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1. Inleiding 

Tot voor kort was het een raadsel wat er in ons brein gebeurt. Pas in de laatste decennia 

zijn er technieken beschikbaar gekomen waarmee men het brein van binnen en in werking 

kan bestuderen. Dit heeft geleid tot een explosieve toename van kennis en inzichten. Niet 

dat we nu de hersenen begrijpen. Wikipedia noemt de hersenen "waarschijnlijk de meest 

complexe structuur in het universum". Maar we weten veel meer dan 30 jaar geleden over 

de ontwikkeling van de hersenen gedurende een mensenleven. En over de werking van het 

brein in allerlei omstandigheden en bij allerlei soorten taken, zoals bij het maken van keuzen 

en bij (zelf) reflectie. Het is evident dat de nieuwe kennis en inzichten relevant zijn voor 

loopbaanontwikkeling en -begeleiding. "De grote hoeveelheid wetenschappelijke kennis 

waarover we nu beschikken, eist van ons dat we daar op z’n minst over nadenken." 

(Woltring, Jolles, Tavecchio, & Hautvast, 2017). 

Toch hebben wetenschappers nog maar weinig pogingen gedaan de nieuwe kennis en 

inzichten toe te passen in loopbaantheorieën en -praktijken. Te noemen zijn Krieshok, Black 

en McKay (2009), die probeerden, onder andere op basis van neuropsychologische 

literatuur, een model te bouwen dat bewuste en onbewuste processen op het gebied van 

kiezen en loopbaanontwikkeling samenbrengt. Westwell en Panizzon (2011) schreven een 

overzichtsstudie over cognitieve ontwikkeling in relatie tot hersenontwikkeling in de context 

van loopbaanontwikkeling. Het laatste boek van Jolles (2016) beschrijft het tienerbrein in 

relatie tot onderwijs en opvoeding. Zelf heb ik eerder geprobeerd de ontwikkeling van de 

hersenen in verband te brengen met stadia van psychosociale ontwikkeling en zelfsturing in 

de loopbaan (Luken, 2008, 2014). 

Veel aandacht krijgt het onderwerp niet in het loopbaandomein. In het bijna 800 

pagina’s tellende Handbook of Career Development van Arulmani et al. (2014) worden 

neurowetenschappers als Damasio, Goldberg, McGilchrist, Giedd, Pfeiffer, Jolles en Crone 
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niet genoemd. Woorden als prefrontal en cortex komen er niet in voor. Ook het laatste 

jaarlijkse overzicht van de Career Development Quarterly bevat geen woorden als cortex of 

zelfs brain (Sampson et al., 2014).  

Doel van dit hoofdstuk is de lezer een 'tour d'horizon' te bieden inzake recente 

bevindingen van hersenwetenschappers, die betrekking hebben op reflecteren en kiezen in 

het kader van loopbaanontwikkeling. Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de 

ontwikkeling van de hersenen en enkele specifieke hersendelen. Hierbij ligt het accent op de 

adolescentie, de leeftijdperiode tussen ongeveer 10 en 22 jaar. Ik gebruik voor deze 

levensfase ook het woord 'jongeren'. Uiteraard zijn er binnen deze periode verdere 

onderscheidingen te maken. De grenzen zijn echter onscherp en de individuele verschillen 

groot. In dit hoofdstuk probeer ik vooral de grote lijn zichtbaar te maken. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft enkele deelsystemen in ons denken. Tot 

slot wordt de vraag gesteld wat een en ander betekent - of zou kunnen betekenen - voor de 

loopbaanprofessie, met name als het gaat om het stimuleren en begeleiden van reflectie. 

We beginnen met de vraag wat loopbaanreflectie is. Hiervoor sluit ik aan bij Kuijpers 

(2014, p. 17-18) die loopbaanreflectie definieert als het "onderzoeken van je eigen 

kwaliteiten en motieven". Zij onderscheidt daarbij 'kwaliteitenreflectie' ("nadenken over je 

sterke kanten die van belang zijn voor de loopbaanontwikkeling") en 'motievenreflectie' 

("het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de loopbaan"). Meer 

concreet beschrijft zij loopbaanreflectie als een proces waarin bijzondere ervaringen die de 

persoon heeft gehad, worden geïnterpreteerd in termen van algemene kwaliteiten en 

motieven, die vervolgens worden gebruikt om richting te geven aan vervolgactiviteiten en 

keuzen (Kuijpers, 2012, 2014). 

 

2. De ontwikkeling van de hersenen 

Eén van de belangrijkste ontdekkingen van hersenwetenschappers is dat de ontwikkeling 

van het brein veel langer duurt dan voorheen werd gedacht. Vroeger meende men dat die 

ontwikkeling rond het 12e levensjaar voltooid was. In die periode ontwikkelden kinderen het 

vermogen tot 'formeel denken', dat wil zeggen tot het leggen van logische verbanden en het 

daaruit trekken van conclusies, los van de tastbare werkelijkheid (Kegan, 1994). 

Het is waar dat het grootste deel van de hersenen 'klaar' is in de puberteit. Maar een 

belangrijk deel, de achter het voorhoofd gesitueerde prefrontale cortex (PFC), blijkt door te 

rijpen tot ergens tussen het 20e en 30e levensjaar (Craik & Bialystok, 2006; Crone, 2008; 

Fernandes, 2006; Goldberg, 2009). Het begrip rijping duidt daarbij op een grotendeels door 

biologische factoren bepaald proces, waardoor hersendelen in staat gesteld worden om te 

gaan functioneren. Dit gebeurt doordat zenuwcellen steeds beter ingeschakeld worden in 

grotere netwerken via een proces waarin zenuwvezels 'gemyeliniseerd' worden, dat wil 

zeggen van een wit, vettig, isolerend laagje voorzien. Mogelijk nog belangrijker bij rijping is 

dat korte afstandsverbindingen tussen zenuwcellen 'gesnoeid' worden. Grijze stof (synapsen, 

dendrieten, korte axonen) wordt vervangen door witte stof (gemyeliniseerde 
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zenuwbundels). Door deze processen gaat de signaaloverdracht over grotere afstanden veel 

sneller en met minder verstoringen (Dosenbach et al., 2010). De rijping van hersendelen 

verloopt ruwweg van onderen naar boven en van achteren naar voren en eindigt bij de PFC 

(Westenberg, 2008). 

Lange tijd heeft men het belang van de PFC onderschat. Men sprak van de 'stille lobben' 

en dacht dat deze geen rol van betekenis speelden (Goldberg, 2009). Bij een ernstig 

beschadigde PFC kunnen rationeel denken en IQ bijvoorbeeld grotendeels of zelfs geheel 

intact blijven (Damasio, 1994; Stuss, 1991). 

