoeker.  

• Beslissingstaak: in groepjes van 4 geld samenleggen in pot  

• Elke euro wordt met 1,5 vermenigvuldigt  

• Bedrag over groepsleden verdelen  

• Als iedereen meer in de gezamenlijke pot stopt krijgt iedereen meer geld 

→ Individu kan winst maken door zelf minder in de pot te stoppen.  

Er is dus een spanning tussen het collectieve en het individuele belang. 

Condities:  

• Verteld dat leden die weinig bijdroegen, bestraft werden  

• Verteld dat leden die veel bijdroegen, beloond werden  

• Controlegroep: niets over belonen/straffen verteld 

• De onderzoeker had alle deelnemers verteld dat in dit geval belonen en straffen niet 

mogelijk gemaakt zou worden.  

AV = hoeveel deelnemer zou bijdragen (0-10) 

Erna beoordeling in hoeverre ze het hun morele plicht vonden om bij te dragen (12 stellingen 

met 7-puntsschaal) → Gemiddelde = score.  

Aangeven op welke gronden ze over hun bijdrage beslist hadden (4 stellingen op 7-punts- 

schaal) → Gemiddelde = uiteindelijke score.  

RESULTATEN:  

Bij subtiele herinnering bestraffen:  

• Meer in de pot  

• Gaven aan meer te hebben gekeken naar collectief belang  

• Vonden dat bijdraegn een grotere morele betekenis had  

Bij subtiele herinnering belonen: 

• Geen effect op gedrag, mate van collectief belang of morele betekenis.  

Mediatieanalyse: het effect van de gedachte aan een straf op de bijdragen gemedieerd 

werd door zelf gerapporteerde morele betekenis en collectivistische motieven.  

CONCLUSIE: de gedachte aan straf doet mensen zeggen dat hun gedrag een groter moreel 

belang heeft en dat ze meer hooggestemde morele normen wensen te hanteren.  
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1.4 STRATEGISCH LEREN EN AFLEREN?  

Door instrumentele conditionering kan er verandering optreden in iemands gedrag die zijn 

persoonlijke situatie prettiger kunnen maken.  

Principes van instrumentele conditionering kunnen worden aangewend om problematisch 

gedrag te doen verminderen of gedragingen te doen toenemen die in een natuurlijke 

omgeving niet ‘vanzelf’ voorkomen.  

STRATEGISCHE TOEPASSINGEN VAN INSTRUMENTELE -LEERPRINCIPES  

Versterking- en bestraffingcontingentie veranderen door straffen voor gewenst gedrag of 

versterkers voor ongewenst gedrag te verwijderen.  

Uitdoving = wanneer individu waarneemt dan contingentie tussen gedrag en versterker/straf 

niet meer geldt, gaat hij het gedrag weer meer of respectievelijk minder vertonen.  

Dit treedt niet altijd even snel op: 

• Bij perfecte contingentie / perfecte samenhang zal wel wegvallen, snel opvallen en 

keert gedrag snel terug naar uitgangswaarde. 

Vb.: het gaat je al snel opvallen dat 40 uur studeren per week helpt om te slagen.  

• Bij geen perfecte contingentie valt het minder op en blijft gedrag langere tijd op het 

tot stand gebrachte niveau optreden + je gaat al snel in de gaten hebben dat het 

niet opgaat → je gaat vervallen/gedrag neemt af. 

UITDOVING VAN GEDRAGINGEN  

Succesvol instrumenteel leerproces → leraar stopt met geven straffen/versterkers → resultaat 

blijkt niet blijvend te zijn. 

• Gedrag net zo lang bestraffen/versterken dat het wel/niet vertonen ervan een 

gewoonte wordt of eigen versterkers met zich meebrengt. 

STRAFFEN/BELONINGEN DIE INTRINSIEK VERBONDEN ZIJN MET GEDRAG  

➔ Zijn niet meer te veranderen MAAR wel nog ingrepen mogelijk: 

• Versterkers toevoegen aan te bevorderen gedrag. 

• Straffen toevoegen en versterkers wegnemen bij concurrerend gedrag. 

VERSTERKINGSCONTINGENTIE  

Problematisch gedrag moeilijk te veranderen → alternatief gedrag versterken, waardoor dat 

toeneemt en er minder tijd overblijft voor het probleemgedrag.  

1.5 BEPERKINGEN EN VALKUILEN: DISCRIMINATIEVE PRIKKELS, S -DELTA’S, EN DE 

BELOON- EN BESTRAFBAARHEID VAN GEDRAG  

Discriminatieve prikkel (SD): prikkel die signaleert dat in een bepaalde situatie bepaalde 

versterking- of bestraffingcontingentie geldt (vertelt wanneer je macht hebt). 

S-Delta: prikkel die aangeeft dat contingentie tussen gedrag en verandering niet geldt 

(voorspelt geen samenhang tussen gedrag en gevolgen). 
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OPTREDEN VAN ONBEDOELDE SD’S EN S -DELTA’S  

Valkuil bij toepassingen van instrumentele leerprincipes in organisaties en samenlevingen. 

→ Beoogde gedrag wordt niet in algemeen bevorderd, maar enkel in bepaalde 

omstandigheden.  

BEPERKING SOCIALE STRAFFEN EN VERSTERKERS 

➔ Kunnen alleen rechtstreeks op overt gedag aangrijpen. 

• Overte gedragingen vaak bestraft/beloond omdat ze waarneembare epifenomenen 

van coverte gedragingen worden geacht.  

→ Bedoeling covert gedrag te doen toe- of afnemen. 

• Effectiviteit van leerproces valt/staat dan met de geldigheid van aanname dat overt 

gedrag, covert gedrag weerspiegelt. 

• Wanneer overte prestatie ook op andere manier dan door beoogde covert gedrag 

bereikt kan worden, wordt dit laatste niet beïnvloed.  

• Een goed resultaat is niet altijd het resultaat van overt gedrag → kan ook van covert 

gedrag zijn, zoals bv.: geluk, aanleg…  

➔ Inherent aan alle evaluatiemethoden  

• Evaluatie afhankelijk van prestatie is niet altijd de beste. 

GROEIENDE CONSENSUS  

Mensen kunnen zich even goed inspannen voor iets om beloningen te krijgen/ straffen te 

vermijden (extrinsieke motivatie) als voor zich voor iets in te spannen dat ze leuk vinden 

(intrinsieke motivatie). 

Beloningssysteem doet vergeten dat mensen ooit genoten hebben om dit gedrag uit zichzelf 

uit te voeren. 

2.MACHT ALS MIDDEL EN DOEL-OP-ZICH: EEN LASTIG TE ONDERZOEKEN KWESTIE  

De vraag of macht belangrijk is voor mensen lijkt, gegeven deze overweging, overbodig. Dat 

(sociale en autosociale) macht als middel-tot-iets waardevol is in die zin dat het bijdraagt tot 

iemands levensvreugde lijkt immers evident. Wel boeiend is de vraag of macht-op-zichzelf 

ook waardevol is.  

De vragen of macht een primaire versterker is en of de ervaring van onmacht een straf is, 

lijken 2 kanten van dezelfde medaille. In werkelijkheid zijn het 2 vragen die elk een antwoord 

vereisen. De psychologische betekenis van gebeurtenissen en van hun schijnbaar 

tegenovergestelde is immers niet altijd symmetrisch. Zo is het mogelijk dat iets voor plezier 

zorgt, maar dat de afwezigheid of zelfs het tegenovergestelde ervan geen lijden 

veroorzaakt, of dat iets ongenoegen veroorzaakt, maar dat de afwezigheid of zelfs het 

omgekeerde ervan een plezier oplevert. 

Vb.: als een professor zonder verwittigen niet opdaagt voor een college is de kans groot dat 

de studenten ontevreden zijn (voor niets naar daar gekomen), maar dat betekent niet dat ze 

blij zouden zijn als de professor wel opdaagt (want dat is normaal).  
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Ook in de economie is deze asymmetrie bekend; daar neemt ze de vorm aan van het 

onderscheid tussen satisfiers en dissatisfiers. 

• Satisfiers = kenmerken van producten en diensten die consumenten tevreden maken 

als ze aanwezig zijn, maar niet gemist worden als ze ontbreken. 

• Dissatisfiers = kenmerken van producten en diensten die consumenten ontevreden 

maken, maar waarvan de afwezigheid niet tot tevredenheid leidt.  

2.1 “IK DOE HET NIET VOOR DE MACHT”  

Je kan mensen vragen of ze van macht houden in vragenlijsten of interviews. Maar in onze 

cultuur bestaat er een sociale norm TEGEN het streven naar macht (of het genieten ervan). 

Iemand die beweert de samenleving te verbeteren of het levensgeluk van anderen te willen 

bevorderen kan doorgaans op instemming rekenen, zelfs als hij of zij het daarvoor nodig acht 

macht te verwerven – in tegenstelling tot iemand die het ‘gewoon prettig vindt om het voor 

het zeggen te hebben’. 

Weinig mensen zullen openlijk meedelen dat het leuk is om autosociale macht te hebben. 

Dat komt omdat ze dag in dag uit zoveel en zo vaak macht uitoefenen dat ze niet eens 

beseffen wat het voor hen betekent.  

Vb.: studenten kiezen ’s morgens wat ze aantrekken, of en waarmee ze ontbijten, of ze naar 

college gaan… → ze beseffen niet hoe belangrijk macht voor hen is – zodat ze dat niet 

kunnen meedelen als hen ernaar wordt gevraagd. 

Onderzoekers die zelfbeschrijvingen hanteren als metingen van wat ‘mensen drijft’ zouden 

daardoor tot de conclusie komen dat sociale macht voor de meeste mensen geen waarde 

heeft, tenzij als middel om iets anders te bereiken.  

Okimoto en Bescoli (2010)  

METHODE:  

• De dns kregen autobiografische info te lezen op de websites van 2 politici.  

• Informatie was zorgvuldig ontwikkeld om perfect gelijkwaardig te zijn. 

• Ene website was van een man en de andere van een vrouw  

• De dns moesten beoordelen in welke mate de politici ‘een duidelijk verlangen naar 

macht en status’ vertoonden (schaal van 1-7) 

• Daarnaast gaven ze aan hoe groot de kans was dat ze op hen zouden stemmen.  

RESULTATEN: 

• Enkel verband ten aanzien van de vrouw.  

o Naarmate de dns haar een stere machtshonger toeschreven, waren ze 

minder bereid op haar te stemmen.  

• Ten aanzien van de man was er geen verband tussen machtshonger en bereidheid 

om op hem te stemmen.  

CONCLUSIE: lijken te streven naar macht werd een vrouw kwalijker genomen dan een man.  
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Okimoto en Bescoli (2010) studie 2 

METHODE: 

• De dns zien altijd 1 profiel: van de man OF van de vrouw.  

• Naast het geslacht werd ook het profiel gemanipuleerd. 

o De autobiografische informatie op de websites refereerde aan ‘machtswil’, 

‘ambitie’ en het nastreven van invloed.  

• Dns gaven aan op schaal 1-7 hoeverre ze op de politicus zouden stemmen en wat ze 

op basis van de info van hem/haar vonden.  

• De onderzoekers waren geïnteresseerd in een emotionele reactie de geassocieerd is 

met waargenomen normoverschrijdingen, nl. morele verontwaardiging.  

o Om die te meten lieten ze de dns op een schaal 1-7 aangeven in hoeverre de 

autobiografische informatie bij hen minachting, woede en afkeer oproep.  

RESULTATEN: 

Grafieken 2 (morele verontwaardiging) en 3 (stembereidheid).  

• In alle condities waren de gemiddelde 

scores voor morele verontwaardiging laag.  

• Belangrijk is echter dat het voor de 

mannelijke politicus niet uitmaakte of hij 

vermeldde dat hij naar macht streefde. 

• Als een vrouwelijke politicus vermeldde dat 

ze naar macht streefde, mocht ze op meer 

morele verontwaardiging rekenen dan als 

ze daarover zweeg.  

• Bij mannelijke politicus verhoogde het feit 

dat hij zei dat hij naar macht streefde de 

mate waarin dns zeiden dat ze op hem 

wilde stemmen.  

o Bij een vrouwelijke politicus 

verlaagde dezelfde vermelding de 

gerapporteerde bereidheid om op 

haar te stemmen (verschillen niet groot, maar de interactie van gender en 

zelfverklaard machtsstreven was wel significant)  
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2.2 KEUZES, GEDRAGSVERANDERINGEN EN EXPRESSIEF GEDRAG 

Je kan dns voor keuzesituaties plaatsen waarbij 1 optie een sterkere machtservaring oplevert 

dan de andere. Uit dergelijk onderzoek valt iets te leren over de relatieve voorkeur voor 

macht vs. onmacht, maar niet over de vraag of macht positief gewaardeerd wordt en 

onmacht negatief.  

Uit onderzoek over instrumentele conditionering is bekend dat gedrag gevolgd door 

aangename uitkomsten toeneemt, en dat gedrag gevolgd door onaangename uitkomsten 

afneemt. Hieruit valt te onderzoeken of macht prettig of onmacht onprettig is door 

gedragingen te laten volgen door ervaringen van macht of onmacht.  

Een onderzoeker kan ook verbaal en niet-verbaal emotie-expressief gedrag bestuderen en 

daaruit afleiden welke emotie dns ervaren (apparatuur). 

Weten of iemand een voorkeur heeft voor of geniet van macht of lijdt onder onmacht, zegt 

nog niets over de invloed van macht of onmacht op andere gedragingen dan de 

subjectieve beleving van genot of lijden. We moeten het gedrag gaan bestuderen.  

2.3 DE RELEVANTIE VAN ONDERZOEK BIJ (ZEER) JONGE KINDEREN  

Onderzoek over de betekenis van macht bij volwassenen kan aantonen dat macht een 

versterker is en onmacht een straf, maar kan geen antwoord geven op de vraag of het een 

primaire of secundaire versterker of straf betreft.  

De vraag of macht een primaire versterker en onmacht een primaire straf is, kan alleen 

worden beantwoord door na te gaan of macht en onmacht ook betekenis hebben bij 

individuen bij wie ze onmogelijk op grond van eerdere leerprocessen een waarde hebben 

gekregen = baby’s of zeer jonge kinderen.   
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3.HET FIJNE VAN MACHT  

3.1 EEN AANGEBOREN VOORKEUR VOOR MACHT?  

Onderzoek Singh (1970, studie 4) 

METHODE:  

• Kinderen voor een apparaat dat knikkers verschaft plaatsen  

• Machtconditie: 1 kant van het apparaat 10x op de hendel drukken voor 1 knikker. 

• Onmachtconditie: af en toe vanzelf een knikker laten uitrollen  

• Evenveel knikkers in beide condities 

• Kind mag zelf kiezen welke kant hij neemt en zo vaak als hij wilt afwisselen  

RESULTATEN: 

• Gemiddeld 63% koos machtconditie bij de sessie van dag 1  

• Gemiddeld 70% koos machtconditie bij de sessie van dag 2 

Kinderen werken liever voor een beloning dan die in de schoot geworpen te krijgen  

→ Macht hebben > Geen macht hebben  

 

Onderzoek SIngh (1970, studie 3) 

METHODE:  

• Ratten kiezen tussen 2 kooien: 1 met voedsel door op de hendel te drukken 

(machtconditie) en 1 waar ze vanzelf voedsel krijgen (onmachtconditie) 

• Per tijdseenheid krijgen ratten meer voedsel in onmachtconditie dan in de 

machtconditie (12,5% meer, 25% meer, 50% meer) 

RESULTATEN:  

• Ratten moesten in onmachtconditie 50% meer eten krijgen dan in machtconditie om 

naar de gratis eten kooi te gaan in de onmachtconditie.  

• Bij 12%-25% meer eten in de gratis kooi, bleven ze in de werkkooi 

Ook ratten hebben dus liever macht over hun eten.  

 

Onderzoek Voss en Homzie (1970) 

Meting van voorkeur tussen gradaties van macht  

METHODE:  

• 15 hongerige ratten 

• Kooi met 2 paden die naar suikeroplossing leiden 

• Een recht pad en een opgesplitst pad 

RESULTATEN:  

59% kiest voor het gesplitst pad → Keuzevrijheid = macht. 
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3.2 MACHTSGENOEGEN  

Weten dat mensen en dieren een voorkeur vertonen voor macht boven onmacht, betekent 

nog niet dat de ervaring van macht aangenaam is.  

Is macht of keuzevrijheid op zich prettig? Of de mate dat het genot van het kiezen 

geassocieerd wordt met gebeurtenissen/objecten die samenhangen met die keuze?  

Onderzoek Leotti en Delgado (2011) 

METHODE: 

• Deelnemer voor pc-scherm waarop 2 knoppen verschijnen.  

• Deelnemer klikt op knop → krijgt te horen of hij 0; 50 of 100 punten heeft gewonnen 

(knop houdt geen verband met aantal punten)  

• Keuzevrijheid-conditie: deelnemer kiest zelf de knop 

• Geen-keuzevrijheid-conditie: knop licht op  

→ bepaald symbool representeert welke conditie  

• Verschillende symbolen kondigen proefbeurten aan  

• Na taak worden symbolen opnieuw gepresenteerd: deelnemer beoordeelt symbool 

op aantrekkelijkheid (1-5) 

RESULTATEN:  

• Symbool uit geen-keuzevrijheid-conditie werd neutraal beoordeeld.  

• Symbool uit keuzevrijheid-conditie werd positief beoordeeld.  

 

➔ Een prikkel die samengaat met een ervaring van keuzevrijheid maakt die prikkel 

aantrekkelijker.  

Hoe weten we of de beoordeelde aantrekkelijkheid van de prikkels niet beïnvloed werd door 

een of andere sociale norm?  

De deelnemers deden aankliktaak met hun hoofd in de fMRI-scanner. 

• Gemeten activiteiten in 3 hersenregio’s die actief zijn bij prettige ervaringen 

(middenhersenen, oribitofrontale cortex, ventrale striata) 

• Bij laatste 2 delen significant meer activiteit bij zien van keuzevrijheid symbool.  

Op niveau van fysiologische activiteit ook gemeten dat dns meer genoten van keuze-

symbool dan niet-keuze symbool.  

CONCLUSIE:  keuzevrijheid geeft een aangenaam gevoel, dat kan geassocieerd worden met 

aanvankelijk neutrale prikkels.  

Keuzevrijheid kan toelaten dat iemand kiest voor wat hij/zij het liefste wil. Willen mensen hun 

gemaakte en onomkeerbare keuzes doen stroken met de aantrekkelijke kantjes en het niet-

gekozen item met onaantrekkelijke kantjes?  
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Onderzoek Watson en Ramey (1972) 

METHODE: 

• Baby’s van 2 maanden: tijdens periode van 2 weken, elke dag 10 minuten in 

vertrouwde omgeving geobserveerd. 

• OV: beweging van mobiel boven wieg  

o Figuren bewogen 1 seconde als baby hoofd bewoog  

o Figuren bewogen onafhankelijk van hoofdbeweging baby 

o Figuren bewogen helemaal niet  

• AV: hoe vaak baby’s hoofd bewoog  

RESULTATEN: hoofdbeweging baby met machtconditie neemt toe. 

CONCLUSIE: 

• Baby’s in machtconditie waren in staat om contingentie tussen hun gedrag en 

beweging van het mobiel waar te nemen. 

• Baby’s die macht ervoeren, functioneerden als een versterker.  

 

➔ Macht is een primaire versterker.  

Leotti, Iyengar en Ochsner (2010): streven naar macht heeft mogelijke overlevingswaarde  

→ wie geneigd is de omgeving te bewerken, krijgt vaker datgene wat nodig is, en vermijdt 

beter wat schadelijk is, dan iemand die alles maar laat gebeuren.  

3.3 MACHT ALS BESCHERMER TEGEN GEVOLGEN VAN AVERSIEVE PRIKKELS  

Subjectieve macht: 

• Weten dat je macht zou kunnen uitoefenen (zonder te gebruiken) 

• Denken dat je ergens macht over hebt. 

• Ten onrechte denken dat je ergens macht over hebt.  

Vraagstelling;  

• Wat is de rol van subjectieve macht?  

• Hebben we minder last van aversieve prikkels als we de indruk hebben er invloed op 

uit te oefenen?  
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Onderzoek Glass, Singer en Friedman (1969) 

METHODE:  

• Effect van lawaai op prestaties en fysiologische processen.  

• 20 vrouwelijke deelnemers  

• Gedurende 20 minuten eenvoudige taak doen met luidspreker en lawaaistoten van 

110 decibel.  

• 1 lawaaistoot per minuut gedurende 9 seconden.  

• OV: subjectieve macht lawaai  

o Macht-conditie: deelnemer krijgt te horen dat zij lawaai kan stoppen met druk 

op knop, maar proefleider zegt dat het uiterst belangrijk is dat zij deze knop 

niet gebruikt.  

o Onmacht-conditie: geen kans om lawaai te doen stoppen.  

• Eigenlijke interesse onderzoekers: nadelige gevolgen van lawaai op hun volharding 

en concentratie.  

• Dns kregen 2 taken na lawaaifase: 

o Meting volharding: geometrische figuren overtrekken zonder potlood op te 

heffen (2 onmogelijke figuren) 

→ AV: hoeveel pogingen bij onmogelijke figuur (volharding) 

o Concentratietaak: typefouten in de tekst zoeken 

→ AV: percentage niet gevonden fouten (concentratie) 

RESULTATEN: dns met subjectieve macht hielden het langer vol en werkte geconcentreerder 

dan dns zonder subjectieve macht.  

Vervolgonderzoek Sherrod, Hage, Halpem en Moore (1977) 

METHODE: 

• Subjectieve macht over het begin van het lawaai + einde van het lawaai werd 

gemanipuleerd  

o Onmachtconditie: PL start geluidsband en verlaat lokaal  

o Machtsconditie: PL vertrekt uit lokaal en verteld dn dat deze zelf de 

geluidsband al dan niet mag starten, maar benadrukt dat het uiterst belangrijk 

is dat de dn dit toch doet. 

• Controleconditie zonder lawaaistoten. 

RESULTATEN: 

• Metingen hetzelfde als bij Glass e.a. 

→ Verschil: deelnemer doet tijdens lawaaihinder de proefleestaak en AV werd anders 

geoperationaliseerd.  

• Bij concentratietaak hoofdeffecten van beide soorten macht: 

→ Subjectieve macht over begin & einde lawaai leidt tot minder fouten 

→ Wie beide vormen van macht had deed het beter dan wie maar 1 vorm van 

macht had.  

• Bij volhardingstaak enkel hoofdeffect over subjectieve macht einde van lawaai, maar 

wel interactie tussen beide soorten macht:  

→ Wie zowel subjectieve macht had over begin en einde lawaai hield het langer vol 

dan wie enkel subjectieve macht had over einde lawaai. 

• Hoe meer macht hoe beter!  
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4.DE GEVOLGEN VAN ONMACHT 

• Is de ervaring van onmacht een primaire straf?  

• Wat veroorzaakt de ervaring van onmacht?  

→ Toestand van onmacht of verlies van macht?  

• Zeer moeilijk om mensen bloot te stellen aan toestand van onmacht zonder hen 

tegelijk de ervaring te bezorgen van verlies van macht. 

4.1 LIJDEN ONDER MACHTSVERLIES  

Onderzoek DeCasper  & Carstens (1981) 

METHODE: 

• Observatie 8 baby’s van minder dan 3 dagen oud gedurende 2 sessies van 15 min. 

• Elke baby kreeg een hoofdtelefoon die rustige liedjes speelden  + fopspeen met 

ingebouwde sensor.  

• Machtsessie: muziek begon wanneer kinderen op de speen zogen (AV) en stopte 

wanneer ze dit niet meer deden.  

• Onmachtsessie: geen verband tussen zuigen en muziek.  

• Alle baby’s maakten beide sessies mee: maar niet allemaal in dezelfde volgorde 

→ 1 eerst machtsessie en dan onmachtsessie en andere omgekeerd  

→ Per 2: hoeveelheid muziek baby in onmachtsessie werd gelijkgesteld aan zijn 

partner in de machtsessie.  

RESULTATEN: 

• Baby’s die begonnen met de machtsessie vertoonden een toename in het gedrag 

waarmee ze macht uitoefenden, maar dit gedrag viel terug naar de basislijn in de 

onmachtsessie. 

• Baby’s die begonnen met de onmachtsessie, kenden geen toename van zuiggedrag 

wanneer ze in de machtsessie terecht kwamen. Een periode van onmacht zorgde er 

dus voor dat ze niet meer leerden om macht uit te oefenen. 

 Ook onrustig gedrag meten bij baby’s (AV): ervaring van machtsverlies  

(dus macht-onmacht situatie) maakte de baby’s onrustig. Bij baby’s die begonnen 

met de onmachtsessie maakte het daarna verkrijgen van macht hen niet rustiger 

→ baby’s hadden niet door dat ze de muziek in de 2e fase wel konden controleren, 

waardoor ze dus geen machtservaring hadden. 
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Onderzoek Crombez et al. (2008) 

METHODE: 

• Dns horen dat ze elektrische schokken zouden krijgen waaronder 1 pijnlijke. 

• 1 groep: speelkaart op juiste stapeltje leggen → schok vermijden.  

• 2e groep: werd dit niet gezegd. 

• Dns 2e groep aselect gejukt aan 1e groep (1e fase): niemand kreeg dus schokken 

hierdoor. 

• 2e en 3e fase: kaart op juiste stapeltje leggen had geen invloed meer op schokken, 

maar dit werd niet gezegd aan groep 1, ze ondervonden dit zelf. 

• Bij elke proefbeurt werd gevraagd hoe bang de dn was voor de volgende schok en 

hoeveel pijn de voorafgaande schok had gedaan.  

RESULTATEN: angst van dns die machtsverlies ervoeren eerst toenam en daarna gelijk bleef, 

terwijl de angst van de dns die nooit macht gehad hadden eerst eveneens toenam, maar in 

geringe mate en daarna zakte. Het gevolg was dat dns in de conditie met machtsverlies in 

fase 2 en vooral in fase 3 banger waren dan dns die nooit macht gehad hadden.  

CONCLUSIE: ervaring van machtsverlies veroorzaakt meer lijden dan een toestand van 

onmacht.  

4.2 REACTANTIE  

Reactantie = reactie op acuut waargenomen verlies of bedreiging van macht.  

→ motivatie om de bedreigde of aangetaste macht te beschermen of herstellen.  

• Elk waargenomen machtsverlies kan tot reactantie leiden, als de situatie maar 

belangrijk genoeg is voor het individu.  

• Treedt vooral op als een ervaring van machtsverlies optreedt in context van sociale 

interacties.  

• Gaat sterker zijn als je je macht verliest door een andere persoon. 

• Vermogen van ervaring van macht om in hun rol van primaire versterker operant 

gedrag te beïnvloeden, geldt vooral als individu zich in een toestand van reactantie 

bevindt. 

• Wanneer inperking van macht van sociale oorsprong is zal individu door reactantie 

uitgelokt gedrag aan zichzelf en aan anderen proberen te tonen dat poging tot 

beïnvloeding niet geslaagd is.  

Vb.: in de gezondheidszorg: mensen ervaren verlies van macht + psycholoog geeft 

advies → Reactantie = agressie, meer gezondsheidsproblemen…  

• Reactantie kan tegenovergestelde doen dan wat er gevraagd wordt  

= boemerangeffect 

Vb.: je hebt zin om naar een fuif te gaan maar je mag niet van je ouders 

→ Je gaat toch om je macht te behouden.  

4.3 AANGELEERDE MACHTELOOSHEID  

Als een individu blootgesteld wordt aan ingrijpende ervaring van onmacht (belangrijke 

gebeurtenissen blijken oncontroleerbaar of het individu ervaart telkens weer onmacht) 

→ Ontstaan syndroom, beter bekend als aangeleerde machteloosheid.  
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Onderzoek Seligman en Maier (1967): experiment met honden  

METHODE:  

• 3 voorbehandelingen met 3 verschillende groepen: controleerbare elektrische 

schokken (door met hoofd tegen schakelaar te bewegen konden ze de schokken 

stopzetten), oncontroleerbare schokken en geen schokken (basislijn). 

• 24u na de voorbehandelingen → test in pendelbox (box die bestaat uit 2 delen, dier 

kan van 1 deel naar ander deel) 

• Discriminatieve stimulus om schok aan te kondigen.  

• Als de hond tijdens de schok naar de andere kant sprong, stopte die schok. 

• Sprong de hond al tijdens de discriminatieve prikkel naar de andere kant, dan kwam 

de volgende schok helemaal niet.  

• De honden moesten dus om geen pijn te ervaren, leren om van de ene naar de 

andere kant te springen. 

RESULTATEN: 

• Als honden die geen voorbehandeling ondergaan hebben in dergelijke leersituatie 

worden gebracht, leren ze het reddende gedrag doorgaans vrij snel (basislijnconditie) 

• De honden in de controleerbare-schokken-conditie sprongen gemiddeld even snel 

naar de andere kant en verdroegen niet-significant meer schokken.  

• De honden die in de voorbehandeling oncontroleerbare schokken hadden 

gekregen, leerden echter slechter → als ze bij de weinige beweging die ze namen 

per ongeluk eens naar de andere kant sprongen, leken ze niet te leren dat dit het 

reddende gedrag was, want het leidde er niet toe dat ze de volgende keer sneller 

naar de andere kant sprongen. 

 Het is de ervaring van onmacht die het leerprobleem veroorzaakt en niet de ervaring 

van nare gebeurtenissen op zichzelf.  

DE AANGELEERDE MACHTELOOSHEIDSTHEORIE  

 

• Motivationeel: het individu doet geen moeite meer om erachter te komen of 

bepaalde gedragingen helpen om versterkers te krijgen en straffen te vermijden.  

• Cognitief: in situaties waar in eigen gedrag wel degelijk invloed heeft op versterkers of 

straffen, neemt het individu deze contingentie niet waar. 

• Emotioneel: het individu is terneergeslagen en vertoont fysiologische stressreacties. 

  

Blootstelling aan 
afwezigheid 
contingentie 

gedrag-
gevolgen

Perceptie van 
afwezigheid 
contingentie

Veralgemening 
van perceptie 

van afwezigheid 
van contingentie

Verwachting van 
afwezigheid van 
contingentie in 

de toekomst

Aangeleerde 
machteloosheid 
(motivationeel, 

cognitief, 
emotioneel)
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DISCREPANTIE EMPIRIE-THEORIE  

1) Theorie is vrij algemeen en daarom abstract: de theorie gaat over gedrag in allerlei 

situaties met allerlei gebeurtenissen, theorie ook van toepassing op allerlei soorten 

(honden, mensen…) 

2) Theorie gebruikt zeer analytische termen tegenover wat de bevindingen 

verantwoorden.  

3) Theorie poneerde een hypothetisch mechanisme dat misschien wel te onderzoeken, 

maar de facto nog niet geobserveerd was. 

 Discrepantie is geen probleem (theorie moet algemeen/abstract, analytisch zijn en 

moet de mogelijkheid hebben om toetsbare hypotheses af te leiden). 

HYPOTHETHISCHE TOETSING THEORIE  

Aangeleerde machteloosheidsverschijnselen zijn algemeen over soorten, metingen (vb.: hoe 

men emotioneel lijden meet) en prikkels (prikkels moeten niet meteen aversief zijn).  

Ook algemeen over gedrag: gedrag dat aangeleerd wordt, moet niet hetzelfde zijn in 

testfase en het eigenlijke experiment: het gaat er dus niet om met welk gedrag je macht 

hebt leren uitoefenen, maar louter om de ervaring van die macht.  

Onderzoek Hiroto en Seligman (1975) 

 Ook bij volwassenen wordt leren verstoord door blootstelling aan ervaringen van 

oncontroleerbaarheid.  

METHODE:  

• (1) blootstelling aan aversieve lawaaistoten met de mogelijkheid om deze stop te 

zetten (2) aversieve lawaaistoten zonder de mogelijkheid deze te stoppen (3) geen 

lawaaistoten (basislijn) 

• Na deze fase: anagramtaak, waarbij ze woorden moesten vormen uit 20 letterreeksen  

→ patroon aanwezig dat men moest ontdekken. 

RESULTATEN: 

• Dns die geen of controleerbare lawaaistoten ondergingen, leerden het patroon snel.  

• Dns die eerst oncontroleerbare lawaaistoten ondergingen, hadden meer tijd nodig. 

 Ook bij mensen belemmert een ervaring van onmacht over prikkels leergedrag.  
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INZICHTEN OVER AANGELEERDE MACHTELOOSHEID HEBBEN IMPLICATIES VOOR HOE 

MENSEN DENKEN OVER VOLHOUDEN EN OPGEVEN 

• Onze samenleving hecht grote waarde aan volhouden bij tegenslag: men wordt 

aangemoedigd om te blijven proberen wanneer iets niet lukt.  

• Volhouder: wordt gezien als positieve eigenschap. 

• Morele eigenschap/kwaliteit die iedereen moet nastreven. 

 Het is echter van belang te beseffen dat die ‘eigenschap’ minstens voor een deel tot 

stand is gekomen door de ervaringen die het individu heeft meegemaakt: ‘de hond 

die pech heeft gehad oncontroleerbare pijn te hebben verdragen, is geen ‘minder 

dappere’ of ‘minder achtenswaardige’ hond dan de hond die het geluk heeft gehad 

hoogstens contoleerbare of helemaal geen pijn te hebben geleden.’. 

 Meer nog: volhouden is lang niet altijd zo wenselijk als de bewondering voor 

volhouders doet denken: de paradox is dat het in sommige omstandigheden de 

volhouder is die zichzelf blootstelt aan herhaalde ervaringen van onmacht en 

daarmee aangeleerde machteloosheid kan ontwikkelen (vb.: blijven proberen en 

vaststellen dat het niet lukt) 

5.AUTOSOCIALE EN SOCIALE MACHT ALS COMMUNICERENDE VATEN 

Autosociale macht → sociale macht: aspecten van hetzelfde verschijnsel 

• Vergelijkbare effecten  

o Veroorzaken positief affect en grote volharding  

• Beïnvloeden elkaar onderling 

o Wie sociale macht heeft, leidt vaak af ook autosociale macht te hebben. 

o Compensatoire wisselwerking tussen verlangen naar beiden.  

 

Experimenten Insei, Botti, Dubois, Rucker en Galinsky (2011) 

STUDIE 1 

METHODE: 

• Situatie herinnering waarin ze sociale macht vs. machteloosheid hadden gevoeld.  

• Kiezen uit 2 assortimenten: 3 of 14 producten. 

• Welk assortiment ze prefereerden.  

RESULTATEN:  

• Machtconditie: lichte voorkeur voor groter assortiment  

• Onmachtconditie: significant sterkere voorkeur voor het groter assortiment. 

 Confrontatie met sociale onmacht leidt tot een grotere waardering van autosociale 

macht.  
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STUDIE 2 

METHODE: 

• Keuzevrijheid werd gemanipuleerd: groep 1: product kiezen uit een klein assortiment, 

groep 2: product kiezen uit een groot assortiment. 

• Schijnbaar ongerelateerd experiment: samenwerking met iemand anders 

o Hoe graag wil je de leidinggevende zijn?  

• Vragen over taakaspecten in droombaan → sommige over macht 

RESULTAAT: weinig keuzevrijheid → sterkere voorkeur voor leidinggevende rol, 

machtsgerelateerde aspecten belangrijker.  

CONCLUSIES: 

• Mensen hebben behoefte aan macht: als de behoefte aan macht autosociaal 

bevredigd is (vb.: grote keuzevrijheid) verlangen mensen minder naar sociale macht 

dan wanneer de behoefte aan macht niet op een autosociale manier is bevredigd, 

en omgekeerd. 

• Waar het om de naar macht strevende mens dan om gaat is niet zozeer anderen 

opleggen wat ze moeten doen of wat ze krijgen, maar zichzelf bevrijden van anderen 

die zouden moeten kunnen opleggen wat hij/zij zelf doet/krijgt. 

6.MACHT EN ONMACHT IN HET ‘WARE LEVEN’  

Mensen verkiezen van jongs af aan een situatie van macht boven een situatie van onmacht.  

Ervaring van macht is een primaire versterker, ervaring van onmacht of machtsverlies is een 

primaire straf. 

Ingrijpende ervaringen kunnen gedragsproblemen veroorzaken. 

Wat voor invloed heeft dat in het dagelijkse leven?  

De machteloze want verwende (of te slimme) mens? → LEZEN p115!  

6.1 ‘LEKKER’ NIET DOEN WAT WETGEVERS EN HULPVERLENERS ZEGGEN  

• Individu kan gevoel hebben dat wetten en regels vrijheid beknotten, waardoor ze 

geneigd zijn om te doen wat door die wetten en regels verboden is. 

• Probleem in gezondheidszorg: gezondheidsproblemen beperken autosociale en 

sociale macht die iemand heeft + leefregels of therapieën kunnen dit gevoel 

versterken.  

o Reactantie in de vorm van… 

▪ Agressie t.o.v. de hulpverlener  

▪ Negeren van adviezen of weigeren om leefregels te volgen 

o Sterker naarmate de therapie meer beperking van keuzevrijheid impliceert. 

• Reactantie is ook techniek om mensen te overreden: iets verbieden, zodat mensen 

het toch gaan doen.  
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WERKSTRESS, GENERATIEARMOEDE EN DE ‘LAMLENDIGE WERKLOZE’ 

• Mensen die in hun werk veel vrijheid ervaren, rapporteren vaak minder stress → wel 

zorgen dat die vrijheid gegarandeerd kan worden → want wanneer die vrijheid/ 

macht plots wegvalt → erger dan nooit macht hebben gehad. 

• Wie in het verleden een toestand van armoede of werkloosheid niet heeft kunnen 

veranderen, wat hij of zij ook deed, kan de indruk krijgen machteloos te staan 

tegenover het lot of de arbeidsmarkt → aangeleerde machteloosheid. 

MACHT IN HET WOON- EN ZORGCENTRUM EN IN HET ZIEKENHUIS  

• Hulpbehoevend, dus naar verzorgingstehuis of seniorencentrum → verlies macht om 

over zaken te beslissen = pijnlijk en nadelig → inspanningen om een gevoel van 

macht over de omgeving te bevorderen zou gunstige effecten kunnen hebben op 

het welbevinden en mogelijk de gezondheid. 

Langer en Rodin (1976) – 1  

METHODE: 

• Bewoners 1 verdieping: toespraak over hun eigen verantwoordelijkheid voor hun 

welbevinden en over de invloed die ze hadden op hun omgeving en hun 

tijdsbesteding.  

• Bewoners andere verdieping: kregen een toespraak over wat de straf deed over hun 

welbevinden.  

• Kort voor en kort na de interventie werden indicatoren van welbevinden en 

activiteiten gemeten. Vb.: aangeven hoe tevreden ze waren.  

