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AChTErGroND vAN hET oNDErzoEk

De keuze om een specifieke studierichting te gaan volgen of om te stoppen met 
een studie zijn belangrijke loopbaantransities die nauw verbonden zijn aan identi-
teitsprocessen: dergelijke grote beslissingen vormen de identiteit, maar andersom 
zijn processen van identiteitsontwikkeling ook bepalend voor welke beslissingen 
gemaakt worden. Maar eigenlijk zijn onderzoekers helemaal niet zo eensgezind 
over wat identiteit eigenlijk is, is er nauwelijks kennis over hoe identiteit precies 
ontwikkelt bij individuen in alledaagse interactie met hun omgeving, en hoe dit 
alles een rol speelt bij belangrijke levenskeuzes.

De eerste ver uitgewerkte ideeën over identiteit zijn geïntroduceerd door Erik-
son (1956), maar hij wees ook op de ongrijpbaarheid van het begrip en omschreef 
het van meerdere kanten in plaats van een definitie te geven. Misschien is deze on-
grijpbaarheid de reden dat ook onderzoekers vandaag de dag verschillende ideeën 
hebben over wat identiteit precies is, ondanks dat Marcia (1966) er al lang geleden 
in geslaagd is identiteit concreet en meetbaar te maken. In de onderzoekstraditie 
van Marcia zijn onderzoekers het erover eens dat de begrippen commitment en 
exploratie de belangrijkste onderdelen zijn van identiteit en identiteitsontwikke-
ling. Een commitment, een binding aan een bepaalde keuze of overtuiging, wordt 
ideaal gezien gevormd als een resultaat van een exploratieproces waarbij het indi-
vidu verschillende commitment opties globaal onderzoekt (breedte exploratie) als 
enkele opties diepgaander onderzoek (diepte exploratie).

Maar onderzoekers lijken ook van mening te verschillen op een belangrijk punt: 
waaraan mensen commitments vormen, en wat ze exploreren. Sommige onderzoe-
kers focussen (meestal met lange interviews) op de exploratie van en commitments 
aan overtuigingen en keuzes over het zelf, dus het zoeken naar antwoorden op 
vragen van het type ‘wie ben ik’ waar vervolgens bindingen aan gevormd worden. 
Maar andere onderzoekers focussen (meestal met korte vragenlijsten) op de 
exploratie van en commitments aan opties in de omgeving, zoals een specifieke 
studierichting of een bepaald persoon. Een belangrijk voorstel dat voortkomt uit 
dit proefschrift is om deze aspecten van identiteit expliciet te onderscheiden, zodat 
meer duidelijkheid komt in het veelomvattende begrip dat identiteit is geworden. 
Voor nu heb ik dat onderscheid geduid als een verschil tussen ‘macro’ en ‘micro’ 
aspecten van identiteit, maar zoals ik ook aangeef in de discussie, er is zeker grond 
om verder te discussiëren over de meest passende terminologie.
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In dit onderzoek heb ik me voornamelijk gericht op het ‘micro’ aspect van 
identiteit, dus exploratie van en commitments aan opties in de omgeving, specifiek 
in het domein van studie. Ik heb de ontwikkeling van dit aspect van identiteit ook 
onderzocht op een ‘micro’ tijdschaal: ik heb in kaart gebracht hoe de exploratie van 
en de commitment aan een studierichting zich van week-tot-week ontwikkelen 
gedurende het eerste jaar aan de universiteit. Ik heb onderzocht hoe deze trajecten 
gerelateerd zijn aan studie-uitval, en ik heb ingezoomd op de processen en mecha-
nismen die ten grondslag liggen aan deze trajecten. Maar ik heb ook onderzocht 
hoe een commitment aan een studie in eerste instantie gevormd wordt door een 
theoretisch simulatiemodel te maken van het proces van studiekeuze. Met dit alles 
heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat zijn de fundamentele 
processen en mechanismen van identiteitsontwikkeling op een microniveau, en 
hoe zijn zulke processen gerelateerd aan belangrijke transities in de loopbaan?

SAMENvATTING vAN DE STUDIES

In de drie empirische studies (hoofdstuk 2, 3 en 4) hebben we eerstejaars studenten 
van de opleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd met 
een dagboekstudie. Elke week, gedurende 5 tot 8 maanden, schreven zij over een 
belangrijke ervaring die ze hadden meegemaakt, beantwoordden ze vragen over 
de emoties die ze daarbij hadden ervaren, hoeveel ze hadden geëxploreerd en hoe 
sterk hun studiecommitment was.

In de eerste studie (hoofdstuk 2) hebben we gevonden dat de trajecten van 
eerstejaars studenten zijn in te delen in twee duidelijk herkenbare typen: zekere 
studenten en twijfelaars. De zekere studenten laten stabiele trajecten zien van ster-
ke studiecommitments en weinig exploratie van de passendheid van de studie. De 
twijfelende studenten laten juist erg fluctuerende trajecten zien van zwakkere com-
mitments en relatief veel exploratie. het blijkt dat de zekere studenten bijna altijd 
hun studie blijven volhouden, terwijl twijfelende studenten vaker uitvallen. Maar 
twijfelende studenten vallen zeker niet altijd uit: het grootste deel van de twijfelaars 
houdt hun studie gewoon vol. Om de meest nauwkeurige voorspelling te doen van 
wie uitvalt lijkt het belangrijk om naar proceskenmerken te kijken die misschien 
moeilijker te ontdekken zijn. Wij konden uitval het nauwkeurigste voorspellen bij 
individuen die een dalende trend laten zien in de sterke van commitment terwijl 
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hun hoeveelheid fluctuatie in exploratie toeneemt over tijd, maar ook bij individuen 
van wie de commitment stabiel blijft of stijgt terwijl hun niveau van exploratie stijgt.

