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Groeit het leven ons boven het hoofd?
vermogen om 'formeel-operationeel'

Aan welke eisen moeten mensen voldoen om goed te kunnen

te denken, dat doorgaans

functioneren in onze moderne maatschappij? En in hoeverre vol-

rond het vijftiende jaar voltooid zou zijn.

doen mensen aan deze eisen? Dit zijn vragen die Robert Kegan

Formeel-operationeel denken betekent het volgende:

probeert te beantwoorden

de persoon kan, los van de concrete realiteit, abstracte begrip-

in zijn boek 'In over our heads: the

mental demands of modern life'. In Nederland heeft dit boek tot

pen gebruiken en er logisch mee redeneren;

op heden, voorzover ik heb kunnen nagaan, nog weinig aandacht

hij/zij kan 'hypothetisch'

getrokken in tegenstelling tot Kegans eerdere werk 'The Evolving

doen als ik arm was, wat zou er gebeuren als water brandbaar

en 'deductief'

denken (wat zou ik

Self' (zie bijvoorbeeld Bosrna, 1994). In het Engelse taalgebied is 'In

was);

over our heads' echter positief ontvangen (zie bijvoorbeeld Joyce,

hij/zij kan 'combinatorisch' denken, dat wil zeggen de persoon

1997; Clewett, 1997).

kan systematisch bedenken welke factoren van invloed zijn op

Kegan signaleert dat een aantal actuele 'literaturen'

enzo-

een gebeurtenis en welk effect een bepaalde combinatie van
factoren kan hebben.

laten zien. In Nederland

Kegan vat Piagets stadia op als 'bewustzijnsniveaus'. Men kan zich

(bijvoorbeeld

over ouderschap, partnerrelaties, de managementliteratuur,
voorts) opmerkelijke

overeenkomsten

op het gebied

deze niveaus voorstellen als mentale niveaus waarop ervaringen

van het onderwijs (zelfstandig leren leren - zie bijv. OCW, 1996) en

worden georganiseerd: geleidelijk kan het bewustzijn vanuit een

de loopbaanontwikkeling

hoger abstractieniveau tegelijkertijd

kunnen we oC?kdenken aan de actuele literatuur
(zelfsturend

vermogen,

actor-/loop-

meer elementen omvatten.

Volgens Kegan houdt de ontwikkeling

baanvaardigheden e.d. - zie bijv. Meijers en Wijers, 1997).

op bij het formeel-operationele

voor veel mensen niet

stadium, maar bereikt een deel van

Kegan stelt dat er eisen gesteld worden aan partners, managers,

de mensen na verloop van tijd een vierde stadium of 'bewustzijns-

leerlingen respectievelijk werkenden, die uit meer bestaan dan bij

niveau' en sommigen daarna zelfs een vijfde.

te brengen stukken kennis en vaardigheden. Wat nodig is, is een

Het onderstaande schema resumeert enkele van de verschillen

bepaald 'bewustzijnsniveau'. En volgens Kegans onderzoek zou
momenteel slechts eenderde tot de helft van de mensen over een

die Kegan noemt tussen de vermogens die typerend zijn voor het

dergelijk bewustzijnsniveau beschikken. De anderen kunnen daar-

operationele stadium) en het vierde niveau ('abstracte systemen').

derde niveau ('abstracties' - grofweg identiek aan Piagets formeel-

door niet aan de gestelde eisen voldoen. Volgens hem kunnen hieruit veel van de frustraties

verklaard

worden

van docenten,

3d•

(ABSTRAalES)

4d•

(ABSTRAaE SYSTEMEN)

managers, therapeuten en loopbaanadviseurs.
Als Kegan gelijk heeft, zou dit een inhoudelijke

denken met abstracte begrippen

bedreiging

denken in termen van complexe relaties tussen abstracte begrippen

kunnen vormen voor onder meer de plannen voor de tweede fase
van het voortgezet onderwijs ('het studiehuis'), voor het Plan van

logisch denken over van alles; de eigen

de eigen subjectiviteit

Aanpak voor de Loopbaanoriëntatie

subjectiviteit kunnen uitschakelen

onvermijdelijke invloed daarvan op het den-

en -begeleiding,

voor het

ken) als object van het denken kunnen han-

beleid van het LDC,zoals verwoord door Meijers en Wijers en voor
de opzet van menig mobiliteitscentrum

en emoties (en de

teren

en loopbaantraject. Reden

genoeg om in Loopbaan aandacht te besteden aan de beweringen

verschijnselen los van hun context kun-

verschijnselen

van Kegan.