RESULTATEN: hogere tevredenheid na interventie dan tevoren in machtsconditie, geen 

verandering in onmachtconditie.  

RESULTATEN INTERVENTIE NA 18 MAANDEN:  

• De dns waren achteruitgegaan, maar deze achteruitgang was minder in de macht- 

dan in de onmachtconditie.  

• De interventie bleek zelfs een invloed te hebben op de gezondheid van de bewoners 

→ minder sterfgevallen. 

6.2 KIEST U MAAR… EN NIET TEVREDEN, GELD TERUG!  

• Bedrijven en aanbieders van diensten spelen in op verlangen naar macht door 

consumenten keuzevrijheid te bieden.  

• Aanbieders proberen product/dienst aantrekkelijker te maken door consumenten 

indruk te geven dat het product/dienst op zichzelf flexibel en controleerbaar is.  

• Inspelen op behoud van macht door ‘niet tevreden, geld terug’. 

→ Mensen die hun keuze kunnen terugdraaien na aankoop producten zijn vaak 

minder tevreden van nieuw product dan wanneer aankoop onomkeerbaar is. 

o Drempel om te ruilen is doorgaans hoog. 

o Vaak zijn mensen minder tevreden (cognitieve-dissonantietheorie) 

Waarom laten mensen zich telkens verleiden tot ‘niet tevreden, geld terug’-acties?  

→ Macht die ze kwijt geraken me definitieve keuze willen ze zo lang mogelijk behouden.  
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H3: SOCIALE INVLOED  
Impliciete sociale invloed: wanneer een individu waarneemt dat anderen iets doen, zonder 

dat deze anderen expliciet vragen om mee te doen.  

→ Conformisme: als deze anderen een meerderheid zijn.  

→ Innovatie: als deze anderen een minderheid zijn. 

Expliciete sociale invloed: als een individu te maken krijgt met een verzoek van anderen, al 

dan niet verbonden met een beloning of dreiging van staf.  

Autonoom handelen: individu laat zich leiden door wat hij zelf denkt, wilt of goed vindt  

= doen wat jij zou doen. 

Niet-autonoom handelen: individu laat zich leiden door wat anderen zelf willen en/of 

denken.  

Reactantie (zie H2): mensen doen met opzet iets anders dan wat anderen lijken te willen, 

moeilijk te onderscheiden van autonoom gedrag. (Elliot Arnonson) 

 Onderzoekers bestuderen sociale invloed doorgaans in situaties waarbij er een 

conflict bestaat tussen wat het individu denkt en wilt en de impliciete of expliciete 

sociale druk.  

1.DE INVLOED VAN DE AANWEZIGHEID VAN ANDEREN 

1.1 TEGENSTRIJDIGE BEVINDINGENµ  

Ader en Tatum (1963) 

METHODE: 

• Elektroden aan kuit van deelnemer gekleefd. 

• Dn mocht niet aan elektrodes komen, niet praten, moest blijven zitten 

• Dn krijgt om 10s een schok van een halve seconde. 

• Op tafel lag apparaat met rode drukknop 

→ Als dn om 10s erop drukte kwam volgende schok niet.  

VRAAG: hoeveel tijd voordat dn doorkrijgt hoe schokken te vermijden.  

METING: tijd die nodig was voor ontdekken van reddend gedrag was vanaf eerste schok tot 

aan begin van eerste interval van 5 minuten waarin dn max 1 schok per minuut doorliet.  

CONDITIES: 

• Alleenconditie: alleen in ruimte.  

• Sociale conditie: in ruimte zit nog een dn, buiten bereik van drukknop. 
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RESULTATEN:  

• 5 dns trokken elektrodes af en gingen weg.  

• Alleenconditie: 8 van 10 leert reddend gedrag → snelste leert reddend gedrag na 25 

seconden en traagste na 27 minuten en 40 seconden.  

• Sociale conditie: 2 van 9 leert reddend gedrag → snelste na 46 minuten en 40 

seconden en traagste na 68 minuten en 40 seconden.  

• Sociale conditie: 5 dns die eenmaal op de knop drukten.  

• Sociale conditie: dns die reddend gedrag geleerd hadden drukten vaker onnodig op 

knop.  

→ Sociale inhibitie: aanwezigheid van anderen verhinderd het vertonen van adaptief 

gedrag, het wenselijk gedrag wordt belemmerd.  

CONCLUSIE: Dns ontdekten minder vaak en daarbovenop langzamer en minder nauwkeurig 

wat ze konden doen om schokken te ontwijken als er iemand bij hen was dan wanneer ze 

alleen waren.  

 

Experiment Pessin (1933) 

METHODE: dn kreeg 2x een lijst van 7 zinledige woorden van 3 letters om vanbuiten te leren 

→ elk woord verscheen gedurende anderhalve seconde en de dn moest zo snel mogelijk het 

volgende woord voorspellen → herhalen lijst tot het lukte. 

VRAAG: hoelang tot de dn volgend woord kan voorspellen en dus de lijst kent.  

CONDITIES:  

• Alleenconditie 

• Sociale conditie: proefleider staat zichtbaar voor raam in deur toe te kijken 

RESULTATEN: 

• Alleenconditie: gem. 9,8 herhalingen nodig. 

• Sociale conditie: gem. 11,3 herhalingen nodig. 

CONCLUSIE: sociale inhibitie 

 

Experiment Allport (1920) 

METHODE:  

• Dn krijgt 1 woord en moet zoveel mogelijk woorden dei te binnen schieten opschrijven 

binnen 3 minuten (associëren) 

• Alleenconditie  

• Sociale conditie: met 4 andere dns = binnenpersoons 

• Elke dn 2x in alleenconditie en 2x in sociale conditie (zodat sociale situaties niet 

vervlochten waren met elkaar) 

RESULTATEN:  

• Alleenconditie: gem. 60,3 woorden  

• Sociale conditie: gem. 63,3 woorden = significant  
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Nieuw experiment Allport (1920, experiment 3) 

METHODE: 

• Dn moest om de 4 woorden het woord waaraan ze dachten noteren  

• Drie sessies per conditie  

RESULTATEN:  

• Alleenconditie: gem. 112,8 woorden 

• Sociale conditie: gem. 116 woorden  

→ Sociale facilitatie: aanwezigheid van anderen bevorderd adaptief gedrag.  

1.2  WANNEER SOCIALE FACILITATIE EN SOCIALE INHIBITIE?  

Allee en Masure (1936) 

METHODE: 

• Sociale inhibitie bij parkieten 

• Appetitief: lichte en vertrouwde omgeving  

• Aversief: duistere nieuwe omgeving  

• Parkieten in donker doolhof plaatsen om terug in hun vertrouwde hok terecht te 

komen (alleenconditie en sociale conditie) 

RESULTATEN: parkieten in alleenconditie leerden sneller om uit het doolhof te geraken dan 

parkieten in de sociale conditie.  

→ Sociale inhibitie 

 

Chen (1937)  

METHODE: 

• Onderzoek met mieren 

• Observatie van 2 weken van mieren in fles met fijn zand  

• Eerste fase: mieren zaten drie dagen alleen  

• Tweede fase: samen met andere mier  

• Derde fase: samen met 2 andere mieren 

• Laatste fase: terug alleen 

METING: hoelang duur het voor mieren zand beginnen te verplaatsen en hoeveel zand?  

RESULTATEN: in beide sociale condities verplaatsten mieren sneller zand en meer zand dan in 

alleenconditie.  

→ Sociale facilitatie  

CONCLUSIE: er zijn geen gesofisticeerde cognitieve processen nodig voor het opreden van 

sociale facilitatie en inhibitie en niet toe te schrijven aan tijdsgeest of culturele context. 
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Mogelijke verklaringen?  

• Zeer duidelijk niet door toevallige kenmerken steekproef: beide (sociale facilitatie en 

inhibitie) in talrijke onderzoeken, diverse steekproeven, beide ook bij dieren. 

• Passieve vs. co-actieve anderen? → beide verschijnselen treden in beide 

omstandigheden op.  

• Intellectueel vs. motorisch gedrag → intellectuele prestaties laten inhibitie zien en 

motorische prestaties facilitatie: ALLPORT (1920) eerste experiment motorische taak, 

tweede experiment motorische component gereduceerd → sociale facilitatie.  

• Instincten (facilitatie) vs. hoger gedrag (beiden) 

 Al deze verklaringen kunnen we schrappen!!  

Robert Zojonc 

• Sorteert experimenten a.d.h.v. sociale inhibitie of facilitatie.  

• Bij studies die sociale facilitatie opleverden werd altijd gedrag gemeten dat 

gemakkelijk was voor dn. Een gedrag is makkelijker wanneer het instinctief is, maar 

ook als het individu het gedrag goed geleerd heeft. 

→ Performantie  

• Bij onderzoeken die sociale inhibitie opleverden werd altijd gedrag gemeten dat 

moeilijk was voor de dn, meestal niet-instinctief gedrag dat individu nog niet goed 

geleerd heeft. 

→ Leergedrag  

HYPOTHESE: de aanwezigheid van anderen veroorzaakt sociale facilitatie bij 

performantie en sociale inhibitie bij leergedrag. 

= sociale activeringstheorie  

Hypothese-deductieve toetsing → theorie / hypothese moet getoetst worden a.d.h.v. 

onderzoek 
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Zajonc, Heingartner en Herman (1969) 

METHODE: 

• Onderzoek naar leren en performantie bij kakkerlakken. 

• Effect van co-actieve ander 

• Effect van passief publiek  

• Kakkerlakken worden 10x na elkaar in fel verlichte ruimte geplaatst die uitmond in 

donkere fles. 

• Ene helft: ruimte bestaat uit rechte gang (makkelijk) 

• Andere helft: ruimte bestaat uit kruisvormige gangen (moeilijk) 

VRAAG: hoeveel tijd doen kakkerlakken erover om tot donkere fles te geraken?  

CONDITIES:  

• OV: aanwezigheid passief publiek of co-actieve ander  

o Alleenconditie  

o Co-actieve ander: telkens samen met andere kakkerlak  

o Passief publiek; kakkerlakken aan de ander kant van de wand (zien en ruiken) 

RESULTATEN:  

• Gemakkelijke taak ging in sociale situatie sneller  

• Moeilijke taak ging in sociale situatie trager 

CONCLUSIE: inhibitie bij moeilijk gedrag en facilitatie bij makkelijk gedrag. 

Schmitt, Gilovich, Goore en Joseph (1986) 

METHODE: 

• Dn moet in ‘voorafgaande sessie’ persoonlijke gegevens ingeven om fouten te 

vermijden  

• Makkelijke taak: eigen naam intypen  

• Moeilijke taak: naam achterstevoren met een cijfer in stijgende volgorde na elke 

letter 

VRAAG: hoeveel tijd nodig voor het intypen van de naam?  

CONDITIES: 

• Alleenconditie 

• Niet-toekijkend publiek: dn zit samen met andere dn maar deze heeft blinddoek en 

hoofdtelefoon op.  

• Toekijkend publiek: proefleider leest mee over de schouder van de dn.  

RESULTATEN:  

• Gemakkelijke taak ging veel sneller dan moeilijke taak 

• Responstijd voor makkelijke taak verminderd met een derde als iemand anders 

aanwezig is  

• Responstijd voor moeilijke taak neemt met een derde toe als iemand anders 

aanwezig is 



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

51 

 

1.3 WAAROM SOCIALE INHIBITIE EN SOCIALE FACILITATIE?  

Sociale-activerings- theorie 

1) Sociale activering van dominante respons 

 

Eerste schakel: dit niveau verhoogt van zodra individu zich niet meer alleen in een ruimte 

bevindt. 

Tweede schakel: verhoogde fysiologische activiteit (= arousal = intensiteit van een activiteit) 

verhoogt de kans dat individu dominant respons zal uitbrengen.  

Responscompetentie: een prikkel kan ten gevolge van eerdere leerprocessen en van nature 

meerdere reacties uitlokken = verschillende responsen worden tegelijkertijd ervaren.  

→ Compatibel: reacties kunnen tegelijk uitgebracht worden  

→ Incompatibel: reacties kunnen niet tegelijk optreden 

➔ In dit geval is individu in responscompetentie  

Derde schakel: dominante respons: de respons die in een bepaalde situatie het sterkst met 

de prikkel geassocieerd wordt en de grootste kans heeft om uitgebracht te worden.  

2) Identificatie van dominante respons in leren en performantie  

 

Tweede stap: analyse van leergedrag en performantie in termen van de rol die dominante 

en ondergeschikte response erin spelen. 

• Als een persoon een gedrag goed beheerst is de juiste respons de dominante respons 

• Als een persoon een gedrag nog niet goed beheerst, zijn de responsen die nodig zijn 

om dit gedrag te vertonen nog niet dominant → ondergeschikt → individu gaat 

verkeerd dominant respons uitbrengen.  

• Performantie en leren worden op een tegengestelde manier beïnvloed.  
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(verhoogde 
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dominante 

respons

Gedrag 

Leren 
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3) Combinatie van sociale activering met identificatie van dominante respons  

  

• Dominante respons is bij performantie juiste respons → toename van juiste responsen 

worden geactiveerd en de performantie wordt verbeterd.  

• Dominante respons bij leergedrag is foute respons → foute responsen worden 

geactiveerd en leren gaat sneller.  

Sociale facilitatie = goed gedrag → sociale activering = dominante respons voor zowel 

goed als slecht gedrag. 

1.4 HYPOTHETISCH –  DEDUCTIEVE TOETSING VAN DE THEORIE VAN DE SOCIALE 

ACTIVERING  

Aanwezigheid van anderen verhoogt uitbrengingskans van dominante responsen.  

Toetsering stelling: aanwezigheid van anderen bevorderd de kans op het vertonen van 

dominante respons.  

Eerste benadering: Voorafgaand voor elke dn meten wat zijn persoonlijke responshiërarchie 

in een gegeven situatie is 

• Responshiërarchie = welke respons bij jou op de eerste plaats komt, welke jij het 

meeste ervaart. 

Tweede benadering: aan onderzoeksfase een leerfase vooraf laten gaan dat bij bepaalde 

dns responsen dominant of ondergeschikt maakt.  

• Dominant = hoger in de hiërarchie  

• Ondergeschikt = laag in de hiërarchie  

Derde benadering: stimulus aanbieden waarvan al bekend verondersteld wordt hoe meeste 

dns erop reageren en nagaan of deze voorspelde reactie nog intenser wordt in 

aanwezigheid van anderen, of niet.  
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Turkse woorden – Zajonc en Sales (1966)  

METHODE: 

• Eerste fase:  

o Dn krijgt te horen dat proefleider geïnteresseerd is in hoe mensen een taal 

spreken.  

o Proefleider sprak elk woord 10x uit en dn moest dit nazeggen.  

o OV: frequentie van de woorden 

→ Bepaalde woorden minder vaak en vaker uitspreken  

→ Responshiërarchie creëren waarbij sommige woorden dominant werden als 

ze vaker voorkwamen.  

• Tweede fase:  

o Sublimale perceptie = dingen die tot je doordringen zonder dat je ze bewust 

hebt waargenomen.  

o Woorden worden zeer kort geprojecteerd en dn moet zeggen over welk 

woord het ging.  

o Pseudoherkenningstaak, want het waren streepjes die er geprojecteerd 

werden. 

o Ook valse proefbeurten waarin een echt woord langer geprojecteerd werd.  

VRAAG: hoe vaak worden sommige woorden gezegd? (heeft de sociale situatie invloed?) 

CONDITIES: 

• Alleenconditie  

• Sociale conditie: 2 toekijkende studenten  

RESULTATEN:  

• Dns noemen vaker de dominante woorden (meer dominante respons) in sociale 

conditie dan ondergeschikten.  

• In alleen situatie werden niet-dominante woorden vaker uitgesproken 

CONCLUSIE: er is sociale activering van dominante respons opgetreden. 
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Thomas, Skitka, Christen en Jurgena (2002) 

METHODE: 

• Studie over hoe mensen hun toekomst inzien  

• Vriendelijke of onvriendelijke proefleider 

• Schaal van 1-5 aangeven hoe slecht/goed gehumeurd proefleider was 

CONDITIES: 

• Alleenconditie  

• Sociale conditie: met andere dn 

RESULTATEN:  

• Vriendelijke proefleider werd positiever beoordeeld.  

• Vriendelijke proefleider werd in sociale situatie nog beter beoordeeld dan in 

alleenconditie.  

• Onvriendelijke proefleider werd in sociale situatie nog onvriendelijker beoordeeld dan 

in alleensituatie. 

→ Veel mensen ervaren sociale norm tegen toeschrijven van onwenselijke 

eigenschappen van anderen.  

 

Chapman (1973)  

METHODE: 7- en 8-jarige kinderen moesten naar grappige geluidsfragmenten luisteren.  

CONDITIES: 

• Alleenconditie  

• Met leeftijdsgenoot ook met hoofdtelefoon (co-actieve andere) 

• Met leeftijdsgenoot zonder hoofdtelefoon (passief publiek)  

METING: hoelang het kind glimlachte en hardop lachte 

RESULTATEN:  

• Kinderen lachten langer hardop en glimlachte langer in aanwezigheid van een ander 

kind dan alleen.  

• Zelfs nog meer als dat ander kind een co-actieve andere was. 

CONCLUSIE: de aanwezigheid van anderen verhoogt de fysiologische activiteit.  

  



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

55 

 

Martens (1969) 

METHODE: 

• Palmar Sweat Index (PSI) 

• Dns moesten motorische taak leren in alleensituatie of sociale conditie (10 andere 

studenten aanwezig)  

RESULTATEN:  

• Leerden trager in sociale conditie dan in alleensituatie → sociale inhibitie  

• Grotere toename PSI in sociale conditie 

 

Bell, Loomis en Cervone (1982)  

METHODE:  

• Bloeddruk van dns meten 

• Reactiesnelheidstaak 

• Alleen of met anderen  

RESULTATEN: 

• Dns reageerden sneller in sociale situatie dan alleensituatie 

• Bloeddruk in sociale situatie hoger dan allleensituatie  

CONCLUSIE: sociale facilitatie  

 

Is ‘mere precense’ voldoende voor sociale activering, sociale facilitatie en sociale inhibitie? 

→ Kritiek: voorgaande experimenten bieden geen conclusie op het feit dat arousal 

veroorzaakt wordt door aanwezigheid van anderen.  

Cottrell, Wack, Sekerak en Rittle (1968) 

METHODE: 

• Herhaling Turkse woorden experiment  

• Extra conditie: passief niet-toekijkend publiek  

RESULTATEN: 

• Repliceerde in grote lijnen het patroon van Zajonc en Sales (1966)  

• Afwezigheid van verschil tussen alleen conditie en conditie met passief publiek 

CONCLUSIE: aanwezigheid van anderen is niet genoeg voor sociale activering er moet 

evaluatievrees aan te pas komen.  

Evaluation apprehension (evaluatievrees) = de spanning die mensen voelen als ze denken 

dat anderen hen op grond van hun gedrag beoordelen → AROUSAL 

CONCLUSIE 2: toekijken van anderen → evaluatievrees → arousal stijgt → dominante 

responsen stijgen.  
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Belangrijke side note: mere presence is NIET hetzelfde als mere exposure. Daar gaan we het 

later nog over hebben.  

Men wilde de theorie aanpassen maar dit experiment is een probleem voor de sociale 

activeringstheorie.  

Er treedt falsificatie op dat ‘mere presence’ voldoende is MAAR als je evaluatievrees 

opneemt in de theorie, dan klopt deze niet meer: 

• Eerste implicatie: sociale facilitatie en inhibitie treden vooral op bij niet-co-actieve 

anderen.  

• Tweede implicatie: sociale facilitatie en inhibitie moet bij mensen op een andere 

manier dan bij dieren verklaard worden.  

Er was een kritische analyse nodig:  

• Mogelijkheid bij onderzoek Cottrell e.a. → alleen conditie was geen goede 

alleenconditie.  

• Dns voelden zich toch geobserveerd door proefleider. 

• Verklaart dat er geen verschil is tussen ‘alleen’conditie en niet-toekijkende conditie.  

Eisen waaraan onderzoek in deze context moet voldoen: 

1) Er moet echte alleenconditie zijn  

2) Mere precense moet worden gerealiseerd zonder evaluatievrees 

→ Dns mogen zich niet geobserveerd voelen  

CONCLUSIE: evaluatievrees is niet nodig voor sociale activering maar zorgt wel los daarvan 

voor een stijging van de arousal. 

Is de sociale-activering-theorie nu bewezen?  

Verklaringen van Aiello en Douthitt (2001) 

1) ‘Drive theories’ die centrale rol reserveren voor sociale activering door mere presence 

2) Hypothesen die evaluatievrees een centrale rol geven 

3) Distractietheorieën die de verstoring van informatieverwerking ten gevolgen van 

afleiding door anderen centraal te stellen 

→ Sociale-activerings-theorie heeft de meeste falsificatiepogingen doorstaan 

2.IMPLICIETE SOCIALE INVLOED: MEERDERHEIDSINVLOED  

Wanneer is er sociale beïnvloeding?  

• Als je weet hoe het individu zich normaal gedraagt en dan hun gedrag afleiden van 

anderen → conflict creëren 

= blootstellen in een situatie waar iemand iets totaal anders doet OF 

= als je hun gedrag kent, kan je hun gedrag voorspellen en deze blootstellen aan 

iets/iemand die iets immoreels doet  

o Niet-autonoom gedragen 

o Autonoom gedragen  

o Reactantie: je verzetten en het tegenovergestelde doen  
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Kritiek van Solomon Asch 

• Mensen gedragen zich als kuddedieren  

o Maar mensen zijn ook rationeel = ze willen hun leven zo optimaal mogelijk. 

o Kuddegedrag = bij een moeilijke taak weet men niet wat juist is en is het 

rationeel om anderen te volgen.  

o Bij een makkelijke taak: autonomie is groter (wat jij denkt dat juist is) 

▪ Volledige autonomie als je zeker weet dat het juist is.  

• Methodologisch probleem bij eerdere onderzoeken  

→ geen conflict tussen wat individu zelf denkt/wil en wat anderen denken/willen 

WANT te moeilijke opdrachten 

• Stelt zelf een makkelijkere taak voor → verwacht dat personen hun eigen oordeel 

zullen volgen.  

2.1 HET BASISPARADIGMA VAN ASCH 

Onderzoek van Asch  

METHODE:  

• Eenvoudige visuele perceptie-opdracht  

• 3 lijnstukken van verschillende lengte  

• Dns moesten aangeven welk lijnstuk even lang was als het standaardlijnstuk  

• Telkens maar 1 echte dn, rest zijn pseudodns 

• 18 proefbeurten: pseudodns → 6x juist antwoorden en 12x fout antwoorden (met 

vaste volgorde) 

o 6x een grote of kleine fout maken 

o 6x een korter of een langer lijnstuk kiezen 

→ Eerste geval: geen conflict tussen wat dn dacht en wat anderen 

oordeelden.  

→ Tweede geval: wel conflict  

VRAAG: relatieve invloed van autonoom handelen vs. sociale druk van anderen 

RESULTATEN:  

• 36,7% van dns maakte fouten ( → vooronderzoek bijna alles juist) 

• Dns oordeelden vaker autonoom dan niet-autonoom  

• Dns ervoeren tijdens proefbeurt spanning en gaven vrijwel allemaal aan dat sessie 

onaangenaam was.  

• Dns die fouten hadden gemaakt minimaliseerden rol van meerderheid.  

• Dns volgden niet in dezelfde mate per proefbeurt de meerderheid.  

• Individuele verschillen 

o ¼ gaf juiste antwoorden  

o ¼ werd soms beïnvloed  

o ½ werd meer dan 3 keer van de 12 keer beïnvloed  
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ZELFBESCHRIJVING:  

• Van een autonome ppn: juiste inschatting  

• Niet-autonome ppn: wilde het niet toegeven dat men beïnvloed was  

o Als ze dit wel deden was dat om de reden dat ze niet goed aan het opletten 

waren.  

CONCLUSIE: Discrepantie tussen wat ze beweren en de werkelijkheid.  

Informatieve invloed: mensen gebruiken het gedrag van anderen als info bij het vormen van 

een eigen oordeel.  

Normatieve invloed: mensen die aan de groepsnorm willen voldoen om bij de groep te 

horen. 

• Wanneer meerderheid kleine fout maakte → dn ofwel juist ofwel met dezelfde fout als 

meerderheid. 

• Wanneer meerderheid grote fout maakte → soms dn niet juist en ook niet met 

antwoord van meerderheid, wel een tussenliggend antwoord = ‘bereidheid tot 

compromis’ 

2.2 DETERMINANTEN VAN SOCIALE INVLOED  

Asch vroeg zich af waarom dns zo vaak fouten maakten onder meerderheidsdruk. 

Hij vroeg zich ook af wanneer dns autonoom zouden reageren. 

1) Gelijk hebben en gelijk krijgen  

Asch voorspelde dat mensen makkelijker bij hun standpunt zouden blijven als ze erop konden 

vertrouwen dat ze achteraf gelijk zouden krijgen.  

Dns kregen te horen dat alle lijnen gemeten zouden worden en dat ze feedback zouden 

krijgen over juiste en foute antwoorden.  

 Dns maakten toch weer veel fouten: 36,7% 

 

2) De steun van een geestverwant 

Dns zeiden dat alleen staan tegenover unanieme meerderheid het hen moeilijk had 

gemaakt om autonoom te blijven. 

Met geestverwant is gedrag ook niet meer echt autonoom 

→ oordeel is dan afhankelijk van gedrag van andere persoon.  

Éen pseudodn (antwoordde altijd voor de echte dn) die altijd juist zou oordelen werd 

toegevoegd → nog maar 5% foute antwoorden → geestverwant reduceerde de fouten.  

Tweede helft: pseudodn volgde terug de meerderheid → het foutenpercentage steeg naar 

28,5% 

NIET-VERBAAL: 

• Dn probeerde contact te leggen met pseudodns (oogcontact) 

• Spanning verminderde  

• Dns ontkenden invloed van geestverwant  
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 Aanwezigheid geestverwant geeft sociale steun + doorbreekt ook unanimiteit 

meerderheid  

 Unanimiteit kan ook doorbroken worden zonder sociale steun van 

minderheidsstandpunt: wanneer er zich in de groep een dissident bevindt die het niet 

eens is met meerderheid, maar ook niet met minderheid 

Asch liet 1 pseudodn telkens een grote fout maken en de rest kleine fouten 

→ slechts 9% fouten  

→ dns namen nooit grote fout over 

 Het is niet genoeg om de unanimiteit te doorbreken om autonoom te kunnen 

handelen → maakt niet uit of het een dissident of geestverwant is, zolang je maar niet 

alleen staat 

Hoe groot moet de meerderheid zijn?  

• 1 pseudodn die fout antwoord → slechts 4% fouten & beetje spanning  

• 2 pseudodns die fout antwoorden → 12,8% fouten 

• 3 pseudodns die fout antwoorden → 33% fouten 

• 4, 8 of 16 pseudodns → vergelijkbare percentages als 3 of 6 pseudodns 

 Als proefpersoon voor een duidelijke meerderheid staat, maakt groepsgrootte niet uit 

(meta-analyse van Bond, 2005) 

 

3) De doorslaggevende rol van de trivialiteit van een beoordelingstaak?  

Meerderheidsinvloed treedt niet enkel op bij triviale onderwerpen.  

Nissani en Hoefler-Nissani (1992) 

METHODE: 

• Vragen aan natuurwetenschappers een nieuwe leermethode uit te proberen uit 

nieuw leerboek.  

• Erna moesten ze examen afleggen.  

• Ze moesten inhoud van een bol bepalen door een formule uit boek te gebruiken & 

door bol te vullen met water. 

• Formule uit boek bevatte ernstige fout 

• Discrepantie tussen wat ze wisten en wat auteurs uit het boek beweerden 

• Discrepantie tussen uitkomst die formule oplevert en inhoud van bol door water 

EXAMENRESULTATEN:  

• Na eerste proef → slechts 1 dn gebruikte NIET de formule uit het boek  

• Na tweede proef → 12 v/d 13 die de formule niet kende en 3 van de 6 die formule 

kende gebruikte de formule uit het boek (al schreef 1 persoon: ‘volgens de formule?’) 
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3. IMPLICIETE SOCIALE INVLOED: MINDERHEIDSINVLOED  

Tot nu toe: eenling t.o.v. meerderheid + meerderheid gaf geen reactie → wat als 

meerderheid wel gaat reageren?  

→ Asch keerde paradigma om: 15 echte dns en 1 pseudodn. 

RESULTATEN:  

• Dns maakten geen fouten onder invloed pseudodn. 

• Pseudodn had enkel invloed op hun sociale gedrag  

o Lachten uit  

o Keken verbaasd 

o Maakten opmerkingen  

 Uitsluitingsgedrag 

Waarom is dit interessant?  

Ten eerste: hoe reageren mensen op iemand die een minderheidsstandpunt inneemt 

• Macht op de meerderheid: 

o Lokt zijn uitsluiting uit 

o Gerapporteerde zekerheid neemt toe 

• Machteloos om meerderheid te overtuigen dat hij het bij het juiste eind heeft 

Ten tweede: hoe zelfzeker mensen beweren dat ze niet door anderen te beïnvloeden zijn, 

toevallig een gunstige situatie om hun eigen mening te volgen.  

3.1 HOE KAN EEN MINDERHEID INVLOED UITOEFENEN 

Franse Sociaal Psycholoog: Serge Moscovici (1925-2014)  

• Er bestaan omstandigheden waarin minderheden vat krijgen op oordeel van 

meerderheid = innovatie  

• Meerderheid kan invloed hebben op publiek / overt oordeel van minderheid, 

o Informatieve invloed: door het private / covert oordeel van minderheid te 

veranderen.  

o Normatieve invloed: zonder op privaat / covert niveau het oordeel over te 

nemen.  

• Minderheidinvloed  

o Informatieve invloed → publiek / overt oordeel kan alleen door minderheid 

beïnvloed zijn als privaat / covert oordeel veranderd is.  

Alleen als het minderheidsstandpunt info bevat die meerderheid niet kan negeren zal de 

minderheid het oordeel van de meerderheid beïnvloeden. 

→ Wanneer kan de meerderheid het standpunt van de minderheid niet meer negeren? 

• Als minderheid invloed van meerderheid weerstaat. 

• Intern unaniem op eigen standpunt blijft staan = consequente gedragsstijl  

Vb.: Nelson Mandela: kwam als enkeling op voor de zwarten en heeft meerderheid 

meegekregen.  
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3.2 HET BASISPARADIGMA VAN MOSCOVICI 

Moscovici e.a. (1969)  

METHODE: 

• Kleurenperceptie bij vrouwen  

• Groepen van 6 waaronder 2 pseudodns 

• Kleurenblindheidstest → iedereen wist van elkaar dat ze niet kleurenblind waren 

• Dns moest bij kleurendia’s aangeven welke kleur en welke lichtsterkte  

• Hardop antwoorden in vaste beurt 

• Alle dia’s waren blauw 

• Pseudodns gaven altijd unaniem het antwoord ‘groen’ (consequente minderheid) 

CONTROLECONDITIE: slechts 0,25% zei groen  

RESULTATEN:  

• 8,4% van de proefbeurten gaven het fout antwoord ‘groen’ 

• 32% gaf minstens 4 (van de 36) proefbeurten het antwoord ‘groen’ 

CONCLUSIE: minderheid heeft invloed gehad op de meerderheid  

VARIANT: pseudodns geven 12x het juiste antwoord en 24x het foute antwoord  

→ nog maar 1,25% van echte dns gaf foute antwoord groen.  

 Consequente gedragsstijl van minderheid is een belangrijke determinant van 

minderheidsinvloed en het op gang brengen van sociale verandering.  

Stelregel voor minderheidsinvloed: steeds op dezelfde nagel blijven kloppen → steeds meer 

leden van de meerderheid gaat naar de minderheid → tipping point = het punt waar 

minderheid een meerderheid wordt (standpunt moet wel overtuigend zijn!!) 

Twijfelen aan eigen oordeel → gedachten toelaten → verandering van private oordeel 

(belangrijker dan publieke oordeel) 

3.3 MEERDERHEID VS. MINDERHEID: FUNDAMENTEEL VERSCHIL  

Is consequentie enkel een determinant van minderheidsinvloed of ook voor 

meerderheidsinvloed?  

• Asch: dns laten zich vaker beïnvloeden in hogere-consequentie-situaties dan in de 

lagere-consequentie-situaties  

• DUS consequentie is ook voor meerderheid belangrijk  

Gemeten meerderheidsinvloed doorgaans groter. 

→ Welke invloed en wat verandert?  

• Meerderheid: normatief en/of informatief  

→ Overte verandering kan zonder private verandering  

• Minderheid: alleen informatief 

→ Overte verandering als private verandering  

 Moscovici: dit verklaart grotere invloed meerderheid  

 Rol consequente gedragsstijl (zie hierboven)  
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Weaver, Garcia, Schwarz en Miller (2007) 

METHODE:  

• De dns lazen een uittreksel van een vergadering over het reserveren van een open 

ruimte in New Jersey.  

o 1 argument van 1 van de groepsleden  

o 3 argumenten van 1 groepslid  

o 1 argument van 3 groepsleden  

• Dns moesten schatten wat het standpunt van de hele groep was en hoeveel 

huisbezitters er waren  

RESULTATEN:  

• Argumenten van 3 groepsleden > 1 of 3 argumenten van 1 groepslid.  

• 3 argumenten van 1 groepslid > 1 argument van 1 groepslid.  

VERVOLGONDERZOEK: ‘per ongeluk’ 1 groepslid dat 3x hetzelfde argument zegt. 

→ Het horen herhalen van een argument kan indruk wekken dat meerdere groepsleden voor 

dit argument zijn. 

→ Minderheid die een bepaald standpunt consequent inneemt, kan klinken als een grotere 

groep (meerderheid)  

 

4. EXPLICIETE SOCIALE INVLOED: HET INWILLIGEN VAN VERZOEKEN  

Expliciet = wanneer je echt aan mensen vraagt om iets te doen.  

Stanley Milgram:  

• Hij wou gedragsverschijnselen blootleggen.  

o Hypothese: sterke sociale invloed is mogelijk te wijten aan onvoldoende 

persoonlijk belang van de beoordelingstaak. 

o Impliciete sociale invloed bestuderen waarbij dns moreel gewichtige 

beslissingen moeten nemen (situatie waarin iemand zijn medemens doet 

lijden). 

• Milgram vertrok vanuit impliciete sociale invloed en kwam uit bij expliciete sociale 

invloed.  

OORSPRONKELIJKE IDEE: 

• Impliciete invloed 

• Mensen moeten beslissen om medemens te doen lijden en die misschien blijvende 

schade aan te doen (norm: men mag iemand anders geen onnodig lijden aandoen) 

• Predictie: mensen gaan de medemens niet laten lijden.  

• Concreet: verzoek inwilligen om iemand te martelen.  

• Joodse achtergrond: ontzet over WO2 

Adolf Eichmann: grote media belangstelling → ‘ik voerde bevelen uit’ 

• Zoektocht naar basislijn (tot hoever wil men een ander laten lijden?) → deze lijn lag 

veel hoger dan verwacht → per toeval ontdekt hoe sterk expliciete invloed is.  

• Echter: wilde bekend worden door een baanbrekend onderzoek te doen → methode 

zo ontwikkelen dat het te verwachten viel dat veel dns ver zouden doorgaan.  
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VOORPROEVEN:  

• Dns folterden medemens tot ze door de proefleider gestopt werden. 

• Foltergedrag vertoonde geen variabiliteit (misschien omdat het enkel studenten 

waren van de Yale University) → lastig om determinanten te onderzoeken 

• Aanpassingen voor vervolgonderzoeken  

o Streven om gemiddeld minder verregaand foltergedrag te observeren  

o Meer variabiliteit uit te lokken  

o Juist meer verregaand foltergedrag uitlokken 

• Hij bleef karig met informatie  

o Vertelde niet dat hij zijn proefleider had vervangen door iemand die er meer 

autoritair uitzag en de leerling van wie men geen tegenactie moest vrezen. 

o Boek: obedience to authority (Milgram, 1974) 

▪ Vertelde niet veel over methode  

▪ Sommige aspecten enkel af te leiden uit foto’s 

▪ Enkele studies enkel vaag naar verwezen of helemaal verzwegen  

▪ Gerangschikt in andere volgorde en zogezegd veranderingen 

doorgevoerd → niet in vorige publicaties en artikels 

➔ Mogelijk te corrigeren & te reconstrueren  

WANT notities, briefwisseling en projectaanvragen zijn vrijgegeven → nieuwe stroom 

van analyse en publicaties.  

4.1 BASISPARADIGMA VAN MILGRAM EN HET ‘FINALE VOORONDERZOEK’  

DNS: 

• Niet verder bij studenten 

• Uit alle lagen van de bevolking → via advertentie & direct mail (adressen uit 

telefoongids) (enkel studenten zou niet overtuigend genoeg zijn) 

PROEFOPZET: 

• Moest geloofwaardig zijn → inbedden in onschuldig lijkende context  

• Dn moest schokken van oplopende intensiteit toedienen aan iemand die bij leertaak 

fouten maakte  

• Gezegd aan dns dat onderzoek ging over het effect van straf op leergedrag. 

• Rollen werden verdeeld  

o Dn → “helper” van proefleider: degene die de straffen moest toedienen bij 

fouten  

o Pseudodn → leerlingen die schokken onderging 

o Zogezegd door lottrekking (op beide kaartjes stond “leraar”) 

• Leraar biedt leertaak via intercom aan en leerling antwoordt door knop in te drukken 

→ goed antwoord: volgend woord, slecht antwoord: schok.  

• “Leerling” werd naar andere ruimte gebracht en kreeg onder toezien van echte dn 

elektrode op pols aangebracht en vastgebonden aan een stoel 

• Leraar werd naar onderzoeksruimte gebracht en moest bij elke fout hardop de 

intensiteit van de schok aankondigen (die per fout steeg) 
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SCHOKAPPARAAT: 

• Perfect mogelijk om te meten hoe ver de dns gingen in hun foltergedrag  

o Registreerde hoelang de dn de schok liet duren 

• Procedure  

o Responslampje → fout  

o Luidop intensiteit aankondigen  

o Schok toedienen  

o Juiste antwoord noemen  

o Herhalen met volgende woord & oplopende intensiteit  

• Leraar krijgt voorbeeldschok van 45V → het apparaat werkt 

• Voordeel schokapparaten  

o Intensiteit is vast 

o Dn werd voortdurend geconfronteerd met morele draagwijdte  

o Schept afstand tussen dn en leerling 

o Fysieke actie werd losgekoppeld van het lijden 

o Onopgemerkte ontsnappingsstrategie niet mogelijk  

o Kleine stappen qua intensiteit (minder snel de neiging om te stoppen met 

schokken te geven)  

• Milgram wilde schokintensiteit waarbij dn niet meer verder wilde gebruiken als 

indicator van het punt waarop hun normen en waarden in opstand kwamen tegen 

het gedrag dat van hen gevraagd werd.  