De laatste decennia is duidelijker geworden wat de PFC doet. De functie is te vergelijken 

met die van een 'dirigent' die de activiteiten van de achterliggende delen van het brein 

coördineert (Goldberg, 2009; Ringeling & Van Rompu, 2010). Andere gangbare aanduidingen 

zijn 'executieve functies' of 'non-cognitieve functies' (Jolles, 2016). De PFC speelt een 

belangrijke rol bij vermogens als impulscontrole, het aanvoelen en begrijpen van anderen, 

emoties bewust voelen, nadenken over (morele) dilemma’s, overzicht krijgen over complexe 

materie, verschillende inhouden in het werkgeheugen houden, cognitieve flexibiliteit, de 

integratie van affect en cognitie, beslissen, vooruit denken en plannen. 

Om de coördinerende rol te kunnen vervullen zijn verbindingen nodig van de PFC met de 

rest van de hersenen. De rijping van deze verbindingen duurt nog langer en gaat volgens 

sommige bronnen door tot rond het 50e (Craik & Bialystok, 2006; Goldberg, 2009) of zelfs 

60e levensjaar (Blakemore & Choudhury, 2006). Voorheen dacht men bij de rijping van de 

hersenen vooral aan de rijping van bepaalde gebieden, maar tegenwoordig groeit de 

overtuiging dat het nog meer om de communicatie tussen de gebieden gaat (Crone, 2008; 

Pfeifer & Allen, 2012). De rijping van de lange afstandverbindingen is een gestaag, lineair, 

grotendeels biologisch bepaald proces (Craik & Bialystok, 2006; Keulers et al., 2012; Pfeifer & 

Allen, 2012; Sitskoorn, 2007). Als men over 'plasticiteit' spreekt, veranderingen in de 

hersenen door ervaringen, gaat het meestal over een toename in grijze stof, dus over 

synapsen en korte afstandverbindingen tussen neuronen (Draganski et al., 2004; Jolles & 

Crone, 2012). 

 

3. Consequenties voor loopbaanreflectie en kiezen 

De late rijping van PFC en hoofdverbindingen in het brein verklaren waarom vermogens 

op het gebied van autonomie, overzicht, oordeelsvorming, intuïtie en wijsheid zich 

doorgaans pas in de gevorderde volwassenheid ontwikkelen (Goldberg, 2006; Luken, 2012). 

Zij bieden ook een verklaring voor het feit dat jongeren veel moeite hebben met 

loopbaanreflectie en het maken van keuzen. Zij kunnen dit immers nog niet of nog niet goed 

met hun PFC doen en zijn dus aangewezen op andere hersendelen, die daarvoor minder 

geschikt zijn (Sebastian, Burnett, & Blakemore, 2008). Jongeren kiezen meer met de 

zijkanten van hun hersenen, volwassenen met de voorkant, de PFC (Fernandes, 2006; Jolles, 

2016). 
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De onrijpheid van de hersenen van adolescenten biedt ook een verklaring voor het feit 

dat zij zo gevoelig zijn voor de meningen van anderen (Crone, 2012). Dit is problematisch bij 

het zelfstandig nadenken en kiezen. Adolescenten kunnen meestal niet of nauwelijks het 

onderscheid maken tussen wat ze zelf vinden en wat anderen vinden (Kegan, 1994). 

Afgewezen worden doet bij hen bijna letterlijk pijn (Crone, 2012). Bij scans is zichtbaar dat 

bij jongeren van circa 15 jaar die keuzen maken, de (denkbeeldige) voorkeuren van anderen 

een hoofdrol spelen (Blakemore in Jolles, 2016). 

Adolescenten denken veel over zichzelf na (Crone, 2012). Zij hebben de neiging om dat 

in elke nieuwe situatie opnieuw te doen, zonder gebruik te maken van opgeslagen kennis. 

Een buitenstaander valt het op dat zij niet bij hun beslissingen blijven, maar dat komt omdat 

zij elke dag nieuwe beslissingen nemen (Westwell & Panizzon, 2011). Volwassenen maken bij 

zelfreflectie gebruik van opgeslagen kennis over zichzelf en van hun ervaringen. 

Bij het maken van keuzen en het vinden van richting is het bedenken en vergelijken van 

mogelijke toekomstscenario's van groot belang (Gilbert & Wilson, 2009). Deze 'mental time 

travel' stelt zeer hoge eisen aan de capaciteit van het brein (Rasmussen, 2013). Het vraagt 

met name veel van ons werkgeheugen. Verschuivingen van prioriteiten of veranderen van 

perspectief stelt daarnaast zeer hoge eisen aan de cognitieve flexibiliteit. Werkgeheugen en 

flexibiliteit van adolescenten zijn meestal voor deze taak nog onvoldoende ontwikkeld. Om 

die reden volgen zij volgens Westwell en Panizzon (2011) bij een loopbaankeuze vaak één 

van twee strategieën. Ze blijven doorzetten op een doodlopend pad, zonder zich aan te 

passen, òf ze slaan een diametraal andere richting in. 

Jongeren kunnen doorgaans snel, rationeel en abstract denken. Vaak zetten zij hun 

nieuw ontwikkelde rationele vermogens juist teveel in (Kegan, 1994) en is er sprake van 

'hyperrationaliteit' (Siegel, 2013). Ze kunnen ook goed voelen; de emotionele delen van hun 

hersenen zijn vaak zelfs overactief (Crone, 2009). Wat ze echter nog niet goed kunnen is 

denken en voelen met elkaar in verband te brengen, omdat de verbindingen en coördinatie 

ontbreken (Crone, 2009; Jolles, 2016). Zij zijn zich bijvoorbeeld heel goed bewust van risico's, 

overschatten deze zelfs, maar wegen ze onvoldoende mee (Reyna & Farley, 2006). 

"Adolescenten weten misschien rationeel prima te benoemen welke situaties gevaarlijk zijn 

en welke niet, maar zij voelen het niet." (Crone, 2009, p. 61). "Zij denken soms juist meer na 

dan nodig zou moeten zijn, alleen leidt dit niet altijd tot betere inzichten." ( p. 66). 

