
Nieuwe perspectieven
op het zelfconcept

December 1987 verscheen , na maar liefst 34 jaar
gangen regelmatig uitgegeven te zijn, het allerlaatste
nummer van het tijdschrift Beroepskeuze. Sindsdien
bestaat er geen eigen medium meer voor beroepskeuze
begeleiders om ideeën, gegevens en bevindingen uit
te wisselen. Zeker in onze tijd, waarin zo veel
gebeurt , ook in en rond ons vak, is dit wel een gemis.
Het VBA blad leek de laatste tijd wel eens een poging
te doen om de functie van Beroepskeuze enigszins
over te nemen. Er verschenen althans in 1988, 1989
en de eerste helft van 1990 regelmatig, naast wat
men verenigingsberichten zou kunnen noemen, ook
meer artikelen die op de inhoud van het werk betrekking
hebben. Aan deze ontwikkeling, die het laatste half
jaar door het uitblijven van het VBA-blad wat lijkt te
stagneren, wil ik graag een bijdrage leveren, c.q. van
deze ontwikkeling wil ik graag gebruik maken, door
iets te vertellen over enkele recente ontwikkelingen in
de psychologie van het zelfconcept.

Waarom schrijven over dit de laatste tijd zo weinig
populaire onderwerp?
Eén reden is dat de zelfconceptpsychologie niet stil
staat. In augustus jl. werd bijvoorbeeld in Amsterdam
het "1990 Principles Congress" georganiseerd ter
gelegenheid van het feit dat William James honderd
jaar geleden zijn "Principies of Psychology" publiceerde.
Het zelfconcept was een van de hoofdonderwerpen.
Ik ben er geen andere beroepskeuzebegeleiders
tegengekomen: daarom lijkt een korte weergave van
enkele van de "rode draden" in het VBA-blad me nuttig.

Er is echter nog een tweede reden. Om deze te
illustreren zal ik.zoals bij wel meer stukken over studie
lberoepskeuze het geval is, uitgaan van de bekende
"driepoot".
Voor goed kiezen is van belang :
1. informatie over de persoon , c.q. zelfkennis: de

capaciteiten , interessen, behoeftes etc.;
2. informatie over de mogelijkheden : de voor- en

nadelen, eisen, vooruitzichten etc. van opleidingen
en soorten werk ;

3. beide bovengenoemde soorten informatie in ver
band met elkaar brengen en verwerken tot een
beslissing.

De derde genoemde "poot" krijgt consequent (te) wei
nig aandacht.
Bij de eerste twee "poten" daarentegen kan gespro
ken worden van een slingerbeweg ing. De jaren

zeventig waren de hoogtijdagen van de "counse lings
" of "B-methode": de aandacht ging hierbij vooral uit
naar "zelfconceptverheldering" . De jaren tacht ig laten
een kentering zien. Enkele voorbeelden: Vanaf onge
veer 1980 krijgen de beroepskeuzebureaus subsidie
voor beroepenvoorlichtingsactiviteiten op scholen.
Het opzetten van informatheken wordt eerst bevor
derd en is sinds 1987 bij de beroepskeuzebureaus
verplicht. Cliënten kunnen hiervan kosteloos gebruik
maken in tegenste lling tot de andere diensten van de
beroepskeuzebureaus. Vanaf het eind van de jaren
tachtig worden grote voorlich tingscampag nes georga
niseerd ("Kies Exact" e.d.). Vanaf het eind van de
jaren tachtig wordt eveneens veel , overigens zeer
nuttig, geïnvesteerd in de ontwikkeling van het infor
matiesysteem "I see!" : een team van ongeveer 30
mensen werkt hier aan, terwijl bovendien miljoenen
worden besteed aan hardware. Het belangrijkste doel
van het onlangs tot stand gekomen Landelijk Dienst
verlenend Centrum lijkt informat ievoorzien ing te zijn.

