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Aan het eind van twee themanummers over competentieontwikkeling is het goed nog 
eens even terug en vooruit te kijken. Wat weten we over competentieontwikkeling, 
wat zijn belangrijke discussiepunten en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst? 
Naar mijn mening kunnen er twee verschillende gezichtspunten in het competentie 
denken worden onderscheiden: de behavioristisch / cognitivistische benadering en de 
sociaal-constructivistische.  
 
Soms komen deze gezichtspunten expliciet aan bod in de themanummers (bij Looise 
en bij Dewulf bijvoorbeeld), soms ook blijven deze impliciet. Competenties spelen 
een rol in het organisatiebeleid (kerncompetenties), in het HRM-beleid 
(employability, selectie, flexibilisering) en in het HRD-beleid (opleidingen, 
ontwikkeling, werkplek-leren (zie ook de checklist van Mulder). Op deze drie niveaus 
kunnen competenties belangrijke bijdragen leveren. Uitvoerig wordt in de 
themanummers ingegaan op de mogelijke voordelen van het competentie denken en 
op de wijze waarop dit geïmplementeerd kan worden. Enigszins teleurstellend is dat 
er weinig concreet houvast geboden wordt voor de afstemming tussen de niveaus. 
Hoe kunnen competenties de verbindende schakels vormen tussen het 
organisatieniveau, het groepsniveau en het individueel niveau? Verschillende auteurs 
wijzen op het belang van deze 'alignment' zonder dat ze echter aangeven hoe deze 
gerealiseerd kan worden. Bij het tot stand brengen van 'alignment' kan het 
onderscheid tussen het cognitivisme en het sociaal-constructivisme een rol vervullen. 
Ik ga hierna eerst nader op dit onderscheid in. 
 
Behaviorisme en cognitivisme 
 
Het behaviorisme legt de nadruk op het "black-box" model: we moeten afgaan op het 
waarneembaar gedrag van mensen, omdat we interne processen niet kunnen meten. 
De nadruk ligt op het waarneembare gedrag en op de vraag hoe variaties in de 
omgeving leiden tot veranderingen in het gedrag. Het cognitivisme is de reactie 
(binnen de psychologie) op het behaviorisme en legt de nadruk veel meer op wat aan 
het gedrag van mensen ten grondslag ligt: de interne processen en determinanten van 
gedrag. In dit kader komen ook competenties in beeld. Een echte behaviorist denkt 
niet in termen van competenties: het gaat hem om de observeerbare gedragingen 
alleen. Een cognitivist is minder geïnteresseerd in gedrag op zich, omdat het hem gaat 
om de verklaring van gedrag in termen van cognitieve processen en cognitieve 
structuren. Hij denkt wel in termen van competenties als verklaringen van 
regelmatigheden in gedrag en verschillen tussen mensen. Het cognitivisme komt 
tegenwoordig in twee varianten voor: het oorspronkelijk cognitivisme en het sociaal-
constructivisme. Het echte, oorspronkelijke cognitivisme heeft een aantal 
uitgangspunten gemeen met het behaviorisme, het sociaal-constructivisme neemt er 
wat verder afstand van (zie onder).  
Er is, mijns inziens, impliciet een meer cognitivistische en een meer sociaal-
constructivistische benadering van competenties in de twee themanummers te 
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onderscheiden. Deze twee verschillen in de omschrijving van competenties, de wijze 
waarop competenties kunnen worden gemeten, de wijze waarop deze tot stand komen, 
de wijze waarop ze een rol kunnen spelen in leren en opleiden en hoe ze in het human 
resource management een functie kunnen vervullen. Ik ga hier nader op in na een 
korte uitwerking van het sociaal-constructivisme. 
 