Pas op de leeftijd van zestien tot achttien jaar laten adolescenten volgens Crone (2009) 

de eerste tekenen van 'somatische bestempeling' zien. Dit begrip heeft betrekking op het 

snel nemen van juiste beslissingen dankzij de automatische verwerking van onbewuste 

lichamelijke reacties die situaties of voorstellingen van situaties oproepen. Men spreekt ook 

wel van 'gut-feelings'. Het doet zich bijvoorbeeld voor bij experimenten met een kaartspel, 

de 'Iowa gambling task'. Bij dit spel moet de deelnemer steeds een kaart trekken uit één van 

vier stapels. Sommige kaarten leveren geld op, maar bij andere kaarten verliest de 

deelnemer. De ene stapel bevat gunstiger kaarten dan de andere. Volwassenen ervaren 

onbewust lichamelijke signalen (die overigens voor de proefleider wel meetbaar zijn). Zo 

voelen zij aan uit welke stapel ze het best een kaart kunnen trekken. Voordat ze het zich 
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bewust zijn en voordat ze het begrijpen. Jongeren beginnen dit 'aanvoelproces' volgens 

Crone dus pas vanaf hun 16e/18e te ontwikkelen. Interessant is ook het omgekeerde: bij een 

beschadigde ventromediale PFC begrijpen mensen op den duur uit welke stapel ze moeten 

trekken, maar doen ze toch het verkeerde (Tiemeijer, 2011). 

 

 
Figuur 1: De ventromediale prefrontale cortex (bron: Wikimedia Commons) 

 

 

4. Een belangrijk specifiek gebied, de ventromediale prefrontale cortex (vmPFC) 

De vmPFC maakt deel uit van de binnen- en onderzijde van de PFC en bevindt zich 

ongeveer achter de neuswortel. Zie Figuur 1. Het overlapt met het deel dat ook wel 

orbitofrontale cortex wordt genoemd, het gebied achter de ogen. Hoewel het hachelijk is om 

hersendelen en hun relatie met gedrag op zich te beschouwen, zoom ik in op de vmPFC 
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omdat het van specifieke betekenis is bij loopbaanreflectie en kiezen. Het belang van dit 

hersendeel blijkt duidelijk als het uitvalt. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Phineas 

Gage. Deze spoorwegarbeider kreeg in 1848 bij een ongeluk een ijzeren staaf door het 

voorste deel van zijn hersenen. Zijn vmPFC werd finaal doorboord. Wonderlijk genoeg kon 

hij, nadat hij was genezen van zijn verwondingen, in menig opzicht toch nog normaal 

functioneren. "The instruments usually considered necessary and sufficient for rational 

behavior were intact in him. He had the requisite knowledge, attention, and memory; his 

language was flawless; he could perform calculations; he could tackle the logic of an abstract 

problem." (Damasio, 1994, p. xii). Gage slaagde erin zeer uiteenlopende soorten werk uit te 

voeren. Hij werkte als boerenknecht, stelde zichzelf tentoon voor publiek en mende stellen 

van zes paarden als koetsier op lange afstanden in Chili. Maar er was iets belangrijks wat 

Gage niet meer kon: de toekomst voorzien en richting geven aan zijn leven. 

Een ander interessant voorbeeld is patiënt R., zoals beschreven door Stuss (1993) en 

Rasmussen (2013). R. was een hoogopgeleide, succesvolle zakenvrouw, die een tumor in 

haar (vm)PFC kreeg. Na een operatie, stralings- en chemotherapie ging ze weer aan het 

werk. In veel opzichten functioneerde R. volstrekt normaal. Op intelligentietests bleek ze nog 

steeds uitstekende resultaten te behalen. Maar het lukte haar niet meer om haar dagelijkse 

activiteiten te organiseren. In de therapie die volgde, leerde R. de rol te spelen van haar 

eigen leidinggevende. Ze slaagde er goed in haar beperkingen te begrijpen en zichzelf 

uitstekende richtlijnen te geven. Maar als zij weer haar eigen rol speelde, voerde ze die 

richtlijnen niet uit. Wat haar geval interessant maakt, is dat zelfkennis bepaald niet 

automatisch leidt tot zelfsturing. "The most significant disturbance occurred in one aspect of 

self-awareness: the use of the knowledge she possessed in relation to decisions about her 

future." (Stuss, 1993, p. 77). 

De vmPFC stelt ons in staat om naar de toekomst te kijken en onze emoties te 

voorspellen (Burns & Bechara, 2007). Hiervoor gebruikt men ook wel de term 'affective 

forecasting'. Dit begrip heeft betrekking op de doorgaans subtiele gevoelens en lichamelijke 

reacties die opgeroepen worden als we ons voorstellingen maken van mogelijke 

toekomstscenario's. Het verwerken en integreren van deze signalen speelt een belangrijke 

rol bij de ontwikkeling van voorkeuren en besluiten (Gilbert & Wilson, 2009). Ook bij de 

eerder genoemde 'somatische bestempeling' speelt de vmPFC een hoofdrol (Bechara & 

Damasio, 2004). 

De vmPFC is het hersendeel dat in de evolutie het laatst is ontstaan en ons het meest 

onderscheidt van de dieren, inclusief de apen.  De vmPFC hoort bij de laatste rijpende delen 

van de hersenen (Crone, 2008; Zatorre, Fields, & Johansen-Berg, 2012) en de ontwikkeling 

ervan verloopt relatief onafhankelijk van andere hersendelen (Steinberg, 2005).  

 

5. Systeem 1 en 2 

Al sinds Plato interpreteren mensen hun mentale leven in termen van emoties en 

passies aan de ene kant en rede en logica aan de andere kant (Pfeifer & Allen, 2012). De 
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oorsprong van de tegenwoordig gangbare, wetenschappelijke 'dual-systems modellen' ligt 

bij Epstein (2014), die in 1973 voor het eerst over zijn 'cognitive-experiential self-theory' 

publiceerde. In deze theorie stelt hij dat er bij de mens twee systemen voor 

informatieverwerking zijn, een 'experiential' en een 'rational' systeem. Het eerste werkt 

automatisch, op basis van ervaring, nonverbaal, emotioneel, holistisch, snel, associatief en 

moeiteloos. Het tweede werkt op basis van bewust redeneren met taal en cijfers, rationeel, 

analytisch, langzaam, regelgestuurd en vergt inspanning. 

In de afgelopen decennia zijn diverse varianten van Epsteins theorie ontwikkeld. Zo 

onderscheidden Metcalfe en Mischel (1999) een 'Hot' en een 'Cool' systeem. De 

neurowetenschappers Lieberman et al. (2002) benoemden het als X-systeem en C-systeem, 

die zij lokaliseerden in specifieke breinregio's. Het eerste is reflexief (van het woord reflex), 

het tweede is reflectief (van reflectie). Stanovich en West (2000) spraken voor het eerst van 

Systeem 1 en 2. Deze benaming is breed bekend geraakt dankzij Nobelprijswinnaar 

Kahneman (2011). Veelal interpreteert men het werk van Kahneman door het accent te 

leggen op het corrigerende vermogen van het kritisch denkende Systeem 2. In de 

gedragseconomie leidt een bewuste inzet van Systeem 2 vaak tot beslissingen die beter 

passen bij het 'objectieve belang' van het individu. Loopbaanwetenschappers hebben zich 

hierdoor laten inspireren. Zo schrijft Redekopp (2015) dat Systeem 1 verantwoordelijk is 

voor allerlei cognitieve illusies. Systeem 2 moet de beslissingen van Systeem 1 terzijde 

schuiven ('override') en Systeem 1 te slim af zijn ('outsmart'). Systeem 1 moet volgens 

Redekopp worden ingeschakeld in dienst van de beslissingen van Systeem 2. 

