
 

Examenreconstructie sociale psychologie 2021-2022 

 

 

1) mondmasker niet meer dragen en corona krijgen 

a) pos bekrachtiger pos straf  

b) pos bekrachtiger neg straf 

c) neg bekrachtiger pos straf IIIIlIIIIi I IIIIIlII|IlI  

d) neg bekrachtiger neg straf 

 

2) welke macht valt niet onder de power bases van Raven & French 

a) expert 

b) referentie macht  

c) Valid power (valide macht) IIIIiIIIIIIlII|IlI 

d) coercive power (dwingende macht) 

 

3) Welke onderzoeker hoort niet bij theorie? 

a) Ash: impliciete invloed meerderheid 

b) Festinger: impliciete invloed minderheid II II I IlIiIIIIIIlII|II 

c) Milgram: expliciete invloed 

d) Festinger: cognitieve dissonantietheorie 

 

4) wat is waar over het trolley dillema? 

a) de ecologische validiteit is laag  IIIIIIIIiIIIIlIIIII|III 

b) Experimenteel realisme laag 

 

 

5) Model van Darley en Latané (welke volgorde klopt)  

a) situatie opmerken → situatie interpreteren als een noodsituatie → zich  

verantwoordelijk achten → bekwaam achten te helpen → beslissing voor te 

helpen III IIIiIIIlIIIIllII|III 

b) situatie opmerken → interpreteren als noodsituatie → bekwaam achten tot helpen → 

beslissing om te helpen 

c) situatie opmerken → interpreteren als noodsituatie → verantwoordelijk achten → 

beslissing om te helpen 

d) situatie opmerken → interpreteren als noodsituatie → bekwaam achten tot helpen → 

geen anderen aanwezig → beslissing om te helpen 

 

6) wat is juist over milgram studies? 

- de meeste hoofdstudies gingen 100% tot max schock 

- Enkel studies over expliciete invloed 

a) 1 en 2 allebei juist 

b) 1 en 2 allebei fout IIIiIII IIIIIlIII|IIIII 

c) 1 juist, 2 fout IIIIIII 

d) 1 fout, 2 juist 

 

 

 

 



 

7) wat klopt van Festinger zijn theorie? 

a) ook aapjes doen aan sociale vergelijking IIIIiIlIl|II 

b) we vergelijken ons alleen met vergelijkbare anderen i 

c) we vergelijken alleen onze meningen en vaardigheden II 

 

 

8) wat is hier van toepassing; waarom voelt men zich slecht wanneer men zegt voor een 

goed doel te zijn maar weigert een bedrag te geven aan dat goed doel? (Er stond denk ik 

niet waarom in de vraag, was het niet: Men voelt zich slecht wanneer men zegt voor een 

goed doel te zijn maar weigert een bedrag te geven aan dat doel DOOR… ?) Je voelt je toch 

slecht door de dissonantie?  

a) zelfaffirmatie I||llIII 

b) Cognitieve dissonantie IIIlIiIIIIIIIlIII|I 

d) moreel krediet 

e) priming 

 

9) Als je wil aantonen dat waargenomen intentie van een actie invloed heeft op de 

beoordeling van de actie …, welke studie kan je dan het best beschrijven? 

a) Man die vrijwilligerswerk doet voor daklozen/in koffiebar IIIIIIIIIIIlI|II 

b) graffiti spuiten/afval openbaar park 

c) Iets met voor jezelf kiezen ipv anderen Il 

d) studie over geld I 

 

10) wat klopt niet over het onderzoek kindjes die snoepjes geven aan een aapje dat ook 

snoepjes lust?  

a) kindjes blijer wanneer ontmoeting aapje, dan wanneer snoepjes kregen IIII|II  

b) kindjes blijer wanneer proefleider snoepje gaf aan aapje, dan wanneer zij snoep 

kregen 

c) Kindje blijer wanneer het zelf snoepje kreeg dan wanneer er snoepje aan aapje werd 

gegeven IIIIIIIiI 

d)  

 

11)  wat zegt het bystander effect?  

a) je helpt wanneer je de enige getuige bent ipv een van de vele I I I lIIIlIIIIIIlII|III 

 

12) Je hebt een ander standpunt dan je teamleden over een behandeling van een patiënt. 