Bij dit alles steekt de geringe omvang van de in
spanningen rond het onderwerp zelfconc ept schril af.
Er wordt bij mijn weten vrijwel niets gedaan om de
nieuwe inzichten, die de laatste tijd over het zelfconcept
zijn ontstaan, te verwerken in de theorie en praktijk
van de beroepskeuzebegeleiding. Ik wil er nadrukkelijk
niet voor pleiten dat de slinger weer de andere kant
op zou moeten slaan. Ook een evenwicht hoeft niet
nagestreefd te worden.
Per slot van rekening gaat het om niet goed vergelijk
bare probleemgebieden. Wel lijkt meer aandacht voor
de zelfconceptpoot me belangrijk. Hieronder volgen
twee illustraties van dit mogel ijke belang.
Volgens recent onderzoek van het lICOR krijgt onge
veer de helft van de nieuwe studenten aan het HBO
in de loop van het eerste jaar al spijt. Studie staken
was slechts voor een derde omdat de studie te zwaar
gevonden werd (Van Dijck-Lovinck, 1990). Mijn hypo
these is dat veel eerstejaars studenten (en niet alleen
zij!) niet weten wat ze willen. Men wordt dikwijls emstig
gehinderd door wensen en behoeften die met elkaar
in strijd zijn. Dit is voor een groot deel een
zelfconceptprobleem.
Het tweede voorbee ld: uit onderzoe k dat recentelijk is
uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Beroeps
keuzevoorl ichting "blijkt dat emancipatie in de praktijk
van de beroepskeuzebegeleiding wordt vertaald naar
horizonverruim ing, oftewel : het wijzen op meer (niet
traditionele) keuzemogelijkheden voor meisjes en
jongens" (Hentenaar en Kinkel, 1990, p.18). Ander
zijds wordt geconsta teerd dat de inspanningen zeker
enig effect hebben, maar dat dit effect gering is
("ik ben al blij als er één roldoorbrekend kiest" , p. 61).
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Wordt het dan niet tijd om ook eens de andere "poot"
van de keuzebegeleiding bij de inspanningen te
betrekken? De ''zelfconceptpoot'' biedt hiertoe aan
knopingspunten (Luken,1990).

Laat ik het vervolg van mijn verhaal ophangen aan
een samenvatting van een van de voordrachten tij
dens het eerder genoemde congres. Het was van de
Britse filosoof Graham Dawes en had als titel "The
Tyrannyof Reality".
Dawes maakt onderscheid tussen drie opvattingen
over de realiteit:

1. Absolute relalltelt. Deze opvatting gaat er vanuit
dat er een absolute, objectieve realiteit bestaat, d.w.z.
dat er één werkelijkheid is, die onafhankelijk is van
eventuele waarnemers . De "grond" onder die realiteit
ligt in de natuur, in het zuivere gebruik van de rede of
in Gods woord (al naar gelang men meer op natuur
wetenschap, filosofie of op religie is gericht), maar in
ieder geval buiten de subjectieve waarnemer. Onder
meer door goed je zintuigen en de pure logica te
gebruiken, door middel van (natuur)wetenschappelijk
onderzoek of door studie van de heilige schrift kan
men die realiteit ontdekken of althans er steeds dichter
bij komen. Absolute realiteit is "tiranniek" in die zin
dat waar-onwaar en goed-slecht ergens buiten jezelf
al vast ligt. Bovendien is het voor wie in een absolute
realiteit gelooft, moeilijk of zelfs onmogelijk om jezelf
of de wereld te veranderen.