Ook Kuijpers en Van Dinteren (2016) tonen een duidelijke voorkeur voor Systeem 2 en 

menen dat dit systeem beter weet wat goed is voor de persoon dan Systeem 1. Zij schrijven 

het aan Systeem 1 toe dat mensen gaan afwijken van gemaakte plannen, omdat ze 

beïnvloed worden door emoties, de waan van de dag of de omgeving. Systeem 1 maakt 

mensen gevoelig voor vooroordelen en laat hen keuzen maken die berusten op niet-

gecheckte beelden, et cetera. Om meer bewuste en daardoor betere keuzen te kunnen 

maken moeten individuen, volgens Kuijpers en van Dinteren, leren te reflecteren, dat wil 

zeggen Systeem 2 in te schakelen. "Als de hogere delen van ons brein niet betrokken zijn bij 

de besluitvorming, zijn keuzes min of meer toevallig", aldus deze auteurs (p. 72). 

Kahneman (2011) zelf deelt de duidelijke voorkeur voor Systeem 2 van Redekopp en 

Kuijpers & Van Dinteren niet. Op diverse plaatsen roemt hij de kwaliteit van de razendsnelle 

en moeiteloze oordelen van Systeem 1. Op andere plaatsen hekelt hij intrinsieke fouten van 

Systeem 2, bijvoorbeeld op het gebied van overmatig vertrouwen in de illusie van begrip. 

Kahneman gaat in op de problemen die gepaard gaan met 'narratieve vertekening', als 

"onvermijdelijk product van onze voortdurende pogingen om de wereld te begrijpen" (p. 

107). Hij beschrijft hoe wij ons ten onrechte identificeren met het terugblikkende zelf ten 

koste van het ervarende zelf en hoe dat tot 'absurde keuzen' leidt (p. 441). Hij spreekt in dat 

kader van de "tirannie van het terugblikkende zelf" (p. 410). Er is volgens Kahneman sprake 

van een dwingende cognitieve illusie om de ervaring te verwarren met de herinnering aan 
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de ervaring. Met Systeem 2 proberen we de kwaliteit van onze toekomstige herinneringen te 

verhogen in plaats van de kwaliteit van onze ervaringen. 

 

6. Bewust en onbewust 

Men heeft wel eens de neiging om 'onbewust denken' te beschouwen als een 

contradictio in terminis. Maar ons 'slimme onbewuste' (Dijksterhuis, 2008), dat veel weg 

heeft van Systeem 1, doet dat wel degelijk. De keuzen van het slimme onbewuste zijn dan 

wel razendsnel, maar beslist niet toevallig, zoals Kuijpers en Van Dinteren (2016) suggereren. 

Zij zijn gebaseerd op een onbewuste verwerking van de levenslange ervaring van de 

persoon. 

Er bestaat overvloedig bewijs dat ruimte geven aan onbewuste denkprocessen dikwijls 

betere beslissingen oplevert dan bewust nadenken (Strick e.a., 2011; Tiemeijer, 2011). In 

simpele situaties (bijvoorbeeld het kiezen van ovenwanten) is het bewuste denken wel 

superieur. Maar in complexe, ambigue of veranderende situaties schiet de capaciteit ervan 

tekort. Het bewuste denken kan alleen functioneren door de situatie te 'bevriezen' en te 

simplificeren, met alle gevolgen van dien. De snelle, automatische, parallelle processen van 

het slimme onbewuste zijn in dergelijke situaties onmisbaar. Het bewuste, talige denken kan 

dan zelfs een belemmerende rol spelen, onder andere omdat het denken het voelen 

vervormt. Verbaliseren brengt met zich mee dat men het contact met de oorspronkelijke, 

eigen gevoelens verliest (Creswell et al., 2016). Daarnaast concluderen Wilson en Schooler 

(1991) uit hun onderzoek, dat mensen door na te denken hun criteria veranderen. Zij gaan 

verbaliseerbare en geloofwaardig geachte aspecten overbelichten ten koste van aspecten 

die niet makkelijk te verwoorden of 'te verkopen' zijn. "People change their mind about how 

they feel." (p. 191.) 

 

7. Linker en rechter hersenhelft 

Er bestaan niet alleen veel mythen over de verschillen tussen linker en rechter 

hemisfeer, maar er zijn ook wel degelijk echte verschillen qua bouw en functioneren. 

McGilchrist (2009) heeft het wetenschappelijk onderzoek hierover uitvoerig in kaart 

gebracht. Hier volgt een korte, hier en daar simplificerende beschrijving van het 

'standaardpatroon', zoals dat voor verreweg de meeste mensen geldt. 

De rechterhelft is belangrijk bij waakzaamheid, open aandacht voor wat er in de 

omgeving gebeurt en het waarnemen van alles wat buiten het focus valt. De linkerhelft is 

vooral betrokken bij geconcentreerde, doelgerichte aandacht. De rechterhersenhelft is het 

meest actief in nieuwe situaties en bij het leren van nieuwe vaardigheden, terwijl links de 

overhand heeft in bekende situaties en bij het uitvoeren van eerder geleerde routines (cf. 

Goldberg, 2006). 

De rechterhersenhelft ervaart op directe wijze de levende, steeds veranderende, 

ongrijpbare werkelijkheid. Zij is gericht op de ander, het andere, het onverwachte en dat wat 

'niet klopt'. Bij het waarnemen van perspectief in tijd en ruimte, bij empathie en compassie, 
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bij het herkennen van gezichten, bij dromen en bij momenten van plotseling inzicht speelt 

de rechterhersenhelft de hoofdrol. 

De linkerhersenhelft maakt en gebruikt gedetailleerde, expliciete, stabiele voorstellingen 

van de bekende werkelijkheid. Deze zijn van groot praktisch belang. Zij bieden het 

gereedschap om doelmatig met de werkelijkheid om te gaan en deze te beheersen. Dit heeft 

een tegenpool. De werkelijkheid van de linkerhersenhelft is een eigen werkelijkheid die 

statisch, mechanisch en 'dood' is. Dat is de prijs van grijpbaarheid. De opgebouwde 

representaties hebben een zelfbevestigend karakter en passen zich moeilijk aan bij nieuwe 

omstandigheden. Probleem is dat de linkerhersenhelft haar beperkingen niet kent. Zij 

verwart de kaart met het gebied. 