Het sociaal constructivisme 
 
Het sociaal constructivisme of ook wel sociaal constructionisme genoemd is een 
steeds belangrijker wordende stroming in de psychologie die ontstaan is in de sociale 
psychologie (zie Gergen, 1985; Rijsman, 1991; Simons, in druk b). De basisaanname 
van deze stroming in de sociale psychologie is dat mensen hun (sociale) werkelijkheid 
construeren door te interacteren met medemensen. Er is niet één waarheid, maar er 
zijn er vele naast elkaar. De subjectiviteit van menselijke waarneming en oordelen 
wordt tot uitgangspunt genomen. Niet dat er geen gemeenschappelijke 
betekenisconstructie mogelijk is, deze is echter niet vanzelfsprekend en slechts onder 
bepaalde condities realiseerbaar. Mensen gaan in de omgang met de werkelijkheid 
vooral af op de interpretatie ervan in en door de (sub)cultuur waar zij deel van uit 
maken. Belangrijke anderen bepalen in belangrijke mate hoe wij de werkelijkheid 
ervaren en hoe wij ons zelf zien. Mensen zijn hierbij steeds uit op het bewaken en 
verstevigen van hun identiteit. Belangrijke anderen zijn diegenen die bereid zijn die 
identiteit te helpen behouden en verstevigen. Een sociaal-constructivist redeneert in 
termen van betekenis-constructieprocessen die in interacties tussen mensen en 
gebonden aan culturen en subculturen tot stand komen.  
De tegenstelling tussen het cognitivisme in oorspronkelijke vorm en het cognitivisme 
in de vorm van het sociaal-constructivisme komt vooral naar voren in de volgende 
verschilpunten. Ten eerste is er verschil tussen het éénrichtingsdenken (top-down 
denken) en het interactiedenken. Dit verschil is  vooral uitgewerkt door Looise. Hij 
bespreekt het onderscheid tussen het top-down afleiden van kerncompetenties van de 
organisatie en het interactief omgaan met kerncompetenties (zie verderop). Naar mijn 
mening is het onderscheid tussen het éénrichtingsdenken en het interactiedenken ook 
van toepassing op de andere niveaus (HRD, HRM). Het tweede onderscheid betreft de 
omschrijving van competenties: gaat het om observeerbare eigenschappen van 
mensen of spelen interne cognities, motivaties en normen en waarden een belangrijke 
rol. Hoewel in het cognitivisme interne processen wel centraal staan (in tegenstelling 
tot het behaviorisme), is er weinig belangstelling voor meer subjectieve aspecten van 
competenties als motivatie en normen en waarden. Cognitivisten proberen met andere 
woorden de interne processen van buiten af te observeren of te achterhalen, terwijl 
sociaal-constructivisten de subjectiviteit van deze aspecten tot uitgangspunt nemen. 
Ten derde komt het verschil tot uiting in de wijze waarop wordt aangekeken tegen het 
meten van competenties. Hierna ga ik eerst in op het omschrijven en meten van 
competenties. Daarna worden de verschillen tussen het cognitivisme en het sociaal-
constructivisme voor de drie niveaus (strategie, HRM en HRD) nader uitgewerkt. 
 
Hoe kunnen competenties worden omschreven? 
 
In diverse bijdragen (Thijssen, Kessels, Looise, Mulder) worden de verschillende 
betekenissen van het begrip competentie uitvoerig beschreven. De ene auteur (met 
name Thijssen) benadrukt dat het voorkomen van verschillende betekenissen tot 
verwarring leidt en ernstige consequenties kan hebben, de andere (Kessels) vindt dat 
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het zo'n vaart niet loopt. Opmerkelijk is overigens dat er geen aandacht is voor het 
Duitse Kompetenz-begrip dat nog weer een andere betekenis heeft dan de wel 
genoemde Britse en Amerikaanse betekenissen (vergelijk Klarus, 1998; Onstenk, 
1997). Deze auteurs maken ook een onderscheid tussen 'competenties' en 
'kwalificaties' dat in de themanummers niet wordt gemaakt. Competenties zijn daarbij 
de eigenschappen (in brede zin) van mensen en kwalificaties zijn de eisen die de 
arbeidsmarkt aan bepaalde beroepen en functies stelt.  
 
Impliciete assumpties 
 
Het gaat mijns inziens vooral om de impliciete assumpties die men hanteert. De twee 
belangrijkste vragen hierbij zijn die van de (verschillen in) aanleerbaarheid (zie 
Thijssen) en de generaliseerbaarheid van competenties. Thijssen maakt op 
indringende wijze duidelijk dat aandacht voor de mate van aanleerbaarheid van 
competenties gewenst is. Helaas is er over aanleerbaarheid bijzonder weinig bekend, 
zodat we hier vooral op problemen stuiten bij de implementatie.  
De tweede vraag komt vooral voort uit het sociaal-constructivisme. Van daaruit 
twijfelt men er namelijk ernstig aan of gedrag wel generaliseerbaar is en of er wel 
transfer optreedt van de ene situatie naar de andere (zie Simons, 1990; in druk a). Als 
er geen of weinig generalisatie en transfer van gedrag over contexten plaats vindt, is 
het misschien zelfs weinig zinvol om over competenties te spreken. Het sociaal 
constructivisme gaat er van uit dat gedrag van mensen in hoge mate context-specifiek 
is. Kennis en vaardigheden zijn zodanig sterk verbonden met de context waarin ze 
geleerd zijn dat er slechts met heel veel moeite generalisatie en transfer verwacht mag 
worden Voor zover er overigens generalisatie en transfer optreedt, spelen 
metacognitive vaardigheden een belangrijke rol. In de "mildere" vormen van sociaal-
constructivisme is er wel plaats voor competentie denken, maar dan moet er wel 
voorzichtig worden omgegaan met aannames met betrekking tot generalisatie en 
transfer. Voor sociaal-constructivisten zijn competenties relatief context-gebonden en 
nauw verweven met motivationele en normatieve aspecten. Normen en waarden 
maken onlosmakelijk deel uit van competenties. 
 
