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1. Een procesbenadering die ingaat op individuele mechanismen van studiekeuze is 
essentieel om de problematiek van studiekeuze en studievoortgang te kunnen begrij-
pen. 

2. Identiteitsontwikkeling bij adolescenten is van belang voor studiesucces als het gaat 
om het vasthouden van de motivatie en het kunnen reflecteren op de gemaakte keuze. 

3. In de rapportages van het studiekeuzeproces en de studievoortgang van adolescen-
ten zie ik het belang terug van het ABC van de psychologische basisbehoeften: auto-
nomy, belonging en competence. 

4. Ervaringsgerichte oriëntatie op een toekomstige studie kan bijdragen aan diepte-
exploratie en weloverwogen commitments. 

5. Belangrijke anderen uit de omgeving van jongeren spelen een rol van betekenis bij 
het studiekeuzeproces omdat ze voorzien in een fundamentele basisbehoefte zoals 
gedefinieerd binnen de Zelf Determinatie-Theorie. 

6. Wanneer het toekomstige beroep de belangrijkste reden vormt bij een studiekeuze 
– met name als het beeld van dat beroep versimpeld is of niet realistisch – is het waar-
schijnlijk dat dit leidt tot teleurstellingen en studie-uitval. 

7. Als beleid t.a.v. studie-uitval meer gericht is op persistence en completion in plaats 
van op retention, krijgen we een ander beeld van de problematiek rondom studie-
keuze en studie-uitval. 

8. De studiekeuzecheck kan winnen aan effectiviteit als dit het slotstuk wordt van een 
inhoudelijk keuzebegeleidingprogramma dat langdurig door de aankomende stu-
dent is gevolgd. 

9. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 
mais à voir avec de nouveaux yeux (Marcel Proust). 

10. De stress van een promotieonderzoek is slecht voor hart en vaten, zo blijkt uit een 
onderzoek van Fokke en Sukke.

Jeany Slijper
Groningen, 11 mei 2017
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