Volgens McGilchrist is er sprake van strijd tussen de hersenhelften. Het corpus callosum, 

de balk zenuwvezels die links en rechts verbindt, functioneert niet alleen voor de 

communicatie tussen de hersenhelften. Het belangrijkste doel van een groot aantal van de 

verbindingen is het remmen en onderdrukken van de andere helft. En meestal komt de 

onbescheiden linkerhersenhelft daarbij als winnaar uit de bus, althans in de volwassenheid. 

De taalvaardigheid en het bewuste denken van de linkerhemisfeer zijn sterke wapens. 

Refererend aan een verhaal dat Nietzsche vertelde, stelt McGilchrist dat de 

rechterhersenhelft eigenlijk de 'master' zou moeten zijn en de linkerhersenhelft een 

'emissary' (bode of gezant). Maar de bode heeft de touwtjes in handen genomen en de 

meester in de kelder opgesloten. Dat gebeurt niet alleen op individueel, maar ook op 

collectief niveau. Het karakter van de linkerhersenhelft weerspiegelt zich volgens McGilchrist 

steeds duidelijker in onze maatschappij, een wereld van door mensen gemaakte objecten, 

doelgerichtheid, exploitatie, regels, protocollen en controle. De natuur in onszelf en om ons 

heen raakt daarbij steeds verder in de verdrukking. 

 

8. Synthese  

Bij Systeem 1 en 2, onbewust en bewust en linker en rechter hersenhelft gaat het om 

verschillende benaderingen, maar er blijkt wel een duidelijke overlap te zijn. Tabel 1 heeft 

tot doel deze overlap te laten zien. De tabel wil niet de suggestie wekken dat bijvoorbeeld 

Systeem 1 uitsluitend in de rechterhersenhelft zou zetelen. 

 

Systeem 1, het 'slimme onbewuste', 
rechterhersenhelft 

Systeem 2, bewust nadenken, 
linkerhersenhelft 

Veel parallelle processen 

Gaat vanzelf, snel 

Bottom-up 

Open aandacht 

Aha-erlebnis, intuïtie, dromen 

Serieel proces 

Kost moeite, langzaam 

Top-down 

Geconcentreerde aandacht 

Classificeren, analyseren 
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Werkt met associaties 

Levende werkelijkheid, hier en nu, ervaring 

Gericht op context, ander 

Gevoelig voor negatieve feedback 

Iets anders gaan doen 

Bescheiden, ‘monddood’ 

Vertegenwoordigt onszelf in de context het 
best  

Past regels toe 

(Talige) representaties, verhaal  

Gericht op zelf 

Gevoelig voor positieve feedback 

Doelgericht zijn, doorgaan 

Overmoedig, overheersend 

Hiermee identificeren we ons 

Tabel 1: Overlap in benaderingen denksystemen 

 

Mogelijk is de laatste regel van dit overzicht het belangrijkst. Mensen hebben de neiging 

zich teveel te identificeren met bewuste, talige representaties van henzelf, terwijl het 

sprakeloze onbewuste hen eigenlijk beter vertegenwoordigt. Ook wetenschappers hanteren 

nog steeds teveel een 'consciouscentric model' van de hogere mentale processen (Bargh & 

Morsella, 2008, p. 78). Alles wijst erop dat niet de eenzijdige aanmoediging van één kant, 

maar een goede integratie en samenwerking van beide kanten in de verschillende 

denksystemen tot de beste resultaten zal leiden (Bargh & Morsella, 2008; Gilbert & Wilson, 

2009; Krieshok, Black, & McKay, 2009; McGilchrist, 2009). 

 

9. Problemen bij loopbaanreflectie  

De nieuwe kennis en inzichten over de hersenen en denksystemen wijzen op een aantal 

problemen bij loopbaanreflectie, zoals opgevat door Kuijpers (2012, 2014) en zoals overal 

toegepast in het Nederlandse onderwijs, bij jongeren van 12 tot 18 in vmbo, mbo en 

havo/vwo (Bussemaker & Dekker, 2016; Inspectie van het onderwijs, 2016; Warps, 2013). 

In de eerste plaats is de benadering van loopbaanreflectie in enkele opzichten eenzijdig. 

Het is sterk op het zelf en de ontwikkeling van zelfkennis (capaciteiten en motieven) gericht 

en weinig op de context, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een visie op de omgeving. Het 

moedigt identificatie aan met talige zelfbeschrijvingen in algemene termen over capaciteiten 

en motieven. Zelfs als deze over sterke punten en kwaliteiten gaan, zoals Kuijpers en Van 

Dinteren (2016) aanbevelen, kan het onbedoelde gevolg zijn dat 'fixed mindset', faalangst en 

kwetsbaarheid juist vergroot worden (Brummelman et al., 2014). Eenmaal gevestigd, tonen 

zelfbeschrijvingen een sterke weerstand tegen verandering en functioneren als rem op het 

opdoen van ervaringen die het gevestigde zelfbeeld zouden kunnen ontkrachten (Bergner & 

Holmes, 2000; Greenwald, 1980). De zelfbeschrijvingen die het resultaat zijn van 

loopbaanreflectie, komen voort uit ervaringen in het voor jongeren nog relatief korte 

verleden. De toekomst maakt geen deel uit van loopbaanreflectie zoals beschreven door 

Kuijpers (2012, 2014). Het is als een auto besturen terwijl je alleen maar door de 

achteruitkijkspiegel kijkt. Tot slot kan men loopbaanreflectie als eenzijdig zien, omdat slechts 
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de bewuste kant van de persoon wordt aangesproken. Krieshok, Black en McKay (2009) 

gebruiken de olifant en zijn berijder als metafoor voor het onbewuste respectievelijk 

bewuste. Zij waarschuwen: "we should be careful not to ask the rider questions only the 

elephant can answer. And we should not be surprised when we don’t get accurate answers, 

or when the rider insists that he can answer for the elephant." (p. 282) 

Keuzen worden bij de nu gangbare loopbaanreflectie afgeleid uit zelfkennis die is 

afgeleid uit geïnterpreteerde ervaringen. Bij deze benadering is de aanbeveling om Systeem 