2. Relatieve realiteit. Sinds Nietzsche betoogde dat
de wereld ieders schepping is en dat er geen feiten
doch slechts interpretaties bestaan, sinds Einstein de
relativiteitstheorie opstelde, sinds antropologen ont
dekten hoe verschillend (en toch niet "fout") andere
culturen zijn, sinds perceptiepsychologen lieten zien
hoe onze zintuigen ons kunnen bedriegen en sinds
men ontdekte hoe taal de waarneming beïnvloedt , is
er sprake van "relatieve realiteit". Volgens deze
opvatting is de werkelijkheid gegrond in de persoon
zelf. Deze opvatting werd vooral vanaf het eind van
de zestiger jaren wijdverspreid onder invloed van de
ervaringen die mensen hadden met de realiteit onder
invloed van drugs: een pilletje was genoeg om de
realiteit op een heel andere manier te ervaren, c.q.
een heel andere realiteit binnen te treden. Vergeleken
met de tirannieke absolute realiteit was de relatieve
wel een verademing: verandering is makkelijker voor
wie de werkelijkheid iets relatiefs is. Ideaal was/is het
echter niet: het leidt ondermeer tot autoriteits- en
morele crises. Bovendien kan het contact moeilijk zijn
tussen mensen die elk in hun eigen realiteit leven.
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3. Grondloze realiteit. Volgens deze opvatting, die
vooral de laatste tijd begint op te komen, is de realiteit
niet gegrond: noch buiten de persoon in de wereld,
noch binnen de persoon als waarnemer. De realiteit
wordt in een doorlopend sociaal proces door de waar
nemers gezamenlijk geconstrueerd.

Hoewel Dawes' betoog hier wel erg kort is samen
gevat, is hopelijk de parallel met de beroepskeuze
psychologie zichtbaar.
Eerst was er de A-methode, die gebaseerd was op
een absolute realiteitsopvatting . De beroepskeuze
deskundige achterhaalde hierbij, onder meer d.m.v.
psychologische tests, hoe de cliënt werkelijk was. De
cliënt verwachtte ook niet anders. Men ging er vanuit
dat iemand één bepaalde aard of persoonlijkheid, één
bepaald karakter had en dat men dit door goede
wetenschappelijke instrumenten zou kunnen achter
halen of in ieder geval goed zou kunnen benaderen.
De test en de deskundige zouden vertellen welke
eigenschappen men heeft (zelfs als men die eigen
schappen zelf nog niet kende) en de adviseur adviseert
op grond hiervan een geschikt of liever nog het
geschikte beroep.

Vervolgens kwam de B-methode, die vooral uitgaat
van wat de cliënt over zichzelf denkt, zijn relatieve
realiteit dus. Ook als men in de B-methode tests
gebruikt, dan nog staat men de cliënt de ruimte toe
om de testuitslag zelf te interpreteren en zelf uit te
maken wat hij er mee doet.
De B-methode was in veel opzichten een verbetering
t.o.v. de A-methode. Mogelijk het belangrijkste voor
deel is de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid
van de cliënt voor zijn keuze: deze tijd laat een grote
behoefte zien aan mensen die zelf verantwoordel ijk
kunnen zijn.
Helaas werkt de B-methode echter niet altijd even
goed. Bijvoorbeeld bij mensen die nog in een absolute
realiteit over zichzelf geloven, d.W.Z. die geloven dat
ze een objectief vast te stellen aard hebben, dat iets
van buitenaf (tests, experts, wijze mensen) je kan
vertellen hoe je nu echt bent.
Vaak zijn het mensen die erg in of-of termen denken:
ben ik nou wel of ben ik nou niet een goed mens?
Ben ik nou wel of niet extravert? Heb ik het goed of
heb ik het tout/slecht gedaan? (Het is trouwens niet
verwonderlijk dat het idee van een absolute realiteit
zo hardnekkig is. Per slot van rekening geloven mensen
al tientallen eeuwen in een absolute realiteit. In ver
houding is het idee van een relatieve realiteit nog erg
jong, om nog maar niet te spreken van een grandioze
realiteit.)
Er zijn overigens wel meer voorbeelden waar de



B-methode niet werkt, bijv. bij mensen die een zeer
"onrealistisch" beeld van zichzelf hebben (d.w.z. dat
het beeld dat zij van zichzelf hebben in positieve of
negatieve zin sterk afwijkt van het beeld dat andere
mensen van de persoon hebben). Of bij veel alloch
tonen, bij wie het zelfconcept heel anders in elkaar zit
dan bij autochtonen (men voelt zich vaak veel meer
met de familie verbonden, veel minder de bepaler van
zijn eigen leven - hierop kom ik straks terug).