Via trial-and-error tijdens voorproeven methode op punt gesteld.  

RUIMTE LEERLING/LERAAR: 

• Communicatie via intercom + lampje (antwoord) 

• Tussenruimte leerling/leraar was ondoorzichtig glas → zo werd schokgedrag 

bevorderd 

→ Dn kon wel contour van leerling zien.  

RESULTATEN:  

• Conflict = welk verzoek ga ik inwilligen?  

• Rapporteerde dat vrijwel alle dns gingen tot maximumschok (verontwaardigend, 

want onmiskenbaar dat men een onschuldige medemens hadden doen lijden) 

• Dns deden hun best om niet met gevolgen van hun gedrag geconfronteerd te 

worden; tijdens experiment draaiden de meesten zich weg van de leerling. 

• NU: we weten dat niet vrijwel alle dns tot max. schok gingen maar allemaal: 

o Dns beschermen in publicatie → zichzelf uiten als uitzondering tegenover 

buitenwereld.  

• Niet teleurgesteld dat het niet geschikt was om impliciete sociale invloed te 

bestuderen → blij dat hij ophefmakend onderzoek kon doen  

• Aanpassing om te zorgen dat sommigen toch vroegtijdig stopten, maar niet ‘te’ 

vroeg → geloofwaardiger 
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4.2 DE OFFICIËLE MILGRAMSTUDIES  

• 40 dns  

• Leeftijd tussen 20 en 59 jaar uit verschillende beroepscategorieën  

• Elke sessie had 10 oefenbeurten met 7 fouten → tot schok 7  

• Milgram ging in zijn artikelen nooit in op het effect dat die oefenbeurten hadden op 

het gedrag van de dns in de echte ‘leertaak’ 

o Ander onderzoek: inwilligen van een klein verzoek doet de kans toenemen dat 

daarna een meer veeleisend verzoek wordt ingewikkeld = voet-in-deur-effect 

(Freedman & Fraser; 1996; Baeman, Cole, Preston, Klentz & Stebley, 1983) 

• Sessie zou eindigen als dn weigert na 4 aansporingen. 

→ Gaat u alstublieft verder  

→ Het experiment vraagt dat u verder gaat  

→ Het is absoluut essentieel dat u verder gaat 

→ U hebt geen keuze, u moet verder gaan.  

o Als dn na 4e aansporing nog weigert stopt het onderzoek  

o Proefleider bleef de hele tijd aanwezig en maakte aantekeningen → vaste 

antwoorden op mogelijke vragen 

→ Wat doen de schokken met de leerling? Kunnen pijnlijk zijn, maar 

veroorzaken geen blijvende weefselbeschadiging.  

→ Leerling wil niet verder gaan. Het onderzoek moet doorgaan tot hij alle 

woordparen kent.  

→ Wie is verantwoordelijk? Proefleider nam alle verantwoordelijkheid 

o Milgram koos ook ‘betere’ acteurs:  

▪ Proefleider = streng uiterlijk (assistent in vooronderzoek had te weinig 

gezag)  

▪ Leerling = vriendelijk, ongevaarlijke uitstraling (in vooronderzoek had 

leerling geen slachtofferuitstraling) 

De psychologische nabijheid van de leerling  

• Experiment in 1965 

• Effect psychologische nabijheid van de leerling op de mate waarin leerling voorrang 

gaf aan belangen van proefleider  

• Psychologische nabijheid = mate waarin de dn via verschillende zintuigen en prikkels 

gegenereerd door de leerling on waarnemen.  

• Verschillende condities: 

o Minimaal contact (na schok 300V gebons op de muur- 

o Auditief contact door deur op een kier 

o Auditief contact + visueel (konden elkaar zien) 

o Auditief contact + visueel + tactiel (leerling moest hand op schokplaat leggen, 

als hij dit niet wilde moest leraar zijn hand erop drukken)  

RESULTATEN: 

• Hoe meer de psychologische nabijheid leerling toenam, hoe meer relatieve macht 

verschoof van proefleider in voordeel van leerling  

• In geen enkele conditie gingen dns nog tot maximumschok 

• Meeste dns vertoonden tekenen van spanning → geloofwaardig  

• Onderzoek gaat niet over autoriteit → geen bevelen inwilligen  

• Dns moeten keuze maken wiens verzoek ze inwilligen.  
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De kwetsbaarheid van de leerling  

• Milgram verhuisde onderzoek naar kelder in Yale University 

• Herhaalde conditie met gebons en auditief contact 

• Leerling zegt dat hij te zwak hart heeft 

• Leerling eist bij schok 10 om te stoppen wegens last van zijn hart (erna nog herhaling) 

RESULTATEN: 

• 26 van de 40 dns gingen tot maximumschok  

• Gemiddelde schokintensiteit van weigeringen was 24,55 

 Basislijn in verdere studies. 

Het geslacht van de dns  

• Meerderheid was mannelijk 

• Hernam het experiment vrouwen  

RESULTATEN:  

• Vrijwel identiek aan resultaten bij mannen 

• 65% van de vrouwen gingen tot maximumschok 

• Milgram verwees naar mogelijke tegengestelde krachten: 

→ Vrouwen zijn meer geneigd verzoeken in te willigen dus ze gaan verder dan 

mannen in foltergedrag. 

→ Vrouwen zijn minder agressief en meer empathisch dan mannen en zouden 

medelijden krijgen met de leerlingen. 

Het geslacht van de proefleider en de leerling  

• Merkte zelf op dat het interessant zou zijn om deze ook te variëren  

o Sterke norm over het folteren van vrouwen → minder ver 

o Niet gewend om bevelen te krijgen van vrouwen → minder machtsoverwicht 

• Nooit overgegaan tot uitvoering – of pogingen niet gerapporteerd  

De uitstraling van de leerling en de opdrachtgever 

• Extra team (om onderzoek sneller te laten gaan) 

• Zachte en vriendelijke proefleider 

• Leerling die goed voor zichzelf kan opkomen  

RESULTATEN:  

• 20 van de 40 dns gingen tot maximumschok  

• Weigering van gemiddelde schokintensiteit was 22,20  

• Significant? → Milgram deed het af als onbeduidend 
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De psychologische nabijheid van de proefleider  

• Eerste onderzoek verliet de proefleider de ruimte en gaf hij verdere instructies via 

telefoon → machtsoverwicht meteen gebroken 

o Slechts 9 dns gingen tot maximumschok  

o Sommigen gaven stiekem minder erge schokken + verzwegen dat  

o Sommigen zeiden dat ze schokken gaven van oplopende intensiteit, maar 

gaven telkens de laagste schok 

• Tweede onderzoek ontmoette dns de proefleider niet: instructies via een 

bandopname → geen precieze resultaten MAAR dns gingen minder ver dan nieuwe 

basislijn. 

• Bij het eerste onderzoek nieuwe conditie waarin proefleider terugkomt nadat dn 

aangeeft niet verder te willen  

o ‘dikwijls’ kon proefleider de dn nog overtuigen verder te gaan 

Veiligheidsgarantie van Yale  

• Veel dns verklaarden dat ze verder waren gegaan in de proeven omdat ze op Yale 

Univeristy vertrouwden dat ze geen gevaarlijke of dodelijke proeven zouden 

uitvoeren.  

• Milgram bedacht fictieve Research Associates of Bridgeport. 

o Sober bemeubelde bureauruimtes  

o Identieke omstandigheden als in kelder van Yale  

RESULTATEN: 

• 2 dns weigerden te beginnen  

• 19 gingen tot maximumschok  

o Volgens Milgrim niet significant minder (maar na statistisch onderzoek: flirt met 

de significantiegrens) 

 Foltergedrag van dns in de proeven in Yale niet uitsluitend toe te wijzen aan hun 

vertrouwen in Yale 

Een impliciet sociaal contract 

• Dns die tot maximumschok waren gegaan verklaarden hun gedrag door te zeggen 

dat alle betrokkenen, volwassenen waren, die hadden afgesproken mee te doen 

aan het onderzoek → dus ook de leerling (deze moest zich ook aan afspraken 

houden) er werden dus geen voorwaarden gesteld  

• Milgram voorspelde dat dns minder ver zou gaan als leerling een voorwaarde zou 

stellen waarop die zich kon beroepen om de sessie te stoppen  

o Leerling vroeg onmiddellijk te mogen stoppen als hij aangaf dat hij last van zijn 

hart kreeg 

RESULTATEN: 

• 40% ging nog tot maximumschok  

• Laatste gemiddelde schokintensiteit 21 

• Niet veel lager dan relevante basislijn (maar geen significantietoets) 

• Slechts kwart van de dns stopten op voorwaarde van leerling  
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Inhoud van de instructies  

• Bestuderen van gedrag van dns die niet de instructies hadden gekregen om 

schokken van oplopende intensiteit te geven  

• Dn mocht zelf kiezen welke intensiteit hij toediende 

RESULTAEN:  

• Gemiddelde zwaarste schok was 5,5 

• Slechts 1 dn ging tot maximumschok  

• 2 dns gingen verder dan schok 10  

Welk verzoek of wiens verzoek?  

• In alle voorgaande experimenten deed proefleider een immoreel verzoek en de 

leerling die inspeelde op medelijden.  

• Proefleider blijkt machtsoverwicht te hebben 

• 20 dns  

• Milgram ging na of macht van proefleider minder was als verzoek van een gewone 

burger zou komen  

• 2 pseudodns en 1 echte dn 

• Tweede pseudodeelnemer kreeg als taak om aan bureau van de proefleider de tijd 

te noteren per schokintensiteit  

• Proefleider moest zogezegd weg na een telefoontje  

• Na vertrek opperde pseudodn om schokintensiteit op te drijven 

RESULTATEN: 

• Slechts 4 van de 20 gingen tot maximumschok 

→ Hetzelfde verzoek had minder machtsoverwicht 

 Degene van wie een verzoek komt is van belang voor de kans dat het meer invloed 

zal hebben dan een tegenstrijdig verzoek 

Andere onderzoeken  

• Proefleider had medelijden, maar leerling eiste om door te gaan  

o Na schok 10 stelde proefleider voor om te stoppen  

→ niemand ging verder dan schok 10 

o Opmerkelijk dat mensen de wensen van degenen die de schokken 

ondergingen minder zwaar lieten doorwegen. 

• Leerling durfde niet vastgebonden te worden en wou dat iemand het voordeed 

o Proefleider onderging de hele procedure 

▪ Alle dns stopten na schok 10 

▪ Dns deden hun best om te tonen dat ze aan de kant van de 

proefleider stonden  

▪ Dns beweerden dat het onaanvaardbaar was om iemand tegen zijn 

zin schokken te geven 

 Proefleider behield machtsoverwicht  
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• Onderzoek met 2 proefleiders  

o 1 van hen neemt rol van leerling op zich → nog steeds machtsoverwicht?  

o Gelijkwaardige machtsstrijd tussen verzoek van iemand die wilt doorgaan en 

iemand die wilt stoppen  

→ 13 van de 20 gingen tot maximumschok  

→ Proefleider die rol leerling speelt verliest macht en werd behandeld zoals 

een echte leerling 

• 2 proefleiders en 1 pseudodn (leerling) 

o Wanneer leerling vraagt te stoppen wilt de ene proefleider verder gaan en de 

andere stoppen 

→ Slechts 1 dn ging verder dan schok 10 

→ Immoreel verzoek heeft geen overmacht over een beroep op menselijkheid 

als deze verzoeken van evenwaardige partijen kwamen 

Ik ben maar een radertje… 

• Onderzoek waarin burger verzoek geeft 

• “burger” zou zich kwaad maken en vragen rollen om te draaien  

o Sommige dns gingen pseudodns fysiek te lijf  

o Slechts 5 dns hielden pseudodns tegen  

o 11 anderen deden niets terwijl hij schokken toediende  

 Voor dns is het van groot belang dat ze zelf niet verantwoordelijk zijn!! 

 

• Opnieuw onderzoek met 2 pseudodns  

• 1 pseudodn deelt rol leraar met echte dn 

• Pseudodn voert instructies proefleider uit zonder echte dn aan te sporen mee te doen  

→ 37 van 40 gingen tot maximumschok  

→ Andere dn die kritiekloos instructies proefleider volgt (impliciete invloed) of feit dat 

echte dn de schokken zelf niet moet toedienen?  

Onderzoek om impliciete invloed aan te tonen: 

• Taak leraar verdeeld over 3 personen (2 pseudodns en 1 echte) 

• Pseudodn 1 zei de woorden, pseudodn 2 evalueerde de antwoorden en de dn 

drukte op de schokknop 

• Na schok 10 stopte pseudodn 1, na schok 14 stopte pseudodn 2 ook, echte dn moest 

beide taken overnemen 

→ Slechts 10% ging nog tot maximumschok 

 Impliciete invloed van medeleraar kan een rol hebben gespeeld  
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4.3 DE ‘VERDWENEN’ MILGRAMSTUDIES  

Verdwenen studie uit Milgrams archief (Rochat&Modiglinai 1997; Russell, 2014) 

• Bridgeport setting  

• Vriendenparen (of zelfs familie in 2 gevallen)  

• Echte loterij → Leerlingen vertellen dat hij geen echte shocks kreeg 

• Leerling stroomcursus geven om de juiste pijnreacties te geven  

RESULTATEN:  

• 3 van de 20 gingen tot maximumschok  

• 4 op de 5 leraars hielden ermee op na 195V 

 

WAAROM VERZWIJGEN?  

• Lager folterniveau 

• Ethische bezwaren → kan privéleven van dns schaden (er deden vriendenparen en 

zelfs familieleden mee) 

o Suggereerde tijdens de debriefing dat leraar zou liegen tegen de leerling om 

problemen in verdere privéleven te vermijden 

▪ Misleiding van dns: MAG NIET, en als het echt niet anders kan  

→ volledige uitleg in debriefing: was hier niet het geval: Milgram ging 

van de ene misleiding over naar de andere. 

ANDERE MISLEIDINGEN 

• Gebruikte zelfde gegevens in meerdere onderzoeken zonder mee te delen dat hij 

bestaand materiaal hergebruikte  

• Noemde condities later afzonderlijke experimenten → mogelijk een gebeurtenis in 

actualiteit die dns beïnvloed had → verschil daar aan toe te schrijven??  

4.4 ANDERE ETHISCHE VRAGEN OVER HET MILGRAMONDERZOEK  

• Sommige dns vertoonden vormen van extreme spanning → Milgram minimaliseerde 

dat.  

• Milgram niet verantwoordelijk voor gevolgen omdat hij niet had kunnen voorzien dat 

hij de dns onder zo een extreme stress zette → enkel geldig voor eerste onderzoeken 

(gaf ook toe in persoonlijke notities dat onderzoeken onethisch waren)  

• Juridische problemen  

o National Science Foundation gaf pas subsidie na juridisch advies waaruit bleek 

dat Yale verantwoordelijk zou zijn voor eventuele schadeclaims 

o Liet dns verklaring ondertekenen dat de universiteit ontsloeg van enige 

rechtsvervolging.  

• Dns moesten ten allen tijden kunnen stoppen met het onderzoek  

o Eerst 4 aanmoedigingen en die werden telkens herhaald → Konden niet 

zomaar stoppen 

o Soms dwingendere aansporingen dan aangegeven in Milgrams publicaties 

• Debriefing was niet altijd correct en gebeurde soms helemaal niet.  
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4.5 MILGRAMS DOCUMENTAIRE  

• Documentaire om toekomstige onderzoekers te helpen die zelf vervolgonderzoek 

wilde doen (oorspronkelijk idee) → onderwijsmateriaal + ook toestemming aan 

televisiestations om beelden uit te zenden 

• NSF overtuigen van waarde van zijn onderzoek → subsidie voor vervolgonderzoek  

o Kijkers overtuigen van methodologisch hoogtepunt en belangwekkende 

resultaten + voldeed aan alle ethische zorgvuldigheden  

o Echter slechts 30% kreeg debriefing (zie ethische bezwaren)  

• Wilde de kijker meeslepen (spanning)  

• Replicatie: slechts 35% gingen tot maximumschok  

• Door knippen en plakken  

o Doen lijken alsof er een groter aandeel tot die maximumschok gingen en 

Milgram zei op tape dat het over 50% ging.  

o Zorgen dat de dns een specifieke houding hadden  

• CONCLUSIE: misleidend, enkel voor propaganda (Gina Perry, 2015)  

4.6 CONCEPTUELE REPLICATIES VAN HET MILGRAMONDERZOEK  

Deden het niet precies na → bestudeerden enkel dezelfde verschijnselen en dezelfde 

mogelijke determinanten, maar operationaliseerden deze op een andere manier 

Meeus en Raaijmakers (1986, 1995) 

METHODE:  

• Tijdens sollicitatieprocedure moest dn kwetsende opmerkingen geven aan een 

pseudodn (oplopende ernst) = administratieve mishandeling  

• 500 mannen en vrouwen  

• 18-55 jaar 

• Test was 32 meerkeuzevragen die sollicitant mondeling zou beantwoorden 

• “Psychologische stress” 

• Dn moest 15 ontmoedigende opmerkingen maken die 1 voor 1 op een scherm 

verschenen 

• Communicatie via microfoon  

• Om dn met de veroorzaakte stress te confronteren zagen op een stressmeter 

vervalste fysiologische stressreacties.  

• Men kon sollicitant schade berokkenen (door stress slecht presteren, kon hij de baan 

verliezen) 

• Dn wist dat proefleider tegen sollicitant loog 

o Proefleider vertelde niet dat de beledigingen niet gingen over zijn prestatie, 

maar op voorhand al vastlagen  

o Proefleider achtte negatief effect op prestatie mogelijk 

• Na verschillende proefbeurten liet de ‘sollicitant’ weten dat hij wilde stoppen en zag 

de dn zijn stressniveau stijgen. 

• Als dn wilde stoppen kreeg deze 4 aansporingen 
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EERSTE STUDIE: 

• Experimentele conditie: doorlopen beschreven procedure 

• Controleconditie: werd gezegd dat de dn niet alle opmerkingen moest maken en zelf 

mocht stoppen wanneer hij wilde  

• Als dn stopte met opmerkingen daalde stressmeter onmiddellijk  

→ Geen enkele dn ging tot ergste opmerking in controle conditie  

→ Bij experimentele conditie gingen 22 van de 24 tot de ergste opmerkingen en 

verborgen ze hun onvrede met de taak voor de sollicitant. 

TWEEDE STUDIE:  

• Proefleider verlaat na algemene instructies ruimte en geeft aansporingen verder via 

telefoon → slechts 8 van de 22 dns gingen tot ergste opmerking.  

• Conditie waarin proefleider in ruimte blijft + 2 pseudodns 

• Echte dn moest opmerkingen maken  

• Pseudodn stopt na opmerking 8, andere na 10  

→ slechts 3 van de 19 gingen tot ergste opmerking. 

 

Brief e.a. (2000) 

Blanke psychologiestudenten kregen verzoek om iemand te discrimineren o.b.v. hun 

huidskleur.  

EERSTE STUDIE:  

• Dn hielp doctorandus bij personeelsselectie  

• Dossiers van 10 kanditen waarvan ze 3 moesten selecteren 

• 7 waren blank en 3 zwart 

• 2 blanken voldeden aan alle eisen en de zwarten voldeden er allemaal aan 

• Condities  

o Ene helft dns kreeg brief van de president van het bedrijf dat zijn selectie niet 

tot minderheid mocht behoren  

o Andere helft heeft geen brief  

RESULTATEN: 

• Geen brief conditie: koos gemiddeld voor 1,8 zwarte sollicitanten  

• Briefconditie: koos gemiddeld minder dan 1 zwarte sollicitant 

VERVOLGONDERZOEK:  

• Nieuwe conditie: dns kregen brief waarin vermeld stond dat president ontslagen was 

en dat ze zijn vorige bevelen moesten negeren  

• 8 kandidaten: 5 blanken (3 geschikt) en 3 zwarten (allemaal geschikt)  

• Elke kandidaat beoordelen op schaal 1-5  
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RESULTATEN:  

• Zonder discriminatieverzoek: zwarten gemiddeld 4,3 

• Bij discriminatieverzoek: zwarten gemiddeld 3,8  

• Nieuwe conditie: zwarten gemiddeld 4,1 

CONCLUSIE:  

• President was niet aanwezig in gebouw, toch voerden dns zijn bevelen uit  

• Milgram en Meeus en Raaijmakers hadden hier macht verloren 

 

Vervolgonderzoek mogelijk?  

Neen, want… 

• Ethische commissies evalueren geplande studies, o.a. wat betreft stress op korte en 

lange termijn.  

• Milgram zou al de meeste inzichten hebben verworven → weinig maatschappelijk of 

wetenschappelijk nut.  

• Dns moeten ten allen tijden kunnen stoppen → reeks van aanmoedigingen  

MAAR, wel mogelijk om onderzoek te doen naar het inwilligen van tegenstrijdige verzoeken 

van partijen, waarvan een zelfs immoreel kan zijn.  

Uitzondering: studie van Beauvois, Courbet en Oberlé (2012) 

• Format van een televisiequiz → proefuitzending  

• Vrouwelijke quizmaster  

• Naast quizmaster, dn en kandidaat en ook publiek  

• 80% ging tot de maximumschok  

4.7 NAAR EEN VERKLARING?  

Milgram wilde beroemd worden met indrukwekkende ontdekking over het menselijke 

gedrag, iemand anders moest zich dan maar buigen over een verklaring.  

 Hij kwam dan maar met een verklaring op de proppen die grotendeels niet toetsbaar 

was. 

MILGRAMS THEORETISCHE VISIE IN GROTE LIJNEN 

De mens kan op 2 manieren functioneren:  

1) Als autonoom individu  

2) Als uitvoerder (agent) van opdrachten van anderen 
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Agentic shift: ontstaat wanneer een autonoom functionerend individu onder invloed van 

prikkels in de omstandigheden omslaat naar de toestand waarin iemand zich beschouwd als 

uitvoerder.  

Als men zo’n shift doormaakt verwacht men dat:  

• Iemand de leiding gaat nemen  

• Die persoon waargenomen wordt als iemand die in bepaalde omstandigheden in de 

positie is, om de leiding te nemen. 

• Men zichzelf definieert als behorend tot degenen over wie deze persoon leiding kan 

en mag nemen.  

• De doelstellingen van de leidinggevende in een zinvol en breder kader passen. 

• De richtlijnen van de leidinggevende inhoudelijk passen in zijn leidinggevende rol.  

Gevolgen van de shift:  

• Mensen nemen aan dat ze alleen verantwoording schuldig zijn aan diegene wiens 

wensen ze uitvoeren.  

• Mensen focussen hun aandacht alleen op aspecten van de situatie die relevant zijn 

voor het uitvoeren van richtlijnen en alles buitensluiten wat daar niet toe behoort. 

• Mensen achten zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden. 

• Ze gaan er vanuit dat wat ze doen, irrelevant is voor hoe ze zichzelf zouden moeten 

zien. 

Terug omslaan uit agentic shift gaat moeilijk, tenzij er psychologische nabijheid is van 

slachtoffer, want dit produceert meer prikkels die de uitvoerder op den duur niet meer kan 

negeren hoezeer de uitvoerder ook gefocust is op de opdrachtgever.  

Milgram deed, nadat hij zijn theorie geformuleerd had, weinig moeite om toetsbare 

hypotheses af te leiden hieruit → toch liggen er op het eerste zicht enkele hypotheses voor 

de hand: 

• Dns maken zich niet druk en dus ook niet emotioneel over wat ze de medemens 

aandoen. 

• Dns leggen alle verantwoordelijkheid bij de proefleider.  

Probleem: agentic shift van Milgram is niet altijd compleet → persoon kan deels als 

uitvoerder, deels als autonoom individu handelen → maakt de hypotheses niet toetsbaar. 

 Milgram spreekt zichzelf tegen 

ALTERNATIEVE THEORIE VAN DE ONTLUIKENDE SOCIALE IDENTITEIT  

(Reicher, Haslam & Smith, 2012)  

• Dn ziet zichzelf als iemand die bij de proefleider hoort. 

• Als pseudodn nabij is, wordt het moeilijker om deze te zien als iemand van een 

andere groep wiens belangen er niet toe doen.  

• Als proefleider weggaat laat deze de dn ‘in de steek’ 

→ Dn en leerling delen dan hetzelfde lot  

➔ Vierde aansporing had nooit succes, want werd als enige geformuleerd als bevel 

→ Bevelen worden niet ingewilligd, verzoeken wel (want is slecht groepsgedrag) 
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WAT MET DE PSEUDODNS?  

• Zij zagen het emotioneel lijden van de dns → bleven emotionele shocks geven.  

• Verklaring: 

o Gekozen vanwege hun grote loyaliteit  

o Milgram overtuigde hen van het belang van het onderzoek  

o Hadden het extra inkomen echt nodig, en kregen geregeld salarisverhoging 

4.8 MILGRAM EN DE HOLOCAUST 

Onderzoek zegt niets over waarom ‘gewone’ mensen, anderen gruwelijke dingen konden 

aandoen.  

• Nazimisdadigers voerde niet alleen maar bevelen uit → manier om het 

Jodenvraagstuk op te lossen was zelfs beschreven door ambtenaren en voorgesteld 

aan hun oversten! 

• Milgrams onderzoek zegt niets over het uitvoeren van bevelen, wel over inwilligen van 

verzoeken.  

• Ook de proefleider week soms af van het script → opmerkingen… 

4.9 WAAROVER ZEGGEN DE MILGRAMSTUDIES IETS?  

NIET WEL 

Gehoorzamen aan bevelen  Inwilligen van verzoeken  

Wel of niet verzoek inwilligen  Wanneer wiens verzoek  

Sommigen willigen verzoek in  Effect situationele factoren  

Macht kwaadaardige autoriteit  Overwicht autoriteit (gezag) 

 

5. IMPLICIETE EN EXPLICIETE INVLOED: FUNDAMENTEEL VERSCHILLEND?  

Conformisme = impliciete meerderheidsinvloed  

Gehoorzaamheid = expliciete sociale invloed  

Verschillen: 

1) Rol van hiërarchie  

o Impliciete beïnvloeding is tussen gelijken  

o Expliciete gebeurd in een hiërarchie  

2) Rol van imitatie  

o Impliciet houdt imitatie in  

o Expliciet niet  

3) Zelf gerapporteerde sociale druk  (volgens Milgram de belangrijkste) 

o Bij impliciete beïnvloeding onderschatten mensen dit  

o Bij expliciete beïnvloeding is het duidelijk dat ze onder externe druk stonden 

Mensen beseffen impliciete sociale beïnvloeding niet of willen het niet toegeven.  
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Pronin, Berger, Molouki (2007, experiment 2) 

• Vroegen 40 iPod eigenaars waarom ze dit gadget hadden gekocht  

• Hoezeer het feit dan anderen een iPod hebben, meespeelt (schaal 1-9) 

 

 Gemiddelde score 3,3: dns beweerden dat hun beslissing om iPod te kopen minder 

dan ‘bij de gemiddelde student’ een kwestie van conformisme was 

 

• Dachten ze werkelijk dat ze minder dan doorsnee onderhevig zijn aan impliciete 

sociale invloed?  

• Beweerden ze dit om een goede indruk te maken?  

De cruciale determinant van het benadrukken of ontkennen van sociale invloed lijkt dus niet 

te zeggen of de invloed impliciet of expliciet is  

• Want in Milgramstudie waren er ook voorbeelden van expliciete invloed, waarin dns 

beweerden te stoppen onder morele principes ( = negeren)  

• Cruciale determinant = instrumentaliteit van de zelfbeschrijving voor het in stand 

houden van een positief zelfbeeld of goede indruk op anderen  

o Autonomie gewaardeerd → ‘meelopen’ verbergen  

o Tenzij iemand onwenselijk gedrag vertoont: dan wordt onderstreept dat men 

het deed omdat ‘iedereen het doet’ 

Als een verzoek, in de juiste omstandigheden en op de juiste manier, door de juiste persoon 

geformuleerd overwicht krijgt op de verzoeken van anderen, dan is het mogelijk dat dit 

verzoek iemand boven zichzelf doet uitstijgen zodat iemand ‘op verzoek’ meer goeds doet 

dan hij of zij uit zichzelf zouden hebben gedaan of willen doen.  
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H6: AGRESSIEF GEDRAG  
Agressie = gedrag dat vertoond wordt om iemand anders schade te berokkenen, waarbij de 

andere persoon die schade niet wenst te ondergaan.  

Vijandige agressie = agressie om de agressie.  

Instrumentele agressie = agressie als middel tot een ander doel (wordt gezien als minder erg). 

Voordelen:  

• Handig voor alledaags en juridisch gebruik. 

o Geen agressie als het per ongeluk was + op lange termijn goede 

bedoelingen.  

o Wel agressie als het mislukte, maar wel het doel was.  

Intentie bepalen waardoor een gedrag vertoond wordt: 

• Verschillen in zelfbeschrijvingen  

o In werkelijkheid is er een verschil tussen hoe goed ze weten om zich eruit te 

praten, andere motieven aan te nemen, hoeveel de sociale normen zich wel 

kunnen schelen. 

o Verschillen in verinnerlijking sociale norm. 

o Verschillen in hoe sterk die norm lijkt te gelden  

▪ De sociale norm nog sterker voor groepen die kwetsbaar, hulpeloos zijn 

(kinderen) of groepen van wie verwacht wordt dat ze menslievend 

zacht en warm zijn (vrouwen).  

o Verschillen in hoe graag mensen aan normen willen voldoen.  

 Zelfbeschrijvingen zijn misleidend 

 

• Beschrijvingen door anderen  

o Intentie (= covert gedrag) afleiden uit overt gedrag & contextfactoren 

waarvan men op de hoogte is. 

o Vooroordelen en voorkeuren kunnen ertoe leiden dat hetzelfde gedrag nu 

een keer agressief genoemd wordt en dan weer niet.  

▪ Vb.: als iemand jouw visie volgt ga je deze niet agressief beoordelen 

(omgekeerd wel).  

▪ Vb.: als we personen aantrekkelijk vinden, gaan we sneller geneigd zijn 

om te zeggen dat deze persoon goede bedoelingen heeft. 

 Informatie aandacht missen en wel beïnvloed door irrelevante factoren.  

Drie implicaties wanner je agressie definieert als gedrag met de intentie te schaden: 

1) Gedrag waarvan duidelijk is dat het onder agressie hoort te vallen, daar niet bij te 

rekenen. Vb.: kindermishandeling waarbij de ouder zegt dat het een gedisciplineerde 

straf was. 

2) Gedrag van de ene agressiever noemen als van een ander omdat de ene minder 

geleerd heeft of minder moeite deed om de aangerichte schade als onbedoeld toe 

te schrijven.  

3) Gedrag van de ene agressiever noemen als dat van de ander omdat ze tot 

verschillende groepen behoren, de ene sympathieker lijkt dan de andere, etc.  
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Alternatieve definitie = idealere definitie = agressie als een gedrag waarvan het belangrijkste 

kenmerk is, dat het de situatie van 1 of meer anderen aversiever (negatiever) maakt. 

→ Deze definitie is ook niet helemaal goed.  

• Hoe breed moet de situatie worden opgevat?  

o Vernederen = agressie  

o Een liedje schrijven over vernedering = geen agressie meer → op langere 

termijn zien we dit niet meer als agressie  

o Gedrag  

• Wie bepaalt overigens of de situatie aversiever geworden is: alleen het slachtoffer 

zelf?  

o Als een examencommissie iemand een onvoldoende geeft, is het dan redelijk 

om dit agressie te noemen omdat de student dat aversief vindt? 

Wat verstaat men onder agressie?  

• Vaak enkel fysiek geweld.  

• MAAR heeft dezelfde oorzaken en gevolgen als verbale agressie, niet-verbale en niet-

fysieke agressie, indirecte agressie… 

o Fysieke en emotionele pijn wordt op dezelfde manier verwerkt→ dezelfde 

hersenstructuren & zelfde endorfine om de pijn tijdelijk te verzachten 

(MacDonald&Leary, 2005) 

Waarom vinden mensen fysieke agressie erger en denken ze dat dit de enige vorm is?  

• De wetgeving maakt fysieke agressie strafbaar en andere vormen niet. 

• Fysieke agressie is makkelijk(er) te bewijzen. 

• Fysieke agressie kan rechtstreeks tot de dood leiden.  

• Mensen zien verbaal gedrag als een uiting van hun gedachten (vrijheid van 

meningsuiting)  

1.HOE VALT AGRESSIEF GEDRAG TE BESTUDEREN?  

Mensen ondervragen heeft weinig zin, want ze kunnen dingen zeggen die volgens een 

sociale norm horen te kloppen.  

Onderzoekers moeten het in natuurlijke omstandigheden observeren of mensen blootstellen 

aan factoren waarvan men vermoed dat het agressief gedrag uitlokt, en via 

agressiemetingen nagaan of de manipulaties het verwachtte effect hadden.  

Experimenteel onderzoek  

• Veel onderzoekers maken gebruik van het laten ondergaan of uitlokken van verbale 

of indirecte agressie 

o ‘Ethisch’: maatschappelijk meer aanvaard dan fysieke agressie 

o Juridische overwegingen (verbale agressie niet verboden, fysieke agressie wel)  

• Nu weten we dat indirecte agressie even schadelijk is als fysieke agressie  

→ Steeds belangrijker om te voldoen aan de ethische voorwaarden.  
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1.1 DE METING VAN AGRESSIE  

Mensen die weten dat een onderzoeker agressie meet, gaan zich zo weinig mogelijk 

agressief gedragen → vermommingen:  

1) Dns zeggen dat ze in een competitie (reactietijdcompetitie) zitten:  

o Met een andere dn  

o Na een signaal om het snelst op een knop drukken  

o Winnaar mag de verliezer straffen door een aversieve prikkel toe te dienen  

o De prikkel die ze toedienen is een uiting van agressie  

▪ Intensiteit  

▪ Duur  

2) Hot-sauce methode (Lieberman, Solomon, Greenberg & McGregor, 1999) 

o “Smaaktest” 

o Voor de volgende dn pikante saus klaarzetten  

o De hoeveelheid saus die ze klaarzetten is een uiting van agressie 

3) Dns moeten een prestatie beoordelen van iemand anders:  

o De ongunstigheid van de beoordeling = een uiting van de agressie zijn 

o 3 componenten: 

▪ Kwaliteit prestatie: hoe duidelijker het scoringsysteem, hoe meer de 

beoordelaar getraind is, hoe beter de score.  

▪ Foutenvariabiliteit: geen enkel systeem heeft een foutloze nauwkeurige 

scoring. 

▪ Systematische fouten: stereotypes en veroordelen… (vooral deze 

component kan gebruikt worden als meting voor agressie) 

o In experimenten is het mogelijk agressie te onderscheiden van prestatie en 

foutenvariabiliteit en dus te meten a.d.h.v. de systematische fouten: 

▪ Alle dns alle condities hetzelfde werkstuk of taak laten beoordelen  

 Prestatie is dan constant  

 Foutenvariabiliteit verschilt niet over verschillende condities (zo 

klein mogelijk) 

▪ Verschillen tussen condities (systematische fouten) zijn dan indicaties 

voor agressief gedrag. 

o Variant beoordeling: ongunstigheden laten bestraffen door aversieve prikkels  

▪ Agressie → duur en intensiteit  

o Variant beoordeling: appetitieve prikkels laten geven  

▪ Als mensen minder uitdelen aan een persoon dan dat die verdiende, is 

dit een uiting van agressie.  
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1.2 DE MANIPULATIE VAN ERVAREN AGRESSIE  

Onderzoek over hoe mensen reageren op agressie door anderen 

• Taak doen die door een andere (pseudo)dn geëvalueerd wordt 

o Op voorhand bepalen of de handlanger een positieve of negatieve 

beoordeling zal geven 

→ Echte dn minder of meer agressief getriggerd wordt  

o Geloofwaardigheid: proef waarbij het: 

▪ Moeilijk is voor dn om in te schatten hoe goed ze het deden  

▪ Duidelijk is dat de meningen erover verdeeld kunnen zijn  

o Varianten  

▪ Soms laat men de handlanger ook kwetsende/niet-kwetsende 

commentaar toevoegen aan het cijfer  

▪ Aversieve prikkels uitgedeeld worden  

 

• Technieken van een per ongeluk opgevangen gesprek 

o Bij aankomst in het labo ontmoeten dns andere (pseudo)dns 

o Beiden krijgen uitleg over de studie waarna de proefleider hen elk naar een 

afzonderlijke proefruimte brengt. 

o De pseudodn geeft beledigende commentaar aan de proefleider over de 

echte dn in die mate dat de echte dn het kan horen maar dat het zogezegd 

niet de bedoeling was (dat de dn het hoorde). 

1.3 AGRESSIE UITLOKKEN  

Voor sommige onderzoeksvragen is het nodig agressie uit te lokken: 

1) Als men wil nagaan of agressie vatbaar is voor instrumentele conditionering 

→ Agressie uitlokken is dan nodig om het te kunnen versterken of bestraffen 

2) Om na te gaan hoe mensen reageren op hun eigen agressie 

Agressie tegenover de dn:  

• Provocatie = dn blootstellen aan een factor waar eerder onderzoek over heeft 

aangetoond dat het een effectieve manier is om agressie uit te lokken. 

o Lokt het meest consistent agressie uit 

o MAAR: over-veralgemening  

▪ Het onderzoek toont dan alleen aan dat de factor een invloed heeft 

op agressie bij mensen die vooraf geprovoceerd werden, maar niet 

dat die factor ook van invloed is bij niet-geprovoceerde mensen 

 Én provocatie én andere factoren gemanipuleerd  

o Sommige factoren gaan agressie uitlokken, onafhankelijk of de persoon 

geprovoceerd werd 

o Er zijn ook factoren die enkel tot agressie leiden als er provocatie was 

 

• Dekmantel: 

o Zeggen dat het onderzoek gaat over stress  

▪ Zeggen dat de dn even mag meewerken met de proefleider en een 

andere dn stresserende prikkels mag toedienen 

▪ Parameters van die aversieve prikkel kiezen = meting  
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1.4 EEN VOORBEELD VAN EEN ONDERZOEK  

Zowel agressie proberen uit te lokken als agressie proberen te meten.  

Berkowitz en Frodi (1977) 

“Het effect van stress op creativiteit” 

EERSTE FASE:  

• Lawaaistoten toedienen aan een andere dn die een essay schrijft 

o 24 intensiteiten, om de 5 seconden, mochten de intensiteit van de 

lawaaistoten kiezen, maar moest wel om de 5 seconden gebeuren. 