2 te stimuleren begrijpelijk. Dat systeem is er immers goed in om op rationele wijze 

conclusies, keuze en plan af te leiden uit gegevens (Kahneman, 2011). En om bij het 

gemaakte plan te blijven. Systeem 2 zou deze taken optimaal uitvoeren als er betrouwbare 

gegevens waren en als de situatie stabiel en overzichtelijk was. Loopbaankeuzen hebben 

echter voor een groot deel een ander karakter. Betrouwbare gegevens over de toekomst zijn 

er niet. Betrouwbare gegevens over jezelf zijn er evenmin in die zin dat een mens - en vooral 

een jongere - een zich ontwikkelend wezen is, waarbij de ontwikkeling afhangt van de 

keuzen die je nu maakt. Hoe turbulenter de ontwikkelingen in de maatschappij, des te 

belangrijker is het willen aangaan van ongewisse ervaringen en het kunnen loslaten van 

gemaakte plannen. Je wordt in menig opzicht een andere persoon dan je nu bent (Kegan, 

1994). Jolles (2011) gebruikt het woord 'verbreinen'. Daarmee bedoelt hij dat de verhouding 

tussen adolescent en volwassene is als tussen pop en vlinder. Wat is de zelfkennis van de 

pop waard voor de vlinder? Het probleem wordt nog verergerd doordat de pop niet beseft 

dat hij vlinder wordt. Jongeren onderschatten nog sterker dan volwassenen in welke mate ze 

in de toekomst zullen veranderen (Quoidbach, Gilbert, & Wilson,  2013).  

Bij loopbaankeuzen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee vormen van 

besluitvorming: 'veridical -' en 'adaptive decision-making' (Goldberg, 2009). 'Veridical 

decision-making' heeft betrekking op situaties waarin er sprake is van de juiste oplossing of 

de goede keuze in termen van een correcte afleiding uit betrouwbare gegevens. Bij 

loopbaankeuzen is echter minstens evenzeer sprake van 'adaptive decision-making'. Dat wil 

zeggen dat de ene keuze niet uit zichzelf beter is dan de andere. De kwaliteit van de keuze 

hangt niet af van logische correctheid of objectieve superioriteit, maar van andere dingen. 

Van een goede balans tussen commitment en flexibiliteit. En van de vraag of de keuze je 

verder brengt in je ontwikkeling. Dergelijke keuzen kunnen niet worden afgeleid, maar 

moeten worden gemaakt, nadat de persoon voldoende heeft geëxploreerd. Volgens Tulving 

(in Rasmussen, 2013) is het niet genoeg om veel te (menen te) weten over jezelf, je verleden 

en de toekomst ('noetic consciousness'). Wat nodig is, is een bewust besef van je 

aanwezigheid in verleden, heden en toekomst ('autonoetic consciousness'), je werkelijk 

mentaal kunnen verplaatsen in de tijd. 

In de middenfase van de adolescentie zijn jongeren best in staat tot het maken van 

rationele keuzen, bijvoorbeeld op het gebied van de aanschaf van een telefoon. In de latere 

fase van de adolescentie zullen jongeren in principe in staat zijn tot loopbaanreflectie en 

kiezen in 'veridical decision-making' context, het trekken van conclusies over zichzelf uit 

ervaringen en het afleiden van keuzen en plannen daaruit. Gezien de meestal nog onrijpe 
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staat van de (vm)PFC en de zeker onrijpe staat van de hoofdverbindingen in hun hersenen is 

het echter de vraag in hoeverre zij in staat zijn tot 'autonoetic consciousness' en tot 

loopbaanreflectie en kiezen als dat wordt opgevat in termen van 'adaptive decision-making'. 

Loopbaanreflectie zoals nu gangbaar, is daar in ieder geval niet op gericht. 

 

10. Bepaalt de school het ontwikkelingstempo of de leerling?  

In haar oratie schrijft Kuijpers (2012, p. 8/10): "We kunnen er niet meer omheen: 

jongeren kunnen blijkbaar niet goed kiezen […] De vraag die […] in het onderwijs gesteld 

moet worden is niet wanneer het moment is gekomen dat we jongeren een keuze kunnen 

laten maken, maar wat er voor nodig is om het ze te leren maken." Ik zou dat graag willen 

omdraaien: hoe zouden we het onderwijs zo kunnen inrichten dat het beter past bij wat we 

de laatste tijd te weten zijn gekomen over de ontwikkeling van hersenen en vermogens? 

Het uitgangspunt moet naar mijn mening zijn dat mensen zich gedurende hun leven 

optimaal ontwikkelen. Het is duidelijk dat mensen voor duurzaam succes en welzijn hun 

leven en loopbaan steeds meer zelf in de hand moeten nemen. Zelfsturing wordt meer en 

meer nodig (bijv. Meijers, Kuijpers, & Winters, 2010). Daarnaast zullen we snakken naar 

wijsheid (Kaku, 2012). Helaas zie we nu dat de cognitieve ontwikkeling bij veel mensen blijft 

steken in het eerder beschreven stadium van 'formeel', abstract denken. In principe kunnen 

mensen stadia van 'postformele' ontwikkeling bereiken (Alexander & Langer, 1990). Maar bij 

de meeste mensen gebeurt dat pas laat in hun leven of in het geheel niet. Zij missen 

autonomie, overzicht, morele ontwikkeling, 'postrationele intuïtie' en 'achieved identity' 

(Goldberg, 2006, Kegan, 1994; Kohlberg & Ryncarz, 1990; Kroger, Martinussen, & Marcia, 

2010). De reactie is vaak: we moeten hier eerder mee beginnen. "Hoe eerder leerlingen 

begeleid worden in het ontwikkelen van zelfinzicht en zelfsturing in keuzes, hoe sneller dat 

ze het kunnen." (Dinteren & Kuijpers, 2017, p. 70). 

Het is de vraag of dit waar is. Zoals hiervoor is beschreven, gaat het bij de rijping van de 

hersenen grotendeels om biologische processen. Volgens Swaab (2010) worden de 

mogelijkheden van 'nurture' om 'nature' te beïnvloeden sterk overschat. Voor de 

ontwikkeling van zelfsturing zijn levenservaringen nodig waarin de school niet kan voorzien 

(Kegan, 1994; Kroger, 2007). Een principieel ander punt is dat vroeg ontwikkelen in 

algemene zin zeker niet automatisch beter ontwikkelen betekent. Meestal is het "een traag 

groeiende boom [die] zich kan ontwikkelen tot de hoogste boom", aldus Jolles (2016, p. 