In de huidige tijd beseffen veel beroepskeuzebe
geleiders dat noch een pure A-methode, noch een
pure B-methode goed werkt. Velen proberen op eigen
houtje de goede kanten van beide methoden te
combineren. Er zijn ook wel goede, meer gestructu
reerde pogingen om tot vernieuwing te komen, bijv.
van de kant van de vakgroep voorlichtingskunde van
de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Voorlopig kan men echter nog niet spreken van een
"C-methode".
Hoe zo'n C-methode eruit zal gaan zien, daarover
durf ik nog niet veel te zeggen; om deze vorm te
geven zijn meer investeringen (ontwikkelingskosten)
nodig. Wel lijkt het me waarschijnlijk dat "Ieren" (inter
preteren, onderhandelen, kiezen) er een grote rol in
zal spelen. Ook lijkt me zeker, dat de studie/beroeps
keuzebegeleiding meer rekening zal moeten gaan
houden met de ontwikkelingen op het gebied van de
zelfconceptpsychologie . Immers ook tegenwoordig
nog wordt steeds opnieuw het belang van het zelf
concept als determinant van gedrag en keuzes
onderstreept.

Wat zijn zoal de (relatief) nieuwe
Inzichten rond het zelfconcept?

1. Het zelfconcept Is stabiel èn veranderlijk.

Wanneer het zelfconcept wordt opgevat als "een ver
zameling meer stabiele opinies over de eigen persoon."
of als "een mentale structuur die bestaat uit een
expliciet complex van ideeën over de eigen persoon"
(Spijkerman, 1989) doet men mijns inziens niet vol
doende recht aan het complexe en paradoxale karakter
van het zelfconcept. Als iemand denkt "ik ben matig
intelligent, zeer extravert, redelijk altruïstisch en abso
luut niet creatief", dan is zijn zelfconcept wel helder,
maar in het (beroeps)leven van die persoon waar
schijnlijk een handicap.
In werkelijkheid is het zelfconcept van de ene kant
zeer stabiel, maar van de andere kant uiterst ver
anderlijk. Iemand is bijvoorbeeld op een bepaald
moment vol zelfvertrouwen (vol positieve gedachten

over zichzelf) en functioneert dan heel goed, terwijl
even later, schijnbaar zonder oorzaak, krampachtig
heid de plaats heeft ingenomen van het zelfvertrouwen
(allerlei negatieve gedachten over zichzelf domineren)
en het optreden dom en onhandig is geworden. Bijv.
Salovey en Rodin (1985) laten zien dat emoties en
stemming zelfconcept en zelfevaluatie (en daarmee
keuze en gedrag) beïnvloeden. Tegelijkertijd kan er
echter sprake zijn van grote stabiliteit, bijv. in die zin
dat de persoon uit ons voorbeeld zichzelf altijd afzet
t.o.v. anderen, zich altijd afvraagt of ie '1 nou beter of
slechter doet. Er kan sprake zijn van patronen die
zich steeds maar weer herhalen.
Dit paradoxale karakter van het zelfconcept kan
enigszins verklaard worden door middel van een
model dat, naar analogie met de computer, uitgaat
van een zeer groot achtergrondgeheugen , dat slechts
weinig en dan nog langzaam verandert . In dit achter
grondgeheugen zijn allerlei verschillende zeltconcepten
opgeslagen, die nauw samenhangen met de ver
schillende rollen in de verschillende sociale orTY;;Jevingen
die men speelt, gespeeld heeft of had willen spelen.
Daarnaast is er, als het topje van een ijsberg, een
klein werkgeheugen, waarin het zelfconcept van het
moment "geladen" is. Door een zeer kleine gebeurte
nis (een opmerking, een foutje , een mazzeltje, een
ontmoeting, zelfs door een enkele gedachte) kan het
"werkende zelf" door een ander "werkend zelf" ver
vangen worden. In mijn artikel "Zeltconceptverhelde
ring" in het Handboek Studie- en Beroepskeuzebege
leiding (Luken, 1990) wordt meer over dit onderwerp
gezegd.