• Manipulatie: reactie van proefleider op keuzes van dn  

o Versterking: om de 5 lawaaistoten zeggen dat hij/zij goed bezig was  

o Straf: na de eerste 5 lawaaistoten en op het einde afkeuring laten merken 

o Basislijn: geen commentaar  

TWEEDE FASE:  

• Tekst beoordelen die andere dn zogezegd had geschreven  

• Lawaaistoten die zwaktes aangaven: 

o Valse intensiteit  

o Aantal te kiezen (1 tot 20) 

• Manipulatie: aanwezigheid apparaat lawaaistoten 

o Aanwezig: apparaat van eerste fase nog in de onderzoeksruimte  

o Afwezig: apparaat was naar buiten gerold 

RESULTATEN: 

• Versterking: agressiever dan basislijnconditie  

• Straf: minder agressief dan basislijnconditie  

• Effect van straf of versterking was enkel significant als het gebruikte apparaat in de 

kamer stond  

o Apparaat = discriminatieve prikkel = geleerd dat in aanwezigheid van het 

apparaat er een verband was tussen agressie en versterking / straf  

→ apparaat herinnert hen aan dat verband met de gevolgen hiervan in het 

gedrag.  

 Agressie is vatbaar voor instrumentele conditionering  

Baanbrekend, omdat het 2 kenmerken tegenspreekt: 

1) Agressie wordt uitgelokt door antecedente ervaringen  

2) Agressie vloeit voor uit negatieve gevoelens (de complimenten = versterkers, doen de 

dns beter voelen): mensen moeten geen wrok of haat koesteren om agressief gedrag 

te vertonen.  
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2. DE FREUDIAANSE VISIE OP AGRESSIE  

Opvatting van man in de straat over agressie (steunend op Freudiaanse visie)  

• Gedrag dat voortvloeit uit gevoelens van boosheid  

• Als deze gevoelens geen uitweg vinden, worden ze intenser  

→ Komen op een oncontroleerbare manier tot uiting 

• Deze gevoelens nemen af als ze op een controleerbare manier geuit worden 

Twee krachtige driften: 

1) Levensdrift (Eros) → Zelfverwezenlijking  

2) Doosdrift (Thanathos) → Zelfvernietiging 

Beide driften nemen toe als ze niet uitgeleefd worden (ze zijn ongeveer even sterk) 

→ Onverwacht, oncontroleerbaar en met grote kracht  

Oplossing: doodsdrift verschuiven van jezelf naar anderen 

→ Agressief gedrag = vernietigingsdrang gericht op anderen 

Probleem: agressie tegenover mensen uit onmiddellijke omgeving kan welbevinden van 

individu schaden → je hebt anderen ook nodig om je levensdrift te volbrengen 

→ Oplossing: richten naar secundaire objecten (vb.: met de deur slaan) 

→ Oplossing: doodsdrift passief uitleven  

• Meegenieten van agressie door anderen 

• Genieten van rampspoed die ‘vanzelf’ overkomt 

Actief uitleven: sublimatie = cultureel gewaardeerde / geaccepteerde vorm (muziek, film, 

literatuur…) 

Catharsis (zuivering) = tijdelijke afname van de doodsdrift 

• Meestal na een agressieve uitbarsting terug rust  

• Tijdelijk minder agressief gedrag t.o.v. anderen → tijdelijk! Want het hoopt zich terug 

op. 

• Conclusie: je moet afreageren om extreme agressie te voorkomen. 
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Problematisch:  

1) Niet toetsbaar: geen falsifieerbare predicties mogelijk → je past steeds je predictie 

aan doordat er teveel verschillende gedragingen mogelijk zijn 

o Even sterke levensdrift als doodsdrift: enkel zelfmoord is mogelijk  

o NEEN: ook agressie tegen anderen 

o NEEN: ook agressie tegen secundaire objecten  

NEEN: ook sublimatie  

NEEN ook nog catharsis 

2) Voorspellingen uit de theorie hangen niet samen met wat in experimenteel onderzoek 

naar boven komt  

o Niet makkelijk om agressie uit te lokken in experimenten → makkelijk om 

daar doodsdrift uit te leven → maar men grijpt niet elke kans om agressie te 

uiten 

o Agressie gaat niet altijd gepaard met destructieve gevoelens of verlangens  

o Sociale en niet-sociale situationele factoren hebben sterke invloed op 

agressief gedrag  

3) Agressief gedrag leidt niet altijd tot catharsis in de zin van een vermindering  

→ Soms kan je beter wachten en hoef je je niet altijd af te reageren. 

Bushman (2002) 

METHODE: 

• Dns blootstellen aan provocatie door andere pseudodn 

• Pleidooi schrijven over abortus  

• Elkaars teksten evalueren  

o Altijd zeer negatieve commentaar  

o Met de hand geschreven: “één van de slechtste teksten die ik ooit heb 

gelezen”.  

• Manipulatie  

o Wraakconditie: mochten een boksbal slaan, denkend aan de andere dn 

o Afleidingsconditie: mochten een boksbal slaan  

o Controleconditie: enkele minuten wachten  

• Meting van boze en blije gevoelens (zelfrapportage) en agressief gedrag  

• Reactietijd-competitie-taak: lawaaistoten die andere dn zou krijgen als die een 

proefbeurt verloor  

o Intensiteit en duur lawaaistoten 

RESULTATEN: dns uit de wraak- en afleidingsconditie rapporteerden meer negatieve 

gevoelens en gedroegen zich agressiever dan de controleconditie → catharsis  

 Boosheid afreageren maakt iemand niet minder agressief 
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3. FRUSTRATIE-AGRESSIE HYPOTHESE  

Frustratie-agressie-hypothese (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears, 1939): 

• Frustratie = het niet kunnen bereiken van een aanlokkelijk doel.  

• Catharsis: agressie doet gevoel van frustratie afnemen waardoor neiging tot agressie 

daalt. 

Experimentele evidentie:  

• Experimenten die suggereren dat het verhinderen om een doel te bereiken, agressie 

uitlokt.  

• Experiment dat juist bij succes bij het nastreven van een doel, agressie uitlokt.  

Dill & Anderson (1995) 

METHODE: 

• Onderzoek over ruimtelijke verhoudingen  

• Samen met andere pseudodn  

• Van proefleider origami leren vouwen → ging te snel → pseudodn vroeg of het trager 

kan 

• Manipulatie: uitleg  

o Ongerechtvaardigde frustratie: proefsessie moest vooruitgaan om zijn vriendin 

niet te laten wachten.  

o Gerechtvaardigde frustratie: onderzoeksruimte was geboekt door iemand 

anders. 

o Geen frustratie: besefte niet dat hij te snel ging en ging vanaf dat moment 

trager. 

• Vragenlijst: gevoelens van frustratie en agressie (ingebed) 

• Evaluatieformulier invullen: invloed op beloning en disciplinaire maatregelen 

RESULTATEN: 

• Gefrustreerd: ongunstige beoordeling  

o Sterker effect bij ongerechtvaardigde dan gerechtvaardigde frustratie  

• Beoordeling van vriendelijkheid bleef niet als de frustratie gerechtvaardigd was 

• Dns beseften niet dat frustratie tot agressie had geleid: zelfbeoordeling van frustratie 

toonde geen effect van de manipulatie. 

KRITIEK:  

• Is de ongunstige evaluatie niet terecht in de frustratieconditie?  

• Ook als de proefleider niets eraan kon doen (wat niets zegt over zijn competentie om 

het uit te leggen) gaven ze slechtere beoordelingen. 

 

 Gedwarsboomd worden bij het bereiken van een doel blijkt dus voldoende om 

agressief gedrag uit te lokken. 
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Muller, Bushman, Subra en Ceaux (2012) 

METHODE: 

• Waarnemingscompetitie tegen pseudodn  

• Zeiden dat hij in 65% van de gevallen goed had gegokt  

• Manipulatie: prestatie van pseudodn 

o 80% correct → verloren = frustratieconditie  

o 50% correct → gewonnen 

• Dan reactiesnelheidscompetitie 

o Winnaar mocht lawaaistoot geven (duur & intensiteit = agressie) 

RESULTATEN: agressie was hoger als ze eerst gewonnen hadden en dan verloren. 

KRITIEK: door afwezigheid van controleconditie kunnen we niet concluderen of de winst 

agressie verhoogt, dan wel verlies agressie vermindert. 

 

4. PROVOCATIE EN AGRESSIE  

Provocatie = schade die een ander ons intentioneel heeft toegebracht.  

• Mensen denken te weten wat de intentie is van een ander + ze hebben dit zelf nooit 

uitgelokt.  

• Mensen kunnen agressie opvatten als opzettelijk toegebrachte schade  

o Het slachtoffer ondervind nadeel  

o Denkt het niet zelf uitgelokt te hebben  

o Denkt dat de dader het met opzet deed  

• Mensen zien hun agressie dan als reactie/Straf op de provocateur/dader → ze 

denken dat ze het zo van hen kunnen afzetten.  

• Implicatie: mensen kunnen leed beter achter zich laten als ze de dader gestraft 

hebben 

o Carlsmith, Wilson en Gilbert (2008) 

▪ Schietpartij op een campus van een universiteit → dader pleegde 

zelfmoord erna.  

▪ “I don’t think there would be anythinng temporary about the 

satisfaction that I would feel  in being permitted to execute the person 

who killed my child.” – De moeder van een kind dat stierf. 

• Provocatie lokt inderdaad zeer consistent agressie uit. Er zit dus een waarheid in: 

agressie als straf voor eerdere agressie.  
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4.1 DE PERCEPTIE VAN PROVOCATIE  

Handelende persoon kan provocatie herkennen. In werkelijkheid maakt de handelende 

persoon gewoonweg constructies van het covert gedrag van de ander, het hoeft niet per se 

waar te zijn.  

• Mensen gebruiken verschillende indicatoren om te bepalen of gedrag met opzet 

vertoond wordt. 

o Mensen beweren dat ze minder agressief zijn tegen iemand die zich 

verontschuldigd, MAAR: een verontschuldiging impliceert immers dat de 

dader de eigen verantwoordelijkheid erkent.  

Zechmeister, Garcia, Romero en Vas (2004) 

Verontschuldiging kan bijdragen aan het feit dat het slachtoffer de toegebrachte schade als 

provocatie ervaart en zo meer agressie uitlokt. 

METHODE: 

• Proefleidster bezig met afstudeerproject over de invloed van stress  

• Intelligentietest → slechter dan gemiddeld  

• Besefte dat ze de verkeerde test hadden gebruikt → begeleidster moest scores 

interpreteren → vertelde nog eens hoe slecht ze waren. 

• Manipulatie  

o Proefleidster vertelde wel of niet over de door haar gemaakte vergissing  

o Proefleidster bood wel of niet excuses aan  

• Proefleidster evalueren (1-5) → invloed op cijfers om haar in dienst te nemen en over 

financiering 

RESULATEN:  

• Het leed ongedaan maken (toegeven aan begeleidster, die dan negatieve 

feedback terug nam) had geen invloed  

• Verontschuldiging had wel een effect  

o Wel verontschuldiging → negatiever  

• Dns gaven de proefleidster meer de schuld als ze zich verontschuldigde 

 

4.2 PROVOCATIE EN DE WAARGENOMEN ERNST VAN DE SCHADE  

Onderzoekers dachten dat ze de perceptie van provocatie eenvoudig konden manipuleren 

door de dns de indruk te geven dat de provocateur hem/haar schade wilde berokkenen 

(intentie). 

Storende variabele: waargenomen ernst van de schade werd gemanipuleerd 

→ Niet meer duidelijk of de vastgestelde effecten op agressie veroorzaakt worden door de 

waargenomen intentie of de waargenomen ernst. 
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Experiment 1 door Ames en Fiske (2013)  

METHODE: 

• Beschrijving van een werksituatie waarin aandeelhouders een geringe winstuitkering 

kregen omdat de CEO een slechte investering had gemaakt.  

o Opzetconditie: verwachting dat medewerkers beter zouden meewerken. 

o Ongelukconditie: dacht oprecht dat het een goede investering zou zijn. 

• Beoordeling hoe groot de schade was  

o Groter in de opzetconditie dan in de ongelukconditie (→ wisten wat men 

exact verloor en dit was in beide condities identiek) 

Experiment 2 door Ames en Fiske (2013) 

METHODE: 

• Rivier was opgedroogd en groep mensen leed allerlei soorten schade  

o Opzetconditie: iemand die in naburig dorp had de rivier omgeleid 

o Ongelukconditie: door natuurlijke oorzaken  

• 7 kostenposten waren een korte tijd te zien en volgen elkaar snel op 

• Moesten achteraf totale financiële schade schatten  

• Om te zorgen dat ze hun best deden: prijs voor de 5% dns die het dichts bij het 

bedrag zaten 

• Ook kans om boetebedrag te bepalen  

RESULTATEN: 

• Ongelukconditie benaderden vrij goed het totale schadebedrag  

• Opzetconditie overschatten de totale schade 

CONCLUSIE: 

Agressie lokt inderdaad agressie uit, maar: 

• Men weet eigenlijk niet wat de intentie is  

• Agressie wordt ook beïnvloed door de situatie en kenmerken van de provocateur  

• Veel minder afsluiting/opluchting dan verwacht  

• Men uit de agressie niet alleen tegen provocateur  maar ook tegen derden 

 

4.3 ALLEEN AGRESSIE TEGEN DE PROVOCATEUR?  

Implicatie: agressie enkel gericht tegen degene die zich eerst agressief heeft gedragen. 

• Tegengesteld aan het principe van Freud (verschoven agressie) 

• Mensen kunnen op provocatie door de ene persoon, reageren met agressie 

tegenover iemand anders = verplaatste agressie 

• Dit treedt vooral op als het slachtoffer de agressor ook lichtjes geprovoceerd heeft  

= triggered displaced aggression.  
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Pedersen, Gonzales en Miller (2000) 

METHODE: 

• Probleemoplossend vermogen: over invloed van storende factoren en integratie van 

visuele en auditieve informatie  

• Anagrammentaak (eerste proefleidster) 

o Vervelende muziek + vertelden dat ze het zeer slecht hadden gedaan  

o Aangename muziek + vertelden dat ze het gemiddeld gedaan hadden  

• Meerkeuzevragen werden luidop voorgelezen (tweede proefleidster) 

o Vrij snel, versprak zich en toonde soms de verkeerde kaart + vertelden dat ze 

niet goed gepresteerd hadden  

o Goed tempo, geen vergissingen + vertelden dat ze het gemiddeld hadden 

gedaan  

• Evaluatie → beslissing om haar in dienst te nemen 

RESULTATEN:  

• Eerste proefleidster niet geprovoceerd → geen effect op tweede proefleidster 

• Eerste proefleidster wel geprovoceerd → evalueerden de tweede proefleidster 

ongunstiger als ze hen licht geprovoceerd hadden  

OPMERKINGEN: 

• Veel gelijkenissen tussen slachtoffer en provocateur → meer verplaatste agressie  

• Bij extreme provocatie → minder verplaatste agressie want er is een contrastwerking 

(goede gedrag slachtoffer tegenover provocateur → je ziet de verschillen duidelijk) 

• Het is niet zo dat als men nooit iets verkeerd doet, dan men nooit het slachtoffer zal 

worden van (verplaatste) agressie 

o Mensen doen bovendien dagelijks dingen bij anderen die zij zelf niet erg 

vinden, maar op zich ook niet leuk.  

Pedersen et al. (2002) geen effect van provocatie tegenover iemand die geen enkele 

provocatie had veroorzaakt → niet consistent met studies die vermindering van verplaatste 

agressie na provocatie aantonen.  

Meta-analyse van Marcus-Newhall, Pedersen, Carlson en Miller (2002) 

• Verplaatste agressie is sterker naarmate het slachtoffer op de provocateur lijkt. 

• Ernst van provocatie speelt ook een rol 

o Hoe erger die was, hoe minder de verplaatste agressie  

▪ Mensen vermijden om zich agressief te gedragen tegen iemand die zo 

goed is dat het onrechtvaardig lijkt hem/haar schade te berokkenen. 

▪ Als de provocatie zeer ernstig was, dan lijkt een onschuldige derde 

alleen maar door het contrast met de provocateur moreel zo 

hoogstaand dat men hem/haar minder agressief zal bejegenen.  

▪ Provocatie niet ernstig → contrast met de provocateur niet zo groot en 

krijgt de onschuldige derde niet de status van iemand met een hoge 

morele waarde.  
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4.4 IS DE AGRESSIE PROPORTIONEEL AAN DE PROVOCATIE?  

De mate waarin provocatie agressie uitlokt hangt af van verschillende factoren: kenmerken 

van de provocateur, situationele factoren, voorafgaand gedrag van de handelende 

persoon… 

Veldstudies Doob en Gross (1968) 

Mensen reageren met meer verkeersagressie op storend verkeersgedag als die een lagere 

sociale status heeft dan als die een hogere sociale status had.  

METHODE: 

• Onderzoekers bleven voor groen licht staan  

• Hoelang tot claxonneren en hoe vaak?  

• Manipulatie: type auto  

o Lage status: oude, kleine auto  

o Hoge status: grote, nieuwe auto 

• Ook gevraagd aan studenten of ze zouden claxonneren en zo ja, na hoeveel tijd  

 RESULTATEN: 

• Verkeersagressie trad vaker en sneller op als de auto klein en oud was 

• Verschil tussen mannen en vrouwen: mannen toeterden significant sneller dan 

vrouwen 

• Studenten beweerden iets heel anders; 

o Mannen zeiden dat ze sneller zouden reageren tegen de chauffeur van een 

grotere wagen  

o Bij vrouwen was er geen significant verschil 

Replicatie door Deaux (1971) 

Heeft het geslacht van de chauffeur effect? 

• 52% toeterden als de provocateur een man was  

• 71% toeterden als de provocateur een vrouw was 

• Vrouwen toeterden minder dan mannen, maar zowel vrouwen als mannen toeterden 

vaker naar een vrouw  

• Status had minder invloed, omdat het verschillen tussen hoge- en lage-status-wagen 

kleiner was 

  



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

90 

 

4.5 VOELEN WE ONS BETER NA EEN AGRESSIEVE REACTIE OP PROVOCATIE?  

Idee: men kan leed beter achter zich laten als ze de dader gestraft hebben. 

Carlsmith et al. (2008) 

METHODE: 

• Schending van een sociale norm  

• Ieder kreeg 1 dollar, 8 ronden: telkens een deel of alles in de pot.  

• Na elke ronde verdeelde de proefleider het geld plus 40% interest. 

• 3 virtuele dns, waarvan: 

o 2/3: eerste ronde coöperatief (volledige inzet), daarna tit-for-tat patroon: 

telkens evenveel als de dn bij de vorige ronde had gedaan.  

o 1/3: profiteur (freerider): eerste beurt 50 cent, stuurde bericht naar anderen 

om aan te moedigen om bij te dragen, volgende rondes niets meer 

bijgedragen 

• Na elke ronde kwam feedback over bijdrage en een overzicht van hoeveel iedereen 

had gewonnen 

o Profiteur won 4,41 dollar 

o Dns wonnen gemiddeld maar 1,89 dollar 

• Vijf condities: 

o Bestrafferconditie: anoniem punt aftrekken (5 cent afstaan, maar gestrafte 

verloor 15 cent) + dn mocht dat doen  

→ 11 op 15 gaf de profiteur straf  

o Getuigenconditie: anoniem punt aftrekken + iemand anders besloot de 

profiteur 1,65 dollar straf op te leggen 

o Basislijn- of controleconditie: geen straf  

o Bestrafferconditie inbeelden.  

o Getuigenconditie inbeelden.  

RESULTATEN:  

• Straf uitdelen zorgde dat de dns zich slechter voelden dan getuige te zijn van een 

straf of niet met de straf bezig te zijn. 

• Dns konden dit zelf niet inschatten/inbeelden.  

 Straf uitdelen doet ons slechter voelen  

KRITIEK: 

• Controleconditie moeilijk te vergelijken → denken aan straf zorgt voor negatieve 

gevoelens.  

• Interessanter was inbeeldcondities: 

o Wie straf uitdeelde, dacht zich ongeveer hetzelfde te voelen als ze geen straf 

konden geven.  

o Diegene die meemaakten of zich inbeelden dat iemand anders straf gaf, 

dachten dat ze zich beter zouden voelen als ze zelf straf uitgaven. 

• Mensen die mede slachtoffer waren en niet de kans kregen om te straffen, dachten 

dat ze zich beter zouden voelen als ze zelf hadden kunnen straffen – terwijl het 

tegenovergestelde waar is.  
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• Straf hielp ook niet om het gedrag ‘uit hun hoofd’ te krijgen:  

o Diegene die straf gegeven hadden, waren meer bezig met de profiteur dan 

dns die getuigen waren of in de basislijnconditie zaten 

o Niet bewust: inbeelden dat ze straf gaven, dachten minder met de profiteur 

bezig zouden zijn dan iemand die inbeeldde getuige te zijn. 

• Mediatie-analyse: 

o Effect van straf (weten) uitdelen op affect gemedieerd werd door gedachten 

over de dader. 

o Effect van straf (weten) uitdelen op gedachten over de dader gemedieerd 

werden door affect. 

o Vicieuze cirkel: gedachten over dader → negatieve gevoelens → gedachten 

Overeenstemmingen met andere studies: 

• Indruk dat meeste mensen de kans aangrijpen om iemand te bestraffen. 

• Indruk dat mensen verwachten zich daardoor beter te voelen, terwijl het 

tegenovergestelde waar is. 

 

 Straffen zorgt niet voor een verbetering van gevoelens, noch voor het bereiken van 

een snellere afsluiting. 

 

5. AGRESSIE, MACHT EN ONMACHT  

Nuttin, 1998; Nuttin & Hoorens, 2008: agressie heeft mogelijk te maken met problemen van 

macht en onmacht.  

• Agressie is een gedrag dat een gevoel geeft van macht (lokt veel effecten uit) 

• Wie onder machtsverlies lijdt, heeft meer behoefte aan macht dan in normale 

omstandigheden → agressief gedrag als gevolg van machtsverlies (macht 

terugwinnen) 

• Implicatie: perceptie dat de agressie bij het slachtoffer ‘aankomt’ zal de agressie 

versterken en daardoor aanwakkeren.  

• Consistent met de observatie dat provocatie een robuuste determinant is. 
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5.1 ONCONTROLEERBARE AVERSIEVE PRIKKELS DOEN AGRESSIE TOENEMEN 

Aversieve prikkels intensifieerde de door provocatie uitgelokte agressie alleen als het individu 

er geen controle over had.  

Experiment Donnerstein & Wilston (1976) 

“Effect van stress op leren” 

METHODE:  

• Tekst schrijven over de vraag of de ex-president vergiffenis moet krijgen voor het 

Watergate-schandaal  

• Pseudodn beoordeelde deze tekst met verbale evaluatie en schokken 

• Manipulatie 1: geluiden terwijl dn wiskundige berekeningen maakte (zogezegd 

wachttijd tot pseudodn tekst had geëvalueerd)  

o Harde lawaaistoten  

o Zonder geluid, louter om omgevingsgeluiden te blokkeren  

• Manipulatie 2: (on)macht lawaai 

o Subjectieve macht (niemand gebruikte deze) 

o Geen macht  

• Manipulatie 3: provocatie 

o Provocatie: 9 schokken en zeer negatieve commentaar  

o Geen provocatie: 1 schok en zeer positieve commentaar  

• Pseudodn moest woordassociaties leren en bij elke fout bestraft met een elektrische 

schok (cf. Milgramstudies) 

o Zelfgekozen intensiteit  

o Altijd 18 foute en 8 juist antwoorden 

RESULTATEN:  

• Bij geprovoceerde dns was de intensiteit hoger dan bij de niet-geprovoceerde dns  

• Bij de niet-geprovoceerde dns maakte het niet uit of men voordien lawaai had 

ondergaan  

• Bij geprovoceerde dns versterkte het ondergane lawaai de vertoonde agressie, 

alleen als de dns geen subjectieve macht hadden.  
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5.2 REDUCEERT SUBJECTIEVE MACHT OVER AVERSIEVE PRIKKELS DE DOOR 

UITSLUITING VEROORZAAKTE AGRESSIE?  

Uitgesloten worden door andere geeft een gevoel van onmacht 

→ Kan tot agressie leiden.  

Experiment Warburton, Williams en Cairns (2005) 

METHODE: 

• 1 echte dn en 2 pseudodns 

• Terwijl de proefleider weg was: wachten 

o Pseudodn nam een bal en gooide die naar de anderen 

▪ Uitsluitingscondities: dn kreeg de bal maar 3x 

▪ Niet-uitsluitingscondities: ongeveer even vaak als de anderen 

• Blootgesteld aan lawaaistoten  

o Onvoorspelbaar en oncontroleerbaar 

o Met een druk op de knop bepalen wanneer de volgende lawaaistoot kwam, 

mochten ten hoogste 15 sec wachten  

• Smaaktest: Hot sauce procedure  

RESULTATEN: uitgesloten dns die oncontroleerbaar lawaai kregen, zette een zwaarder, vies 

sausmonster voor dan niet-uitgesloten dns of uitgesloten dns die nadien macht over de knop 

hadden.  

VERKLARING: 

• Door de onderzoekers: ervaring van macht elimineert de door uitsluiting veroorzaakte 

agressie. 

• Alternatieven:  

o Uitsluiting lokt enkel agressie uit als er bijkomende ervaring van onmacht 

optreedt. 

o Ervaring van onmacht lokt alleen agressie uit bij mensen die zich uitgesloten 

voelen. 

• Wie én onmacht én sociale uitsluiting had ervaren, gedroeg zich agressiever. 

Meta-analyse van onderzoeken over de psychologische gevolgen van sociale uitsluiting 

(Gerber & Wheeler, 2009) 

• Steunt indruk dat agressie als reactie op sociale uitsluiting machtsherstel is  

• Sociale uitsluiting kan ook types van pro-sociaal gedrag bevorderen i.p.v. agressie 

→ Dingen die een persoon kan doen om terug bij de groep te kunnen horen.  
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5.3 ONMACHT MAAKT VIJANDIGE HUMOR LEUK  

Mensen weten dat ze zichzelf kunnen verdedigen door te zeggen dat het een grap was. 

→ Kwetsende humor = vijandige grappen 

Experiment Weinstein, Hodgins en Ostvik-White (2011) 

Hypothese: vooral na onmacht geniet men van vijandige grappen. 

METHODE: 

• Gedachten over externe controle vs. autonomie, door woorden te laten ordenen (1 

woordreeks had woorden die te maken hadden met autonomie, de andere met 

externe controle)  

• Humoristische videoclips beoordelen: 4 niet-vijandig, 4 vijandig  

• Genoteerd hoe vaak ze tijdens het kijken van video luidop lachten  

• Interactie van humor met ‘priming’: autonome-conditie lachten vaker met  

niet-vijandige video’s, externe-controle-conditie lachten vaker met vijandige video’s 

o Priming = waarmee je mensen een bepaald gevoel geeft, dat ze ooit al 

hadden ervaren.  

VERVOLGONDERZOEK: 

• Geen voorafgaande conditie  

• Mensen lazen grappen → amusementswaarde  

• Basislijnconditie: test primede geen specifieke gedachten aan autonomie of externe 

controle  

• Interactie van humor met priming 

o Priming had geen effect op de waardering van niet-vijandige humor, maar 

wel op die van vijandige humor 

o Autonome-conditie maakte vijandige humor minder leuk dan basislijn 

o Externe-controle-conditie maakte vijandige humor meer amusanter dan de 

basislijn-conditie 

 

 Niet vijandige humor is doorgaans leuker, tenzij men net heeft moeten denken aan 

hoezeer hun gedrag extern gecontroleerd wordt. 

 Gevoel van onmacht maakt vijandige humor leuker. 
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6. HET GENERAL AGGRESSION MODEL EN COMPUTERSPELLEN  

General Aggression Model (Anderson, Bushman, 2002; Anderson et al., 2004) 

→ Doel: inzichten die door onderzoek van agressie waren opgebouwd te integreren in een 

model, die de geobserveerde effecten verklaarde en toelieten om er nieuwe hypothesen uit 

af te leiden.  

6.1 KERNMECHANISMEN IN HET G.A.M.  

Persoonsgebonden en situationele factoren kunnen op 3 manieren agressie uitlokken: 

• Agressieve gedachten toegankelijk maken  

• Agressieve gevoelens opwekken en intensifiëren  

• Fysiologische arousal → wordt als agressie-gerelateerde emotie ervaren  

Elke factor die agressieve gedachten meer of minder toegankelijk maakt, arousal verhoogt 

of verlaagt, of agressieve gevoelens doet toe of afnemen kan agressie doen toe- of 

afnemen (van nature of door een leerproces) 

Drie routes via welke een factor invloed kan hebben: 

1) Arousal, gevoelens en gedachten bepalen iemands interpretatie van zijn situatie  

(= primary appraisal2), en zijn spontane reactie daarop.  

Als de persoon verder niet wil nadenken over de situatie en het door hem/haar te 

vertonen gedrag, bepaald de reactie hoe hij/zij zich gedraagt. 

2) Kan/wil hij wel verder bezinnen, komt er tussen de primary appraisal en het overte 

gedrag een fase van secondary appraisal (=gelegenheid) hierbij beraadt de actor 

zich over de juistheid van de initiële interpretatie en zijn of haar spontane reactie, 

alternatieve manieren om te reageren en de gevolgen van reacties.  

3) Een factor kan ook de inhoud van de secondary appraisal beïnvloeden.  

→ Als de persoon geleerd heeft dat agressie beloond of bestraft wordt, zal hij deze 

kennis toepassen bij zijn overwegingen. 

Er zijn ook factoren die iemands mogelijkheid om aan secondary appraisal te doen, 

beïnvloeden, en die op zich misschien geen invloed hebben op agressie.  

Voorbeeld: woede 

• Woede kan iemand de innerlijke kalmte ontnemen die nodig is voor secondary 

appraisal. 

• Mensen kunnen uit een subjectieve ervaring van woede afleiden dat een agressieve 

reactie gerechtvaardigd is in die situatie.  

• Woede kan ook arousal doen toenemen en de bijpassende gedachten uitlokken. 

• Elke factor die woede in stand houdt, kan er voor zorgen dat iemand langer bezig 

blijft met provocatie, waardoor deze langdurig het gedrag beïnvloed. 

  

 
2 Appraisal = beoordeling  
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Het G.A.M. verklaart… 

• Tegenstrijdige invloeden op agressie incorporeren.  

o Vb.: zowel verlies als winst kan soms agressie-verhogend werken  

• Het effect van situationele factoren verklaren die anders lastig te verklaren zijn 

o Het wapeneffect = het zien van een wapen doet agressie toenemen, omdat 

we het leren associëren met agressie. 

• Waarom agressie de neiging heeft toe te nemen nadat het in gang is gezet 

o Openlijk agressief gedrag → arousal, agressieve gedachten en gevoelens 

nemen toe (= vicieuze cirkel)  

• Aan iedere route van een determinant naar agressie zijn specifieke predicties 

verbonden zijn over de richting van de te verwachten invloed en over de 

omstandigheden waarin die invloed zou moeten optreden (toetsbaar) 

o Inspireert strategieën om van een nieuwe determinant te toetsen langs welke 

route hij vermoedelijk invloed uitoefent. 

 

 

 

o   

 

Persoon Situatie 

Presenteer interne staat:  

Affect  

Cognitie    Arousal 

Beoordelings- & 

beslissingsprocessen 

Doordachte actie 

Impulsieve actie 

Sociale ontmoeting 

Input  

Routes  

Uitkomsten  
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6.2 GEWELDDADIGE COMPUTERSPELLEN: INLEIDENDE OPMERKINGEN  

Het G.A.M. is ontwikkeld door onderzoekers die onderzoek doen naar de invloed van 

gewelddadige computerspellen op agressie. 

Waarom zo controversieel?  

• Grote financiële belangen.  

• Mensen worden er niet graag van ‘verdacht’ dat men iets doet dat zo 

maatschappelijk is afgekeurd, namelijk agressie. 

• Gevolg:  

o Studies die agressieverhoging tonen, noemen gamers kritiek  

o Studies die geen agressieverhoging tonen, noemen ze relevanter 

UIT META-ANALYSE BLIJKT DAT COMPUTERSPELLEN NAUWELIJKS INVLOED HEBBEN 

OP AGRESSIE  

Meta-analyses = overkoepelende analyses op gegevens van een aantal publicaties.  

Ferguson (2015) 

• Effecten van gewelddadige computerspellen zijn nauwelijks aanwezig. 

• Bij nader inzien blijkt dat vele onderzoeken om zelfbeschrijvingen gingen. 

ER ZIJN TALLOZE DINGEN DIE MEER AGRESSIE UITLOKKEN DAN GEWELDDADIGE 

SPELLEN 

• Veronderstelling dat onderzoekers op zoek zijn naar de belangrijkste oorzaak van 

agressie. 

• Redenering dat gewelddadige spellen tot agressie leiden betekenisloos is, omdat 

andere activiteiten ook of nog meer agressie uitlokken. 

• MAAR onderzoekers gaan enkel 1 determinant na, want er zijn enorm veel factoren, 

maar men kan ze niet allemaal onderzoeken. 

• Vergelijking van determinanten is niet aan de orde: 1 is niet belangrijker dan de ander 

• Gewelddadige spellen bv veroorzaken spanning, agressieve gedachten of gevoelens 

en dan kunnen we het effect daarvan nagaan op agressie. 

• Kan echter nuttig zijn om bijdrages te vergelijken die verschillende factoren leveren 

aan een maatschappelijk verschijnsel, maar dat is niet de doelstelling. 

VROEGER, TOEN ER GEEN COMPUTERSPELLEN WAREN, GEDROEGEN MENSEN ZICH 

OOK AGRESSIEF 

• Redenering dat computerspellen onderzocht worden als de enige oorzaak. 

• Wie aantoont dat een onafhankelijke variabele een invloed heeft op een 

afhankelijke variabele, zegt niet dat het de enige variabele is die invloed heeft  

o Voldoende voorwaarde → noodzakelijke voorwaarde  
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ER ZIJN VEEL MENSEN DIE GEWELDDADIGE SPELLEN SPELEN EN GEEN MISDADIGERS 

WORDEN 

• Redenering dat onderzoekers met agressie de extreme fysieke agressie bedoelen  

o Doordat onderzoekers soms verwijzen naar schietpartijen op scholen (door 

gamers) wekken ze zelf soms deze indruk → om subsidies te krijgen, te kunnen 

publiceren… 

• MAAR onderzoekers hebben het ook over verbale agressie of gematigde vormen. 

DE GEBRUIKTE AGRESSIEMETINGEN MAKEN HET ONDERZOEK IRRELEVANT VOOR HET 

‘ECHTE LEVEN’  

• Onderzoekers observeren weinig indrukwekkende vormen van agressie  

• Men is niet geïnteresseerd in extreem fysiek geweld, maar vaker in bescheiden 

agressie waar mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen  

• Vooral geboeid in de mechanismen achter agressie  

VOLWASSENEN KENNEN ECHT WEL HET VERSCHIL TUSSEN DE VIRTUELE EN DE ECHTE 

WERELD 

• Kinderen kunnen zich agressiever gedragen na een spel, maar dat geldt niet voor 

volwassenen.  

• Men denkt dat deze gamers alleen tot agressie kunnen leiden als iemand denkt dat 

het gedrag van in het spel ook in real life kan. 

• MAAR men verwart de vaststelling met de verklaring van het effect. 

• Een toename van agressie kan namelijk langs verschillende routes komen. 

PSYCHOLOGEN MOETEN NIET VOORSCHRIJVEN HOE MENSEN HUN VRIJE TIJD 

BESTEDEN  

• Redenering dat als psychologen aantonen dat games agressie uitlokken, men ook 

het advies zal geven om spellen te verbieden. 

• MAAR men verwart onderzoeksresultaten met (beleids)adviezen 

• Men vindt agressie onwenselijk en concluderen daaruit dat als men factoren 

blootlegt men deze ook moet verbieden. 

• Altijd mogelijk dat diezelfde factor ook andere gevolgen heeft (die wel wenselijk zijn) 
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6.3 TOETSING VAN HET G.A.M.: GEWELDDADIGE SPELLEN LOKKEN AGRESSIE UIT  

Experiment Anderson & Dill (2000) 

Effecten van computerspellen op agressieve gedachten, gevoelens en gedragingen  

METHODE: 

• 1 agressief en 1 niet-agressief spel 

o Vooronderzoek: even moeilijk, prettig, evenveel actie en lokken evenveel 

arousal uit.  

• Spel 3x spelen, verspreid over 2 sessies  

• Eerste sessie  

o 15 min – affectmeting – 15min – agressiemeting  

o Affectmeting: vragenlijst  

o Agressiemeting: zo snel mogelijk woorden lezen  

▪ Snellere verwerking betekent dat men dacht aan een onderwerp 

waarbij het woord kan horen (aangetoond dat je sneller gaat 

reageren bij agressie) 

▪ Sommige woorden agressie-gerelateerd 

▪  Verschilscore tussen leessnelheid van agressieve en niet-agressieve 

woorden 

• Tweede sessie 

o Spelen – agressiemeting  

o Agressiemeting: reactiesnelheidscompetitie  

▪ Geluidstoon → op knop duwen  

▪ Winnaar mocht verliezer lawaaistoot geven (duur & intensiteit)  

▪ Verloor en won ongeveer de helft 

RESULTATEN: 

• Geen effect op gerapporteerde gevoelens  

• Na een agressief spel had men meer agressieve gedachten en kozen ze gemiddeld 

niet meer intense, maar langduriger lawaaistoten dan na een niet-agressief spel 

• Mediatieanalyse: effect op agressie werd gemedieerd door de toegankelijkheid van 

gedachten. 

 Agressieve computerspellen kunnen agressie uitlokken via een toename van 

agressieve gedachten, hierdoor kan agressie ontstaan (het zegt dus niet dat 

computerspellen rechtstreeks voor agressie zorgen, er is een mediator in het spel)  
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Experiment Hasa, Bègue, Sharkow en Bushman (2013) 

Leiden agressieve gedachten ertoe dat mensen agressie verwachten?  

METHODE:  

• Drie dagen lang telkens 20 minuten computerspel spelen  

• Na elke spelsessie: ambigue situatie  

o Verhaal afmaken door dingen op te lijsten die het hoofdpersonage zou doen, 

zeggen of voelen  

o Conditieblinde beoordelaars telden het aantal agressieve elementen  

• Reactiesnelheidscompetitie  

o Intensiteit & duur  

RESULTATEN:  

• Vanaf dag 1 vertoonden diegene die agressieve spellen speelden meer agressieve 

gedachten en meer openlijke agressie  

• Verschil name de volgende dagen toe  

• Mediatieanalyse: agressieve gedachten bleek het effect van gewelddadige spellen 

op agressie te mediëren.  

