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Extra oefening Operante Conditionering: 
positieve correctie of negatieve 
bekrachtiging? 
 

Bij operante conditionering zijn er 2 vormen waarin een onaangename prikkel invloed heeft 
op een gedragsverandering: positieve correctie en negatieve bekrachtiging.  Er kan geen 
sprake zijn van beiden leerprocessen op hetzelfde moment. De hond bepaalt hoe hij zijn 
gedrag een volgende keer aanpast en dan kun je weten of er sprake is van positieve correctie 
of negatieve bekrachtiging. 

Bij positieve correctie is er een afname van gedrag omdat het gedrag zelf wordt gekoppeld 
aan iets onaangenaams.  
Bij negatieve bekrachtiging gaat een hond gedrag vertonen waarmee hij leert te ontkomen 
aan de onaangename prikkel. 

• Positieve correctie: een specifieke gedraging van de hond > prikkel volgt > gedrag 
wordt onderdrukt, neemt af, er ontwikkelt geen ander gedrag. 

• Negatieve bekrachtiging: er is een onaangename prikkel > hond zet gedrag in om dit 
te vermijden/beëindigen. Dit vermijdingsgedrag wordt in vervolg getoond in die 
situatie. 

Het is ook handig om te kijken naar de gemoedstoestand die het gevolg is van de vorm van 
operante conditionering. Bij een positieve correctie ervaart een hond iets onaangenaams 
door schrik, pijn, onaangenaam gevoel en dan volgt een afname van het gedrag. Bij een 
negatieve bekrachtiging is het resultaat dat de hond weet hoe hij de onaangename situatie 
kan voorkomen/vermijden/controleren (het resultaat van zijn gedrag leidt tot opluchting). 

 

Voorbeeld 1: 

• Hond steelt koekje van tafel> tik op de neus door de eigenaar. Gevolg: hond steelt 
geen koekjes meer van tafel. Dan is er dus positieve correctie, want het gedrag ‘koek 
stelen’ is afgenomen. De hond heeft de tik op zijn neus gekoppeld aan zijn gedrag.  

• Hond steelt koekje van tafel > tik op de neus door de eigenaar. Gevolg: hond steelt 
nog steeds koekjes van tafel, maar nu alleen als de eigenaar niet in de buurt is. Als de 
eigenaar in de buurt is, blijft de hond op de grond staan en kijkt de andere kant op. 
Hier is sprake van negatieve bekrachtiging, want gedrag ‘koek stelen’ is niet 
afgenomen, maar de tik op de neus wordt vermeden/voorkomen. De hond heeft de 
tik op de neus niet gekoppeld aan zijn gedrag, maar aan de eigenaar die in de buurt is 
als hij een koekje op de tafel ziet. 
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Voorbeeld 2: 

• De kat klimt in de gordijnen. De eigenaar spuit de kat nat met een plantenspuit en 
herhaalt dit een aantal keren. Gevolg: de kat klimt steeds minder in de gordijnen. 
Dan is er dus positieve correctie opgetreden. 

• De kat klimt in de gordijnen. De eigenaar spuit de kat nat met een plantenspuit en 
herhaalt dit een aantal keren. Gevolg: de kat klimt nog steeds in de gordijnen. Zodra 
de eigenaar de plantenspuit pakt, rent de kat snel uit de gordijnen om het water te 
vermijden. Er is sprake van negatieve bekrachtiging; er is nieuw gedrag ontwikkeld; 
wegrennen wanneer de plantenspuit verwacht wordt. 
 

 

Op de volgende pagina’s vind je oefenvragen en daarna de antwoorden.  
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Oefenvragen 

In onderstaande voorbeelden mag je beredeneren welke vorm van operante conditionering 
een rol speelt. Onderaan dit document staat het juiste antwoord. 

1. Sjaak is een enthousiaste Labrador reu. Hij is vriendelijk naar visite, maar springt tegen ze 
op als ze binnenkomen. De eigenaar wil dit gedrag graag afleren en vraagt iedere 
bezoeker om de hond ‘een knietje’ te geven wanneer hij opspringt. Het gaat beter. Sjaak 
springt overigens nog wel, maar zodra iemand zijn knie een klein stukje optilt wijkt hij en 
gaat hij met 4 poten op de grond staan. Wat heeft Sjaak geleerd? 
 

2. Nero is een enthousiaste jonge Jack Russel. Hij is vriendelijk naar visite en springt tegen 
ze op als ze binnenkomen. De buurman was hier niet van gediend en stond expres op zijn 
achterpoot. Sindsdien springt Nero niet meer tegen mensen op, hij gaat ze wel 
begroeten.  