2. De Inhoud van het zelfconcept wordt voor een
groot deel door de sociale omgeving bepaald.

De grondloze realiteit van Dawes is wellicht nergens
zo duidelijk van toepassing als op het zelfconcept.
Het zelfconcept wordt geconstrueerd in een ge
zamenlijk proces van persoon en sociale omgeving.
Mensen zijn i.h.a. zeer gevoelig voor de beoordelingen
van de mensen om hen heen. Anderzijds heeft de
persoon via zijn presentatie en gedrag natuurlijk
invloed op de wijze waarop anderen hem beoordelen.
Men denke ook aan de uitspraak van Van Maanen
(1979, p. 96): "...we are free ... to become whatever
we can convince others we have become."

3. De vorm van het zelfconcept Is cultureel bepaald.

De Westerse zelfconceptpsychologie gaat uit van een
zelf dat uniek is, dat duidelijk is afgebakend van de
buitenwereld en dat bovendien over een duidelijke
eigen kracht beschikt. In vrijwel alle andere culturen
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is dat heel anders. Wat betreft de eigen kracht: velen
geloven bijvoorbeeld dat men een speelbal is van het
lot of van een of meer goden. Wat betreft de afge
bakendheid: de grenzen tussen het zelf en de (sociale)
omgeving zijn in de meeste andere culturen veel minder
scherp. Frappante voorbeelden van dit laatste vindt
men in Afrika, waar de moeder mede medicijnen slikt,
als de baby ziek is en waar de vader meeperst , als de
moeder bevalt. Zo zeer voelt men zich één (Len Hold
stock, 1990). Beroepskeuzebegeleiding bij alloch
tonen in Nederland, die uitgaat van het Westerse
beeld van het zelfconcept, stuit op problemen . Men
denke bijvoorbeeld aan het feit dat veel allochtonen
zich zo sterk deel voelen uitmaken van gezin en familie,
dat men het vanzelfsprekend vindt, dat die mede de
toekomst van het individu bepalen.

4. Het zelfconcept heeft een narratief karakter.

Steeds meer auteurs benadrukken het "narratieve"
("narrare" = vertellen) karakter van de persoonlijk
heid, c.q. het zelfconcept. Het Journalof Personality
wijdde hieraan - en aan de op dit narratieve karakter
afgestemde "psychobiografische" methodes - twee
jaar geleden een speciaal themanummer (McAdams
en Ochberg, 1988).
Hermans (de maker van de Prestatie Motivatie Test
en de Zelf Konfrontatie Methode) ziet het zelf nu als
een "polyfone novelle" . Hiermee bedoelt hij dat het
individu in veelvoudige werelden leeft, waarbij in elke
wereld een auteur (het "ik") , relatief onafhankelijk van
wat er in de andere werelden gebeurt, bezig is verhalen
te verzinnen voor een acteur of hoofdrolspeler
(het "mij") .
Ook Munnichs (1990) ziet de psychobiografiek of bio
grafische psychologie als een nieuwe tak binnen de
psychologie. Hij constateert dat de ouder wordende
mens het nodig heeft zijn levensverhaal te vertellen.
"Het ordeningsproces dat hun autobiografie is, is een
speurtocht naar hun eigen identiteit, die zich uiteindelijk
gaat vertonen na de betekenissen van die gebeurte
nissen uit het leven ontward te hebben, die zijzelf

. belangrijk hebben gevonden".
Met mensen is het net zoiets als met een boek, een

film of een jaar. Een aantal adjectieven als beschrijving
van eigenschappen voldoet niet als beschrijv ing. Men
kan bijvoorbeeld het jaar 1989 beschrijven als "hoop
gevend, veelbewogen, verrassend". Om het jaar echter
goed te beschrijven is meer nodig. Men zal dan een
verhaal moeten vertellen.

Een "C-methode" zal onder (veel) meer recht moeten
doen aan de grote complexiteit van het zelfconcept.
Het in kaart brengen van het grote achtergrondge-
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heugen, waaruit, afhankelijk van het moment en de
omstandigheden, het werkende zelf zich manifesteert,
zal aandacht vragen. Bovendien zal de methode recht
moeten doen aan de mens als auteur en verteller van
verhalen in een sociale omgeving. Wat werkel ijk waar
is, hangt af van welk verhaal wordt geloofd .

Amsterdam , februar i 1991.

T. Luken.
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