Meetproblematiek 
 
In de themanummers is er ook enige aandacht voor de meetproblematiek. Er worden 
hier en daar vooral wat waarschuwende woorden geschreven (Thijssen). In de 
praktijkcases worden beoordelingssystemen gehanteerd waarbij één of meer 
beoordelaars lijstjes met competentiekenmerken afwerken of waar metingen worden 
verricht via gedragsobservaties in assessmentcentra. Soms wordt gekozen voor 
meervoudige beoordelingen (360 graden feedback). Toch kan er heel wat misgaan bij 
beoordelingen en observaties. Over betrouwbaarheid en validiteit van de gehanteerde 
beoordelings- en observatiesystemen is doorgaans weinig bekend. Ook de 
meervoudige beoordelingssystemen (Heine) zijn niet zonder gevaar. Vanuit een 
sociaal-constructivistische of handelingspsychologische visie (Klarus) wordt de 
nadruk gelegd op de subjectiviteit van beoordelingen en observaties. Ook wordt een 
grote rol toebedeeld aan de oordelen van de te beoordelen persoon zelf. 
Buitenstaanders kunnen iemands competenties niet beoordelen zonder de 
zelfbeoordelingen bij hun oordeel te betrekken. Het gaat er niet alleen om dat mensen 
bepaalde competenties kunnen laten zien, maar ook dat zij bewust kunnen plannen 
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wat zij gaan doen en kunnen uitleggen waarom zij doen zoals ze doen. Ook de diepte 
van de reflectie na afloop van gedrag maakt deel uit van de competentie. 
 
Kerncompetenties op organisatieniveau 
 
In verschillende bijdragen wordt het kerncompetentie denken helder uiteengezet 
(Looise; den Hertog & Huizenga; Mulder in de beschrijving van het proefschrift van 
Seibert). Looise betoogt dat voor het kerncompetentie denken op organisatieniveau 
het impliciete behaviorisme te veel zorgt voor éénrichtingsdenken vanuit het 
strategisch management. Van kerncompetenties op organisatieniveau worden top-
down individuele en groepscompetenties afgeleid. Hij pleit voor de resource based 
benadering die uitgaat van een wisselwerking tussen de kerncompetenties en de 
interne resources. Zijn suggesties om te kijken naar 'strategisch management van 
onderop' en de bijdragen van taakgroepen aan vernieuwing, zijn voorbeelden van wat 
ik zou willen noemen een sociaal-constructivistische visie op organisatieleren. 
Centraal hierin moeten mijns inziens de begrippen 'alignment' (zie Labovitz en 
Rosansky, 1997) en commitment (zie Maslach en Leiter, 1998) staan. 'Alignment' en 
commitment veronderstellen mijns inziens een interactieve benadering. Bij een top 
down benadering zijn ze moeilijk te realiseren. 
De opmerkingen van Looise kunnen we ook zo interpreteren dat de interactie 
benadering enerzijds van toepassing zou moeten zijn tussen de verschillende niveaus 
van het kerncompetentie denken. Er zou 'alignment' moeten zijn van de 
kerncompetenties op het organisatieniveau met a) de hieruit af te leiden competenties 
van individuen en groepen op HRM-niveau en b) met het opsporen van 
opleidingsnoodzaak en leerbehoeften op HRD-niveau. Anderzijds is het onderscheid 
tussen het éénrichtingsdenken en het interactie-denken ook te situeren op het 
organisatieniveau zelf. Dan gaat het over de vraag hoe een organisatie 
kerncompetenties kan opsporen en bepalen. Gebeurt dit zonder interactie met de 
omgeving (cognitivisme) of worden hierbij bijvoorbeeld klanten en andere 
"stakeholders" ingeschakeld (sociaal-constructivisme)? Gaat het om het opsporen van 
kerncompetenties of om het sociaal construeren van een visie op kerncompetenties? 
Hoe wordt de interactie van de organisatie met de omgeving in de analyse betrokken? 
Welke rol spelen oordelen van betrokkenen en buitenstaanders in het proces van het 
opsporen en bepalen van kerncompetenties? 
 
