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11 okt Onzekerheid en PO (2) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). In welke opzicht is persoonlijke 
ontwikkeling (PO), maatschappelijke ontwikkeling en 
beroepsvorming onzeker?. 
De vraag wordt hieronder geanalyseerd voor PO. 
 
Hij is er een van … 
Ik ben geboren op een boerderij die De Horst heet. Die 
boerderij ligt op de coördinaten 229 en 461 (kilometer 
van Parijs) op de Nederlandse topografische kaart. In 
de buurt was ik er een van Horstman. Daarmee was mijn 
identiteit bepaald; wellicht voor het leven als ik op die 
boerderij boer was geworden. 
In mijn familie lag het al wat anders; daar was ik er een 
van Hendrik. Mijn vader heette Hendrik. Voor degenen 
die mijn vader gekend hebben, ben ik er nog steeds een 
van hem. Ik zal deze twee identiteiten ook niet ontken-
nen. Ze bestaan en ik voel ze. 
De twee voorbeelden maken duidelijk dat mensen ook 
60 jaar geleden al meerdere identiteiten hadden. Hans 
Achterhuis wijst er op dat Berber uit de Atlas slechts 
een van de identiteiten is van een Marokkaanse Gouwe-
naar. De voorbeelden beschrijven maatschappelijke 
hiërarchieën van eer, waarvan Achterhuis en andere 
auteurs zeggen dat ze ineengestort zijn. 
In plaats daarvan is een eigen identiteit hoog op de 
maatschappelijke ladder komen te staan.  
 
Ontwikkeling van eigen identiteit 
Er zijn nog maar weinig mensen die mij identificeren als 
een van Horstman of een van Hendrik. Dat betekent in 
het algemeen dat mensen hun identiteit ontwikkelen. 
Persoonlijke ontwikkeling zou gedefinieerd kunnen 
worden als verwerven en vormen van je herkenning van 
dingen (je realiteitszin), je belang bij dingen (je ver-
antwoordelijkheid) en je betrokkenheid bij dingen (je 
identiteit). 
 
Er zijn verschillende opvattingen over persoonlijke 
ontwikkeling. Een ervan is dat iemand met zijn persoon-
lijkheid geboren is en dat ontplooien enkel een kwestie 
is van voorzichtig uitpakken. Het magazijn ligt als het 
ware al vol met deugden. 
Een andere opvatting is dat goed voorgaan goed doet 
volgen. Persoonlijke ontwikkeling is een kwestie van 
overdracht. De schappen in het magazijn moeten goed 
worden gevuld met beschaving. 
Er is ook een opvatting dat het magazijn nog ontwikkeld 
moet worden. Dit sluit aan bij inzichten van modern 
neurobiologisch onderzoek. De hersenen vormen een 
enorm potentieel, waarvan de ontwikkeling van de vorm, 

de indeling, de werking en de vulling al tijdens de zwan-
gerschap begint en die eigenlijk niet eindigt.  
 
Uit het dagelijks leven weten we, dat mensen sterk 
kunnen veranderen, maar ook dat daar grenzen aan zijn. 
We weten ook dat veel oefenen lichaam en geest beter 
in conditie houden dan uitsluitend rust. Hoe kunnen we 
persoonlijke ontwikkeling het best begrijpen?  
 
Globale en individuele dialoog 
Voorbeeld. De globale orde spoelt niet als een zee over 
de wereld maar treedt in interactie met de lokale orde. 
Hieruit ontstaat bij een dilemma een dialoog op lokaal 
niveau over een passende uitkomst.  
Hermans & Hermans-Konopka gebruiken dit voorbeeld 
om de interne dialoog te beschrijven. Bij een individu 
resulteert de interne dialoog over wat de omgeving 
vraagt en het zelf zegt in een passende houding ..., of 
een passend maatschappelijk initiatief …, of een pas-
send beroepsmatig oordeel. 
In a world society that is increasingly interconnected 
and intensely involved in changes, dialogical relation-
ships are required not only between individuals, groups 
and cultures, but also within the self of one and the 
same individual. This … is based on the observation that 
many of the social processes, like dialogue and fights 
for dominance, that can be observed in society at large 
also take place within the self as a society of mind.  
 
Conclusies 
Het beeld dat Hermans en Hermans-Konopka geven van 
persoonlijke ontwikkeling verbindt een aantal kenmer-
ken tot een plausibel geheel: 
• het zelf, dat er al is, speelt een rol bij de verdere 

ontwikkeling van het zelf; het dorp ligt er al en 
groeit door; 

• de buitenwereld, zoals die zich aandient, daagt de 
persoon uit tot respons; het dorp kan globale ont-
wikkelingen niet negeren; 

• de voortgang van de ontwikkeling is afhankelijk van 
individuele beslissingen; dat zijn gevoelsmatige 
keuzen of overwogen oordelen; het dorp neemt 
zelf standpunten in voor de verdere ontwikkeling. 

 
Onzekerheid 
Onzekerheid speelt een rol bij PO:  
• het zelf en hoe het reageert is niet bekend; 
• de impulsen van de buitenwereld zijn veranderlijk; 
• de afwegingen die iemand maakt en de besluiten 

die hij neemt zijn op voorhand niet bekend, even-
min het succes van de ontwikkeling die volgt. 

Door de bovenstaande kenmerken is de uitkomst van 
persoonlijke ontwikkeling onzeker.  
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