VERVOLGONDERZOEK:  

• Toonde aan dat gewelddadige spellen ook arousal en agressie-gerelateerde 

gevoelens uitlokken.  

• Longitudinaal correlationeel onderzoek toonde aan dat zowel volwassenen als 

kinderen zich op langere termijn agressiever gedragen.  

 De samenhang tussen agressie en gewelddadige computerspellen kan niet verklaard 

worden door te stellen dat agressieve mensen vaak agressieve spellen kiezen, het 

wekt wel agressieve gevoelens, gedachten op. 

6.4 MAAR IK VOEL ME HELEMAAL NIET AGRESSIEF!  

Mensen die van gewelddadige games houden beweren dat ze er niet agressiever van 

worden. studies bewijzen dat het wel zo is… 

• De instrumentele waarde van zelfbeschrijvingen kan een rol spelen: 

o Beweren dat een geliefde activiteit gevolgen heeft voor anderen kan leiden 

tot sociale straffen.  

• De games kunnen iemands agressie verhogen zonder dat de persoon dat merkt  

o Freudiaanse visie → catharsis: ‘als ik een gewelddadige game speel, kan ik 

mijn agressie afreageren en is het oke’.  

• Route is niet toegankelijk voor introspectie (zelfreflectie) 

o Als de games agressieve gedachten meer cognitief toegankelijk maken, 

waardoor iemand in ambigue situaties agressiever zal reageren, zijn ze zich 

hier zelf niet bewust van.  

• Vergelijkingsprocessen tussen fictie en realiteit maken dat alledaagse vormen van 

agressie onschuldig lijken.  
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Experiment Greitemeyer (2014) 

Contrastwerking: bepaalde gedragingen gaan minder agressief lijken na spelen van 

agressief spel.  

METHODE:  

• Gedurende 15 minuten een gewelddadig of niet-gewelddadig spel spelen  

• Verbale en fysieke agressieve gedragingen beoordelen  

o Voorstellen dat ze de gedragingen zelf zouden vertonen  

o Voorstellen dat iemand anders de gedragingen zouden vertonen 

RESULTAAT: inbeelden zelf te vertonen → vonden de gedragingen minder agressief na een 

gewelddadig spel → beperkt tot het eigen gedrag. 

ANDERE STUDIES: evidentie dat gewelddadige spellen de gevoeligheid voor het lijden van 

anderen kunnen doen verminderen, ongeacht of ze het zelf veroorzaken of dat het buiten 

hen tot stand komt (Engelhardt, Bartholow, Kerr & Bushman, 2011)  

VERVOLGONDERZOEK: 

• 15 minuten gewelddadig of niet-gewelddadig spel spelen  

• Agressieve gedragingen laten beoordelen  

• Hot sauce procedure  

RESULTATEN:  

• Dns vonden gedragingen minder agressief na een gewelddadig spel  

• Na een gewelddadig spel zette men meer saus klaar dan na een niet-gewelddadig 

spel 

• Mediatieanalyse: effect op agressie kwam tot stand via het effect op de 

waargenomen agressiviteit van de (andere) agressieve gedragingen 
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H7: ALTRUÏSTISCH GEDRAG  
Altruïstisch gedrag = niet-louter-reactief gedrag, waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het 

de situatie van anderen appetitiever/aangenamer maakt.  

1.DE DEFINITIE VAN ALTRUÏSTISCH GEDRAG 

Problematische definitie: altruïstisch gedrag is gedrag dat vertoond wordt (uitsluitend) met de 

bedoeling om de situatie van anderen appetitiever te maken.  

 Elk gedrag dat ook voordeel oplevert voor de handelende persoon zou dus geen 

altruïstisch gedrag zijn.  

2.METHODOLOGIE VAN ONDERZOEK OVER ALTRUÏSME 

Er is een sociale norm die altruïstisch gedrag promoot. Als mensen weten dat altruïstisch 

gedrag onderzocht wordt, zullen ze zich extra gedragen.  

Dekmantel: 

• In een onderzoek dat over iets anders gaat, geconfronteerd worden met iemand die 

zich in een nootsituatie bevind (onderzoeker die papieren laat vallen).  

• Of een keuzesituatie waarbij ze ofwel hun eigen belang kunnen behartigen, ofwel dat 

van de groep.  

• Onderzoek over agressie omkeren naar onderzoek over altruïsme 

o Moeilijkheidsgraad van een taak laten bepalen voor een volgende dn  

→ zal geld of andere beloning krijgen als die het goed oplost 

▪ Hoge moeilijkheidsgraad = agressief  

▪ Lage moeilijkheidsgraad = altruïstisch 

Instrumentele conditionering → je gaat beslissen om (n)iets voor een ander te doen o.b.v. 

een balans 

• Versterkers voor helpen/straffen voor niet-helpen  

o Kans later zelf geholpen te worden 

o Sociale versterkers / straffen  

o Emotionele reacties  

• Straffen voor helpen / versterkers voor niet-helpen  

o Tijd, geld of moeite kwijt/uitgespaard 

o Waargenomen misbruik ervaren / vermijden  

3.DE ALTRUÏSTISCHE INTENTIE EN DE BEOORDELING VAN GEDRAG  

• Altruïstisch gedrag kan in de vorm zijn van een sociale norm.  

• Mensen kunnen zich hierdoor schijnbaar altruïstisch gedragen → andere doelen 

nastreven dan het bevorderen van de situatie van de andere. 

• Mensen die dit altruïstisch gedrag vertonen zijn zich er vaak van bewust dat hier een 

sociaal voordeel (beloning) aan hangt + eigenbelang  

o Mensen zijn streng voor anderen die altruïstisch overkomen  

o Strenger voor mensen die altruïstisch gedrag vertonen waar ze zelf van 

bevoordeeld worden, dan wanneer ze gedrag vertonen dat louter 

bevorderend voor hen is. 
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Newman en Cain (2004) 

METHODE: 

• Man wilt hart van vrouw winnen door vrijwilligerswerk te doen op haar werk  

o In een koffiebar 

o In een tehuis voor daklozen  

• Nadruk op zijn bijdrage aan goede gang van zaken  

• Beoordelen hoe ethisch en moreel hij is 

RESULTATEN:  

• Tussen proefpersonen: man in het tehuis was minder moreel beoordeeld dan de man 

in de koffiebar en ze vonden dat hij niet significant méér bijdroeg aan een betere 

wereld.  

• Binnen proefpersonen: beide vrijwilligers ongeveer gelijk beoordelen (beseffen dus 

wel dat het onlogisch is om vrijwilliger in tehuis ongunstiger te beoordelen)  

EXPERIMENT 2: 

• Mensen liever geld bijeenbrachten voor een goed doel in een situatie waarin 

niemand persoonlijk profijt uit maakte  

• Zelfs al was de netto-uitkomst hoger in het geval van het profijt  

→ De extra winst moest al behoorlijk groot zijn om daaraan voorkeur te geven 

EXPERIMENT 3: voorkeur was anders als ze niet aan een goed doel dachten, maar aan 

iemand die investeerders zocht voor een commercieel bedrijf.  

EXPERIMENT 4: 

• Experimentele conditie: oordeel over kledingketen GAP Die 50% van zijn winst ging 

afstaan aan de bestrijding van besmettelijke ziektes 

o Altruïsmeconditie: nadruk op de donatie 

o Besmet-altruïsmeconditie: donatie & het deel dat het bedrijf zelf ten goede 

kwam 

o Besmet-altruïsmeconditie + “GAP is niet verplicht om dit te doen” 

• Controleconditie: geen informatie over deze campagne  

• Gemeten werd hun attitude tegenover GAP en de moraliteit van het bedrijf  

RESULTATEN:  

• Besmet-altruïsmeconditie had een minder gunstige attitude 

• Minder moreel als ‘bijdrage en winst’ of ‘geen informatie’ dan ‘bijdrage’ of ‘bijdrage, 

winst en niet verplicht’ 
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4.WAAROM HELPEN MENSEN?  

Theorie uit evolutionaire psychologie:  

• Mensen vertonen vooral altruïstisch gedrag omdat dat bijdraagt tot de overleving 

van hun genen → gunstig voor de soort als geheel om te helpen 

• Gunstig om eigen genen te helpen = zichzelf of mensen die genen delen en op hun 

beurt verder gaan helpen  

• Ongunstig voor de overleving om eigen genen op te offeren voor de andere 

• IMPLICATIE: we helpen mensen met gemeenschappelijke genen makkelijker  

o Mensen die geen familie zijn van elkaar helpen toch soms, omdat ze dezelfde 

genen delen (intuïtief aanvoelen + fysieke nabijheid) en doordat hulpgedrag 

wederkerige hulp uitlokt dat weer goed is voor de eigen genen 

• MAAR iemands genen blijven dezelfde → minder goed in staat op situationele 

gedragsdeterminanten te verklaren. 

4.1 VERSTERKERS EN STRAFFEN VOOR HELPEND GEDRAG  

Invloedrijke visie over altruïstisch gedrag  

• Mensen zijn meer geneigd mensen te helpen als ze verwachten dat dit gunstige 

gevolgen zal hebben voor zichzelf.  

• Ontwikkeld door vroegere leerprocessen  

o Instrumenteel of propositioneel leren  

o Verleden & voorgaande ervaringen over beloningen of kosten (of 

communicatie hierover) 

o Gevolgen van sociale of niet-sociale aard  

o Op basis van verwachtingen beslissen om te helpen of niet  

Sociale aard  

• Anderen helpen kan de kans vergroten om (later) zelf ook geholpen te worden  

→ Ruilverhouding 

• De versterker na anderen helpen, is dan zelf geholpen worden.  

• Hulp bieden kan ook bewondering opleveren (positieve versterker) of kritiek doen 

ophouden (negatieve versterker). 

• Geen hulp bieden kan sociale afkeuring opleveren (straf). 

• Hoe meer je doet voor anderen, hoe meer je er jezelf van verzekert dat anderen ook 

voor jou zullen zorgen → belangrijker dan de tijd die je eraan spendeert om iemand 

te helpen. 

  



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

105 

 

Niet-sociale aard  

• Iemand helpen kan gewoon een prettig gevoel opleveren (positieve versterker) 

• Het kan een schuldgevoel opheffen of de onaangename spanning verminderen die 

ontstaat als je iemand anders ziet lijden (negatieve versterker) 

• Het kan een kwaad gevoel opwekken (straf) (vb.: als je je realiseert dat je iemand 

hielp die profiteerde) 

• Het is omdat altruïstisch gedrag een interne beloning heeft voor de persoon dat 

‘echt’ altruïstisch gedrag niet bestaat  

o Positieve opvatting: mensen genieten van het helpen van anderen  

→ bevordert altruïstisch gedrag → maakt het leven voor iedereen 

aangenamer 

o Voor degene die hulp krijgt maakt het ook niet uit of de helper ervan geniet  

→ kan het gevoel van ‘in schuld staan’ bij een ander minderen.  

Onderzoek door Dunn, Aknin en Norton (2008) 

METHODE: 

• Ze vroegen hun dns hoe gelukkig ze waren.  

• Gaven hen elk 5 of 20 dollar → opdracht het geld uit te geven die dag  

o De helft moest het spenderen voor zichzelf 

o Andere helft voor een ander  

• ’s avonds werden ze gebeld → vraag hoe gelukkig ze waren  

• Diegene die het geld uitgegeven hadden aan anderen waren gelukkiger (bedrag 

zelf maakt niets uit)  

 Genieten mensen niet ‘van nature’ van het geven, maar leren ze dit door associatie 

met sociale versterkers?  

Onderzoek door Aknin, Hamlin en Dunn (2012) 

METHODE:  

• Gewenningsfase: 

o Kinderen kennis laten maken met 3 poppen die van snoepjes hielden  

o Kind en pop kregen snoepje in hun kommetje  

o Kind kreeg 4 snoepjes en werd aangemoedigd om aan iedere pop een 

snoepje te geven.  

• Testfase: 

o Nieuwe pop (aapje) die ook van snoepjes hield  

o Kind kreeg 8 snoepjes in zijn kommetje  

o 3 condities: 

▪ Onderzoeker vond een extra snoepje en gaf aan het kind met het 

verzoek om aan het aapje te geven.  

▪ Onderzoeker vond een extra snoepje en gaf het zelf aan aapje 

▪ Onderzoeker vroeg om een van de eigen snoepjes aan aapje te 

geven  

o Gelaatsuitdrukking werd gefilmd en conditieblind geanalyseerd 

▪ Ze waren significant blijer als ze zelf het extra snoepje van de 

onderzoeker mochten geven i.p.v. dat de onderzoeker het gaf. 

▪ Ze waren nog blijer als ze een van hun eigen snoepjes mochten geven.  
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5.VAN ONDERZOEK OVER HET AANTAL GETUIGEN IN NOODSITUATIES NAAR 

EEN BESLISSINGSMODEL VAN HULPVERLENING  

De mythe van Kitty Genovese 

• Op weg naar huis aangevallen door een man met een mes. 

• Wist te ontkomen, maar de aanvaller haalde haar in. 

• 35 minuten na de eerste aanval stierf ze in de inkomhal van een 

appartementsgebouw.  

• Zogezegd hadden 38 burgers de moord gezien. 

• De eerste telefonische oproep gebeurde pas na 30 minuten. 

Onderzoeksproject door Darley en Latané 

• Waarom werd Kitty niet eerder geholpen? Er waren toch zoveel getuigen?  

• Misvatting, want later bleek dat slechts een handvol mensen de eerste aanval 

hadden gezien of gehoord + een man had uit het raam geroepen om er mee te 

stoppen, Kitty liep weg dus de man dacht dat ze veilig was  

• Schoolvoorbeeld van… 

o Hoe misleidende vraagstellingen toch soms tot zinvol onderzoek leidt. 

o Hoe problematisch het is als een theorie zich enkel op zelfbeschrijving baseert.  

Kort overzicht van het ‘bystander effect’ 

Bystander effect = hoe meer mensen het gezien hebben, hoe minder (snel) hulp je krijgt.  

Epilepsie-experiment (Darley en Latané, 1968) 

METHODE: 

• Onderzoek over persoonlijke problemen  

• In aparte onderzoekscellen gesprek voeren 

• Proefleider luisterde niet mee  

• Als iemand microfoon openstond, stonden de andere automatisch uit  

• Condities:  

o 1 psdn 

o 2 psdns 

o 5 psdns 

• 1 psdn kreeg tijdens het gesprek een aanval (band met hulpkreten van 2 minuten) 

• Hoeveel dsn schieten te hulp en hoelang duurt het voor ze dat doen?  

RESULTATEN:  

• 1 psdn = enige getuige: 100% hielp  

o 85% binnen de 2 minuten 

o De rest in de minuut erna  

• 2 psdns = 2 getuigen: 85% hielp 

o 62% binnen de 2 minuten  

o 13% in de minuut erna  

• 5 psdns = 4 getuigen: 62% hielp 

o 31% binnen de 2 minuten 

o 31% in de minuut erna  
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 Naarmate er meer getuigen waren, duurde het langer voordat men hielp 

UITZONDERING: 

• 4e conditie waarbij de dn zichzelf voorstelde 

• Dns hielpen even vaak en even snel, als wanneer ze de enige getuigen zouden zijn 

geweest.  

Theorie:  

• Zelfbeschrijvingen: dachten dat andere dns zouden helpen. 

→ Niet gedeelde verantwoordelijkheid WANT niet verdeeld over groepsleden 

o Gedeelde verantwoordelijkheid = met zoveel dus iedereen doet een beetje. 

o Diffusie van verantwoordelijkheid = hele verantwoordelijkheid bij anderen 

leggen.  

• Als men het slachtoffer ‘kende’ was het moeilijker om de verantwoordelijkheid af te 

schudden.  

 

Rookexperiment (Darley en Latané, 1968) 

METHODE: 

• Ter voorbereiding van een interview een vragenlijst invullen in een wachtkamer 

• Rook uit een ventilatierooster (6 minuten, tegen het einde werd het zicht belemmerd) 

• Hoelang duurt het voor de dn de ruimte verlaat om de brand te melden?  

• Condities  

o Alleensituatie  

o Samen met 2 psdns die een script volgden (deden gewoon verder alsof er 

niets aan de hand was) 

o Samen met 2 echte dns.  

RESULTATEN:  

• Alleensituatie  

o Merkten snel rook en gingen kalm uit de kamer om rook te melden  

o 3/4e deed dat voor de 6 minuten 

• 3 echte dns  

o Brand werd slechts gemeld in slechts 3 van de 8 groepen  

• Met 2 psdns 

o Slechts 1 van de 10 ging de rook melden  

• Alle condities met 3 dns 

o Slechts 1 iemand binnen de 4 minuten  

o Minder vaak & beduidend later 

  

Noodsituatie Zich verantwoordelijk achten Beslissing om te helpen
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Significant?  

• Er is meer kans in een groep van 3 dat de rook gemeld werd.  

Proportie groepen waarin hulp werd gezocht → theoretische kans  

o Kans dat minstens 1 persoon hulp zoekt = (1 – kans dat niemand hulp zoekt) 

o Kans dat niemand van de 3 aanwezigen helpt = (de geschatte kans dat 

iemand helpt)³ 

o Kans dat een enkeling niet helpt = (1- proportie enkelingen die wel help) 

o Kans dat minstens 1 iemand helpt = 1 – (1-proportie enkelingen)³ 

• We verwachten dat 98% helpt → 3 op 8 

→ Duidelijk significant en een groot verschil  

Het merken van de rook  

• Alleenconditie: 63% binnen de 5 seconden (mediaan = 5 seconden)  

• Sociale conditie: 26% binnen de 5 seconden (mediaan = 20 seconden)  

Theorie:  

Zelfbeschrijving: dachten dat het om iets onschuldigs ging 

 

Bystander effect  

• Elke stap noodzaakt de vorige stap en het proces kan na elke stap stoppen. 

• Twee processen die de invloed van aanwezigheid van anderen verklaart.  

o Noodsituatie duidelijk, individuele persoon veronderstelt dat andere hulp 

bieden → diffusie van verantwoordelijkheid → bystander effect 

o Noodsituatie ambigu, indruk dat anderen het niet als noodsituatie 

interpreteren → sociale impliciete invloed → bystander effect 

• Verklaring rookexperiment:  

o Brand zelf in gevaar → hoofdverantwoordelijke voor eigen veiligheid  

o Zagen dat anderen niets deden  

o DUS bystander effect 

  

Noodsituatie
De situatie interpreteren 

als een noodsituatie 
Zich verantwoordelijk 

achten 
Beslissing om te helpen 
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Gevallen vrouw experiment (Latanté en Roden, 1969) 

METHODE: 

• Te veel verschil tussen epilepsie-experimenten en rookexperiment → tussen beide  

• Gelijkenissen met epilepsie-experiment 

o 1 persoon in nood  

o Warenzelf niet in gevaar  

o Duidelijk noodgeval 

• Gelijkenissen met het rookexperiment  

o Reactie van eventuele getuigen was waar te nemen  

• Moesten een vragenlijst invullen 

• Onderzoekster was bezig met dossiers en verdween achter een half dichtgeschoven 

vouwwand  

• Geluidsopname  

o Iemand die op een bibliotheekladder klom  

o Viel er af  

o Riep om hulp (1 minuut) 

• Condities  

o Alleen  

o 2 dns  

▪ 2 echte of 1 echte en 1 psdn 

▪ Onbekenden of vrienden van elkaar  

• Om eventuele verschillen uit te sluiten moesten alle dns een vriend meebrengen  

→ Samen deelnemen of uit elkaar gehaald  

RESULTATEN:  

• Alleenconditie: 70% ging helpen  

• Met psdn: 7% ging helpen  

• Met een onbekende: 40% ging helpen → theoretische kans: 91% 

• Met een vriend: 70% ging helpen → theoretische kans: 91% 

CONCLUSIES: 

• Effect van een onbekende was groter dan het effect van een vriend 

o 2 onbekenden: gemiddelde meerdere minuten  

o Vrienden: 36 seconden 

• Effect van een onbekende was zo groot dat de kans dat de vrouw hulp kreeg van 1 

enkele getuige, groter was.  
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Theorie:  

Gebaseerd op zelfbeschrijvingen 

• ‘Ik had niet gemerkt dat het een noodsituatie was’ → Hulpkreten 

• Dachten dat iemand anders zou helpen → zagen dat andere niets deed? 

→ Conclusie: zelfbeschrijving kan verschil tussen condities niet verklaren (stelden hun 

model niet in twijfel)  

• Wilde de vrouw niet in verlegenheid brengen  

→ Mensen moeten zich in staat achten om te kunnen helpen  

 

Vervolgonderzoek over ‘bystander effect’ 

Ook aangetoond voor situaties waarbij iemand het slachtoffer werd van een misdrijf 

• Levensgevaarlijk of banaal  

• Ongelukken tot misdrijven  

• Herkenbare slachtoffers tot minder afgebakende groep anonieme slachtoffers 

• Brachten de getuige mede in gevaar of niet  

Vervolgonderzoek door Blair, Thompson en Wuensch (2005) 

METHODE:  

• Fictieve student stuurt mail naar nietsvermoedende dns  

• Manipulatie: zichtbare adressen: 1,2,15 of 50 

• Na 2 weken tellen… 

o Hoeveel dns geantwoord hadden  

o Een reactie gestuurd hadden zonder antwoord  

o De vraag hadden beantwoord  

o Er spontaan bijkomende uitleg hadden gegeven  

RESULTATEN: frequenties waren duidelijk lager wanneer er 15 of 50 geadresseerden waren, 

dan wanneer er maar 1 of 2 geadresseerden waren. 

 Het is goed om te weten dat andere getuigen zijn van een hulpvraag, opdat het 

‘bystander effect’ optreedt. 

  

Noodsituatie 
opemerken

De situatie 
interpreteren als een 

noodsituatie 

Zich 
verantwoordelijk 

achten 

Zichzelf bekwaam 
achten om te 

helpen

Beslissing om te 
helpen 
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Onderzoek bij jonge kinderen door Plötner, Over, Carpenter en Tomasello (2015) 

METHODE: 

• Tekening kleuren in aanwezigheid van onderzoekers die verfde 

• Condities (1 dn, anders psdns) 

o Alleen  

o Samen met 2 kinderen die niet tot bij de onderzoekster konden  

o Samen met 2 kinderen die wel tot bij de onderzoekster konden 

• Onderzoekster liet water voor penselen vallen, vroeg om hulp (90 seconden)  

• Achter haar lagen papieren doekjes  

• Gemeten werd hoeveel kinderen gingen helpen en hoelang het duurde  

RESULTATEN:  

• Als enige getuigen of andere kinderen konden niet bij de onderzoekster  

o Hielpen bijna altijd  

o 52,5% zei dat het hun taak was om te helpen. 

o 90% en 100% zei dat ze wisten wat ze konden doen om te helpen  

• Samen met andere kinderen die tot bij de onderzoekster konden  

o Slechts in iets meer dan de helft van de gevallen helpen. 

o 11,8% zei dat het hun taak was om te helpen. 

o 47,4% zei dat ze niet wisten hoe ze konden helpen  

Beperking aangetoond door Chekroun en Brauer (2002) 

METHODE: 

• Normovertredingen (vooronderzoek) 

o Graffiti in een lift = niet persoonlijk benadeeld  

o Flesje op de grond gooien in een buurtpark = persoonlijk benadeeld  

• Op verschillende tijdstippen en verschillende momenten van de dag.  

• Toevallige voorbijgangers, telkens 1 tot 3 mensen  

• Reactie, verbaal en non-verbaal werd gemeten. 

RESULTATEN: 

• Percentage waarin iemand op de overtreding reageerde was hoger wanneer er 

meer getuigen waren.  

• MAAR vergelijking met hypothetische groepen was er in de graffiticonditie wel, maar 

in de parkconditie niet een bystander effect.  

 Zich persoonlijk benadeeld voelen, elimineerde hier dus het ‘bystander effect’ 
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Kritische bedenkingen bij experimenten over hulpverlening in noodsituaties 

• De onderzoekers gebruikten de zelfbeschrijvingen als empirische basis, maar dit is niet 

sterk genoeg om te gebruiken als aanleiding. 

• Vaak zelfs redenen om te twijfelen aan de mate waarin de zelfbeschrijvingen de 

feiten zouden verklaren.  

• Soms ronduit ongeloofwaardige zelfbeschrijvingen. 

• Soms kwam een plausibele uitleg vaker voor in de ene conditie dan de andere  

(vb.: schrik voor een dief zijn reactie in sociale situatie, terwijl alleen meer risico)  

 Geen overtuigende toetsing voor validiteit mogelijk op basis van zelfbeschrijving. 

Onderzoek over de waarde van het model door Ross (1971) 

METHODE: 

Condities: 

• Mogelijk op brand duidende rook 

• Gevallen vrouw experiment  

• Alleensituatie  

• Meet 2 psdns 

• Volwassen  

• Kinderen → niet te zien als verantwoordelijk  

RESULTATEN: Het aantal dat hielp en hoelang het duurde voor ze dat deden:  

2 volwassenen < 2 kinderen < alleen  

CONCLUSIE: niet te verklaren door het model van Darley en Latanté (deze zijn vooral 

gebaseerd op zelfbeschrijvingen → men verwacht dat men de verantwoordelijkheid niet bij 

het kind zou leggen, maar dat hebben ze toch ‘onbewust’ gedaan)  
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Onderzoek door Garcia, Weaver, Moskowitz en Darley (2002) 

METHODE: 

• D.m.v. priming : activeren van in het geheugen opgeslagen kennis 

D.m.v. associatie → beïnvloed het daaropvolgende gedrag  

• Condities: 

o Controlegroep: geen etentje  

o Etentje gewonnen met 1 vriend  

o Etentje gewonnen met 10 vrienden 

• Vragen over tijdstip van het eetentje… 

• Vraag om deel te nemen aan een ander onderzoek → mochten duur kiezen  

o Niet, 2 minuten, 5 minuten of elk veelvoud van 5 minuten tot een halfuur  

o Gemiddelden:  

▪ Controlegroep: 3,8 minuten  

▪ 1 vriend: 4,9 minuten  

▪ 10 vrienden: 2,3 minuten 

o Voorstellen om met veel vrienden samen te zijn, doet altruïstisch gedrag 

verminderen0 

CONCLUSIES: 

 Bytander effect treedt ook op als men het gedrag van anderen niet kan observeren, 

maar wel weet dat deze niet kunnen helpen  

 Difussie van verantwoordelijkheid kon hier niet optreden? 

Kritische bedenkingen:  

• Hangt af van wie je de vraag krijgt: helpen in de vorm van een vragenlijst of helpen 

met iemand anders die zich in een noodsituatie bevindt. 

o Vraag: wie verkies ik boven de anderen? / Onder welke omstandigheden 

geef je welke hulp voorrang?  

• Bij het bystander effect zeggen ze dat de normale situatie een alleensituatie is, maar 

deze komt eigenlijk het minste voor → Men is vaker omringd door anderen  

→ Vraag van het bystander effect moet omgekeerd. 
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6. GENERAL AGGRESSION MODEL NAAR GENERAL LEARNING MODEL 

Onderzoek over computerspellen → ook metingen van altruïstisch gedrag → na het spelen 

van gewelddadige computergames vertonen mensen minder altruïstisch gedrag. 

Kunnen pro-sociale spellen, altruïsme bevorderen?  

• Onderzoeken tonen aan dat pro-sociale mediaeffecten kunnen optreden 

(Greitemeyer, 2011; Greitemeyer & Mügge, 2014) 

• Zinvol om effecten te beschrijven a.d.h.v. dezelfde mechanismen van agressieve 

media-effecten. 

General Learning Model 

• Model van hoe iemand onder invloed van allerlei factoren kan leren om een 

bepaald gedrag te vertonen. 

• Onderzoekers gingen na welke routes vooral een rol speelde bij altruïstische  

media-inhouden 

o Best vastgestelde effecten via altruïstische gedachte 

6.1 ALTRUÏSME ALS HET UITOEFENEN VAN MACHT  

• Altruïstisch  gedrag kan een gevoel geven van sociale macht → ingrijpen in het 

welbevinden van iemand anders. 

• Weigeren van altruïstisch gedrag kan een gevoel van macht geven (soms zelfs meer 

dan het wel vertonen ervan)  

• Veel altruïstisch gedrag treed immers op nadat iemand erachter vraagt. 

o Verzoek om hulp kan overkomen als een poging van de andere om macht uit 

te oefenen op zijn/haar gedrag. 

o Bedreiging van de eigen macht. 

• Dwingende manier of grote inspanning vereist van de handelende persoon. 

o Inwilligen kan ervaren worden als verlies van sociale en/of autosociale macht.  

Weigeren van het verzoek, het beschermen van zijn/haar macht  

= reactantie  

• De hulpvrager kan hem/haar ook ‘het verzoek inwilligen’ laten ervaren als een kans 

om  sociale macht uit te oefenen.  

• De intrinsieke beloning treed alleen op als het vrijwillig was. 

 Effect waarnemen maakt dat het altruïstische gedrag een gevoel van macht 

oplevert.  
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H4: ATTITUDES  
Attitude = een evaluatieve houding, bestaand uit een cognitief (kennis) en een affectief 

(emotie) aspect tegenover een attitudeobject. 

(komt neer op een mentaliteit die je covert hebt tegenover een object) 

• Cognitieve aspect: de descriptieve kennis over het attitudeobject (je meent dingen 

ervan te weten) 

• Affectieve aspect: de evaluatieve component van een attitude (prettig of onprettig) 

→ Positieve/negatieve gevoelens die het attitudeobject oproepen. 

Intra-individuele (bij dezelfde mens verschillend) stabiliteit en interindividuele (van mens tot 

mens verschillend) verschillen suggereren dat interne eigenschappen van het individu het 

gedrag mee beïnvloeden.  

Interne eigenschappen: vaardigheden en karaktereigenschappen.  

→ Attitudes worden geacht de houding weer te geven van het individu tegenover een 

bepaald attitudeobject. 

→ Attitudes bestuderen is een instrument om gedrag op eenvoudige wijze te verklaren, te 

voorspellen en te veranderen. 

Waarom zo interessant?  

• Als men schijnbaar uiteenlopende gedragingen kan verklaren in termen van 

achterliggende attitude 

o Volstaat om een beperkte set attitudes te meten om zo veel gedragingen te 

voorspellen en begrijpen  

o Op lange termijn  

o Implicatie: verandering in attitude kan gedrag veranderen  

1.DE (VOORSPELLENDE WAARDE VAN) METINGEN VAN ATTITUDES  

1.1 DE METING VAN ATTITUDES DOOR ZELFBESCHRIJVINGEN 

• Onderzoekers gaan ervan uit dat zelfbeschrijving louter bepaald wordt door de 

attitude en niet door andere factoren als ze verzekeren dat een waarheidsgetrouw 

antwoord geen nadelige gevolgen heeft.  

• Verschillende mensen met verschillende antwoorden → andere attitude.  

• 1 persoon met verschillende attitude nadat getracht is attitude te veranderen 

→ Attitudeverandering  

• Verschillende vormen: eenvoudige attitudevraag, uitgebreide vragenlijst, interviews, 

etc.  

→ Al deze metingen doen beroep op wat respondenten verbaal meedelen. 

Zijn zelfbeschrijvingen van attitudes wel beïnvloed door attitudes en alleen daardoor?  

Veronderstellingen:  

1) Mensen weten wat hun attitude is. 

2) Ze zijn bereid hun attitude mee te delen. 

3) Naast de attitude zijn er geen andere determinanten van zelfbeschrijvingen. 
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Wat als we niet weten wat we van een attitude object vinden?  

• Dn doet vaak uiterste best om op vraag te antwoorden.  

o Sociale norm dat als er iets gevraagd wordt, je moet antwoorden. 

• Als dn attitude niet weet, zal deze dat waarschijnlijk niet vaak laten merken aan een 

onderzoeker en gaat men een antwoord verzinnen. 

• Als dn attitude kent maar niet wil meedelen → Vooral groot probleem bij attitudes 

waarover in de samenleving sociale normen bestaan. Vb.: tegenover 

minderheidsgroepen, religieuze groepen.  

→ Sociale wenselijkheidseffect  

• Dn heeft soms vermoeden van wat onderzoeker wilt onderzoeken en antwoordt dan 

in de richting waarvan hij denkt dat de onderzoeker wilt horen.  

→ Vraageffect 

• Onderzoekers denken dat problemen zijn opgelost door te zeggen dat onderzoek 

anoniem is → het is niet omdat de onderzoeker zegt dat men hem kan vertrouwen, 

dat de dn dat ook werkelijk doet. 

• Sociale normen spelen ook rol in beeld dat we van onszelf willen hebben  

→ zelfbeschrijving o.b.v. hoe we onszelf willen zien of hoe we hopen te zijn. 

• Zelfbeschrijvingen zijn gemakkelijker bewust te sturen dan andere gedragingen  

Als mensen wel hun attitude kennen; zijn hun antwoorden dan altijd heldere 

weerspiegelingen van attitudes niet voor verstoord door andere determinanten van 

zelfbeschrijving?  

→ Meeste observeerbare gedragingen worden door verschillende factoren beïnvloed.  

Vb.: stabiele en tijdelijke persoonskenmerken, situatie. 

 

 

1.2 ATTITUDES EN GEDRAG 

Zelfbeschrijvingen voorspellen evaluatief niet-verbaal gedrag nauwelijks.  

Analyse door Allan Wicker (1969) 

Via zelfbeschrijving gemeten attitudes en observeerbare gedragingen van mensen 

tegenover de meest uiteenlopende objecten met elkaar in verband gebracht.  

→ Zeer lage correlatie in veel gevallen. 

Dissociatie tussen gerapporteerde attitudes en niet-verbale gedragingen → 2 gedragingen 

kunnen aan zeer verschillende versterkingscontingenties onderhevig zijn. 

• Zeggen dat je voor een sociaal onwenselijke attitude bent, zorgt voor sociale straffen 

→ Je sociaal onwenselijk gedragen, zorgt vaak voor minder straffen en soms zelfs 

voor versterkingen 

• Zeggen dat je voor een sociaal wenselijke attitude bent, zorgt voor sociale versterkers  

→ je sociaal wenselijk gedragen wordt niet versterkt en soms gestraft. 
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Onderzoeken oorzaken voor zwakke correlatie tussen gerapporteerde attitudes en  

niet-verbaal gedrag tegenover attitudeobject.  

• Er zijn onderzoeken die wél sterk samenhangen 

→ Bij nader inzien: 2 zelfbeschrijvingen → zelfde versterkingscontingenties 

• Attitudes tegenover concrete gedragen voorspellen gedragingen tegenover een 

attitudeobject → doet een afbreuk aan potentiële waarde attitudeconcept 

• Attitudemetingen moeten gebeuren in dezelfde situatie als niet-verbaal gedrag en 

met beperkte tussentijd 

→ Afbreuk kracht attitudebegrip 

• Attitudes kunnen door hun duurzaamheid en situatie-onafhankelijk gedrag op termijn 

veel situaties voorspellen 

Attitudes voorspellen enkel gedrag in samenhang met andere gedragsdeterminanten:  

• Subjectieve (normale) norm: welk gedrag anderen wenselijk vinden, in functie van 

hoe belangrijk het individu hun meting acht → samenhang wordt doorkruist door 

samenhang tussen wenselijkheid en mening.  

• Subjectieve macht over gedrag: mate waarin individu meent gedrag naar eigen 

wens uit te brengen en daarbij hindernissen te overwinnen → samenhang tussen 

attitude en overte gedrag wordt doorkruist door samenhang tussen subjectieve 

macht en overte gedrag. 

 

 Hoe meer determinanten in gedragsvoorspellingen betrokken worden, hoe minder er 

overblijft van de veronderstelde eenvoud van een attitudebenadering van het 

gedrag. 

Onderzoeken waarin gerapporteerde attitudes tegenover concrete gedragingen werden 

gemeten niet te lang voor niet-verbale overt gedrag en medemeting van bijkomende 

determinanten.  

Voorspellen gerapporteerde attitudes overt gedrag nu wel?  

→ Attitudes hebben vaak weinig bijdrage aan voorspelling van overt gedrag. 

Twee mogelijkheden:  

1) Ofwel zijn metingen van attitudes valide, maar vormen ze geen belangrijke 

determinant van niet-verbaal gedrag. 

2) Ofwel zijn attitudes wel belangrijke determinanten van niet-verbaal gedag, maar is 

zelfbeschrijving geen goede meting. 

1.3 INDIRECTE METING VAN ATTITUDES 

Oplossen problemen zelfbeschrijving: 

Leugenschaal/sociale wenselijkheidsschaal  

Vragen over gedragen die veel mensen wenselijk / onwenselijk vinden maar die velen wel of 

niet consequent vertonen.  

→ Wie een hoge frequentie van wenselijk gedrag rapporteert en lage frequentie van 

onwenselijk gedrag is sterk geneigd om sociaal wenselijk te antwoorden.  
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Bogus pipeline  

Onderzoeker brengt dn in de waan dat onderzoekers middelen hebben om na te gaan of 

dn de waarheid verteld (vb.: fysiologische apparatuur, niet-verbale aanwijzingen) → mensen 

zijn geneigd om ware attitude te beschrijven. 

Indirecte metingen  

• Metingen niet gebaseerd op zelfbeschrijvingen, maar op gedragingen die niet (of 

minder) onder bewuste controle staan.  

• Metingen die gebaseerd zijn op zelfbeschrijving maar waarvan dns niet weten dat 

het om zelfbeschrijving gaat. 

Impliciete attitudes: attitudes waarvan mensen zich niet realiseren dat ze hebben.  

Expliciete attitudes: attitudes waarvan mensen zich bewust zijn en kunnen rapporteren.  

 Als indirecte metingen andere attitudes aan het licht brengen dan zelfbeschrijving, 

wijst dat erop dat er attitudes zijn waar mensen zich niet bewust van zijn en dus ook 

niet kunnen rapporteren.  

Affective Priming Test (APT, Fazio, Jackson, Dunton en Williams; 1995) 

Mensen verwerken nieuwe info gemakkelijker en sneller als ze net ervoor met gerelateerde 

info bezig zijn geweest.  

METHODE: 

• Onderzoek over vraag of toekennen van betekenis van woorden automatisch 

gebeurt, dan wel een proces dat bewuste aandacht vereist en slechter gaat als 

iemand tegelijk met iets anders bezig is.  

• Twee keer woordherkenningstaak: een met en een zonder gelijktijdige 

geheugentaak.  

TAAK 1: 

• Basismeting om te zien hoe snel dn positieve en negatieve woorden kan 

categoriseren.  

• Conditie zonder bijkomende taak: dn moest zo snel mogelijk op toets drukken als 

woord positief of negatief was. 