Wanneer blijf je zeker bij je standpunt?  

a) Wanneer achteraf weet wie er gelijk heeft 

b) wanneer mening van jou en van teamleden van grote afstand is 

c) wanneer meerderheid niet unaniem is IIIiIIIIIlIlIIIII 

d) wanneer de andere groep ( die niet hetzelfde standpunt deelt) met minder mensen 

zijn IIl 

 

13) vraag over altruïsme bij GAP. 

(letterlijk in de van de ppt van vb.examen) 

A) Bij moraliteit was de conditie met geen info over de campagne hetzelfde 

beoordeelt als de conditie met besmet altruïsme. IIIIlIlIII 

 



 

14)  wat bewijst de rol van geestverwant bij autonomie?  

a) sociale steun II 

b) sociale steun + verbreken unanimiteit IIiIIII|III 

c) bewijst niks I 

d) verbreken unanimiteit IIII|II|IlIIII  

 

15) wat is een nadeel van correlationeel onderzoek tov experimenteel 

a) meestal geen causale uitspraken IIIillIIIIIlI  I I|I   I  I     I                                                                                                                                                                 

b) ethische + praktische blabla 

            c) vraageffecten +  proefleidereffecten niet uitgesloten I  

 

16) een gratis product  

a) psychologische betekenis van macht IIIII 

b) cogn dissonantie 

c) Reactantie 

d) Instrumentele conditionering I IIIiIIIlII 

 

17) de wetenschappelijke definitie van agressie?  

a) met doel om iem te schaden II 

b) voornaamste kenmerk iemand anders situatie onaangernamer maken OlllI II 

lIIIIlIlI|III 

 

 

18) onderzoek met computer spellen? (agressie)  

- agressieve gedachten en dan agressief gedrag IiIIIlI|II 

 

 

19) kenmerken over beoordelen van prestatie agressie waar de onderzoekers het meest in 

geïnteresseerd zijn ofzoiets? 

a) foutvariabiliteit? 

b) systematische vertekening II|IIII|lIII 

c) prestatie kwaliteit I 

d) allemaal Il 

 

 

 

 

 

21) zelfbeschrijvingen, waarvoor zijn ze het nuttigst 

a) informatie over coverte gedragingen IllIIIIIIIIIIlIIIIIlIi 

b) causale relaties 

c) om verklaringen ete zoeken over gedrag waar sterke sociale normen mee 

samenhangen I 

d) om verklaringen te zoeken over gedrag waar geen sterke sociale normen mee 

samenhangen IIIIIIlIII 

 

 

 



 

22) wat is hetzelfde bij de Freudiaanse visie en de frustratie-agressie hypothese  

a) catharsis Il IIIIIIIlIII 

b) verwant met negatieve gevoelens 

c) geen van bovenstaande IIII 

 

 

 

 

23) 2 stellingen: primaire versterkers draaien rond de bevrediging van basisbehoeften, 

secundaire versterkers zijn deprivatiespecifiek 

 

a) 1 is juist, 2 is niet juist IIIIIIIIIIIlII|II 

b) 2 is juist, 1 is niet juist 

c) allebei juist 

d) allebei fout I  

 

24) Iets met ATP en IAP 2 stellingen: 1. iets van IAP kan enkel declaratieve aspect meten 2. 

iets van kijken naar verschil tussen twee belangrijke metingen 

A) alle 2 juist IIllIIIIlII 

B) 1ste juist 2de fout IIIIIIII 

 

25) theorie van de kakkerlak 

A) Sociale inhibitie en facilitatie IIIIIIIIIIllIIII 

B) sociale facilitatie en sociale activering 

C) sociale inhibitie en sociale activering 

D) enkel sociale activering 

 

26) Day reconstruction het meest juist 

 

A) minder effect door vraagstelling 

B) iets met sterke sociale normen elimineren IIIlIIlIII 

C) zodat het dingen die buiten het labo gebeuren ook kan meten lIll 

D) Maximaliseert voordelen 'event sampling' IIIIi 

 

 

27) sociale psychologie meet alleen overt gedrag en sociale psychologie meet voornamellijk 

problematische gedrag 

A: Beide onjuist l IIiIIIIIIlI|II 

 

 

28) wat is naïef realisme 

A: iemand die zijn eigen meningen als feiten ziet lI IIIIIIIlI|II 

 

29) iets met wat is GEEN overeenkomst tussen attitudes en stereotypes 

A: beide gaan alleen over groepen Il IIIiIlIl|IIIII 

B: beide hebben een affectieve aspect 

C:.. 

D: ..  