nen zien

beschouwen

idealen hebben

kunnen denken in termen van ideologieën

in

hun

context

kunnen

Bewustzijnsniveaus
Kegan borduurt voort op de cognitieve-ontwikkelingstheorie
Jean Piaget. Volgens Piaget ontwikkelt

van

het cognitief functioneren

toekomstbeelden
heden verbinden

met elkaar en met het

het heden

van baby tot volwassene zich volgens een aantal onderscheiden
stadia. Zijn theorie houdt echter zo ongeveer op als het kind twaalf

lijnen zien in het eigen levensverhaal

zelf nieuwe lijnen aanbrengen in het levensverhaal

jaar oud wordt. Vanaf dat moment ontwikkelt hij/zij normaliter het

•

••

hebben of creëren,

die echter nog geen deel uitmaken van

toekomstbeelden

26

actualiteiten

De essentie van het verschil tussen het derde en het vierde bewust-

nodig voor een goed functioneren in de moderne samenleving, het

zijnsniveau ligt waarschijnlijk in de manier waarop de persoon zich-

vijfde niveau zal nodig zijn voor de postmoderne tijd.

zelf beschouwt. Het vierde niveau impliceert een mentale structuur
(of een 'psychisch orgaan') met een standpunt los van de rollen die

Afllakende leerlingen

men speelt en los van de psychologische achtergrond waarin men

Afgaande

op wat Kegan en geestverwanten

(zie bijvoorbeeld

leeft. Anders gezegd: het vierde niveau vraagt de constructie van

Alexander en Langer, 1990) beweren, zijn de doelen van het stu-

het zelf 'as author, maker, critiquer and remaker of its experience,

diehuis en van de loopbaanoriëntatie

the self as a system or complex, regulative of its parts' (Kegan, 1994,

voor velen dus niet haalbaar. Een creatief-sociaal leerproces, zoals

p.133).

beschreven door Meijers en Wijers, vereist, evenals daadwerkelijke

Het tot stand komen van het vierde bewustzijnsniveau vindt
volgens Kegan plaats door middel van een ontwikkeling

en -begeleiding momenteel

zelfsturing in de loopbaan, een bewustzijnsniveau dat bij de mees-

via kleine

te volwassenen, laat staan jongeren,

stapjes. Niettemin houdt het een dramatische kwalitatieve veran-

genoemde

dering in, die onder meer een herinterpretatie
impliceert.

haalbaar
gemaakt
kunnen worden valt

Een van de talloze illustraties (Uit Ibsens 'A Doll House'):

nog te bezien. Wat

van het verleden

betreft

doelen

het

In hoeverre voldoen mensen aan

studie-

de eisen die gesteld worden

huis: de leraren in de

Torvald: "Nora, how can you be 50 unreasonable and ungrateful?
Haven't you been happy here?"

havo betwijfelen

Nora: "No, never. I used to think I was; but I haven't ever been

Van een steekproef

happy. "

van

300

het.

leraren

Het is maar een klein en wellicht wat karikaturaal voorbeeld, maar

cent dat havo-leerlin-

het is illustratief voor Kegans stelling dat de ontwikkeling

gen de overgang naar

0111,

goed te Ilunnen !unctione1'en in

althans denkt 52 pro-

van het

niet aanwezig is. Of de

onze moderne maatschappij?

vierde niveau een daadwerkelijk zich losmaken betekent, iets wat

de tweede fase niet aankunnen.

kan aanvoelen als een gevaarlijke muiterij of als een ernstige

komend jaar in de bovenbouw

"De onderwijsvernieuwing

die

van sommige havo's en vwo's

ontrouw aan fundamentele vroegere loyaliteiten (bijvoorbeeld aan

begint, leidt volgens de docenten tot een sterke stijging van het

de ouders of aan oude overtuigingen) en dat dit bij de omgeving

aantal afhakende

sterke weerstanden op kan roepen. Volgens het door Kegan en

bericht Volkskrant d.d. 23-1-1998).

leerlingen"

(Onderzoeksbureau

Duo volgens

medewerkers verrichte onderzoek, voornamelijk bij studenten en
werknemers in de Verenigde Staten, is er niet een bepaalde leef-

Zclfkonfronta tiemethode

tijdsgrens aan te geven waarop het vierde niveau bereikt wordt.