• Responstijden  

TAAK 2 en 3: 

• Dekmantels  

• Taak 2: gezichten van mensen met verschillende huidskleur  

• Taak 3: weer gezichten → aangeven of ze deze al in taak 2 waren voorgekomen 
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TAAK 4: 

• Deze taak is cruciaal  

• Samenhang met taak 1 → info over de attitude  

• Dn ziet telkens gezicht gevolgd door positief of negatief woord  

• Conditie met 2 taken tegelijk: dn moest gezicht inprenten en aangeven of het woord 

positief of negatief is  

• Registratie van responstijd per woord  

RESULTATEN:  

• Responstijden bij taak 4 gemiddeld hoger dan bij taak 1 

• Bij blanke dns langere responstijden bij positieve woorden na foto zwarte dns en 

langere responstijden bij negatieve woorden na foto blanke medemens.  

• Dus mensen zijn gunstiger tegenover blanke mensen  

• Individuele verschillen → verschillen in attitudes 

 

 APT toont sterk een individu een affectief onderscheid maakt tussen 2 groepen. 

 

1.4 ATTITUDES EN GEDRAG REVISITED  

ATP wekt de indruk dat scores sommige niet-verbale overte gedragingen voorspellen die 

scores op een vragenlijst niet voorspellen.  

Eerste onderzoeken ATP (Fazi e.a. 1995) 

METHODE: 

• Na het verlaten van het lab, ontmoet de dn een zwarte medewerker die niet weet 

hoeveel de dn heeft gescoord.  

• Zwarte beoordeeld na elk gesprek hoe vriendelijk de dn was geweest  

→ ATP-score was significante voorspeller  

RESULTAAT: bij gedrag tegenover attitudeobjecten waarbij directe en indirecte metingen 

verschillende scores geven, blijkt gedrag beter voorspeld te worden door indirecte metingen.  

CONCLUSIE: goede gedragsvoorspellingen mogelijk met combinatie van directe en indirecte 

metingen, want sommige gedragingen bevatten een zelfbeschrijvingaspect, die enkel door 

een zelfbeschrijving kunnen worden voorspeld.  

 

2. DE VORMING VAN ATTITUDES 

Attitudes ontstaan door leerprocessen: 

• Propositioneel leren  

• Expliciete / impliciete sociale beïnvloeding  

• Ervaring met attitudeobject  

• Eigen gedragingen t.o.v. attitudeobject  
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2.1 EVALUATIEF LEREN  

Klassieke conditionering  

Signaalleren: het individu leert, door het aantal keren optreden van een neutrale prikkel met 

een belangrijke betekenisvolle gebeurtenis, dat die neutrale prikkel die gebeurtenis voorspelt.  

Evaluatief leren: een neutrale prikkel verwerft een evaluatieve gebeurtenis (positief of 

negatief voor het individu) doordat deze een aantal keren samengaat met betekenisvolle 

gebeurtenis.  

→ Onvoorwaardelijke prikkel: betekenisvolle gebeurtenis 

→ Onvoorwaardelijke respons: de gebeurtenis lokt bepaald gedrag uit die deze betekenis 

weerspiegelt 

→ Voorwaardelijke prikkel: neutrale prikkel  

→ Voorwaardelijke respons: neutrale prikkel die betekenis heeft verworven nadat hij is 

samengegaan met een onvoorwaardelijke prikkel 

Onderscheid evaluatief leren en signaalleren  

• Signaalleren: leert belangrijke gebeurtenis te voorspellen 

→ Biologisch belang: hoe mensen omgaan met onvoorwaardelijke prikkel.  

• Bij evaluatief leren: kunnen secundaire versterker/straffen ontstaan 

→ Biologisch belang: gebeurtenissen die geen belang hebben maar wel soms samen 

optreden met belangrijke gebeurtenissen, te vermijden of opzoeken kan vanzelf 

gunstige of schadelijke gevolgen hebben voor het individu.  

Factoren  

• Beiden verlopen gemakkelijk als er contiguïteit tussen neutrale prikkel en belangrijke 

gebeurtenis is.  

• Bij signaalleren moet er contingentie (logische samenhang) zijn én moet individu deze 

waarnemen. 

→ Bij evaluatief leren is contingentie niet nodig  

• Wanneer bij signaalleren een individu een gebeurtenis heeft leren voorspellen door 

een neutrale prikkel, leer het individu niet gemakkelijk dat nog andere prikkels die 

gebeurtenis eventueel kunnen voorspellen. 

→ Als bij evaluatief leren een belangrijke gebeurtenis al betekenis heeft gegeven 

aan neutrale prikkel kan diezelfde gebeurtenis nog betekenis geven aan andere 

neutrale prikkels → je kan nooit te veel versterkers of straffen kennen. 

o Biologische betekenis signaalleren: als belangrijke gebeurtenissen al goed te 

voorspellen zijn, is het niet meer nodig om ze a.d.h.v. nog meer signalen te 

kunnen voorspellen → Cognitief belastend voor individu.  

Evaluatief leren een belangrijke determinant voor attitudevorming  

Invloed op hoe mensen, groepen mensen zien.  

Speelt rol bij vorming van attitudes en verandering van eerder gevormde attitudes. 

Een via evaluatief geleerde ontwikkelde attitude is robuust en moeilijk terug te veranderen 

onder invloed van latere ervaringen.  
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Onderzoek Baeyens e.a. (1990) 

METHODE:  

• Ontwikkeling van attitudes tegenover mensen  

• “Verband tussen elektrodermale activiteit en visuele prikkels” 

• Elektrodes op de huid  

EERSTE FASE: 

• Dn krijgt foto’s van gezichten te zien 

o Aantrekkelijkheid beoordelen  

Onderzoekers kozen achteraf 3 meest aantrekkelijke en 3 meest onaantrekkelijke foto’s 

(onvoorwaardelijke prikkels) en nog 12 neutrale foto’s. 

LEERFASE: 

• Dns zagen gezichten in paren  

o Neutraal – aantrekkelijk 

o Neutraal – onaantrekkelijk  

o Neutraal – neutraal  

• Elk paar 10x  

• Dn moest gezichten uit eerste fase nog eens beoordelen  

RESULTATEN:  

• Neutrale gezichten gevolgd door een aantrekkelijk gezicht waren aantrekkelijker 

geworden en andersom 

• Verandering trad altijd op ongeacht of dns samenhang konden waarnemen  

 

Onderzoek Oslon en Fazio (2006, studie 2) 

METHODE: 

• Verandering van bestaande attitudes  

• Blanke studenten voor 2 ‘ongerelateerde experimenten’ 

EXPERIMENT 1: 

• Foto’s van donkere en blanke mensen (neutrale prikkels) gaan samen met 

betekenisvolle gebeurtenis.  

• CONDITIONERINGSFASE: foto’s van donkere en blanke mensen die verschillende 

beroepen uitoefenen met positieve of negatieve betekenissen 

• Foto’s donkere mensen gevolgd door positief beeld en foto’s blanke mensen gevolgd 

door negatief beeld. 

• CONTROLECONDITIE: ook stimulusmateriaal, los van elkaar. 

• Eerder onderzoek: dns herinnerden zich niet meer welke foto’s met welke 

afbeeldingen samenging  

o Kregen paren te zien → aangeven hoe zeker ze waren of ze die specifieke 

paren al gezien hadden → niet beter dan toevalniveau. 



Vera Hoorens – Macht, meningen & na-apers (2019-2020) 

122 

 

EXPERIEMENT 2:  

• Meetfase waarin onderzoeker naging of conditionering attitudes van dns tegenover 

blanke en donkere mens had veranderd  

• Andere gezichten  

• APT 

RESULTATEN: 

• Controleconditie: racisme bij positieve woorden → langere responstijd bij donkere 

gezichten. 

• Experimentele conditie: geen racisme meer 

 

 Attitudes tegenover sociale groep kunnen veranderd worden door evaluatief leren. 

 

Prikkelveralgemening: het leerproces beïnvloedt de evaluatieve betekenis van prikkels die 

lijken op prikkels die in het leerproces betrokken waren maar niet tijdens leerproces zelf 

optraden → prikkels veralgemenen naar andere prikkels die erop lijken. 

Vb.: kind is bang van dokter door witte jas → ook bang van slager met een witte jas.  

 Treedt vooral op als neutrale prikkel die zelf niet gepaard gaat met onvoorwaardelijke 

prikkel in loop van leerproces helemaal niet optreedt. 

Prikkeldiscriminatie: neutrale prikkel die lijkt op een in een leerproces betrokken prikkel blijft 

neutraal of krijgt een tegenovergestelde betekenis. Vb.: kind is bang van dokter maar houdt 

van de slager.  

 Treedt vooral op als neutrale prikkel niet gepaard gaat met onvoorwaardelijke prikkel 

en in de loop van het leerproces zelf ook af en toe optreedt. 

 

 Evaluatief leren kan plaatsvinden zonder dat individu zich bewust is van het samen 

optreden van een neutrale en een onvoorwaardelijke prikkel.  

→ Geldt ook voor attitudeverandering  

Dns konden achteraf de samenhang niet aangeven → Contingentie is dus niet 

noodzakelijk.  
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2.2 CONTACTCONDITIONERING (MERE EXPOSURE)  

Mere exposure = contactconditionering = als attitudeobject nieuw is voor individu en niet 

meteen sterke reacties uitlokt, kan herhaalde blootstelling voldoende zijn om gunstige 

attitude tegenover object te laten ontstaan.  

Baanbrekende demonstraties van ‘mere exposure’ 

Robert Zanjonc 

• Zinledige woorden (Turkse woorden experiment) 

o Woorden leren uitspreken 

o Frequentie van aanbieding werd gemanipuleerd + gecontrabalanceerd  

o Hoe frequenter een woord was aangeboden, hoe gunstiger de betekenis  

o Vooral bij eerste woorden → nieuwe prikkels  

• Chinese karakters  

o Gewoon kijken i.p.v. opzeggen  

o Zelfde opzet  

o Hoe frequenter het teken werd aangeboden, hoe gunstiger de betekenis  

• Foto’s beoordelen 

o Hoe vaker de dn de foto had gezien, hoe aardiger ze dachten dat ze die 

persoon zouden vinden. 

‘Mere exposure’ is geen artefact  

Kunnen de affectieve gevolgen van louter herhaald contact een artefact zijn, veroorzaakt 

door vraageffecten?  

Toetsbare predicties , mere exposure treedt alleen op:  

• Bij mensen  

• Als aanbiedingsfrequentie binnen proefpersoon wordt gemanipuleerd en dns zich 

hiervan bewust zijn  

• Als attitudes gemeten worden via zelfbeschrijving die dns naar willekeur kunnen 

aanpassen.  

 

Weerlegging:  

1) Mere exposure treedt niet alleen op bij mensen → veel zoogdieren vertonen dit effect 

2) Mere exposure treedt niet alleen op als mensen verschillende aanbiedingsfrequenties 

opmerken (zie volgende 2 onderzoeken)  

3) Mere exposure is ook vastgesteld in studies waarbij op een andere manier gemeten 

werd dan via bewust controleerbare gedragingen (zie onderzoek 3) 
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Onderzoek Moreland en Beach (1992) 

METHODE: 

• Mere exposure onderzoeken bij mensen die dit live meemaken en zich er niet bewust 

van zijn. 

• Vrouwen komen college bijwonen, 1, 5, 10, 15 keer  

• Binnen-proefpersoons-manipulatie  

• Bij laatste college projecteerde leraar foto’s van vrouwen en vroeg of iemand hen 

ooit gezien had. 

• Leerlingen moesten vrouwen beoordelen en hoe graag ze bevriend ermee zouden 

willen worden. 

RESULTATEN: 

• Vrouwen werden bijna niet opgemerkt  

• Minder dan 15% gaf aan de vrouwen wel eens gezien te hebben  

• Geen effect van aantal keren dat ze aanwezig waren op de vertrouwensschaal  

• Hoe vaker vrouw naar college is gekomen, hoe sympathieker de leerlingen haar 

vonden (onbewust) 

 Subjectieve vertrouwdheid / bewuste herkenning is niet nodig voor mere exposure, 

louter de blootstelling aan iets of iemand is voldoende.  

KRITIEK: dns wisten misschien wel dat sommige vrouwen vaker in het college waren geweest, 

maar niet zeiden → tussen-proefpersoons-manipulaties leveren ook mere-exposure-effecten 

op.  

GROOTTE VAN MERE-EXPOSURE-EFFECT: 

• Ook aangetoond ten aanzien van foto’s van gezichten  

• Bij mensen die aan een geheugenstoornis leiden  

• Onbewuste binnen-proefpersoons-manipulatie  

o Meta-analyse: effecten in deze gevallen zijn doorgaans sterker dan wanneer 

mensen bewust zijn van verschillende frequenties (Bornstein, 1989) 

 

Experiment Monahan, Murphy en Zajonc (2000) 

METHODE: 

• Combinatie van tussen-proefpersoons-manipulatie en subliminale aanbieding  

(vb.: 5 miliseconden) 

• Achthoeken of Chinese tekens  

o 5 objecten telkens 5x  

o 25 objecten telkens 1x  

• Vervolgens nog een object zien: aangeven hoe mooi ze elk object vonden 

RESULTATEN: 5 objecten telkens 5x werden mooier bevonden dan 25 objecten telkens 1x  
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Experiment van Harmon-Jones en Allen (2001) 

METHODE: 

• 37 vrouwen moesten foto’s van 10 jonge vrouwen beoordelen  

• Elke foto 5x zeer kort  

• Erna foto’s te zien: sommigen van eerste fase, andere nieuwe  

• Aangeven hoe graag ze de vrouwen zouden mogen  

• Gunstigheid van attitude meten via elektromyografie op gelaatsspieren 

→ M. zygomaticus (lachen) en M. corrugator supercilii (fronsen) 

• Meten van lach- of fronsspieren, zelfs als mensen bewust neutraal proberen te blijven.  

RESULTATEN:  

• Beoordeling vrouwen die in de eerste fase al voor waren gekomen, gunstiger 

• Meer activiteit in lachspieren als ze naar eerder aangeboden vrouwen keken. 

 

 Herhaalde aanbiedingen leiden tot verhoging van positieve affectieve reacties, maar 

niet tot afname van negatieve affectieve reacties.  

Mere exposure buiten het laboratorium: van het genieten van kunst tot in het stemhokje  

Onderzoek Cutting (2003) 

METHODE: 

• Appreciatie van kunstwerken bij studenten van werken die vaak in boeken getoond 

worden vs. niet bekende werken  

• Dns moesten aanduiden welk het mooist was 

→ Kozen vaker voor frequent schilderij  

VELDEXPERIMENT:  

• Tijdens hoorcolleges zelden afgebeeld schilderij 4x laten zien per college en frequent 

afgebeeld schilderij eenmaal.  

• Aan einde college: alle schilderen samen afgebeeld (frequent + zelden)  

• Leerlingen moesten aangeven welke ze het mooist vonden 

→ Voorkeur voor frequent gebruikte schilderijen was volledig weg, men had meer de 

voorkeur voor de schilderijen die zelden waren voorgekomen, maar wel voor degene 

die 4x werden afgebeeld.  

Conceptuele replicatie door Meskin, Phelan, Moore en Kieran (2013) 

Schilderijen die door de meeste mensen uitgesproken lelijk worden gevonden, werden na 

herhaaldelijke projectie NOG lelijker bevonden dan diegene die niet herhaaldelijk getoond 

waren. 

 ‘Mere exposure’ treedt niet op bij prikkels die bij aanvang als uitgesproken negatief 

beoordeeld worden. 
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Onderzoek Schaffner e.a. (1981, studie 2) 

METHODE: 

• EERDER: hoge correlaties gevonden tussen frequentie in media komen en succes 

verkiezingen → MAAR moeilijk om voorspellende waarde van blootstelling te isoleren. 

• Stimulatie verkiezing met fictieve kandidaten → storende variabelen controleren  

• Universiteitscampus → hoofdredacteur tijdschrift ‘Argus’ worden 

• Zes kandidaten met even lange neutrale namen  

• Twee kandidaten geen posters, twee kandidaten 20 posters en twee 200 posters  

• Vragen of de leerlingen de posters gezien hadden. 

RESULTAAT:  

• Iedereen gaf aan wel 1 poster te hebben gezien, al dan niet met naam te herinneren  

• Kandidaten met 200 posters (gestegen) > 20 (status quo) > geen (gedaald) 

 

Kenmerken van mere exposure 

Niet beperkt tot visuele objecten, ook aangetoond bij: 

• Geuren 

• Smaken  

• Tactiele informatie  

• Auditieve informatie (vb.: muziek) 

 

1) Bewuste herkenning niet nodig (en veralgemeenbaar) 

Bij Monahan et al. (2009) (5 objecten 5 keer > 25 objecten 1 keer)  

• Vroegen dns in testfase om ook niet-aangeboden vergelijkbare objecten te 

beoordelen 

• Beoordelen ook deze beter in conditie met hoge frequentie dan dns in de conditie 

met lage frequentie  

 

2) Stimulusdiscriminatie  

Onderzoek Mita, Dermer en Knight (1977) 

METHODE:  

• Close-up foto’s van studentes  

• Enkele weken later terugkomen met geliefde of goede vriendin  

• Vriend en dn kregen elk foto 2x afgedukt, 1x normaal en 1x spiegelbeeld  

• Kiezen welke foto het mooiste was  

RESULTATEN: 

• Dns zelf kozen vaker voor spiegelafdruk  

→ Je ziet jezelf enkel in de spiegel  

• Vrienden kozen vaker voor normale afdruk  
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3) Weglaten contextprikkel verstoort mere exposure niet, veranderen van die 

contextprikkel wel 

Onderzoek Zilva, Mitchell en Newell (2013) 

METHODE: 

• Subtiele verandering in context waarin attitudeobject wordt aangeboden kan mere 

exposure elimineren  

• Dn krijgt zwartwit foto’s van mensen te zien met telkens een woord  

• Woorden waren zogezegd namen van mensen op de foto’s  

• TESTFASE: weer foto’s → beoordelen hoe aantrekkelijk mensen waren  

• 24 eerder geziene foto’s en 12 niet geziene foto’s  

• 12 foto’s waren van woord veranderd  

• Drie condities: 

o Aangeboden gezicht met eerder aangeboden woord  

o Aangeboden gezicht met nieuw woord  

o Nieuw gezicht met nieuw woord  

RESULTATEN: 

• Eerder aangeboden gezicht → aantrekkelijker beoordeeld op voorwaarde dat woord 

dat erbij stond hetzelfde was. 

• Eerder aangeboden gezicht met nieuw woord → niet aantrekkelijker beoordeeld dan 

nieuw gezicht  

VERVOLGEXPERIMENT: 

• Oude foto’s aangeboden met of zonder de naam  

 Beoordelen eerder getoonde gezichten aantrekkelijk ongeacht aan- of afwezigheid 

van de naam  

CONCLUSIE: het weglaten van een contextprikkel verstoorde het ontstaan van mere 

exposure niet, maar het veranderen van een contextprikkel wel.  
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Naar een verklaring  

1.Aangename omstandigheden  

Mere exposure treedt alleen op als herhaalde aanbieding in aangename omstandigheden 

plaatsvindt → onaangename omstandigheden zorgen voor een omgekeerd effect.  

Onderzoek Seagert, Swap en Zajonc (1973) 

Spreekt de predictie tegen  

METHODE:  

• Experiment smaakperceptie  

• Groepje van 6 dns  

• Parcours in labo volgen waar ze verschillende dingen moesten proeven 

• Soms kwamen ze andere dn(s) tegen, mochten niet praten 

• O.V.: frequentie ontmoetingen  

• Fictieve uitleg: smaakperceptie wordt soms beïnvloed door factoren in omgeving 

zoals hoe graag je iemand mag.  

• Na ontmoeting moesten dns elkaar beoordelen  

RESULTATEN:  

• Dns die elkaar vaker ontmoet hadden, werden gunstiger beoordeeld  

• Smaak speelde geen rol  

IMPLICATIE: pogingen om via evaluatief leren een gunstigere attitude te wekken wordt 

geholpen door mere-exposure-effecten, terwijl pogingen om via evaluatief leren een 

ongunstige attitude op te wekken, bemoeilijkt worden door mere exposure. 

2. Responscompetitiehypothese (Harisson, 1968) 

Nieuwe attitudeobjecten zijn niet echt nieuw: 

• Bevatten componenten die mensen al in andere constellaties zijn tegengekomen. 

• Componenten hebben prikkelcontrole verworpen op responsen  

• Soms incompatibel met elkaar → responscompetitie  

• Onaangenaam gevoel van spanning dat mensen als ongunstig interpreteren t.o.v. 

een attitudeobject  

• Responscompetitie neemt af bij herhaald contact omdat bepaalde respons 

dominant wordt → attitudeobject wordt terug meer aantrekkelijk toegeschreven  

Toetsbare predicties: 

1) Responscompetitie leidt tot negatieve evaluatie van de prikkels  

2) Nieuwe prikkels lokken responscompetitie uit, die dan met herhaald contact weer 

daalt  

3) Nieuwe prikkels lokken negatieve evaluaties uit 

4) Afname responscompetitie leidt tot minder negatieve evaluatie prikkels  

5) Gevolg daling negatieve evaluatie: toenemende positieve evaluatie  
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Falsificatie predicties:  

1,2 en 4 zijn herhaaldelijk getoetst en hebben deze falsificatie doorstaan, 3 en 5 hebben 

bedenkingen.  

3. Hoe kan worden beweerd dat initiële attitude tegenover een object negatief is en dat dit 

een essentieel element is bij ontstaan van mere exposure effecten? → bij kinderen treed 

mere exposure ook op, maar zij hebben deze prikkel nog nooit eerder gezien  

5. Herhaalde contact is wel een indicator van positief affect, maar doet negatief affect niet 

afnemen (Harmon-Jones en Allen, 2001)(lachspier en fronsspier) 

3. Processing fluency  

Twee stellingen:  

1) Herhaald contact met prikkels vergemakkelijkt de verwerking van info over die prikkels 

2) Een vlotte infoverwerking is hedonistisch niet neutraal maar lokt positief affect uit  

o Kan tot uiting komen in verbale/indirecte stemmingsmetingen  

o Kan tot uiting komen als individu zijn aangename gevoel toeschrijft aan 

attitudeobject in metingen van affectieve reacties  

Sterktes  

• Veronderstelt niet dat toename positiviteit neerkomt op afname negativiteit  

• Beperkt mere exposure niet tot nieuwe objecten, samengesteld uit elementen waar 

individu al eerder ervaring mee heeft gehad  

• Kan schijnbare tegenstrijd verklaren tussen specificiteit en veralgemeenbaarheid 

mere exposure 

o Bij sterke veralgemening: stemmingseffect van herhaald contact 

o Bij sterke specificiteit: subtiele verandering in attitudeobject doet juist vlotte 

infoverwerking haperen (minder gunstige beoordeling)  

• Verklaart waarom mere exposure effecten sterker zijn bij subliminale dan bij 

supraminale aanbiedingen 

o Als mensen beseffen dat ze attitudeobject herhaaldelijk tegengekomen zijn,  

zijn ze niet verrast dat infoverwerking erover gemakkelijker is 

→ Lokt daardoor niet zoveel positief affect  uit  

• Verklaart effecten van andere determinanten waarvan aan te nemen is dat ze 

infoverwerking over objecten vergemakkelijkt 

o Fysieke aspecten van tastbare objecten (vb.: symmetrische gezichten)  

o Heldere contrasten tussen figuur en achtergrond  

o Regelmatige vormen  

 

  

Herhaald contact 
met de prikkel

(Onverwacht) 
gemakkelijke 

informatie-
verwerking 

Positief affect

Positievere attitude 
t.o.v. de prikkel 

Betere stemming 
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Experimenten waarheidseffect  

METHODE: 

• Dn krijgt lijst met bewering te horen/lezen  

• Kan niet weten of deze waar zijn 

• Erna krijgt dn nog een lijst met nieuwe en oude beweringen  

• Dn moet per bewering beoordelen of ze waar is 

RESULTAAT: 

• Van eerder geziene bewering denken dns vaker dat ze waar zijn 

o Allerlei beweringen  

o Ongeacht manier waarop ze aangeboden worden  

o Ongeacht het tijdsverloop tussen eerste een tweede aanbieding  

o Ongeacht of de dns bij de eerste aanbieding ook het waarheidsgehalte 

moesten beoordelen.  

Experiment Begg en Armour (1991) 

METHODE: 

• Dn krijgt uitspraken waarvan niet duidelijk is of ze waar zijn of niet  

• Elke bewering werd vooraf gegaan met commentaar die suggereerde of deze waar 

was of niet 

• Dn moest aangeven of suggestie bedoeld was om mensen uitspraak te doen 

geloven of twijfel te zaaien  

• Erna kreeg de dn weer beweringen: oude en nieuwe zonder commentaar  

• Beoordelen in welke mate bewering waar was en of deze ook al in eerste fase was 

voorgekomen.  

RESULTATEN: 

• Commentaren beïnvloedden waarheidsgehalte 

• Dns achtten beweringen waarvan gesuggereerd was dat ze waar waren als 

waarschijnlijker  

• Dns beschreven eerder geziene beweringen ook als waarschijnlijker, zelfs als suggestie 

zei dat deze bewering niet klopte 

PRAKTISCHE IMPLICATIE: iets/iemand kan reputatie krijgen door beweringen over de 

verachtelijke of grootste daden die hij of zij niet vertoond → opent vraag of dat ook kan door 

te zeggen wat men in de toekomst vermoedelijk niet zal doen.  

Verklaring waarheidseffect?  

1) Herhaling zorgt ervoor dat mededeling na de eerste keer makkelijker verwerkt wordt 

en veroorzaakt positief affect dat iemand voor een indicatie kan houden dat hij 

ermee instemt (cognitieve fluency) 

2) Mensen herinneren zich over het algemeen beter wat ze gehoord of gelezen hebben 

dan van wie of waar ze het gehoord of gelezen hebben. Als iemand een bewering 

herhaalt, kunnen ze dus de indruk krijgen dat verschillende mensen de bewering 

hebben gedaan.  
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3. ATTITUDEVERANDERING VIA GEDRAGSVERANDERING  

Gedragingen beïnvloeden attitudes  

→ cognitieve-consistentietheorieën = mensen vinden het onprettig tegenstrijdigheden te 

ervaren tussen elementen in wat ze over zichzelf en de wereld om hen heen menen te weten 

(Leon Festinger 1919-1989) 

3.1 DE COGNITIEVE-DISSONANTIETHEORIE  

Iemands kennis is een systeem van cognitieve elementen. 

Cognitie = kleinste eenheid van kennis die op zinvolle wijze te identificeren is (zelf, sociale of 

niet-sociale omgeving) = het vermogen tot kennisverwerving door waarneming en het 

verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken.  

Relatie tussen 2 cognities is van driedimensionale aard: 

1) Irrelevant: uit de ene cognitie volgt niets specifieks t.a.v. de andere  

2) Consonant: uit de ene cognitie volgt logischerwijs de andere  

3) Dissonant: uit de ene cognitie volgt logischerwijs het tegengestelde van de andere 

 De laatste 2 kunnen sterker of zwakker zijn, afhankelijk van hoe belangrijk betrokken 

cognities voor individu zijn.  

Relatie tussen 2 cognities: 

• Cluster van cognities die om elk van de twee cognities heen hangen  

• Elke cognitie onderhoudt consonante/dissonante relaties met de andere cognitie in 

zijn cluster, en kunnen onderling consonante/dissonante relaties met elkaar 

onderhouden  

Totale dissonantie = de consonante en dissonante relaties verzachten/verergeren dissonantie 

binnen het deel cognitieve systeem dat rond twee centrale cognities draait: 

• Hangt af van belang van twee centrale cognities. 

• Hangt af van gewogen (belang van de betrokken cognities) proportie dissonante 

relaties binnen en tussen de clusters.  

*Gewogen: belang van de betrokken cognities 

Centrale dissonantie = relatie tussen twee centrale cognities  

Cognitieve dissonantie is aversief:  

• Mensen proberen het ontstaan ervan te voorkomen  

• Als ze toch ontstaan proberen ze verdere toename te vermijden en bestaande 

dissonantie te reduceren / elimineren  

• Verschillende manieren van dissonantiereductie:  

o Bijkomende consonante relaties zoeken  

o Belang van consonante en dissonante relaties verhogen/verlagen  

o Inhoud van cognities veranderen  
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Het veranderen van de inhoud van cognities: 

• Cognities bieden weerstand tegen verandering omdat ze verwijzen naar realiteit die 

het individu en de mensen rond het individu ook kennen  

• Kan niet zomaar veranderen zonder dat het individu beseft dat nieuwe cognitie 

afwijkt van realiteit → veroorzaakt nieuwe dissonantie  

• Cognities over aspecten van realiteit die wel voor interpretatie vatbaar zijn, zijn 

gemakkelijk te veranderen 

 Cognities over buitenwereld zijn moeilijker te veranderen dan cognities over eigen 

gedrag.  

Overt gedrag is meer bestand tegen verandering dan covert gedrag. 

Verandering covert gedrag levert minder risico op dat anderen het individu op onjuistheid 

cognitie wijzen.  

Coverte gedragingen zijn meer voor interpretatie vatbaar dan overte gedragingen.  

Hypothesen af te leiden uit de cognitieve-dissonantietheorie  

1) Mensen voelen zich ongemakkelijk bij voldoende sterke dissonantie tussen twee 

clusters van cognities, dit ongemak verdwijnt door attitudeverandering  

(Elliot&Devine 1994) 

o Ongemakkelijker na een tegen-attitudinaal pleidooi dan een pro-attitudinaal  

o Na een verbale attitudemeting zakte het gerapporteerde ongemak weer tot 

uitgangsniveau  

2) Als mensen tegenover attitudeobject gedrag moet vertonen dat tegen attitude 

ingaat, zullen ze hun attitude bijstellen zodat die meer conform wordt met gedrag 

3) Bovenstaande treedt sterker op naarmate gedrag minder beloond word, hoe groter 

de beloning, hoe belangrijker cognitie is en hoe meer de consonante relatie ervan 

met het gedrag zal doorwegen op totale dissonantie.  

4) Als mensen een onherroepelijke keuze moeten maken tussen objecten die allebei 

even aantrekkelijk zijn, zullen ze het niet-gekozen object devalueren en het gekozen 

object opwaarderen.  

5) Bovenstaand verschijnsel is sterker naarmate de keuze moeilijk is  

o Keuze kan moeilijk zijn door belangrijke beslissing: verhoogt het belang van de 

cognities en de totale dissonantie  

o Keuze kan moeilijk zijn omdat beide opties even aantrekkelijk zijn: relatief veel 

en belangrijke cognities die dissonant zijn met de gemaakte keuzes.  

o Hoe groter de totale dissonantie, hoe sterker de drang tot dissonantiereductie 

en hoe groter attitudeverandering  

6) Als mensen een gedrag niet vertonen omdat ze weten dat het bestraft wordt, zijn ze 

na het wegvallen van de strafdreiging niet meer geneigd het gedrag te blijven 

nalaten naarmate de strafdreiging kleiner is.  
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3.2 ONDERZOEK GEÏNSPIREERD DOOR DE COGNITIEVE-DISSONANTIETHEORIE 

Leidt tegenattiduninaal gedrag tot attitudeverandering?  

Onderzoek Festinger en Carlsmith (1959) 

• Wilden hypothese toetsen dat tegenattidunaal gedrag tot attitudeverandering leidt 

als beloning voor gedrag niet te groot is 

• EERST bij dn een bepaalde attitude aankwamen  

• NADIEN gedrag uitlokken dat tegen attitude inging waarbij dit beloond werd  

EERSTE FASE 

• Attitude wordt gekweekt  

• Dns moesten saaie en lastige taak doen  

• Uur lang houten cilinders in bord leggen en schroeven 1/4e naar rechts draaien  

→ Procedure zorgde ervoor dat dns een ongunstige attitude tegenover de taak 

kregen.  

TWEEDE FASE 

• Tegenattitudinaal gedrag wordt uitgelokt  

• Dns moesten zogezegd aan sessie met hoge verwachtingen beginnen  

• Probleem: student-assistent was niet komen opdagen  

• Dns moesten invallen door aan mede-dns te vertellen hoe leuk de opdracht was 

geweest (leugen) 

• Dn krijgt $1 of $20  

• Psdn reageert altijd neutraal  

DERDE FASE 

• Gemeten hoeveel attitudeverandering er optreedt 

• Dn wordt naar interviewruimte gebracht waar onafhankelijke onderzoeker dns aan 

psychologische studies de onderzoeksessie laat evalueren 

• Dns moesten experimentele taak beoordelen  

CONTROLECONDITIE: dns moesten enkel de eerste fase meemaken 

→ basislijn om na te gaan of de taak inderdaad zo saai was als bedoeld  

RESULTATEN:  

• In controleconditie was de taak ‘nogal’ saai  

→ Meeste te beleefd om te vertellen dat de taak vervelend was geweest  

• $20 beoordeling was niet significant minder negatief  

• $1 beoordeling was minder negatief, en suggereerde zelfs een positieve attitude 
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Leidt het maken van een keuze tot re-evaluatie van de opties?  

Experiment Brehm (1956) 

METHODE: 

• Dns moesten kiezen tussen 8 voorwerpen 

• Elk object beoordelen op aantrekkelijkheid  

• Na onderzoek mag dn object kiezen als dank voor medewerking en nog vragenlijst 

invullen  

• Condities: 

o Moeilijke conditie: kiezen tussen 2 even aantrekkelijk beoordeelde objecten 

o Makkelijke conditie: kiezen tussen een aantrekkelijk en een onaantrekkelijk 

beoordeeld object 

o Controleconditie: proefleider kiest zelf object dat dn als aantrekkelijk heeft 

beoordeeld  

• Na vragenlijst zei proefleider dat eerste beoordeling te vergelijken is met eerste indruk 

die mensen van een product hebben in de winkel  

• Dns moesten voorwerpen nog eens beoordelen zonder ze te zien 

RESULTATEN: 

• Gekozen object wordt opgewaardeerd en niet-gekozen object gedevalueerd 

• Devaluatie groter als keuze moeilijker was  

 

Experiment Gawronski, Bodenhausen en Becker (2007) 

METHODE: 

• Gebruik van APT om te zien hoe de keuze tussen objecten tot een veranderende 

evaluatie van die objecten leidt  

• Twee kunstfoto’s van kamelen: even aantrekkelijk 

EERSTE FASE: onderzoekers gaan na hoe mooi dn elke foto vindt via APT 

→ kunstfoto’s werden beide even mooi gevonden 

TWEEDE FASE:  

• Na eerste APT moet dn kiezen tussen 2 foto’s (als bedanking)  

• Na keuze nog eens APT  

RESULTATEN: 

• Attitudescores t.a.v. de gekozen foto werd gunstiger bij eerste meting  

• Attitudescores t.a.v. de verworpen foto minder gunstig  

→ Zelfs een negatieve evaluatieve reactie opgeroepen  

 

Associatieve verankering aan het zelf: mensen zijn zo gehecht aan het zelf, dat ze 

eigenliefde afstralen op elk object dat geassocieerd is of raakt met het zelf.  

→ Probleem: verklaart niet dat niet-gekozen foto minder aantrekkelijk wordt. 
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De devaluatie van het niet-gekozen object lijkt sterker dan de opwaardering van het 

gekozen object → postdecisiere-evaluatie altijd de vorm van devaluatie van het niet-

gekozen object?? 

Experiment Shultz, Léveillé en lepper (1999) 

METHODE: 

• Kinderen posters laten beoordelen  

• Moeilijke conditie: keuze tussen 2 even (on)aantrekkelijk beoordeelde posters 

RESULTATEN: 

• Ook bij makkelijke keuzes postdecisierevaluatie, maar meer bij moeilijke keuze 

• Bij aantrekkelijke posters was er devaluatie voor de niet-gekozen poster 

• Bij onaantrekkelijke poster was er opwaardering voor de gekozen poster 

 

Experiment Coppin, Delplanaque, Cayeux, Porcherot en Sander (2010)  

METHODE: 

• Postdecisierevaluatie vereist geen gesofisticeerde cognitieve processen  

• Dns moesten 12 deodoranten beoordelen  

• Men vormde: 

o 2 paren van geuren die even aantrekkelijk waren beoordeeld  

o 2 paren verschillende beoordeelde geuren  

o 2 paren van de resterende geuren  

• Aangeven welke geur per paar het lekkerste rook  

• 10 min later werd gevraagd de geuren nog eens te beoordelen en de intensiteit 

ervan te evalueren + 6 geuren die nog niet aangeboden waren  

• Ook aangeven of ze deze geur eerder hadden geroken of niet  

→ Zo ja; moesten ze aangeven of ze die geur hadden gekozen of verworpen bij 

vergelijkingstaak  

RESULTATEN:  

• Dns herkenden geuren bij geheugentaak wel, maar zaten niet ver boven 

toevalsniveau als het om hun gemaakte keuze ging  

• Er trad postdecisierevaluatie op: bij tweede beoordelingen werden gekozen geuren 

als beter beoordeeld en verworpen geuren als negatiever  

 Postdecisierevaluatie is onafhankelijk van bewuste herinnering aan gemaakte keuze  
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Onderzoek Egan, Santos en Bloom (2007) 

METHODE: 

• Kinderen 

o Kinderen moesten stickers beoordelen  

o Per kind, een set van 3 gelijkaardige smileys  

o EXPERIMENTELE CONDITIE: kind kiest 2 stickers  

o CONTROLECONDITIE: kind krijgt 2 stickers te zien en krijgt er dan 1 van de 

proefleider 

• Aapjes 

o Kregen snoep in verschillende kleuren gepresenteerd  

o Condities idem als bij de kinderen  

RESULTATEN:  

• Kinderen en aapjes die zelf hadden mogen kiezen, kozen vaker de sticker/kleur die 

niet bij de eerste keuzeronde betrokken was 

• Kinderen die niet mochten kiezen, kozen bij de volgende keuzeronde de niet-gekozen 

sticker of een derde sticker  

• Aapjes kozen de snoepkleur die ze in de eerste ronde niet hadden gekregen 

→ Reactantie  

Methodologische kritieken (Chen, 2008) 

• Mensen revalueren na een moeilijke keuze hun keuzeopties helemaal niet  

• Wat bij tweede attitudemeting tot uiting komt, zou vooraf bestaande voorkeur zijn die 

bij eerste attitudemeting nog niet naar voren was gekomen (ze moeten er nog aan 

wennen + ze hebben er nog niet genoeg over nagedacht)  

• Keuze tussen objecten zou geen invloed hebben op tweede attitudemetingen, maar 

laatste meting zou vooraf bestaande voorkeur beter reflecteren dan eerste 

(beoordeling heeft geen invloed op de 2e meting enkel als er tijdsverloop tussen zit)  

• Bij maken van keuze doorlopen proefpersonen een bijkomende attitudemeting 

Weerlegging door gegevens:  

Shultz, Lévielle en Lepper (1999) 

• Controleconditie waarbij kinderen de posters 2 keer moesten beoordelen en nadien 

een keuze maken. 