 

 

30) iets met als je de theorie weet wat is dan de beste situatie om dit examen in een 

examenlokaal te maken ipv alleen in een ruimte  

a)  dit is gunstig als je je leerstof goed kent II IlIiIlIIII 

b) iets van competitie I 

c) grote vis in kleine vijver effect II 

d) dit is ongunstig als je gevoelig bent voor responscompetitie I 

 

31)  iets over het experiment van Duncan  

a)  als een zwarte persoon duwde tegen andere werd dit in ¾ van de situaties als 

agressief gezien III|lIiI|IIlIIIII 

b) als een zwarte persoon duwde tegen andere werd dit in ½ van de situaties als 

agressief gezien 

c) als een witte persoon duwde tegen andere werd dit in ½ van de situaties als 

agressief gezien 

d) als een witte persoon duwde tegen andere werd dit in ¾ van de situaties als 

agressief gezien 

 

32) def contiguïteit en contingentie 

a) contingentie logische samenhang  en contiguïteit samenhang in tijd en ruimte  

IIiIIIlI|IIIII 

 

33) wat is juist over de studies van Milgram  

a) omdat ze mochten stoppen met de studie maakte dit niet uit dat ze vrienden 

meenemen  

b) heel veel mensen gingen tot maximum intensiteit 

c) je mocht geen familie meenemen  

d) geen van bovenstaande II IIIIllI|IIIIIW 

 

34) iets over het contract met de proefleider en de proefpersoon hartconditie 

c) afhankelijk van de nabijheid van de proefleider of Dn die geschokt werd I 

a) sociale impliciet contract zegt niets over tot extreme shocken gaan IIIllIilI 

b) sociaal expliciet contract zegt niets over tot extreme shocken gaan. is het niet dit 

want het is toch een contract met de proefleider en niet met de andere deelnemer? 

 

35) geen idee wat de vraag meer was iets met wat is NIET juist  (Was dit die vraag over dat 

onderzoek van Chen enzo over dat wandelen na die oude mensen enzo?)  

a) dat er geen fatsoenlijke debriefing was IIIIII|IIII 

b) dat beleefdheid geprimed werd en dat dit effecten had op de onderbreking  

c) dat ouderdom geprimed werd en dat dit effecten had op de loopsnelheid 

d) dat er geprimed werd door word-unscrambling-task 

 

36) Waarom werden resultaten in de studie van Schachter en Singer niet gezien als waar? 

a) verschoven participanten post-hoc in verschillende condities IlIi|III 

 

37) iets met mere exposure en processing fluency  

a) geen van bovenstaande II  

b) vlotte informatieverwerking verloopt prettiger IIIIIlIiIIII 



 

c)  

 

38) wat betekent stereotye threat 

a) iets met bang zijn  

b) ik iets met vrezen dat aan stereotiep voldaan gaat zijn I 

c) Minder goed presteren dankzij de stereotypes over je eigen groep II|I|liIIIII 

 

 

39) Wat is een manipulatiecheck  

Checken of de onafhankelijke variabele wel goed is gemanipuleerd. II|IIIIIIII 

 

 

Was dat niet een studie met de aantrekkelijkheid van gezichten? 

a) deelnemer beoordeelt gezicht als neutraal in fase 1 in volgende fase wordt het 

neutrale gezicht als aantrekkelijker beschouwd als het met een ‘knapper’ 

gezicht werd getoond. IIiIiIIII 

b) Als gezicht neutraal wordt gevonden door de MEESTE mensen wordt het neutrale 

gezicht in de volgende fase gezien als aantrekkelijker indien getoont met een 

aantrekkelijk gezicht 

c) Deelnemer beoordeelt gezicht als neutraal in fase 1 en in volgende fase als 

aantrekkelijker als het wordt gezien met een onaantrekkelijk gezicht in fase 2. 

d) als gezicht neutraal wordt gevonden door de MEESTE mensen wordt het neutrale 

gezicht als aantrekklijker beoordeelt met een onaantrekkelijk gezicht in fase 2. 

 

was de laatste vraag nie iets van die valse herkenning van info 

Ja kan er staan hier 2 vragen dubbel in  

- confirmatorisch 

- zelf info aanvullen op basis van stereotypes IIIIiIII 

- stereotype als vergelijkingsstandaard 

 

 

 

 

 

****dit is een examenreconstructie gemaakt door de studenten, hier kunnen fouten in zitten. 

Het aantal streepjes achter vragen toont hoeveel mensen dachten dat een bepaald antwoord 

juist was maar soms is het dus niet 100% zeker*****   