208). Bijvoorbeeld bij hoogbegaafden ontwikkelt de cortex zich langzamer dan bij gemiddeld 

begaafden (Shaw et al., 2006). Een ander voorbeeld is dat kinderen die voorlopen in hun 

'ego-ontwikkeling', op latere leeftijd juist vaak stagneren in hun ontwikkeling (Syed & 

Seiffge-Krenke, 2013; Westenberg & Gjerde, 1999). Het beste moment om iets te leren 

hangt af van de gevoelige periode. 
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11. De gevoelige periode voor de ontwikkeling van zelfsturing 

Bij veel vermogens is sprake van een 'gevoelige periode' of zelfs 'kritieke periode', dat 

wil zeggen een levensfase die optimaal of zelfs noodzakelijk is voor de ontwikkeling (Berk, 

2008; Blakemore & Choudhury, 2006; Jolles & Crone, 2012). Bijvoorbeeld als je voor je 

zevende levensjaar niet intensief met muziek in aanraking bent geweest, is het bijna 

onmogelijk om een 'absoluut gehoor' te ontwikkelen, dit is het vermogen om een toon te 

produceren of te benoemen zonder een referentietoon. Bekend is dat leerervaringen niet te 

laat moeten beginnen. Minder aandacht krijgt het feit dat ze ook niet te vroeg moeten 

beginnen. In de woorden van Crone (2008, p. 30): "als de hersengebieden die belangrijk zijn 

voor plannen nog niet gerijpt zijn als je veertien bent, heeft het niet zo veel zin om van een 

veertienjarige adolescent te vragen om uit te komen met zijn zakgeld, ook al kan hij al wel 

goed rekenen." Voortijdig beginnen met leren is veelal verspilde energie. Sterker nog, het 

kan schadelijk zijn. Te vroeg beginnen kan de ontwikkeling juist verstoren (Fischer & Bidell, 

2006), plasticiteit en leervermogen in de kiem smoren (Jolles & Crone, 2012) en kan met zich 

meebrengen dat het leerproces juist langer gaat duren en/of een lager eindniveau bereikt 

(Bjorklund, 2009). 

Een eenvoudige psychologische verklaring voor de nadelen van te vroeg beginnen is de 

ontmoediging, die het gevolg is van het onvermogen om aan een gestelde verwachting te 

kunnen beantwoorden. Een neurowetenschappelijke verklaring is dat het plastische brein 

hersengebieden die nog niet rijp zijn voor een bepaalde taak, vervangt door hersengebieden 

die daar niet optimaal voor zijn toegerust (Crone, 2008; Fernandes, 2006; Jolles, 2016; 

Sebastian, Burnett, & Blakemore, 2008). Daarbij is sprake van 'neuraal darwinisme': groepen 

neuronen concurreren onderling om nog niet gespecialiseerde neuronen te rekruteren 

(Bjorklund, 2009). Als ze eenmaal gerekruteerd zijn, geven ze hun functie niet zo gauw op 

(Jolles & Crone, 2012). Afleren is vaak moeilijker dan aanleren (Crossley, Ashby, & Maddox, 

2012). Het is als een verkeerde slag of manier van bewegen bij een sport. Bij 

loopbaanreflectie leert de jongere te kiezen met de aanwezige redeneercapaciteit in plaats 

van het nog niet aanwezige vermogen om toekomstbeelden te genereren en de lichamelijke, 

gevoelsmatige reacties daarop te verwerken (Blakemore & Choudhury, 2006). 

Maar wat is de gevoelige periode voor de ontwikkeling van zelfsturing? Voor de 

ontwikkeling van zelfregulering is de adolescentie waarschijnlijk de gevoelige periode. Het 

gaat hierbij om executieve functies zoals impulscontrole, werkgeheugen, cognitieve 

flexibiliteit en planning (Burnett et al., 2010; Jolles, 2016; ; Steinberg, 2005; Westwell & 

Panizzon, 2011). Maar zelfregulering valt te onderscheiden van zelfsturing. Beschrijvingen 

van zelfregulering impliceren doorgaans dat de doelen al vast staan (Carey, Neal, & Collins, 

2004; Matsumoto, 2009). In het onderwijs zijn de doelen vaak gegeven door de omgeving. 

Bij zelfregulering staat het feedbackproces centraal waarbij een actuele staat steeds 

vergeleken wordt met een doelstaat en waarin gedrag gericht is op het reduceren van de 

verschillen (Vohs & Baumeister, 2007). Bij zelfsturing is tevens sprake van een feedforward 

proces waarin doelen vastgesteld worden zodat er juist verschillen met de actuele staat 
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worden gecreëerd (Harms, 2010). Zelfsturing is meer dan zelfregulering. Meer autonomie. 

En niet alleen het maken en uitvoeren van plannen, gericht op gestelde doelen, maar ook 

het zoeken en bepalen van de richting, waaruit de doelen kunnen worden afgeleid. Het 

impliceert 'autonoetic consciousness' en 'adaptive decision-making'. 

Logischerwijs zal de gevoelige periode voor zelfsturing na die voor zelfregulering komen, 

dus in de (jong-)volwassenheid. Dit sluit aan bij wat Bjorklund (2009, p. 277-278) schrijft: “Ik 

ben ervan overtuigd dat als we de snelheid kunnen verminderen waarmee we opgroeien in 

de periode die we nog steeds de kindertijd noemen, we beter voorbereid zouden zijn om de 

belangrijke beslissingen van de jonge volwassenheid te nemen. We zouden de 

volwassenheid misschien minder snel bereiken, maar zouden wel beter voorbereid zijn op 

een leven als volwassenen. En we zouden gelukkiger zijn als kinderen." 

 

12. Conclusie en aanbevelingen 

"What we now have are interesting pieces of a complicated puzzle, but the pieces have 

yet to be fit together…",  schreef Steinberg in 2005 (p. 73). Anno 2017 heeft bij mijn weten 

nog niemand de puzzel geheel gelegd. Diverse belangrijke puzzelstukken ontbreken nog, 

althans voor zover ik kan overzien. Naar 'adaptive decision-making' was tot voor kort nog 

weinig onderzoek gedaan (Goldberg, 2009). Hetzelfde geldt voor het ontstaan en de 

onbewuste verwerking van 'gut-feelings' (Steinberg, 2005). Zoals aan het begin van dit 

hoofdstuk is opgemerkt, is de complexiteit van de materie groot, maar moeten we nadenken 

over de implicaties van wat we wel te weten zijn gekomen (Woltring et al., 2017). 

Wat uit het voorafgaande duidelijk is geworden, is dat in de adolescentie een 

reorganisatie plaatsvindt van de regulerende systemen in het brein. Dat brengt kansen met 

zich mee, maar ook risico's op ontsporing, bijvoorbeeld op het gebied van depressie, 

ongelukken, drugsgebruik, eetstoornissen en geweld (Steinberg, 2005). De kwetsbaarheid 

die het reorganisatieproces met zich meebrengt, noopt tot voorzichtigheid in opvoeding en 

onderwijs. 