 
3. Sem eet paardenpoep. Zijn eigenaar wil dit gedrag bestraffen; hij schreeuwt en rent 

stampend erop af om hem te stoppen voor het poep eten. Het gevolg is dat Sem nog 
steeds poep eet als de eigenaar op grote afstand is, maar zodra de eigenaar begint te 
schreeuwen stopt hij ermee en loopt hij bij de poep weg. Wat heeft Sem geleerd? 

 

4. Luna houdt niet van pups die haar benaderen in haar persoonlijke zone. De buren 
hebben een nieuwe pup, die enthousiast op haar afgerend kwam. Ze gromde en viel uit, 
de pup schrok ervan en ging weg. Als Luna nu de pup tegenkomt, dan nadert de pup nog 
wel. En zodra Luna dan gromt of haar tanden laat zien, loopt de pup direct weg. Wat 
heeft de pup geleerd? 

 

5. Tijdens de KNPV oefening ‘kistje revieren’ bijt de hond af en toe in het houten kistje wat 
hij moet verwijzen door middel van het gedrag blaffen. De geleider loopt dan naar de 
hond toe en trekt een aantal keer aan de lange lijn tot de hond stil is. De geleider is in de 
veronderstelling dat hij het bijten corrigeert. Als hij er vervolgens bij blijft staan vertoont 
de hond inderdaad het gewenste gedrag; blaffend verwijzen bij het kistje, zonder te 
bijten. Loopt de geleider een paar meter weg dan gaat de hond weer in het kistje bijten.  
Welk leerprincipe zal heeft een rol gespeeld? 

 
6. Een bezitterige hond gromt en valt uit zodra de eigenaar met zijn hand richting de 

voerbak komt. De eigenaar trekt de hand snel terug. Welk leerprincipe zal waarschijnlijk 
een rol gaan spelen? 

 
7. Bo opent de prullenbak omdat er kippenbotjes inliggen. Hij krijgt de deksel  op zijn neus 

en heeft het daarna niet meer gedaan. 
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Antwoorden: 

1) Het opspringen is er nog steeds, er is dus geen afname van gedrag. Zodra Sjaak ziet 
dat er een knie wordt bewogen, kan hij voorspellen wat er gaat gebeuren. Hij springt 
dan snel naar achteren om het knietje te vermijden. Negatieve bekrachtiging. 
 

2) Nero is opgesprongen (gedrag) en dit had een direct gevolg (onaangenaam), daarna 
is zijn gedrag gestopt; positieve correctie. 
 

3) Sem heeft geleerd dat hij weg moet gaan bij de paardenpoep als de eigenaar begint 
met schreeuwen. Er is sprake van negatieve bekrachtiging; Sem weet dat hij verdere 
dreiging van de eigenaar kan voorkomen door weg te lopen bij de poep. Het poep 
eten zelf is niet gestopt of verminderd. Het gedrag poep eten is zelfbelonend 
(positieve bekrachtiging) 
 

4) Negatieve bekrachtiging: de pup heeft geleerd dat weglopen bij dreiggedrag verdere 
agressie voorkomt. De eerste keer heeft de pup geleerd: grommen wordt gevolgd 
door uitval, en daar schrok de pup van. De pup is niet gestopt met benaderen van 
Luna. De pup heeft wel haar gedrag aangepast, wanneer er gegromd wordt, loopt ze 
weg (vermijd ze verder contact). 
 

5) Negatieve bekrachtiging; het gedrag bijten is niet gestopt; de aanwezigheid van de 
eigenaar met de lange lijn is een voorspeller van de onaangename prikkel die kan 
komen en de hond weet hoe hij dit kan vermijden (avoidance). Kijk ook naar hoe de 
hond heeft geleerd; de geleider heeft rukken aan de lijn gegeven en is gestopt met 
deze onaangename prikkels toen de hond stopte met bijten. De hond heeft geleerd 
wat hij moet doen om verdere rukjes te voorkomen. Maar als deze dreiging er niet 
meer is, vertoont hij het bijtgedrag gewoon weer. Het bijtgedrag is dus niet 
gecorrigeerd. 
 

6) Negatieve bekrachtiging; de onaangename hand is een dreiging voor de bezitterige 
hond. Hij leert dat hij met zijn gedrag een doel bereikt; hand van eigenaar gaat weg. 
Dat is zijn doel (het weggaan van de onaangename prikkel). 
 

7) Positieve correctie; het gedrag (openen van prullenbak) is direct gevolgd door een 
onaangenaam gevolg. Het gedrag is gestopt. 

 

 

 

 