De hamvraag is in hoeverre men kan bevorderen dat mensen hoge-

Als het tenminste bereikt wordt. Zoals gezegd zou dit bij slechts

re bewustzijnsniveaus kunnen bereiken en hoe dit het best kan

eenderde tot de helft van de mensen het geval zijn. Er is wel een

gebeuren. Ik denk (en Kegan zal dat vast ook vinden) dat de doe-

duidelijke correlatie met leeftijd: hoe ouder, hoe groter de kans.

len van het studiehuis en van de nieuwe aanpak van de loopbaan-

Interessant is dat er weinig verband is met opleidingsniveau er) het

oriëntatie

niveau waarop men werkzaam is (Kegan, 1994, p. 197). Evenmin

schuwing die van Kegans boek uitgaat, is dat er niet te simplistisch

en -begeleiding zeer de moeite waard zijn. De waar-

zijn er significante verschillen gevonden tussen mannen en vrou-

gedacht moet worden over hoe dergelijke

wen (Bar-Yam, 1991).

moeten worden, niet dat ze bij voorbaat niet haalbaar zouden zijn.

doelen nagestreefd

De ervaringen met de stadia van Piaget zijn desalniettemin

Voor de volledigheid ook enkele opmerkingen over het vijfde

niet

bewustzijnsniveau, dat Kegan 'dialectisch' noemt. Op dit niveau gaat

bemoedigend: men kan kinderen wel een beetje helpen een vol-

het vooral om het kunnen oplossen van paradoxen of het overbrug-

gend stadium te bereiken, maar de behaalde voorsprong is slechts

gen van tegenstellingen. En pas hier ziet de persoon goed hoe hij/zij

klein en/of tijdelijk. Kegan zelf zegt, dat een hoger bewustzijnsni-

verbonden is met anderen en deel uitmaakt van grotere gehelen.

veau niet onderwezen, noch geleerd kan worden, maar dat het

Volgens Kegan zijn mensen die op dit niveau functioneren, zeldzaam

zich moet ontwikkelen. Als men het toch probeert te onderwijzen,

en zijn zij nooit jonger dan 40 jaar. Het vierde niveau is volgens hem

dan zal men in het gunstige geval 'appels creëren zonder een

••
•
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appelboom te doen groeien' (p. 129): meta-

menig testconstructeur

cognitieve- studie en loopbaanvaardigheden

Helaas bevat het boek geen handleiding.

blij zou zijn: .86).

blijven dan 'trucjes' met een zeer beperkt

Eén van de vragen die Kegans boek

effect. In minder gunstige gevallen loopt men

oproept, is of hij de ontwikkeling van bewust-

het risico van frustratie en afhaken.

zijn in de voetsporen van Piaget niet te veel

Over hoe men de ontwikkeling

naar een

als 'iets cognitiefs' ziet. Men zou op basis van

hoger bewustzijnsniveau dan wèl kan bevor-

de theorie en research van Gardner (1985)

deren vind ik Kegan niet zo helder. Op gege-

kunnen veronderstellen dat zelfkennis voort-

ven moment beschrijft hij de aanpak van drie

komt uit een ('intrapersoonlijke')

probleemjongeren, "a criminal, a sick and an

die feitelijk los staat van andere (bijvoorbeeld

intelligentie

unemployable" (p. 45 e.v.). De problemen lig-

verbale en logisch-mathematische) intelligen-

gen hier overigens bij de overgang van het

ties. Het feit dat opleidings- en functieniveau

tweede naar het derde bewustzijnsniveau. De

volgens Kegan weinig

jeugdgevangenis

bewustzijnsniveau, lijkt deze stelling te beves-

en een gedragstherapie

relatie hebben met

werkten in dit voorbeeld niet, maar een pro-

tigen.

ject, waarbij gezamenlijk onder begeleiding

Kegans boek vind ik, mede dankzij de vele

een boot werd gebouwd werkte wel. Dit had

illustraties en anekdotes, prettig en makkelijk

'something more', maar wat is dit precies? De opmerkingen

die

leesbaar, maar tevens moeilijk

om geheel te doorgronden.

Ik

Kegan erover maakt gaan enigszins in de richting van de 'krachti-

beveel het van harte aan, vooral aan hen die zich willen bezinnen

ge leeromgeving' zoals onder meer beschreven door Meijers en

op enkele fundamentele,

zij het vooralsnog onopgeloste kwesties

Wijers. Kernbegrippen zijn uitdaging, samenwerking, begripvolle

rond de menselijke OI,twikkeling

met belangrijke consequenties

coaching en vertrekken vanuit het aanwezige, niet vanuit het

voor theorie, methode en praktijk.

lil

gewenste bewustzijnsniveau. Zelf denk ik dat de zelfkonfrontatiemethode (zie bijv.straathof,

Tom Luken

1997) een uitstekend middel is voor

bewustzijnsverhoging in Kegans zin.

Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog, zelfstandig
gevestigd te Amsterdam als onderzoeker; ontwikkelaar; trainer en

Interviewmethode

adviseur op het gebied van de loopbaanontwikkeling

Aantrekkelijk aan Kegans boek is dat hij boeiend schrijft en zijn
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