Competenties op HRM niveau 
 
Ook op het niveau van HRM kunnen we mijns inziens de twee visies impliciet 
terugvinden. Vanuit de ene meer cognitivistische visie worden employability en 
flexibiliteit rechtstreeks afgeleid uit de kerncompetenties en van boven af opgelegd 
aan of gevraagd van werknemers. Er wordt veel nadruk gelegd op het meten en 
beoordelen van competenties en het relateren aan de performances. Vanuit een 
sociaal-constructivistische benadering is er echter meer aandacht voor vragen als: 
Wordt er ook gekeken naar de competenties die werkenden in het werk hebben 
ontwikkeld? Worden het werk en de werkcondities aangepast aan de beschikbare 
competenties? Wordt er een werkomgeving gecreëerd waarin mensen zich kunnen 
ontwikkelen en ontplooien? Wordt self-assessment serieus genomen? Wordt er 
rekening gehouden met het perspectief dat mensen zelf hebben op hun competenties 
en hun competentieontwikkeling (vergelijk Klarus, 1998)? Hoe ontwikkelen 
individuele en teamcompetenties zich in functie van de aard van de werkomgeving 
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(taakvariatie, taakbreedte, e.d.) Welke typen competenties komen wel en welke niet 
spontaan tot stand? 
 
Competenties op HRD niveau 
 
In het eerste themanummer was er vrijwel geen aandacht voor HRD. Het ging veel 
meer over organisatieleren en HRM. Gelukkig is er in het tweede themanummer meer 
aandacht voor HRD (althans voor opleidingen en leren op de werkplek). Mulder geeft 
een goed overzicht van verschillende manieren om competentie gericht op te leiden. 
Hierin lijkt het cognitivisme te overheersen. Doelstellingen van 
opleidingsprogramma's worden afgeleid uit organisatiedoelstellingen en gebaseerd op 
"gaps" tussen aanwezige en benodigde competenties. Uit leerdoelstellingen vloeien 
opleidingsprogramma's voort. Uitkomsten van opleidingen moeten meetbaar zijn en te 
relateren aan de performance. De 'training for impact' benadering domineert het 
denken. In de bijdrage van Dewulf komt een meer sociaal-constructivistische visie 
(hij noemt dit de sociaal leren) naar voren in een pleidooi voor een goede keuze 
tussen opleidingen en andere leervormen (coaching, zelfstudie e.d.). Zijn voorstellen 
gaan mij echter nog niet ver genoeg. Het gaat niet alleen om de vraag of er in 
opleidingen of erbuiten wordt geleerd, maar ook om de vraag hoe de aansturing van 
het leren plaats vindt (top-down of bottom-up). Ik pleit voor een sociaal-
constructivistische aanpak van HRD, zowel binnen opleidingen alsook op de 
werkplek. Overigens vind ik het jammer dat Dewulf de twee verschillende vormen 
van leren verbindt met de plaats waar het leren gebeurt (on the job of off the job). 
Naar mijn mening (zie ook Simons, 1995) is het niet de plaats waar het om gaat maar 
de wijze van aansturing van het leren (die soms inderdaad aan de plek gebonden is, 
maar niet noodzakelijkerwijs).  
Voor de leerpsychologie zijn de boven beschreven sociaal-psychologische 
uitgangspunten te vertalen naar leer- en opleidingssituaties. Ook hier spelen dus 
subjectieve oordelen en identiteitsontwikkeling belangrijke rollen. Het begrip 
krachtige leeromgeving is een uitwerking geworden van een constructivistisch ideaal 
voor leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen waarin lerenden uitgedaagd worden 
om samen met elkaar actief te leren, met een duidelijk zicht op de functionaliteit van 
het leren en het geleerde (toepassingsperspectief), waarin het leren wordt gesitueerd in 
een concrete context en waarin de authenticiteit van die context zo hoog mogelijk is. 
Hierdoor kunnen lerenden vooral vanuit intrinsieke motivatie leren en worden zij 
geacht zoveel mogelijk zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. De opleider 
is hierbij meer coach en begeleider dan overdrager van informatie. De 
basisuitgangspunten van het leerpsychologisch sociaal constructivisme zijn: 
• De lerende leert het beste wanneer er een actieve rol is voor de lerende zelf. Deze 

activiteit komt tot uiting in het aansluiten bij (verschillen in) voorkennis en 
belangstelling, het bewaken en toetsen van de voortgang door de lerende zelf en 
het centraal stellen van het construeren van betekenis en het leren in de context 
van een concrete werkelijkheid (situated cognition). 

