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Ik denk dat u denkt dat ik denk �
dat ik de betekenis van �

de titel van deze oratie het best �
aan de hand van een voorbeeld �

kan uitleggen. 



sociale cognitie�
theory of mind

hogere-orde 
sociale cognitie



Teamwork op basis van �
een collectieve intentie

B. Dunin-Kęplicz en R. Verbrugge,  Teamwork in Multi-Agent Systems: A Formal Approach. Wiley,  2010

M. Tomasello, Why We Cooperate. MIT Press, 2009



Eerste orde sociale cognitie bij kinderen: 
False belief task�

H. Wimmer en J. Perner, Beliefs about beliefs. Cognition 13 (1), 1983, 103-128.



Hogere-orde sociale cognitie 
bij kinderen en volwassenen

R. Verbrugge en L. Mol, Learning to apply theory of mind. Journal of Logic, Language and Information, 17 (4), 2008, 489-511



Het raadsel van de 
opeenvolgende getallen

Eerste vraag:  
“Als je weet welk getal je hebt, stap dan naar voren.” 

Tweede vraag:  
“Als je weet welk getal je hebt, stap dan naar voren.” 
Derde vraag:  
“Als je weet welk getal je hebt, stap dan naar voren.” 

Na de derde vraag stapt Anja als enige naar voren. 



Beginsituatie

Na de eerste vraag is niemand naar voren gestapt.

Eerste vraag:  
“Als je weet welk getal je hebt, stap dan naar voren.”



Na de tweede vraag is niemand naar voren gestapt.

Tweede vraag:  
“Als je weet welk getal je hebt, stap dan naar voren.” 

Derde vraag:  “Als je weet welk getal je hebt, stap naar voren”.
Na de derde vraag stapt Anja naar voren en zegt: “Ik heb 3 en Bart heeft 2”.
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Evolutie van hogere-orde 
sociale cognitie

N.J. Emery, J. Dally, J & N.S. Clayton. Western scrub-jays (Aphelocoma californica) use cognitive 
strategies to protect their caches from thieving conspecifics. Animal Cognition, 7, 2004, 37-43



Eet hem

Beslissingsmodel voor de kraaiachtige scrub-jay 

Verstop
opnieuw

Hongerig 
genoeg om 

hem te eten?

ja

ja

nee

nee

Worm gevonden in [bak x, vakje y]

Is de worm 
hier veilig?

Contro-
leer

honger > 
drempelwaarde?

Is deze bak
eerder 

gestolen?

E. van der Vaart (C.K. Hemelrijk, R.  Verbrugge), Social cognition in corvids: a computational model. 
Gepresenteerd op internationaal symposium Social cognition in animals: is it as smart as it looks? Haren, 2009.



Het model reproduceert de empirische data 

≈
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In: N.A. Taatgen en R. van Rijn (eds.) Proceedings of the 31st Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2009, 2420-2425.
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Hogere-orde sociale cognitie bij onze voorouders 
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Eenvoudigste versie knikkerbaanspel 



Eerste-orde knikkerbaan 



Tweede-orde knikkerbaan 



Vergelijking drie experimenten 
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Ondersteuning van mensen en teams bij 
hogere-orde sociale cognitie  

B. Dunin-Kęplicz, R. Verbrugge en M. Slizak, TeamLog in action: a case study 
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