De huidige praktijken op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding in 

Nederland berusten op enkele vooronderstellingen die op zijn minst twijfelachtig blijken te 

zijn. Één daarvan is dat vroeg leren goed leren is. De in dit hoofdstuk verzamelde kennis en 

inzichten wijzen erop dat een langzamere fasering, die beter aansluit op biologische 

rijpingsprocessen, wellicht beter is. Een tweede vooronderstellingen is dat er een keten 

bestaat van loopbaanreflectie via zelfkennis maar zelfsturing. Ook die blijkt aanvechtbaar te 

zijn. Elders is duidelijk geworden dat loopbaanreflectie niet altijd leidt tot zelfkennis (Stein & 

Grant, 2014; Wilson, 2005). In het voorafgaande is gebleken dat als de vmPFC nog niet rijp is 

of is beschadigd, zelfkennis niet automatisch leidt tot zelfsturing. 

Loopbaanreflectie speelt in de actuele benadering een cruciale rol. In het voorafgaande 

zijn daarbij enkele problemen en eenzijdigheden aan de orde geweest. De analyse staat een 

aantal aanbevelingen toe die zijn uitgewerkt in De Folter en Luken (2015). De site www.act-

in-lob.eu biedt vrij toegankelijke tools op dit gebied. Een belangrijke rol bij de aanbevolen 
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benadering speelt ACT, Acceptatie en Commitment Training (Jansen & Batink, 2014). Enkele 

kernen zijn: het verminderen van de druk op 'de goede keuze', minder cognitief, meer op 

ervaring gericht en meer aandacht voor nu en toekomst. Het verstand krijgt meer de rol van 

adviseur in plaats van bestuurder (cf. Hayes & Ciarrochi, 2015). Een belangrijke kern is ook 

'mindfulness', een open aandacht voor zowel interne belevingen (gedachten, gevoelens en 

lichamelijke sensaties) als externe gewaarwordingen (bewustzijn van de context en van 

zintuiglijke waarnemingen zoals tast, geur en gehoor). Weliswaar vertoont mindfulness 

kenmerken van een hype, maar positieve effecten op het gebied van psychische gezondheid 

zijn op uitgebreide schaal aangetoond (Kabat-Zinn, 2004). Volgens Siegel (2009) draagt 

mindfulness bij aan de integratie van activiteiten in verschillende regio's van de hersenen. Er 

bestaan serieuze aanwijzingen dat oefeningen op het gebied van mindfulness leiden tot een 

grotere concentratie van grijze stof in de vmPFC (Holzel et al., 2011). 

Er is weinig bewijs voor positieve effecten van loopbaanreflectie en er zijn aanwijzingen 

voor mogelijke schadelijke effecten (Lengelle, Luken, & Meijers, 2016 - zie het hoofdstuk 'Is 

zelfreflectie gevaarlijk?' in dit boek). Bij mindfulness is dit omgekeerd: er zijn geen serieuze 

aanwijzingen voor nadelen of gevaren (Compen, 2016), maar wel tal van bewijzen voor 

positieve effecten. Niet alleen op het gebied van psychische gezondheid in brede zin, maar 

ook op specifieke aspecten van loopbaanontwikkeling, zoals zelfsturing en autonomie 

(Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Vansteenkiste & Ryan, 2013), als coping mechanisme bij het 

omgaan met anticiperende angst, wat bevorderlijk is voor explorerende activiteiten (Jacobs 

& Blustein, 2008), authentiek functioneren en betrokkenheid bij werk (Leroy et al., 2013) en 

de ontwikkeling van een beroepsidentiteit (Taber & Blankemeyer 2014). 

 

13. Tot slot 

Op 36-jarige leeftijd is bij minder dan de helft van de mensen sprake van een 'achieved 

identity' (Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010). Veel minder dan de helft van de 

Amerikaanse volwassenen is daadwerkelijk in staat tot de autonomie en het overzicht die 

nodig zijn voor zelfsturing (Kegan, 1994). Wijsheid, bijvoorbeeld in de vorm van 

'postrationele intuïtie', komt pas met de jaren (Goldberg, 2006; Sitskoorn, 2007). Wat in het 

eerste deel van dit hoofdstuk is verteld over de ontwikkeling van onze hersenen, biedt een 

verklaring voor de late totstandkoming van deze 'postformele vermogens'. Deze hangen niet 

alleen af van de prefrontale cortex, maar ook van de hoofdverbindingen tussen regio's van 

de hersenen. Bij wijsheid bijvoorbeeld, gaat het volgens Meeks en Jeste (2009) om een 

samenwerking tussen oudere, meer primitieve breinregio's (limbisch systeem) en de 

nieuwere gebieden (PFC). Het is aannemelijk dat ook bij zelfsturing en 

identiteitsontwikkeling sprake moet zijn van samenwerking tussen hersengebieden die ver 

uit elkaar liggen. 

Zoals hiervoor is beschreven, rijpen de hoofdverbindingen in de hersenen tot ver in de 

volwassenheid. Dat verheldert waarom identiteit, zelfsturing en wijsheid pas met de jaren 

kunnen komen. Maar het verklaart nog niet waarom zo veel mensen uiteindelijk nooit de 
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hoogste niveaus van postformele ontwikkeling bereiken (Kegan, 1994; Kroger, 2007). Een 

mogelijke verklaring daarvoor is dat we nu te vroeg te veel verwachten van jongeren op het 

gebied van loopbaanreflectie, identiteit en zelfsturing. Daardoor verloopt de ontwikkeling 

niet optimaal. "Trekken aan een plantje doet het niet sneller groeien, je maakt het eerder 

stuk" (Woltring et al., 2017). De in dit hoofdstuk behandelde materie wijst op de 

mogelijkheid dat jongeren een suboptimale vorm van zelfsturing leren, die te veel vanuit hun 

bewuste denken en vanuit premature zelfbeelden verloopt. Te veel jongeren blijven te lang 

vastzitten in hun zelfbeelden en voortijdige commitments. Enig dwalen in de jong 

volwassenheid leidt vaak op langere termijn tot een voorspoediger loopbaanverloop (Jepsen 

& Choudhuri, 2001; Whitbourne, 2010). 

We zouden betere eindresultaten in de levenslange ontwikkeling behalen als we in de 

adolescentie minder druk op zelfsturing zouden leggen. En als we in de (jong)volwassenheid 

meer stimulans zouden bieden voor exploreren, meer ruimte zouden geven voor 

'reconsideration' (het herzien van commitments)( Mancini et al., 2015) en betere faciliteiten 

zouden verschaffen op het gebied van begeleiding. 
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