• Evenveel tijd om vertrouwd te geraken met posters en over na te denken als in 

experimentele conditie. 

• Er trad geen verandering op die leek op die in de experimentele conditie  

Sharot, Velasquez en Dolan (2010) 

• Vakantiebestemmingen  

• Zogezegd subliminaal namen van oorden tonen → (onbewust) kiezen 

• Bestemmingen die dn zogezegd koos, werd op toeval bepaald  

• Keuze die de dns zogezegd maakten werd achteraf beter beoordeeld  

→ kon voorkeur niet weerspiegelen  
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Sharot et al. (2010): vervolgexperiment  

• Computer een keuze laten maken  

• Even lang als in eerste experiment  

• Geen verschil tussen 2 sets beoordelingen 

→ tijdsloop is niet cruciaal  

Egan, Bloom en Santos (2010): toevoeging experimenten kinderen en aapjes 

• Kinderen  

o 3 stukjes speelgoed in 2 zakjes (2 → 1) 

o Kinderen blind laten kiezen  

▪ KEUZECONDITIE: zakje met 2 stukken  

▪ GEEN-KEUZECONDITIE: zakje met een stuk 

▪ Twee zakken voorhouden en laten kiezen uit welk zakje het kind een 

stukje speelgoed neemt 

• Aapjes  

o KEUZECONDITIE: 2 snoepjes in ruimte verstoppen (een tijdelijk wegnemen en 

nadien tonen)  

o GEEN-KEUZECONDITIE: 1 snoepje verstoppen  

• RESULTATEN:  

o Beide hadden meer dan op toevalsniveau gekozen voor het speelgoed/ 

snoepje die niet bij vorige testfase betrokken was  

o Hier: kinderen vertonen reactantie 

→ Kan voorkeur niet weerspiegelen  

 

 

3.3 ZELFPERCEPTIE, ZELFAFFIRMATIE EN EVALUATIEVE GEDRAGSAANSTEKING  

Zelfperceptietheorie (Bem, 1965, 1967) 

→ Mensen leiden hun attitudes af uit hun gedrag  

• Mensen kunnen onder invloed van situationele factoren bepaald gedrag vertonen  

• Soms is er een indruk dat dit gedrag op een dwingende manier door de situatie is 

uitgelokt, maar mensen zijn zich niet altijd even bewust van situationele invloed  

• Als ze indruk hebben dat gedrag niet door dwingende situationele invloed is uitgelokt, 

kunnen ze het gevoel hebben dat ze een bepaalde attitude hebben.  

 

 Een onaangename tegenspraak tussen wat iemand over de eigen attitude meende 

te weten en wat hij over het eigen gedrag weet is irrelevant voor de mate waarin 

gedrag attitudeverandering veroorzaakt  

 Zelfperceptie speelt rol bij invloed van gedrag op attitudes zolang gedrag binnen 

iemand aanvankelijke lattitude of acceptance valt.  
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Zelfaffirmatietheorie (Sherman & Cohen, 2006; Steele 1988) 

→ Legt uit waarom mensen ongemakkelijk worden van inconsistenties tussen wat ze weten 

dat ze hebben gedaan en wat ze weten dat ze aan overtuigingen koesteren of verkondigen 

• Inconsistenties vormen een bedreiging voor iemands gevoel van persoonlijke 

integriteit  

• Mensen voelen zich moreel goed en aangepast als er geen tegenstrijdigheden zijn 

tussen wat ze openlijk doen en wat ze bij zichzelf denken of zeggen. 

• Heeft ook vaak dezelfde predicties als cognitieve-dissonantie theorie  

• Voorspelt in welke omstandigheden inconsistenties tussen gedrag- en 

attitudecognities tot meer/minder attitudeverandering leiden.  

• Chronische of situationele zelfwaardering bepaalde zelfaffirmatie van de betrokken 

persoon 

o Wie hoge zelfwaardering heeft vertoont vaak vleiende cognities over de 

eigen persoon → blootgesteld aan dissonantie tussen cognities zal deze eigen 

persoonlijke integriteit kunnen beschermen door cognities te activeren.  

o Wie lage zelfwaardering heeft, heeft minder alternatieve zelfvleiende 

cognities om mee te werken → meer moeten inspannen om inconsistentie 

ervan op te heffen.  

o = dat mensen met een hoge zelfwaardering minder / niet aan 

postdecisierevaluatie doen, mensen met een lage zelfwaardering wel. 

Evaluatieve gedragsaansteking  

The illusion of attitude change (Nuttin & Becker, 1975)  

• Voorspelde effect van grootte van beloning op attitudeverandering: tegen-

attitudinaal gedrag trad niet op als beloning heel groot was  

o Theorie: geen of zeer weinig attitudeverandering optreden  

o Gevonden: evenveel attitudeverandering als bij kleine beloning  

• Tegenattitudinaal gedrag leidt tot attitudeverandering als mensen op eender welke 

manier van streek worden gemaakt. 

Evaluatieve gedragsaantrekkingshypothese:  

• Tegenattitudinaal gedrag veroorzaakt geen verandering in interne dispositie, maar in 

wat mensen beweren over die attitude.  

• Als mensen verbaal gedrag vertonen t.a.v. een attitudeobject, en er onmiddellijk na 

hun meting wordt gevraagd, zijn die mensen geneigd om hun verbale gedrag voor te 

zetten. 

• Neiging is het sterkst als ze door omstandigheden niet rustig over hun antwoord 

hebben kunnen denken  

Wetenschappelijk probleem: verklaart niet post-decisiere-evaluatie-effecten & sommige 

effecten treden ook op in indirecte metingen.  
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H5: STEREOTYPES  

1.WAT ZIJN STEREOTYPES? 

Stereotype = in het geheugen opgeslagen, georganiseerde en vereenvoudigde verzameling 

kennis over een sociale groep (structureel geheel met logische relaties) 

• Leden van een (sub)cultuur delen vaak stereotypes. 

• Ook individuele verschillen: 

o Op grond van eigen lidmaatschap van sociale groepen  

o Persoonlijke kenmerken  

o Concrete groepen waarover ze stereotypes hebben (met welke groep men al 

dan niet in aanraking komt)  

• Vooral stereotypes over opvallende groepen: 

o Belangrijke rol in het leven van de persoon die zich een stereotype vormt over 

deze groep.  

o Vaak een minderheid.  

o Leden manifesteren zichzelf sterk als groep.  

o Gemakkelijk waarneembare kenmerken. 

Asymmetrische stereotypering = over de groep die als ‘basislijn’ geldt, ontstaan minder 

stereotypes dan over andere groepen.  

We vormen ook een beeld over groepen waartoe we zelf behoren.  

→ Zelfstereotypering = het toeschrijven van kenmerken aan onszelf op basis van het 

lidmaatschap van een groep.  

Stereotypen bevatten verschillende soorten informatie:  

• Declaratieve kennis = info over centrale tendens (wat is doorsnee in de groep) en de 

variabiliteit (hoeveel verschillen de leden van elkaar) 

• Affectieve kennis = neiging om positief dan wel negatief te staan tegenover de 

leden. 

• Normatieve verwachtingen = verwachtingen waaraan de leden zouden moeten 

voldoen.  

Affectieve aspect van stereotype → attitude tegenover een groep.  

Misvattingen:  

• Over-vereenvoudigingen  

• Altijd negatieve affectieve component 

• Altijd foutief  

Verklaring: 

• Foutieve indruk groepsleden die ver van centrale tendens afwijken 

• Variabiliteit is vaak onderschat: stereotype stelt verschillen tussen leden geringer voor 

dan ze in werkelijkheid zijn  

• De centrale-tendens-informatie wijkt zelf af van de centrale tendens zelf  

• Er bestaan stereotypes die geen enkele basis (meer) hebben in de realiteit  
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Onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in negatieve en inaccurate stereotypes. 

→ Hoe mensen denken over en zich gedragen tegenover groepsleden die van het 

stereotype afwijken. 

Onderzoek van het verleden: stereotypes zijn moeilijk te veranderen. 

→ Nieuwe informatie beschikbaar over een bepaalde groep: toch blijven mensen 

vasthouden aan ‘verouderd’ stereotype.  

Vooroordeel = oordeel over groepsleden is tot stand gekomen op grond van stereotype en 

weinig op basis van individuele gedragingen of kenmerken. 

→ Globale evaluatieve reactie tegenover een groep  

Discriminatie = op grond van groepslidmaatschap iemand op een andere manier bejegenen 

dan mensen die tot een andere sociale groep behoren.  

2. HOE ZIJN STEREOTYPES TE METEN?  

Probleem: covert gedrag.  

→ Vroeger: zelfbeschrijvingen (zie attitudes → zelfde implicaties) 

→ APT (attitudes) ook bruikbaar 

→ Impliciete associatietest (Greenwald, McGhee & Sschwartz, 1998)  

 

In hoeverre studenten orthopedagogie minder gunstig staan tegenover mensen met een 

handicap (Hein, Grumm & Fingerle, 2011)  

METHODE (4 taken): 

• Foto’s met gezichten → Knop duwen  

o Met handicap  

o Zonder handicap  

• Woorden → Knop duwen 

o Positief of zonder handicap 

o Negatief of met handicap 

• Foto’s en woorden → Knop duwen  

o Positief en zonder handicap  

o Negatief en met handicap 

Vergelijking taak 3 en 4  

Tijd die iemand nodig heeft om een beslistegel toe te passen hangt af van de moeilijkheid 

van die beslistegel → Welke combinatie het snelst gaat, zegt iets over het stereotype.  

RESULTATEN: studenten stonden negatiever tegenover mensen met een handicap dan 

tegenover mensen zonder handicap. 

RESULTATEN: scores op IAT correleerden niet met scores van vragenlijst over hoe ze tegenover 

mensen met een handicap stonden.  
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3. WAAR KOMEN STEREOTYPEN VANDAAN?  

3.1 CATEGORISERING ALS EIGENSCHAP VAN INFORMATIEVERWERKING  

Mensen moeten elke dag tonnen informatie verwerken → belangrijk om deze efficiënt te 

verwerken en op te slaan, om te weten hoe ze zich moeten gedragen en wat ze in de 

toekomst mogen verwachten → door de veelheid van info is het onmogelijk om elk stukje info 

afzonderlijk aandacht te schenken → informatie-elementen opdelen in groepen 

(categoriseren) en samenvattende info opslaan over die groepen i.p.v. over individuele 

elementen = vereenvoudiging → wanneer men later elementen tegenkomt uit een 

bepaalde categorie kan men snel beroep doen op deze info en hun gedrag daarna sturen.  

Categoriseren zorgt ervoor dat mensen verschillen tussen verschillende groepen groter 

waarnemen dan ze zijn, en verschillen binnen groepen als kleiner waarnemen dan ze zijn. 

3.2 HET OPBOUWEN VAN EEN (GUNSTIG) ZELFBEELD  

De meeste mensen streven naar een positief zelfbeeld en dus een positieve sociale identiteit 

(deel van zelfbeeld dat gebaseerd is op het lidmaatschap van de sociale groepen)  

→ Daarom hebben ze de neiging om groepen waartoe ze behoren als beter te beschouwen 

dan groepen waartoe ze behoren als beter te beschouwen dan groepen waartoe ze niet 

behoren = ingroep favoritisme.  

Ook bij het verklaren van gedragingen, kenmerken, prestaties → ingroep favoritisme: 

wenselijke gedragingen of kenmerken van leden eigen groep = eigen persoonlijke 

verdienste, onwenselijke gedragingen of kenmerken leden eigen groep = verklaringen 

zoeken buiten betrokkenen terwijl bij onwenselijke gedragingen en kenmerken bij leden van 

een andere groep = schuld bij de betrokkene zelf. 

Hoe groter het waargenomen verschil tussen in en uitgroep, hoe positiever de sociale 

identiteit → bereikt door eigen groep gunstiger te maken: strookt vaak niet met realiteit + 

vaak de neiging om andere groep negatief te stereotyperen.  

Als een groep dominant is in een samenleving en als deze dominante groep een niet-

dominante groep stereotypeert, kan het gebeuren dat de leden van die niet-dominante 

groep het stereotype overnemen.  

3.3 HET IN STAND HOUDEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE STATUS QUO  

Stereotypen worden door sommige sociale groepen ook strategisch gebruikt om bestaande 

maatschappelijke verhoudingen te rationaliseren en rechtvaardigen → vb.: voor wie tegen 

een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid is, komt het goed uit om werklozen of 

arbeidsongeschikten te zien als mensen die niet willen werken of die van de samenleving 

willen profiteren.  
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4. STEREOTYPES EN DE VERWERKING VAN INFORMATIE OVER PERSONEN  

Mensen plakken etiket op fysiek gedrag (vb.: indrukken knoppen op toetsenbord) zodat het 

een betekenisvolle actie wordt (vb.: die persoon is aan het schrijven) → Mensen zijn zich niet 

bewust van deze interpretatie, ze vindt spontaan en automatisch plaats: men denkt dat men 

gewoon registreert wat men ziet en dat dan dus ook de werkelijkheid is (= naïef realisme)  

→ mensen gebruiken betekenisvolle actie om te communiceren aan andere mensen, niet de 

fysieke actie.  

In veel situaties nemen mensen echter maar een fragment van een gedrag waar, en vullen 

ze dat zelf aan. Mensen zoeken ook vaak een verklaring voor een actie, de gevolgen, 

persoonstrekken… → al deze interpretaties worden beïnvloed door stereotypes; ze 

beïnvloeden dus welk gedrag mensen waarnemen, hoe ze dubbelzinnige of onvolledige info 

aanvullen, hoe ze gedrag verklaren… 

4.1 STEREOTYPES EN DE IDENTIFICATIE VAN GEDRAG  

Experiment van Plant, Kling en Smith (2004) 

Hoe beïnvloeden stereotypes de identificatie van betekenisvol gedrag?  

METHODE: 

• Beoordelen van gelaatsuitdrukkingen  

• Niet de gelaatsuitdrukking zelf als observeerbare actie (vb.: mondhoeken naar 

beneden), maar de interpretatie van de gelaatsuitdrukking (vb.: ze zien dat iemand 

ontevreden kijkt) = identificatie van gedrag. 

• Genderstereotypes → emoties die mannen en vrouwen ervaren als dingen niet gaan 

zoals gewenst: vrouwen vaker ‘zwakke’ emoties ne mannen vaker ‘sterke’ emoties. 

• Close-up:  

o Man en vrouw digitaal versmolten 

o Boos en verdrietig gezicht versmolten  

o Strategisch kledij en kapsel gekozen voor man en vrouw  

• Gevraagd welke expressie ze vertonen. 

RESULTATEN: 

• Als ze dachten ene man te zien, zeiden ze meer boosheid dan verdriet  

• Als ze dachten een vrouw te zien, zeiden ze meer verdriet dan boosheid  

 

 Een ‘man’ leek bozer dan een ‘vrouw’, hoewel het om hetzelfde gezicht ging.  

Experiment van Duncan (1976) 

Effect van stereotypes op de identificatie van gedrag.  

• Ethische stereotypes  

• Fysieke actie die niet agressief geïnterpreteerd kon worden  

o Een zwarte man gaf een blanke man een duw  

o Een blanke man gaf een zwarte man een duw  

• Gevraagd te beschrijven wat ze hadden gezien  

o Zwarte man gaf blanke man een duw: 73% zei agressie  

o Blanke man gaf zwarte man een duw: 13% agressie  
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4.2 STEREOTYPES STUREN HOE MENSEN INFORMATIE AANVULLEN  

Wanneer mensen onvolledige of dubbelzinnige info ontvangen over het gedrag van 

anderen, vullen ze zelf de lacunes op → deze aanvulling wordt bepaald door stereotypes  

→ wanneer info gaat over iemand uit gestereotypeerde groep, zijn mensen geneigd deze 

info te gebruiken om lacune op te vullen → achteraf denken we dat het niet over een eigen 

aanvulling gaat, maar dat men die info gekregen heeft = valse herinnering.  

Experiment Dunning en Sherman (1997) 

EERSTE FASE: 

• Dns moesten reeks beweringen lezen over gedrag dat een lid van een bepaalde 

groep had vertoond. 

• Beweringen waren dubbelzinnig (cruciaal element ontbrak) + onderzoekers wisten 

welke stereotypes de dns koesterden over die groep.  

• Elke dn zag zowel beweringen die relevant waren voor het stereotype van de groep 

in kwestie als beweringen die irrelevant waren voor het stereotype.  

• Over dns heen werd gevarieerd over welke groepen ze stereotyperelevant of -

irrelevante beweringen te zien kregen. 

TWEEDE FASE:  

• Dns zagen weer beweringen waarbij ze moesten aangeven of deze al eerder waren 

voorgekomen: 

o Zinnen afgeleid van de stereotyperelevante zinnen uit eerste fase → al 

aanvulling van deze beweringen was voor de helft consistent met stereotype 

en voor de helft inconsistent  

o Specificatie van info voor dns die stereotyperelevante info hadden gekregen 

in eerste fase, maar nieuwe info voor dns die stereotype-irrelevante info 

hadden gekregen in nieuwe fase.  

RESULTATEN: 

• Bij stereotypeconsistente beweringen waarvan dns in de eerste fase de 

stereotyperelevante dubbelzinnige versie hadden gezien, traden meer valse 

herkenningen op dan bij de stereotype-inconsistente beweringen. 

 Dns meenden dus vaker ten onrechte dat ze een bewering hadden gelezen als deze 

conform het stereotype was dan als ze tegen het stereotype inging, blijkbaar hadden 

de dns de beweringen aangevuld volgens hun stereotypes en wisten ze achteraf niet 

meer dat het hun eigen invulling was.  

 

• Bij de dns die in de eerste fase stereotype-irrelevante beweringen hadden gelezen en 

in de tweede fase de aangevulde stereotyperelevante info uit stereotypeconsistente 

dan stereotype-inconsistente zinnen.  
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4.3 STEREOTYPES BEPALEN MEE HOE MENSEN GEDRAG VERKLAREN  

Men vraagt zich af waarom anderen doen wat ze doen → beïnvloed door stereotypes? 

Experiment van Feldman Barett & Bliss-Moreau (2009) 

METHODE: 

• Genderstereotype → vrouwen zijn emotioneler dan mannen. 

• Close-ups van man of vrouw: boos, blij, verdrietig of walgend.  

o Telkens een goede reden om deze emotie te tonen. 

• Zagen de foto’s nog eens zonder reden en moesten aangeven of dat was  

o Omdat hij/zij een gevoelige persoon was (dispositionele verklaring) 

o Omdat hij/zij een slechte dag had (situationele verklaring)  

• Verwachting was dat dispositionele verklaring vrijwel nooit gekozen zou worden (want 

er was altijd een goede situationele verklaring gegeven) 

RESULTATEN:  

• Verdriet schreven ze vaker toe aan dispositionele factoren dan aan situationele (ook 

bij mannen, maar in mindere mate) 

o Fundamentele attributiefout of correspondentiefout = bij causale attributie 

(oorzaken toekennen) van gedragingen, de rol van persoonseigenschappen 

overschatten en situationele factoren te onderschatten. 

• Foto  van een vrouw → bij verdriet, woede en angst vaker dispositionele verklaring 

dan bij foto van een man. 

• Leken de emoties bij vrouwen erger?  

o Toonden elke foto nog een keer, samen met een foto met de emotie intenser 

uitgebeeld door dezelfde persoon. 

o Aangegeven welke ze eerder hadden gezien 

o Bij vrouwen werd niet vaker de ‘extreme’ emotie ‘herinnerd’ dan bij mannen  

→ Niet veroorzaakt door verschillende waarneming van de getoonde emoties 

CONCLUSIE:  

• Als een man en vrouw dezelfde emotie lijken te hebben, verklaren mensen de emotie 

van de vrouw makkelijker volgens dispositionele factoren dan bij mannen -. 

• In werkelijkheid vermoedelijk sterker effect: 

o Onderzoek: duidelijke situaties mét reden  

Realiteit: ambigue situaties → men weet niet in welke omstandigheden 

mensen verkeren  

o Meer speelruimte om emotie toe te schrijven aan persoonlijke kenmerken. 
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5. STEREOTYPES BEPALEN MEE HOE WE MENEN BEOORDELEN  

Assimilatie = men ziet mensen als meer op het stereotype gelijkend dan ze echt zijn. 

Experiment van Arbuckle en Williams (2003) 

METHODE: 

• Stereotype beeld ven studenten en professoren: jonge man is bekwamer  

• Evaluaties door studenten 

• Androgyne stem, middelbare leeftijd, vrouw  

o Man of vrouw  

o 35 jaar of 55 

• Tape van het college → allemaal dezelfde tape, maar andere informatie  

RESULTATEN:  

• Betere evaluatie als ze dachten dat de professor jong was  

• Betere evaluatie als ze dachten dat het een man was 

Normatieve verwachting = hoe iemand zich zou moeten gedragen.  

Men vormt een basislijn (referentiepunt) om mee te vergelijkingen, om gedragingen of 

omstandigheden te beoordelen. 

→ Referentiepunt = gebaseerd op verwachtingen, gebaseerd op stereotype 

→ Referentiepunt hangt dus af van groepslidmaatschap  

Gevolg: hetzelfde gedrag of dezelfde situatie op verschillende manier beoordeeld, omdat 

het zich voordoet bij leden van verschillende groepen. 

Experiment van Biernat, Manis en Nelson (1991) “Over de vaardigheden om mensen te 

beoordelen” 

METHODE: 

• Foto’s van mannen en vrouwen  

• Schatten hoeveel de personen verdienen en hoe financieel succesvol ze zijn. 

RESULTATEN:  

• Dachten dat mannen gemiddeld meer verdienden dan vrouwen  

• Beoordeelden de vrouwen succesvoller  

o Verwachten dat ze weinig verdienen, maar in vgl met andere vrouwen 

kunnen ze dan wel weer succesvoller zijn (een vrouw kan succesvoller zijn dan 

een man én toch minder verdienen, het heeft een andere standaard)  

 

 Mensen vergelijken de medemens niet met de doorsnee mens in het algemeen, 

maar met het doorsnee lid van een groep waartoe die medemens behoort.  
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Toepassing: een compliment kan denigrerend aanvoelen als men zich vergeleken voelt met 

zijn groep (die dan minderwaardig geschat wordt: goed, voor een vrouw/man…) zeker 

wanneer de groep belangrijk is voor de persoon in kwestie.  

→ Contrast = groepslid wordt in overdreven mate afwijkend gezien van de groep 

• Vaak gepaard met de conclusie dat dit abnormaal of problematisch is want zij 

voldoen niet aan de norm  

• Mensen hebben de neiging om gedrag dat extreem lijkt af te keuren . 

6. STEREOTYPES BEPALEN MEE OVERT GEDRAG 

Stereotypes bepalen hoe gedrag geïnterpreteerd wordt, bepalen verwachtingen & 

affectieve reacties → resulteren in overt gedrag. 

Niet simpel vast te stellen: 

• Sociale norm tegen het anders bejegenen van mensen omwille van 

lidmaatschappen  

• Proberen niet te discrimineren of verbergen dit  

• Oplossingen: verbergen dat het onderzoek over stereotypes gaat  

• Vaak: onderzoek bij mensen die niet eens weten dat ze in een experiment zitten 

Experiment Gabriel en Banse (2006) 

Zijn mensen in verschillende mate bereid om iemand te helpen die zich manifesteert als 

homoseksueel of heteroseksueel?  

METHODE: 

• Wrong number technique 

o Nietsvermoedende ‘dns’ worden opgebeld  

o Zogezegd verkeerd nummer 

o Kan geen volgend telefoontje plegen 

o Vragen om te bellen naar een nummer  

o Specifiek nummer per conditie  

• Autopech, geen beltegoed meer, vragen om partner te bellen  

• Condities 

o Beller: man of vrouw  

o Partner: man of vrouw  

RESULTATEN:  

• Heteroseksuele kregen vaker hulp dan homoseksuelen 

• Mannen discrimineerden tussen hetero- en homoseksuelen mannen en vrouwen  

• Vrouwen discrimineerden enkel tussen hetero- en homoseksuele vrouwen 
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Experiment Hebl, Bigazzi Foster, Mannix en Dovidio (2002) 

Invloed van mogelijke juridische gevolgen. 

METHODE: 

• Stuurden Texaanse studenten naar diverse winkels → vragen naar vacatures 

• Condities: verschillende petten 

o “Texan and proud” 

o “Gay and proud” 

• Studenten wisten zelf niet welke pet ze ophadden 

• Beoordeelden zelf ook houding van managers 

RESULTATEN: 

• Formeel geen discriminatie: kregen even vaak positief antwoord op vragen  

• Informeel wel discriminatie: minder gunstige benadering tijdens gesprek  

VERKLARING: mensen discrimineren is illegaal! Dus mensen gaan het proberen te vebergen. 

→ Jobaanbieding: regels omtrent discriminatie  

→ Over gesprek bestaan geen regels 

 

Subtiele verschillen in bejegening kunnen echter grote gevolgen hebben (Maass, 1999) 

Schrijven over groepen → taalgebruik 

• Wenselijk gedrag: eigen of geliefkoosde groepen → abstractere termen  

o Moeilijker te falsifiëren  

o Suggereren grotere evidentie  

→ Gunstigere indruk 

• Onwenselijk gedrag: eigen of geliefkoosde groepen → concretere termen 

 

 

7. WANNEER BEÏNVLOEDEN STEREOTYPES INFORMATIEVERWERKING, 

OORDELEN EN GEDRAG?  

Iedereen behoort tot allerlei groepen en over veel groepen hebben mensen stereotypes 

→ Welk stereotype krijgt dan de bovenhand?  

Stereotypes kunnen de informatieverwerking en iemand gedrag maar beïnvloeden als ze 

geactiveerd zijn, hangt af van: 

• De context: die een aspect van iemands identiteit meer of minder opvallend maakt  

• De waarneembaarheid van het groepslidmaatschap  

• De mate waarin het stereotype eerder geactiveerd is: recente activering van een 

stereotype kan ervoor zorgen dat het stereotype gemakkelijker opnieuw geactiveerd 

geraakt. 
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 Stereotypes die vaak geactiveerd worden, raken chronisch toegankelijk 

 Groepsindelingen die in een cultuur belangrijk geacht worden, bepalen welke 

stereotypes in die cultuur chronisch toegankelijk worden  

 Chronische toegankelijkheid van stereotypes hangt af van persoonlijke kenmerken 

van individu, vb.: in politiek geïnteresseerde persoon, zal zich sneller afvragen tot 

welke partij iemand behoort. 

 Bepaalde groepskenmerken zijn zo zichtbaar en de stereotypes over deze groepen 

zijn zo uitgesproken dat vrijwel iedereen altijd in 1 van die groepen ingedeeld wordt 

door mensen en dat het bijbehorende stereotype automatisch wordt geactiveerd. Dit 

geldt bij geslacht: we zouden mensen altijd automatisch als mannen en vrouwen 

zien. 

 

Geactiveerde stereotypes bepalen de informatieverwerking en het overte gedrag van de 

waarnemer ten aanzien van een persoon in de volgende omstandigheden: 

• Er was te juiste of juist te complexe informatie over P (cognitief) 

• W kan door tijdsdruk of cognitieve belasting maar weinig individuele info verwerken 

over P (rcognitief)  

• Het stereotype lijkt valide, en bevat dus nuttige info over P (cognitief) 

• W weinig gemotiveerd is om individuele info te verwerken omdat P niet belangrijk is 

voor W (motivationeel)  

• W meent dat wat hij of zij over P denkt niet van belang is (motivationeel) 

• W moet geen verantwoording afleggen omtrent oordeel (motivationeel) 

• Het is positiever voor het zelfbeeld van W om het stereotype toe te passen 

(motivationeel)  

• W kan stereotypes niet meer onderdrukken wegens intellectuele vermoeidheid 

(motivationeel)  

• W denkt dat zijn gedrag niet onderhevig is aan stereotypes (motivationeel)  

 

 

8. STEREOTYPES EN DE BESCHERMING VAN HET ZELFBEELD  

Experiment Sinclair en Kuna (2000, studie 2) 

HYPOTHESE: mensen gebruiken het beeld ‘vrouwen zijn minder goede leidinggevenden dan 

mannen’ om hun zelfbeeld te beschermen tegen kritiek door vrouwen.  

METHODE: 

• Dns vulden een vragenlijst in waarna een manager zich op grond van hun 

antwoorden zogezegd een oordeel vormde over hun sociale vaardigheden  

• De beoordeling door die manager was positief of negatief en de manager werd 

beschreven als man of vrouw  

• Dns gaven aan hoe tevreden ze waren (schaal -7 tot 7) 

RESULTATEN: meer ontevreden als de negatieve beoordeling van een man kwam dan als ze 

van een vrouw kwam → blijkbaar namen ze de feedback van de vrouw dus minder serieus 

en trokken ze zich de feedback daardoor minder aan  
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Hoe komt dit?  

→ Dns moeten manager evalueren 

RESULTATEN:  

• Als een vrouw een gunstig oordeel gaf, werd ze even competent genoemd als een 

man die een gunstig oordeel gaf  

• Als een vrouw een ongunstig oordeel gaf, werd ze minder competent genoemd dan 

een man die een even ongunstig oordeel gaf 

 Dns gebruiken dus het stereotype niet zolang hun zelfwaarde onaangetast bleef 

Experiment Sinclair en Kunda  

METHODE: zelfde experiment met mannelijke en vrouwelijke proffen en examencijfers en de 

beoordeling van die proffen.  

RESULTATEN:  

• Vrouwelijke professoren die hoge cijfers gaven → even gunstig beoordeeld als de 

mannelijke professoren die hoge cijfers gaven. 

• Vrouwelijke professoren die lage cijfers gaven → minder gunstig beoordeeld dan de 

mannelijke professoren die lage cijfers gaven.  

8.1 STEREOTYPES NIET (MEER) KUNNEN OF PROBEREN TE ONDERDR UKKEN  

Sociale norm om niet te discrimineren → onderdrukken van stereotypes  

→ Tijdelijk verzwakt wanneer mensen denken dat stereotypes geen invloed hebben. 

Afgenomen waakzaamheid treedt op als mensen die indruk hebben dat ze over zoveel 

individuele informatie beschikken dat hun oordeel er volledig door bepaald wordt. 

→ Als ze zich vergissen, kan de afgenomen waakzaamheid ertoe leiden dat het stereotype 

juist een relatief sterke invloed heeft op hun oordeel er juist een sterkere invloed zijn.  

Experiment van Darley en Gross (1983) 

METHODE: 

• Kinderen met een hoge sociaaleconomische status doen het beter dan kinderen met 

een lagere sociaaleconomische status  

• Beoordeling voor schoolse vaardigheden  

• Alle dns zagen video over sociaaleconomische achtergrond (mooie buurt, park, 

ouders advocaat etc. → bescheiden buurt, ouders laaggeschoolde arbeiders) 

• Helft kreeg videofragment te zien waarin het kind schoolse taken deed (geen info 

over prestatie) 

• Beoordelen het kind voor lezen, wiskunde en wetenschap  

RESULTATEN:  

• Enkel sociaaleconomische achtergrond → geschatte niveau afhankelijk van haar 

sociale klasse 

• Sociaaleconomische achtergrond + video van schoolse taken → niveau lager 

geschat van een kind uit lagere klasse dan uit hogere klasse.  

 Iemands oordeel kan beïnvloed worden door stereotypes als er naast informatie over 

het groepslidmaatschap ook schijnbaar individuerende + irrelevante informatie is.  
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VERKLARING:  

• Mensen vinden dat ze een medemens niet op grond van groepslidmaatschap 

mogen beoordelen.  

• Mensen vormen dus een hypothese op basis van groepslidmaatschap die ze aan de 

werkelijkheid toetsen om tot een oordeel te komen: 

o Menen dat wanneer hun hypothesetoetsing neutraal verloopt, de kans dat de 

hypothese verworpen of aanvaard wordt volledig afhangt van de 

individuerende info 

o Werkelijkheid: toetsing verloopt niet neutraal: wel op confirmatorische 

(onderzoekende) wijze: letten vooral op individuerende informatie die hun 

verwachtingen bevestigd.  

• Stereotypes beïnvloeden de interpretatie van dubbelzijdige informatie  

STEUN DANKZIJ ANDERE GEGEVENS:  

• Moeilijkheidsgraad beoordelen en percentage correctheid van opdrachten in filmpje 

o Hogere klasse → meer juist & moeilijke 

 Dubbelzinnige informatie werd geïnterpreteerd conform het stereotype.  

Experiment van Macrae, Bodenhausen, Milne en Jetten (1994) 

Terugslageffect = mensen zijn in staat om stereotypes te onderdrukken, maar houden dit niet 

lang vol en heeft nadien tijdelijk een grotere invloed op hun gedrag.  

METHODE: 

• Gedrag en persoonlijkheid van mensen op foto’s beschrijven: skinhead 

o Voor eerste foto: sommige waarschuwen niet te laten leiden door stereotype  

o Voor tweede foto kreeg niemand waarschuwing  

• Achteraf werd beoordeeld hoe stereotiep de beschrijvingen waren.  

RESULTATEN:  

• Dns die de instructie kregen zich niet te laten leiden door het stereotype, beschreven 

eerste skinhead minder stereotiep dan dns die de instructie niet kregen.  

• Bij de tweede foto beschreven de dns de geportretteerde skinhead echter meer 

stereotiep dan bij de eerste foto en zelfs meer dan degenen die eerst niet hadden 

getracht het stereotype opzij te schuiven. 

TWEEDE ASPECT VAN HET ONDERZOEK:  

• Vorig onderzoek: men houdt letterlijk meer afstand van leden van groep die ze 

negatief evalueren. 

• Proefpersonen moesten plaatsnemen in wachtkamer: spullen op 1 stoel 

o Duidelijk toebehorend aan skinhead 

o ‘gewoon’ iemand  

RSULTATEN: 

• Meer afstand van spullen van skinhead dan van ‘gewone’ spullen 

• Diegene die het stereotype onderdrukt hadden, bewaarden nog méér afstand.  

 Stereotypes onderdrukken werkt tijdelijk, maar achteraf terugslageffect.  
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Soms proberen mensen niet te discrimineren volgens stereotypes, terwijl de verleiding groot is. 

Zodra ze ‘bewezen’ hebben dat ze niet-stereotiep denken of oordelen, spannen ze zich vaak 

minder hard in om vervolgens stereotypes te onderdrukken → denken dat ze ‘moreel krediet’ 

hebben, omdat: 

• Ze denken dat ze na het vertonen van moreel gewenst gedrag ‘recht’ hebben om 

ook moreel ongewenst gedrag te vertonen.  

• Ze denken van een ambigu gedrag in sterkere mate dat het om wenselijk gedrag 

gaat dan ze zouden hebben gedaan als ze geen moreel krediet hadden. 

Experiment Mullen & Monin (2001) 

METHODE: 2x kiezen voor sollicitanten  

• Eerst taak: duidelijk 1 kandidaat die erboven uit sprong  

o Racismeconditie: zwarte man > blanke mannen 

o Seksismeconditie: blanke vrouw > blanke mannen 

o Controleconditie: blanke man > blanke mannen  

• Tweede taak: welke type persoon beter in een functie past  

o Racismeconditie: politieofficier in een ‘witte buurt’  

o Seksismeconditie: commercieel agent voor een cementfabriek  

o Controleconditie: of cementfabriek of politiefunctie  

RESULTATEN:  

• Algemeen: discriminatie tegenover geslacht werd meer goedgekeurd  

• Racisme- en seksismeconditie koos vrijwel iedereen voor zwarte man of de vrouw → 

moreel krediet → sterkere voorkeur voor blanke man ten aanzien van geslacht of 

huidskleur.  

VERKLARING: een gedrag dat men in principe als seksistisch of racistisch geïnterpreteerd zou 

hebben, zelf niet meer dusdanig interpreteren en ervan uitgaan dat anderen het dan ook 

niet zo zullen waarnemen.  

TOEPASSINGEN:  

Treedt ook op in de omgang… 

• Met schaarse middelen (‘ik mag het licht onnodig laten branden, want ik gebruik 

geen droogtrommel)  

• Met de rechten of belangen van anderen (‘ik mag illegaal muziek downloaden want 

ik koop weleens een concertticket)  

• Met gezondheids- of veiligheidsrisico’s (‘ik mag na enkele biertjes nog rijden want ik 

rijd nooit te snel)  

Niet beperkt tot situaties waarbij concrete gedragingen op elkaar volgen 

• Herinnerd worden aan eerder moreel gedrag volstaat  

• Herinnerd worden dat men niet deed aan onwenselijk gedrag, ook al kon men dat 

wel doet, volstaat (Miller & Monin, 2012)  

• Verwachting zich in de toekomst hoogstaand te gedragen, levert voldoende moreel 

krediet op om zich hier en nu moreel afkeurenswaardig te gedragen (Cascio & Plant 

2015)  
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Merkwaardig verschijnsel, want meesten hebben geleerd consequent te zijn in hun gedrag  

= cognitieve-consistentietheorieën  

• Mensen voelen zich ongemakkelijk als ze gedrag vertonen tegenstrijdig met attitudes 

die ze zichzelf (op basis van vorig gedrag) hebben toegeschreven.  

• Wie op een bepaald tijdstip een gedrag vertoont, heeft een volgend tijdstip meer 

kans om dat gedrag uit te brengen dan iemand die het gedrag nog niet vertoonde  

• Kan zelf toenemen in intensiteit of extremiteit (voet-in-deur-effect): wie een klein 

verzoek van iemand ingewilligd heeft, zal een daaropvolgend groter verzoek bv 

gemakkelijker inwilligen dan iemand die meteen het grote verzoek krijgt.  

Analyse door Mullen en Monin (2016)  

Hypothese: cruciale verschil ligt in visie van hun oorspronkelijk gedrag 

• Abstract over hun gedrag denken → overwegen aard van persoonlijke waarden  

→ consequent  

• Concreet over hun gedrag denken → overwegen van morele prestatie → moreel 

krediet  

o Tenzij dat extreme tegenstrijdigheid zou opleveren  

o Vooral als morele waarde persoonlijk niet zo belangrijk vinden 

 

 

9. STEREOTYPES HOUDEN ZICHZELF IN STAND  

9.1 ZELFVERVULLENDE VOORSPELLINGEN  

Zelfvervullnde voorspellingen = treden op als mensen zich in hun gedrag laten leiden door 

hun verwachtingen, waarbij ze met dat gedrag net het voorspelde gedrag uitlokken → lijkt 

alsof de verwachtingen bevestigd worden → wanneer dit dikwijls gebeurt, kan de andere 

persoon zich zo vaak conform de verwachting gedragen, dat de verwachting objectief 

waar wordt.  