• De subjectieve interpretatie van de (leer)situatie zal het gedrag bepalen en dit 
betekent dat subjectieve en persoonlijke ervaringen ruim baan moeten krijgen. 

• Er  is geen objectieve waarheid met betrekking tot de leerstof, de visie op het vak, 
de opvatting over leren e.d.. In plaats daarvan worden lerenden in de gelegenheid 
gesteld hun eigen perspectieven geleidelijk aan te ontwikkelen. Centraal hierbij 
staat het principe van knowledge building in plaats van knowledge reproduction. 
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• Er is niet een alles of niets onderscheid tussen begrijpen en niet begrijpen: begrip 
komt geleidelijk aan tot stand. 

• Het leren verloopt het beste wanneer lerenden in dialoog met elkaar samen werken 
aan betekenisconstructie, die geleidelijk aan steeds meer in overeenstemming met 
de opvattingen in de dominante cultuur zal worden. 

• Nieuwe vormen van toetsing (“authentic testing”) zijn nodig om krachtige 
leeromgevingen te laten functioneren: lerenden moeten worden afgerekend op die 
kennis en vaardigheden die passen bij de gewenste leerprocessen. 

• Leren is hierbij het verkrijgen van nieuwe perspectieven door te interacteren met 
anderen (met inbegrip van de opleider) en in de werkelijkheid. 

 
In een sociaal-constructivistische visie op leren is er veel meer ruimte voor de 
wisselwerking tussen het organisatiebelang en de interne resources en wensen van 
werkenden, voor de eigen leerdoelstellingen van deelnemers aan opleidingen en voor 
vormen van zelf-gestuurd leren in en buiten opleidingen om. Leren wordt daarin 
gezien als een sociaal proces waarin het netwerken met anderen heel belangrijk is. Bij 
het ontwerpen van opleidingen wordt niet alleen vanuit de opleidingsdoelstellingen 
naar het programma geredeneerd maar ook vanuit de deelnemers. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat leervormen als discovery learning (zie ook het interview in het eerste 
themanummer), probleemgestuurd leren, action learning (Revans, 1982), case-based 
learning, leerprojecten, e.d. veel centraler komen te staan. Zo krijgen lerenden de kans 
hun eigen perspectieven te construeren en uit te wisselen, met als gevolg meer 
commitment en 'alignment' van onderop. Bevordering van leervermogen (binnen en 
buiten opleidingen) van deelnemers komt centraal te staan. Het gaat niet om 
opleidingsbeleid maar om leerbeleid. Naar mijn mening moet er hierbij verder een 
goed evenwicht worden gevonden tussen opleidingen, action learning en 
ervaringsleren (zie Simons, in druk b). Bij action learning gaat het om bewust 
gestuurde vormen van leren in en rondom werksituaties (met expliciete 
leerdoelstellingen, een bewuste leerstrategie en een vorm van (zelf)toetsing). Bij 
ervaringsleren staat het werken veel meer centraal. Dan is leren een mogelijk (maar 
niet noodzakelijk) bijeffect van werken. Dat wil echter niet zeggen dat het 
ervaringsleren niet georganiseerd kan worden. Dit gebeurt echter niet via het 
formuleren of afspreken van leerdoelstellingen of leerstrategieën, maar via het 
inrichten van werkomgevingen met variatie, uitdaging, vernieuwingsnoodzaak, tijd 
voor reflectie, veel mogelijkheden voor samenwerking en netwerken, openheid voor 
feedback, en dergelijke. Ook staat in sociaal-constructivistische leer- en 
werkomgevingen de (spontane en gestimuleerde) ontwikkeling van competenties 
centraal. Uitgangspunt vormt niet het tot ontwikkeling brengen van competenties 
maar kansen geven aan de groei van competenties vanuit het omgevings- en 
werkklimaat vormt het uitgangspunt. 
 