Bijzonder type: stereotype threat 

→ leden van en op een bepaald prestatiedomein negatief gestereotypeerde groep gaan bij 

het leveren van een prestatie zo vrezen het stereotype over hun groep te bevestigen, dat ze 

niet optimaal presteren en het dus slechter doen dan leden van andere groepen → alleen 

wanneer betrokkenen zelf weten dat ze tot een groep behoren waarvan niet bepaald puike 

resultaten worden verwacht op het domein waarop ze moet presteren.  
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Experiment Shih, Pittinsky en Ambady (1999) 

Stereotype: vrouwen zijn slecht in wiskunde en mensen van Aziatische afkomst zijn er goed in.  

METHODE: 

• Onderzoek waarbij Aziatisch-Amerikaanse vrouwen een wiskundetaak doen  

• Voordat ze aan taken beginnen: vragenlijst over aantal persoonlijke gegevens  

o Sommigen: vragen over gender  

o Anderen: vragen over etnische afkomst  

RESULTATEN:  

• Als de vrouwen op deze manier er subtiel aan herinnerd werden dat ze vrouwen 

waren, presteerden ze slechter dan als ze daar niet aan herinnerd werden. 

• Als de vrouwen eraan herinnerd werden dat ze Aziatisch waren, was hun 

wiskundetaak significant beter.  

 Niet iedereen die tot een negatief gestereotypeerde groep behoort, vertoont het 

echter even sterk. Het lijkt erop dat vooral die groepsleden er vatbaar voor zijn, die 

het desbetreffende prestatiedomein belangrijk vinden en er dus goed in zouden 

willen zijn → ironisch.  

 Naast slechtere prestatie kan stereotype threat overigens ook tot uiting komen in de 

neiging van leden van de gestereotypeerde groep om het prestatiedomein te 

ontwijken en studie- en beroepskeuzes te maken die zo weinig mogelijk een beroep 

doen op de vaardigheid die ze als leden van hun groep zogezegd missen 

→ vaardigheid wordt minder getraind → stereotype wordt waargemaakt. 

9.2 CONFIRMATORISCHE ZOEKSTRATEGIE  

Confimatorische zoekstrategie = informatie zoeken die steun biedt aan hypothese omtrent 

het gedrag van een bepaalde gedrag.  

Experiment Zuckerman, Knee, Hodgins en Miyake (1995)  

METHODE: 

• Dns ingedeeld in interviewers en geïnterviewden  

• Interviewers moesten ontdekken hoe de geïnterviewde was op 4 bipolaire dimensies 

(extravert-introvert, optimistisch-pessimistisch, vol vertrouwen-achterdochtig, kalm-

zenuwachtig) a.d.h.v. 4 ja-nee vragen die ze van een lijst mochten kiezen → moesten 

op grond van antwoorden oordeel vormen over de geïnterviewde (die de opdracht 

kreeg om zo eerlijk mogelijk te antwoorden)  

o Aan 1/3: ontdekken in hoeverre de geïnterviewde de ene of juist de andere 

pool van dimensie vertoonde  

o Aan 1/3: ontdekken in welke mat geïnterviewde de ene pool (optimistisch) 

vertoonde  

o Aan 1/3: ontdekken in welke mate geïnterviewde de andere pool 

(pessimistisch) vertoonde  

 2e en 3e groep: hypothese dat geïnterviewde allicht optimistisch of pessimistisch zou 

zijn aangereikt door onderzoekers.  
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• Vragenset waarin die interviewers konden kiezen → strategisch samengesteld: als 

iemand een hypothese over iemand heeft, vooral vragen stelt waarop de 

ondervraagde ‘ja’ op zou antwoorden als de hypothese klopt, is dat daarom een 

bevoordeelde want conformatorische manier van vragen.  

RESULTATEN:  

• Opgedrongen hypothese heeft invloed op vragen  

• Aantal vragen waarop de geïnterviewde met ‘ja’ zou antwoorden als hij of zij zich 

aan de gunstige pool van de dimensie bevond was hoger als de dn een gunstige 

hypothese toetste dan als hij of zij een neutrale hypothese toetste. Dat aantal was 

weer hoger dan als de dn een ongunstige hypothese toetste.  

 Wanneer mensen iemand niet kennen, verwachten ze een gematigd wenselijke 

persoonlijkheid.  

 Mensen proberen een gunstige indruk te maken op anderen.  

9.3 ILLUSOIRE CORRELATIES 

Een ander fenomeen dat stereotypes in stand houdt, is de illusoire correlatie. Als mensen de 

hypothese toetsen dat variabelen samenhangen (vb.: dat vooral leden van een bepaalde 

groep gedrag vertonen), dan zouden ze alle cellen van de vierveldentabel moeten bekijken:  

   Dit gedrag?   

    Ja  Nee  

Lid van de 

groep?  

 Ja   X   

  Nee    

Als mensen zich makkelijker voorbeelden voor de geest halen die in de lijn liggen van hun 

hypothese en moeilijker voorbeelden die tegen de hypothese in gaan, dan denken ze weer 

dat er een correlatie bestaat = illusoire correlatie. 

 PROBLEEM: als het de hypothese betreft dat leden van een opvallende groep (zoals een 

minderheid) sociaal onwenselijk gedrag vertonen. Negatieve gedragingen vallen meer op 

dan positieve en minderheden vallen meer op dan de meerderheid → mensen gaan 

negatieve gedragingen van minderheden beter onthouden dan positieve gedragingen van 

minderheden of negatieve gedragingen van meerderheden → lijkt alsof onwenselijk gedrag 

vertonen samenhangt met lid zijn van een minderheid.  
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9.4 ZELFSTEREOTYPERING  

Experiment Robinson, Johnson en Shields (1998) 

METHODE:  

• Mannen en vrouwen nemen deel in teams aan een taalquiz + moesten na afloop, 

waarbij de teams gewonnen of verloren hadden:  

o Ofwel een vragenlijst invullen over hoe ze zich voelden meteen na de quiz (de 

helft)  

o Ofwel na een week zeggen hoe ze zich voelden na de quiz (andere helft)  

o Sommigen deden niet mee aan het spel en moesten zich voorstellen hoe ze 

zich zouden voelen na winst of verlies.  

• Stereotype: mannen reageren op winst met zelf-gerichte positieve emoties (trots) en 

op verlies met ander-gerichte negatieve emoties (woede), vrouwen reageren op 

winst met ander-gerichte positieve emoties (dankbaarheid) en op verlies met zelf-

gerichte negatieve emoties (schaamte) 

RESULTATEN:  

• 3de groep: vrouwen meenden meer dan mannen dat ze typisch vrouwelijke emoties 

zouden ervaren.  

• 1ste groep: meteen na winst verschilden mannen en vrouwen niet  

• 2e groep: conform met stereotype  

 Na een week wisten ze niet meer goed hoe ze zich hadden gevoeld en lieten ze zich 

bij het beoordelen ervan sturen door hun stereotypes.  

9.5 INSTRUMENTELE CONDITIONERING  

Mensen reageren gunstiger op iemand die zich conform cultureel gedeelde stereotypes 

uitlaat dan op iemand die tegen cultureel gedeelde stereotypes ingaat.  

→ Mensen zeggen dat ze iemand die niet-stereotype dingen zegt sympathieker vinden dan 

iemand die stereotype dingen zegt → MAAR: sociale wenselijkheid! 

→ Werkelijkheid: omgekeerd.  

Experiment Castelli et al. (2009) 

METHODE: onderzoek: gaan mensen iemand die stereotype dingen zegt meer nadoen dan 

iemand die niet-stereotype dingen zegt?  

• Elk dn krijgt 4 vragen die ze aan een andere student moesten stellen (vragen gingen 

over oudere mensen en hun plaats in de samenleving) 

• Andere student = pseudodn met strikt scenario  

o Liet zich ofwel stereotiep uit over ouderen ofwel niet  

o Raakte op bepaalde momenten haar gezicht aan en ging anders zitten 

(eerder onderzoek bewijst dan mensen gedragingen nadoen)  

RESULTATEN: in de stereotiepe conditie deed 82% van de dns minstens 1 gedrag na, tegen 

62% in de niet-stereotiepe conditie.  

 Mensen imiteren anderen die zich stereotiep uitlaten vaker  

 Imitatie doet interactie vlotter verlopen → mensen die zich stereotiep uitlaten worden 

dus beloond → frequentie stereotiepe uitlatingen worden hoger. 
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Ander onderzoek: stereotype- inconsistent gedrag wordt gestraft:  

→ Als mensen quizvragen selecteren die iemand anders moet beantwoorden om geld te 

winnen, dan kiezen ze moeilijkere vragen voor iemand die het in de voorronde tegen het 

stereotype over zijn of haar groep in goed heeft gedaan dan voor iemand die het conform 

het stereotype goed heeft gedaan + mensen voelen zich beter als ze iemand gestraft 

hebben die tegen de verwachtingen in excelleert.  

 

10. HOE KUNNEN STEREOTYPES VERANDEREN?  

Enige tijd dachten wetenschappers dat mensen hun stereotypes zouden bijstellen als ze 

contact hadden met andere groepen: verlaten omdat het stereotype niet vermindert: 

• Zelfvervullende voorspellingen 

• Confirmatorische informatieverwerking  

• Competitie met andere groep 

Groepsleden die gedrag vertonen dat zo sterk van het stereotype afwijkt, zodat ondanks de 

invloed van het stereotype op de informatieverwerking dat gedrag toch als afwijkend van 

het stereotype wordt waargenomen → niet genoeg → kan ertoe leiden dat deze groep die 

afwijkt niet meer gezien worden als leden van de grotere groep waarop het stereotype van 

toepassing is, maar als aparte groep. 

Om tot verandering te leiden, moet de afwijking van het stereotype niet alleen voldoende 

groot zijn, maar ook: 

• Niet zo extreem dat degenen die ze vertonen niet langer als echte groepsleden 

worden gezien. 

• Optreden bij personen die duidelijke groepskenmerken vertonen.  

• Bij een voldoende aantal groepsleden voorkomen  

• Optreden bij groepsleden die niet veel op elkaar lijken, zodat er geen subtype kan 

ontstaan. 

 

 Wereld zonder stereotypes?  

→ Moeilijk → is een manier van informatie verwerken.  
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H8: SOCIALE VERGELIJKING  
Verklaren waarom mensen bij het vormen en bijsturen van hun meningen en het beoordelen 

van hun vaardigheden beïnvloed worden door de meningen en vaardigheden die ze bij 

anderen waarnemen.  

→ Toepassen om beïnvloeding op andere vlakken te verklaren (emoties, perceptie van 

lichamelijke gewaarwording, hoe mensen hun karaktertrekken beoordelen en de kwaliteit 

van hun relaties, carrière, welvaart en levensgeluk)  

Theorie is niet optimaal: falsificatie / problematische elementen  

1.DE SOCIALE VERGELIJKINGSTHEORIE, GEFORMULEERD DOOR FESTINGER  

Uitgangspunt: mensen hebben de behoefte om meningen en vaardigheden te evalueren.  

• Ze proberen tot een evaluatie te komen door hun meningen en vaardigheden te 

toetsen aan de fysieke wereld (objectieve werkelijkheid)  

• Soms is het niet mogelijk of wenselijk = kostbaar → moeilijk een taak te bedenken, bv. 

je wilt weten of een lamp kapot gaat dus laat hem vallen → lamp valt stuk = kost 

→ Zichzelf vergelijken met anderen  

Sociale vergelijking = als er geen objectieve, niet-sociale middelen beschikbaar zijn om tot 

een evaluatie te komen of als deze te kostbaar zijn, dan evalueren mensen hun meningen en 

vaardigheden door zich te vergelijken met anderen (tweede keuze)  

Wanneer sociale vergelijking?  

Als mensen overgaan tot sociale vergelijking, vergelijken ze hun mening of vaardigheid niet 

met die van eender wie.  

De neiging om zich met een specifiek iemand te vergelijken neemt af naarmate de 

verschillen tussen meningen en vaardigheden groter worden.  

Meerdere potentiële vergelijkingspersonen zijn → kiest men voor degene waarvan de 

meningen en vaardigheden het meest lijken op die van zichzelf.  

Implicaties:  

• Mensen voelen zich meer aangetrokken tot situaties waarin meer gelijkaardige 

anderen aanwezig zijn.  

• Sociale vergelijking gebeurt in 2 stappen:  

o Mensen stellen vast of een mogelijke vergelijkingsander voldoende op hen lijkt 

om een vergelijking zinvol te maken.  

o Pas als het antwoord daarop bevestigend is, volgt de definitieve vergelijking  

→ Als er niemand voldoende vergelijkbaar is, zal er geen sociale vergelijking 

plaatsvinden.  
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 Meningen  Vaardigheden  

Waarde  Hangt af van het 

subjectieve gevoel dat deze 

mening juist is  

→ Ontlenen aan de mate 

dat anderen het er mee 

eens zijn. 

Waardevoller naarmate 

iemand er meer van bezit 

dan anderen.  

Prettige uitkomst  Veel anderen delen mening  Anderen bezitten minder 

van de vaardigheid  

Ideaal  Uniformiteit  

1) Mening bijstellen.  

2) Proberen mening van 

anderen te beïnvloeden.  

3) Groepsleden die te sterk 

verschillen uitsluiten. 

Aanlokkelijk als het 

onaangename uitkomsten 

dreigt te leveren.  

Licht superieur (niet extreem)  

 

Één en twee zelfde 

strategieën, maar minder 

algemeen bruikbaar.  

Verschillen reduceren  (bij meningen altijd → 

implicatie dat eigen mening 

fout is)  

Gepaard met vijandigheid 

of devaluatie van de 

vergelijkingsander.  

Vaker als men zichzelf niet 

als extreems i.p.v. modaal 

• Extreem = jijzelf bent 

verschillend  

• Modaal = de 

anderen zijn 

verschillend  

 Divergentie: persoon 

past niet langer in 

vergelijkingsgroep 

(bij vaardigheden enkel als 

ander vaardiger lijkt)  

 

De druk tot uniformiteit is niet altijd even sterk: neemt toe als…  

• … de neiging om een mening of vaardigheid te evalueren sterker is (afhankelijk van 

belang). 

• … de druk van de groep als vergelijkingsgroep voor een bepaalde mening of 

vaardigheid groter is (afhankelijk van de mate waarin het individu zich aangetrokken 

voelt tot de groep en de mate waarin de mening of vaardigheid belangrijk is voor de 

groep). 

Als er geen goede vergelijkingspersoon is of men kan niet tot een goede evaluatie van 

meningen of vaardigheden komen → weinig houvast over de juistheid van hun meningen of 

de kwaliteit van hun vaardigheden = instabiliteit.  
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2. KRITISCHE EVALUATIE VAN DE THEORIE VAN DE SOCIALE VERGELIJKING  

2.1 ENKELE CONCEPTUEEL – THEORETISCHE BEDENKEN  

Conceptuele onduidelijkheid want vaardigheden en meningen zijn niet observeerbaar:  

→ Festinger was zich ervan bewust, bij 1 onderzoek: de onderzoeksgegevens gaan over 

verbale beschrijvingen van meningen en vaardigheden → geen noodzakelijke overeenkomst 

tussen iemands coverte en overte gedrag.  

De theorie geeft geen ruimte voor sociale vernieuwing:  

→ Als men de juistheid van meningen laten afhangen van hoeveel anderen die mening 

delen, zou elke nieuwe mening als fout worden gezien.  

Meningen: de theorie verschuift op een bepaald punt van: “willen weten of de eigen 

meningen juist zijn” naar “een zo uniform mogelijke mening in de groep tot stand willen 

brengen d.m.v. de meningen van anderen te beïnvloeden”. 

→ Als ze hun mening vergelijken met die van anderen om vast te stellen dat ze juist is, dan 

zouden ze bij de vaststelling van een afwijking hun mening moeten bijstellen.  

Te verklaren door:  

→ Oorspronkelijke onderzoeksvraag: niet hoe mensen ze evalueren, maar waarom ze zo hard 

hun best doen om de mening van anderen te beïnvloeden en waarom hun mening die ze 

zelf verkondigen soms zo beïnvloedbaar is door anderen. 

Hier zijn 2 verklaringen voor: 

1) De drang naar het evalueren van meningen  

2) Het vermoeden dat onder groepsleden heerst dat hun groep hun doelstellingen beter 

kan bereiken als iedereen het eens is.  

In zijn latere werk maakte hij van deze verklaringen 1 verklaring waardoor hij bepaalde 

aspecten niet meer kon verklaren.  

Uniformiteit: als de druk tot uniformiteit van sommige meningen voortkomt uit de drang om 

meningen te evalueren, dan zou die druk alleen maar mogen ontstaan als er sociale 

vergelijking plaatsvindt. 

 Als er over bepaalde meningen objectieve informatie beschikbaar is ontstaat er geen 

druk tot uniformiteit.  

2.2 EMPIRISCHE BASIS  

Theorietoetsing → Empirisch onderzoek  

• Theorie die veel onderzoeksbevindingen verklaart is waardevoller. 

• Om die reden zijn wetenschappelijke tijdschriften meer geneigd om wijdomvattende 

en theorietoetsende onderzoeken te publiceren.  

• Goed onderscheid kunnen maken tussen:  

o Deductiefase = de fase waarin van een algemene onderzoekshypothese naar 

een specifiekere voorspelling gegaan wordt.  

o Inductiefase = het formuleren van een algemeen inzicht (theorie) op grond 

van specifieke bevindingen of verzameling bevindingen.  

 Festinger deed zijn best om ook aan te tonen dat zijn theorie talrijke andere 

onderzoeken/begrippen ook kan verklaren.  
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Twee stellingen:  

1) Er treedt geen sociale vergelijking op als meningen of vaardigheden aan een 

objectieve standaard getoetst kunnen worden (onderzoek over meningen)  

o Dns kregen t horen dat ze ofwel goed ofwel slecht op de hoogte waren van 

een bepaald thema.  

o Moesten hun mening over dat thema opschrijven en kregen informatie over 

wat andere dns zogezegd gezegd hadden (expres altijd het 

tegenovergestelde van de dn) 

o Als ze hoorde dat ze goed op de hoogte waren van het thema veranderden 

ze hun mening minder vaak dan degene die hoorden dat ze niet goed op de 

hoogte waren.  

 Men dacht dat er in het onderzoek geen sociale vergelijking optrad omdat ze zich bij 

hun mening hielden. Maar ze kunnen hun mening vergeleken hebben en tot het 

besluit gekomen zijn dat hun mening gewoon beter was.  

2) Het is niet mogelijk om een vaardigheid of mening te evalueren als het vergeleken 

wordt met iets dat divergent (afwijkend) is (onderzoek over vaardigheden, van Dryer) 

o Schooljongens deden een taak waarbij de indruk werd gegeven dat 

ze… 

▪ Veel beter presteerde dan het gemiddelde voor hun leeftijd.  

▪ Presteerde zoals het gemiddelde voor hun leeftijd.  

▪ Veel slechter presteerde dan het gemiddelde voor hun leeftijd.  

o Zelf aangeven hoe goed ze hun prestatie vonden  

o Jongens die veel beter of veel slechter hadden gepresteerd dan 

gemiddeld antwoorden vaker redelijk dan jongens die gemiddeld 

presteerden.  

 Volgens de theorie komt dat doordat ze het gemiddelde voor hun leeftijd niet meer 

als een vergelijkingsbasis gebruikten en daarom de neutrale antwoordcategorie 

kozen omdat ze eigenlijk niet wisten hoe goed ze het hadden gedaan.  

 

 

HET GERAPPORTEERDE ASPIRATIENIVEAU  

Gerapporteerde aspiratieniveau = ingeschatte vaardigheid wordt niet gemeten door dns er 

naar te vragen of te meten hoe blij of teleurgesteld ze waren met hun prestatie, maar door 

te vragen welke prestatie ze volgende keer hoopten te leveren.  

Aspiratie = de wil om iets te bereiken.  

Niemand is onrealistisch → aspiratieniveau vermoedelijk een juiste inschatting, maar het is 

ook wat die persoon zou willen kunnen, verwacht te kunnen of vindt te moeten kunnen.  

→ Correcter: sociale vergelijking is van invloed op het aspiratieniveau van mensen en niet op 

de evaluatie van hun vaardigheid.  

Vooral belang hechten aan wat mensen meedelen over hun aspiratieniveau.  
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Experiment over de stelling dat een subjectieve evaluatie van en mening of vaardigheid als 

de enige beschikbare vergelijking te verschillend is. 

METHODE: 

• Dns moesten meerdere keren een taak doen 

• Kregen na elke proefbeurt feedback  

• Gaven aan hoe goed ze de volgende keer hoopten te presteren  

RESULTAAT: Als de prestatie bij een proefbeurt zeer ver boven of onder het gerapporteerde 

aspiratieniveau lag, veranderde het gerapporteerde aspiratieniveau niet.  

 Heeft niets met sociale vergelijking te maken. De vergelijking is die met de eigen 

eerdere prestatie en niet die van iemand anders.  

 

Experiment over de stelling dat iemands evaluatie van een vaardigheid instabiel wordt als 

zowel objectieve toetsing als sociale vergelijking onmogelijk is.  

METHODE:  

• Dns moesten weer verschillende keren een taak doen  

• Kregen na elke taak feedback over hoe ze het deden  

• Moesten zeggen hoe goed ze de volgende keer hoopten te presteren  

RESULTAAT: als mensen geen info kregen over hoe goed andere mensen de taak deden én 

als hun prestatie niet extreem boven hun aspiratieniveau lag, dan schommelde hun 

aspiratieniveau in functie van de voorafgaande prestatie. 

 Instabiliteit (Festinger): theoretisch klopt de stelling, want het aspiratieniveau blijft niet 

constant, maar het aspiratieniveau varieert niet veel. 

 Het is logisch om, als een prestatie meevalt, de volgende keer weer te streven naar 

een goede prestatie en als hij tegenvalt, om de lat lager te leggen. 

 

Studies over dezelfde stelling:  

• Dns kregen na enkele proefbeurten info over hoe de ander presteerde  

• Als deze info afweek van hoe de dns het gedaan hadden, bewoog het 

aspiratieniveau in de richting van de prestatie van de ander. 

 Evidentie voor streven naar uniformiteit bij vaardigheden (Festinger)  
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2.3 HYPOTHETISCH-DEDUCTIEVE TOETSING  

EEN BEHOEFTE OM MENINGEN EN VAARDIGHEDEN TE EVALUEREN?  

Hypothese die bijna niet te toetsen is: mensen streven er naar om hun meningen en 

vaardigheden te evalueren.  

BEDENKINGEN:  

• Mensen ervaren veel meningen niet als meningen. 

o Naïef realisme = mensen zien vaak geen verschil tussen de werkelijkheid en de 

werkelijkheid zoals zij die zien. 

o Onwaarschijnlijk dat iemand zich van een mening afvraagt of ze klopt.  

• Meningen zijn niet gemakkelijk te vergelijken  

o Betrokkenen kunnen argumenten aanhalen voor hun standpunt en tegen dat 

van een ander, maar een vergelijking is niet altijd mogelijk.  

o Enkel mogelijk als er een hiërarchische ordening van posities mogelijk is 

• De theorie zegt ook niet waarom mensen de drive zouden voelen om vaardigheden 

en meningen te evalueren  

o De theorie bevat de gedachte dat een correcte evaluatie belangrijk is voor 

iemands welbevinden. 

→ Correcte evaluatie van belang voor interactie tussen het individu en 

zijn/haar sociale en niet-sociale omgeving. 

BEOORDELEN WE VAARDIGHEDEN OP VERGELIJKENDE WIJZE?  

De sociale vergelijkingstheorie heeft de gedachte dat mensen hun vaardigheden vaak 

evalueren door zich te vergelijken met anderen.  

→ Het grote vis in kleine vijver effect = zwakkere studenten aan een prestigieuze en 

selectieve onderwijsinstelling schatten hun kwaliteiten lager dan sterkere studenten aan een 

minder selectieve instelling.  

Experiment van Alicke, Zell en Bloom (2010)  

METHODE: 

• 10 studenten in 2 groepen van 5 verdelen (door loterij) 

• Leugendetectietaak: video’s beoordelen op waarachtigheid  

• Ofwel op de 5e plek ofwel op de 6e plek: 

o 5e plek → Slechtste van hun groep 

o 6e plek → Beste van hun groep 

• Hun prestatie en vaardigheid om leugens te detecteren evalueren  

RESULTATEN:  

• Dns die enkel gehoord hadden dat ze 5e en 6e stonden, verschilden niet veel van 

elkaar 

• Diegene die laatste waren in hun subgroep vonden zichzelf zwakker dan diegene die 

best waren in hun subgroep, hoewel die in totaal beter deden.  

• Positie in subgroep had sterke invloed op evaluatie van eigen prestatie  

 Mensen kunnen hun eigen posities vergelijken met anderen en deze vergelijking 

bepaalt hoe goed ze hun eigen prestaties beoordelen.  
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Kritiek: onderzoek kan niet aantonen of mensen hun vaardigheden (of mening) willen 

beoordelen, dan wel dat doen omdat het opgedrongen is.  

ALLEEN VERGELIJKING MET VERGELIJKBARE ANDEREN?  

 

 Sociale vergelijkingstheorie 

(Festinger) 

Gillbert, Giesler en Morris (1995) 

Hypothese  Eerste classificatie: vergelijkbaar 

en dan niet vergelijkbaar.  

Dan sociale vergelijking als er 

een vergelijkingsgroep is. 

Sociale vergelijking treedt altijd 

op als mensen zich een indruk 

willen vormen van hun 

vaardigheden.  

Invloed van niet-

verglijkbare anderen  

Vergelijking met onvergelijkbare 

anderen 

→ geen invloed op inschatting 

eigen vaardigheden  

Vergelijking met onvergelijkbare 

anderen  

→ wel invloed op inschatting 

eigen vaardigheid, nl. als men 

oorspronkelijke vergelijking niet 

kan ongedaan maken.  

→ Men kan een gedachtespoor 

nooit helemaal ‘vergeten’.  

 

Experiment door Gillbert et al.  

METHODE: 

• Vrouwelijke psychologiestudenten  

• “Een studie over de invloed van afleiding op het detecteren van psychische 

stoornissen” 

• Twee close-ups: ‘normaal’ iemand en schizofreen persoon  

• Aangeven wie van beide foto’s schizofrenie had  

• Na elke proefbeurt feedback of het juist of fout was 

• Manipulatie: afleiding d.m.v. het onthouden van een getal van 8 cijfers (cognitieve 

belasting)  

• Instructievideo  

o Andere dn die bijna alles juist had (had kunnen oefenen)  

o Andere dn die bijna alles fout had (oefenen, maar verkeerde feedback) 

→ Prestatie niet vergelijkbaar, want andere situatie  

• Dns kregen te horen dat ze 10 op 18 juist hadden 

• Eigen prestatie beoordelen 

RESULTATEN:  

• Niet cognitief belast → beoordeling hing niet af van prestatie van instructie 

• Extra cognitief belast → goede prestatie in instructie, vonden zich vrij slecht; slechte 

prestatie in instructie, vonden zich beter (vergelijking met gemiddelde) 
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VERVOLGEXPERIMENT: 

• Oprechte of onoprechte emotionele uitdrukking  

• Cognitieve belasting niet gemanipuleerd  

• Deden eerst zelf de taak en zagen dan iemand anders een taak doen  

o Zelfde taak: beter (16/18) of slechter (4/18) 

o Makkelijkere taak:  beter (16/18) 

o Moeilijkere taak: slechter (4/18) 

• Eigen vaardigheid beoordelen  

• Bijkomende meting van hoe ze zich voelden: affectieve toestand  

RESULTATEN: 

• Bij het beoordelen van hun vaardigheden laten ze zich leiden door de prestatie van 

een ander, enkel wanneer zij dezelfde taak hadden gedaan (= S.V.) 

• Verschilscores van affectieve reacties: gerapporteerde stemming verbeterde na een 

slechte prestatie en verminderde na een goede prestatie van de ander.  

→ S.V.: verwacht geen affectieve reactie bij niet-vergelijkbare taak 

 

 Mensen vergelijken zich met vergelijkbare en onvergelijkbare andere en 

onderdrukken deze als ze zich realiseren dat ze geen bruikbare info oplevert. 

Affectieve reacties zijn gelijkaardig.  

→ Ook met afleiding gebruikt men info waarmee men kan vergelijken.  

→ Beoordeelde vaardigheden worden niet beïnvloed door de prestatie van de ander als 

mensen voldoende cognitieve capaciteit beschikbaar hebben om de beoordeling te 

corrigeren.  

3. EEN REKBARE THEORIE?  

Vergelijkingen op meer dimensies dan vaardigheden alleen. 

→ Zichzelf vergelijken en anderen onderling.  

→ Mensen zijn niet de enige levende wezens die aan sociale vergelijking doen.  

SOCIALE VERGELIJKING VAN EMOTIES?  

Schachter (1992-1997) paste elementen uit de sociale vergelijkingstheorie toe op emoties  

→ wilde de emoties begrijpen door een patroon van fysiologische activiteit te verbinden met 

de specifieke emoties.  

• Emoties ontstaan als mensen een verhoogde fysiologische activiteit gewaarworden 

(arousal)  

o Een correcte interpretatie van die signalen belangrijk voor het welbevinden en 

het overleven van het individu 

▪ Objectieve omgevingsinformatie → de gevonden verklaring geeft dan 

een emotie en verklaring arousal.  

▪ Geen objectieve verklaring → vergelijkbare anderen → sociale 

vergelijking: hoe verklaren anderen hun opwinding?  

• Hypotheses over hoe en wanneer fysiologische activiteit tot affiliatie (verbondenheid) 

leidt + over hoe en wanneer de subjectieve ervaring van emoties aanstekelijk werkt. 
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Experiment Schachter en Singer (1962) 

METHODE: 

• Inspuiting die activiteit wel of niet deed toenemen + al dan niet correcte uitleg over 

wat het effect van de inspuiting zou zijn.  

• Blootgesteld aan psdn: euforisch of woedend  

• In de meeste tekstboeken: 

o Geen objectieve verklaring voor opwinding + euforische medemens  

→ Zichzelf euforischer gedragen en beschreven 

o Geen objectieve verklaring voor opwinding + woedende medemens  

→ Zichzelf woedender gedrag en beschreven 

o Geen opwinding of een objectieve verklaring  

→ Niet beïnvloed door medemens  

RESULTATEN: werkelijkheid → niet zo eenduidig  

o Manipulaties voor opwinding niet goed gelukt: door injectie zelf arousal  

o Geloofden niet altijd de uitleg over de effecten van de inspuiting  

o Post hoc dns verschoven naar ‘juiste’ conditie leverden deze resultaten in 

euforieconditie en enkel in gedrag in woedeconditie  

 

Experiment Marshall en Zimbardo (1979)  

METHODE:  

• Zelfde onderzoek met verschillende condities 

o Zonder gepaste uitleg en met euforische psdn  

o Hogere dosis → duidelijke symptomen  

o Duidelijkere symptomen + taken die symptomen deden opvallen  

• Controleconditie 

o Psdn gedroeg zich neutraal  

o Placebo + verteld dat ze arousal zouden ervaren  

• Vergeleken overt blij gedrag en gerapporteerde emoties  

RESULTATEN: 

• Inspuiting + blije psdn → rapporteerde geen positievere emoties  

• Onverklaarde opwinding → rapporteerde meer negatieve emoties (sterke mate 

naarmate de ernst van de symptomen leken)  

CONCLUSIE: geen steun voor predictie  

KRITIEK DOOR SCHACHTER EN SINGER: Zij dachten dat het vooral de procedurele verschillen 

waren die cruciaal waren (dosering inspuiting en verwoordingen)  

Vervolgonderzoek toonde aan dat opwinding niet nodig is zodat mensen emoties zouden 

ervaren + dat reductie van opwinding niet tot vermindering van emoties leidt → arousal kan 

de ervaring van een door iets anders uitgelokte emotie wel intenser maken.  
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SOCIALE VERGELIJKING VAN RIJKDOM, SCHOONHEID,  OPLEIDING…  

Maakt geld gelukkig?  

• Economen: geld geeft koopkracht en maakt het leven daardoor aangenamer  

• Enkel als de inwoners van een land tevoren moeite hadden om te voorzien in primaire 

levensbehoeften, zal een verhoging van de welvaart samengaan met meer 

gerapporteerd geluk. 

• Meer duurzame positieve globale veranderingen geven niet per se meer geluk.  

Easterlinparadox (Richard Easterlin) = ondanks dat er op een welbepaald moment in een 

land geen verband is tussen welvaart en inkomen, bestaat er wel een verband tussen het 

inkomen van de mensen en hun levensgeluk.  

• Mensen evalueren en vergelijken hun bezit en inkomen met anderen → relatieve 

koopkracht  

• Geld maakt iemand gelukkig als hij meer heeft dan de anderen (zij vergelijken met 

een sociaal referte-inkomen van een vergelijkingsgroep) 

• Armoede definiëren in termen van hoeveel iemand heeft in vergelijking met groep, of 

in vergelijking met het bedrag dat nodig lijkt om op een redelijke manier mee te doen 

in de samenleving. 

• Vergelijking inkomen zoals vaardigheden → rangorde in inkomenshiërarchie  

Experiment Boyce, Brown en Moore (2010) 

• Analyse op de gegevens van Britisch Household Panel Survey: vragenlijst over 

tevredenheid → gezinsinkomen (aangepast aan verschillen)  

• Diverse referentiegroepen  

• Zijn inkomen en rangorde goede voorspellers van gerapporteerde tevredenheid? 

o Rangorde wel  

o Absolute inkomen niet 

• Opgedeeld in referentiegroepen 

o Absolute inkomen, gemiddelde inkomen niet  

o Rangorde wel 

 Geld en geluk gaan samen  

MAAR correlatieonderzoek, dus we weten niet in welke richting causatie gaat.  

Asymmetrisch = aantal mensen boven iemand in rangorde bepaalde meer het geluk dan 

het aantal mensen onder hem/haar  

 

Verklaring vanuit Easterlingparadox: 

• Welvaart in samenleving gaat omhoog  

o Eerst nog vergelijking met oorspronkelijk materiaal → gelukkiger  

o Dan besef dat rangorde niet veranderd is → terug naar uitgangsniveau  

• Implicaties:  

o Totale geluk in een samenleving stijgt niet met stijgende welvaart  

o Totale geluk in een samenleving neemt ook niet af met dalend 

welvaartsniveau.  
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Alternatieve verklaring (Oishi & Kesebir, 2015)  

• Stijgende welvaart gaat gepaard met toenemende ongelijkheid  

• Diegene die minder van stijgende welvaart genieten en toenemende ongelijkheid 

zien met anderen die wel van de stijgende welvaart genieten vinden dit zo 

onaangenaam dat hun geluk vermindert.  

• Nettoresultaat: geen verschil waarnemeembaar 

 Sociale vergelijking met nadruk op vergelijking a.d.h.v. hoeveel rijker anderen zijn.  

SOCIALE VERGELIJKING VAN GEDRAGSUITKOMSTEN: BIJ DE HONDEN AF OF IN DE 

AAP GELOGEERD? 

Ook verschillende diersoorten doen aan sociale vergelijking.  

Experiment van Range, Horn Viranyi en Huber (2008): sociale vergelijking bij honden. 

METHODE:  

• Getrainde hond om pootje vragen  

o Zonder beloning: stopt na 15 tot 20 keer  

o Met beloning tussendoor: zal veel langer voortgaan  

• Verschil in beloningsregime tussen honden → invloed op bereidheid om pootje te 

geven?  

• Basislijncondities  

o Proefhond alleen in kamer  

▪ Beloond  

▪ Niet beloond  

o Proefhond en vergelijkingshond in kamer  

▪ Niet beloond  

• Experimentele conditie  

o Billijke conditie = verhouding tussen inspanning en beloning is gelijk  

▪ Allebei pootjes geven en kregen dezelfde beloning  

o Onbillijke conditie = verhouding inspanning en beloning is niet gelijk  

▪ Vergelijkingshond wel en de proefhond geen beloning  

▪ Beloning van vergelijkingshond was aantrekkelijker  

▪ Vergelijkingshond kreeg ‘gratis’ en proefhond moest werken 

RESULTATEN: 

• Honden die geen beloning kregen terwijl de vergelijkingshond wel beloond werd, 

stopte vroeger dan: 

o Alleensituatie zonder beloning  

o Vergelijkingshond in dezelfde situatie, beide geen beloning  

o Beide kregen dezelfde beloning  

• Onbillijke conditie ook meer aansporingen nodig en zenuwachtiger  

• Maakt niet uit of de beloning aantrekkelijker was of dat de vergelijkingshond dezelfde 

beloning ‘gratis’ kreeg: even lang pootjes als in billijke conditie. 

CONCLUSIE: honden houden er niet van anders dan de anderen te worden behandeld.  
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Bij honden moest de onbillijkheid sterk opvallen → onderzoek bij apen.  

• Subtielere vormen van onbillijkheid leiden bij hen al tot staking  

• Voldoende dat een andere aap een betere beloning krijgt  

• CONCLUSIE: diverse apensoorten zijn in staat op waar te nemen wat een ander krijgt 

voor zijn/haar werk en daar conclusies uit te trekken voor wat hij/zij zelf zou moeten 

krijgen.  

SOCIALE VERGELIJKING ALTIJD OMWILLE VAN ZELFEVALUATIE?  

Mensen doen ook aan sociale vergelijking als ze dat volgens de theorie niet nodig hebben 

(als hun positie t.o.v. anderen duidelijk is of irrelevant). 

Vaak aan vergelijking waarvan uitkomst onvoorspelbaar is.  

Gewenste uitkomst op voorhand vaststellen en dan vergelijkingsgroep zochten met wie de 

vergelijking die uitkomst opleverde.  

Mensen hechten zich aan de uitkomst van de vergelijking = voorkeursuitkomst.  

Andere motieven of drijfveren voor sociale vergelijking: 

• Zelfverheffing = in de hoop om zichzelf te vleien en beter te voelen.  

• Zelfbevestiging = in de hoop om gevormd beeld van zichzelf te beamen. 

• Zelfverbetering = in de hoop aanwijzingen te vinden om te verbeteren.  

 

 Welk motief je nastreeft, zorgt ervoor met wie je jezelf gaat vergelijken (Wood, 1989) 

Zelfverbetering → anderen die superieur lijken. 

Zelfverheffing → anderen die minder goed (af) zijn. 

 

DRAAIT ALLES OM HET ZELF?  

Een kenmerk van de theorie van sociale vergelijking =doel vergelijkingsprocessen tussen het 

eigen zelf en anderen te beschrijven en verklaren.  

MAAR mensen beoordelen alles en iedereen vergelijkend.  

Bemerkingen:  

• Theorie gaat over zelfbeschrijvingen → noodzakelijk?  

• Rol van sociale vergelijking bij beoordeling van anderen?  

 

 Zelfbeoordeling kan kwalitatief anders zijn dan de beoordeling van anderen.  

 