Vooruitkijken 
 
Vanuit de onderscheiden theoretische gezichtspunten zijn verschillende toepassingen 
van competentie denken mogelijk. Naar mijn mening vormt alignment tussen de 
verschillende niveaus (strategie, HRM, HRD) het kernprobleem. Naar mijn mening 
biedt de sociaal-constructivistische visie hiervoor meer handvatten dan de 
cognitivistische vanwege de interactie-benadering op de drie niveaus en tussen de 
niveaus. Ook leidt de sociaal-constructivistische benadering mijns inziens eerder tot 
betrokkenheid dan de cognitivsitische. Daarom, is de komende tijd meer aandacht 
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nodig voor een meer sociaal-constructivistische benadering van 
competentieontwikkeling. In het voorgaande zijn daar kort wat suggesties voor 
gedaan. Enkele thema's die hierbij een rol zouden kunnen spelen zijn: 
• De wisselwerking tussen organisatiestrategie (kerncompetenties op 

organisatieniveau) en de interne resources van individuen en groepen.  
• De interactie van een organisatie met de omgeving bij het tot ontdekken van 

kerncompetenties. 
• Betrokkenheidsmanagement (zie Looise) en 'alignment'. 
• De bijdragen die individuen en groepen kunnen leveren aan het formuleren 

van kerncompetenties en organisatiestrategieën. 
• Het omschrijven van flexibiliteit en employability in termen van bestaande 

competenties van medewerkers en door medewerkers zelf. 
• Het ontwikkelen van competenties als gevolg van bestaande en (door anderen 

en door mensen zelf) geconstrueerde werkomgevingsvariaties. 
• Het meten van competenties onder inschakeling van self-assessment en 

aandacht voor metacognief bewustzijn. 
• Bevordering van leervermogen. 
• Action learning en ervaringsleren als methoden om competenties te 

ontwikkelen. 
• Vormen van zelfsturing binnen opleidingen en opleidingsontwikkeling. 
• Spontane competentie-ontwikkelingsprocessen. 
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Samenvatting 
 
In de epiloog wordt teruggekeken naar de twee themanummers vanuit een aantal 
vragen, zoals wat zijn competenties, welke typen competenties zijn er, hoe kunnen 
competenties worden geleerd, e.d. Er wordt een pleidooi gehouden voor een meer 
sociaal-constructivistische visie op competentieontwikkeling, op organisatieniveau, 
op het gebied van HRM en dat van HRD. Hierbij moet worden afgestapt van het 
éénrichtingsdenken. Dit betekent op organisatieniveau meer aandacht voor de 
wisselwerking tussen strategiemanagement en de interne resources van 
organisatieleden en voor strategievorming en vernieuwing van onderop. Op HRM-
gebied betekent dit meer aandacht voor employability en flexibiliteit vanuit bestaande 
mogelijkheden van mensen, self-assessment, metacognitief bewustzijn en 
betrokkenheidsmanagement. Voor HRD betekent het sociaal-constructivisme vooral 
meer ruimte voor zelfsturing van het leren, meer nadruk op actionlearning en 
ervaringsleren, op leerprojecten, op spontane ontwikkelingsprocessen en op 
leernetwerken.  
 
Curriculum vitae 
 
Prof. dr. P. Robert-Jan Simons (1949) is als gewoon hoogleraar interdisciplinaire 
onderwijskunde, in het bijzonder de onderwijs- en opleidingspsychologie, verbonden 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is wetenschappelijk directeur van het 
Nijmeegs Universitair Onderzoeksinstituut Voor Opvoeding en Onderwijs (NUOVO) 
en coördinator van de post-doctorale opleiding Management van Leren en 
Ontwikkeling, een door het TIAS (Tilburgs Instituut voor Academische Studies) 
verzorgde leergang voor (HRM-) managers en opleiders.  
 
Streamers 
 
Er is te veel éénrichtingsdenken vanuit het strategisch management denken naar de 
andere organisatieniveaus: HRM en HRD. 
 
Het kernprobleem is de alignment van het kerncompetentie denken op 
organisatieniveau en de toepassingen van competenties op HRM- en HRD-niveau. 
 
Commitment en alignment worden moeilijk gerealiseerd in een top-down benadering. 
 
Op elk van de drie niveaus (kerncompetenties, HRM en HRD) is meer aandacht nodig 



 9

voor wisselwerking en interactie 
 
De komende tijd is meer aandacht nodig voor een meer sociaal-constructivistische 
benadering van competentieontwikkeling. 
 


	De subjectieve interpretatie van de (leer)situatie zal het g