In de tweede studie (hoofdstuk 3) hebben we onderzocht of en hoe verande-
ringen in commitment en exploratie elkaar beïnvloeden van week-tot-week. het 
blijkt dat veranderingen in commitment inderdaad over het algemeen samengaan 
met veranderingen in exploratie, maar in hoeverre dat waar is en hoe die relatie 
er precies uitziet verschilt sterk per individu. Bijvoorbeeld, voor de helft van de 
individuen ging meer exploratie van alternatieve studierichtingen gepaard met 
minder commitment aan de huidige commitment, maar voor de andere helft was 
deze relatie precies andersom. Dat onderstreept het belang om naar verschillende 
individuen te kijken en niet alleen naar gemiddelden, want de gemiddelde relatie 
tussen commitment en exploratie lag hier rond nul, terwijl deze relatie rond nul 
door bijna geen enkel individu getoond werd. Deze grote variatie tussen individuen 
in de relatie tussen exploratie en commitment deed ook vermoeden dat niet alle 
relevante mechanismen van identiteitsontwikkeling worden gevangen door alleen 
exploratie en commitment te bestuderen.

In de derde studie (hoofdstuk 4) hebben we gekeken of er nog andere mecha-
nismen belangrijk zijn in het proces van identiteitsontwikkeling van week tot week. 
In het bestuderen van verschillende theorieën over het proces van identiteitsont-
wikkeling werd al snel duidelijk dat ervaringen, en dan met name emotionele erva-
ringen, een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Uit onze studie bleek inderdaad 
dat emotionele ervaringen sterk gerelateerd zijn aan daarop volgende veranderin-
gen in studiecommitment. Sterker nog, het bleek dat commitment veranderingen 
sterker gerelateerd zijn aan emotionele ervaringen dan aan exploratie. Deze bevin-
ding kan veel gevolgen hebben voor hoe we de ontwikkeling van identiteit zien: 
er werd altijd gedacht dat exploratie de belangrijke drijfveer van identiteitsontwik-
keling was, maar daarbij zijn de ervaringen die volgen op exploratie, of die zomaar 
voorkomen, uit beeld verdwenen. Onze resultaten laten zien dat het belangrijk is 
deze ervaringen misschien wel eens cruciaal kunnen zijn voor hoe wij identiteits-
ontwikkeling begrijpen. Een andere interessante bevinding in dit hoofdstuk was 
dat niet alleen positieve emotionele ervaringen, maar ook negatieve emotionele 
ervaringen voor veel individuen gerelateerd zijn aan een stijging in de sterkte van 
de studiecommitment. Dit suggereert dat veel studenten niet zomaar hun studie 
opgeven na een negatieve ervaring, maar eerder proberen negatieve ervaringen te 
‘assimileren’ zoals de theorie van Bosma en Kunnen (2001) ook voorspelt. Dit houdt 
in dat studenten een negatieve ervaring op zo’n manier interpreteren dat hun com-
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mitment intact blijft of zelfs sterker wordt (bijv. een slecht cijfer ombuigen naar een 
voornemen om harder te gaan studeren).

De vierde studie (hoofdstuk 5) is een theoretisch hoofdstuk geïnspireerd op de 
bevindingen uit de hoofdstukken ervoor en is gericht op het begrijpen van het pro-
ces van studiekeuze. In deze studie hebben wij inzichten uit ontwikkelingspsycho-
logie en cognitieve psychologie verenigd in een theoretisch kader van het studie-
keuzeproces. Dit theoretische kader hebben wij vertaald naar een simulatiemodel. 
Dit simulatiemodel stelt ons in staat om de logica te toetsen van de processen die 
we veronderstellen in het theoretische kader, en stelt ons in staat om te voorspellen 
hoe deze theoretische processen de studiekeuze uitkomsten zullen beïnvloeden. 
De simulatie liet zien dat de vorm van het studiekeuzeproces en de uitkomsten op 
een complexe manier wordt beïnvloed door de drie individuele verschillen die we 
veronderstellen: hoe selectief het individu is, hoe goed het individu kan inschatten 
of een optie bij haar past, en de neiging om voornamelijk in de breedte of in de 
diepte te exploreren. Een interessante uitkomst is bijvoorbeeld dat individuen die 
heel selectief zijn vaak goede keuzes maken, maar niet als ze geneigd zijn om vooral 
in de diepte exploreren. In dat geval blijven ze vaak ‘hangen’ in telkens dezelfde 
optie verkennen, een proces dat lijkt op ruminatieve exploratie (Luyckx et al., 2008). 
Dit soort ruminatieve trajecten leiden vooral tot slechte keuzes als een individu wel 
heel accuraat is in inschatten of een optie bij haar past, maar kunnen juist slechte 
keuzes voorkomen als het individu niet zo accuraat is. Dit model levert niet alleen 
dit soort voorspellingen op over wie een hoge of lage kans heeft om een goede 
studiekeuze te maken en waarom, maar levert ook een nieuwe kijk op hoe micro-
niveau processen van studiekeuze en identiteit zich kunnen voltrekken.

GEvolGEN voor ThEorIE ovEr IDENTITEIT

Dit proefschrift heeft verschillende gevolgen voor de manier waarop we identiteits-
ontwikkeling begrijpen. Ten eerste komt uit alle studies naar voren het essentieel is 
om naar processen binnen individuen te kijken als we identiteitsontwikkeling wil-
len begrijpen. In identiteitsonderzoek, maar ook in psychologisch onderzoek in het 
algemeen, wordt vaak gekeken naar gemiddelden. Dat zou wel eens een behoorlijk 
vertekend beeld kunnen geven van de realiteit van het individu. We vinden immers 
dat individuen sterk verschillen in het type ontwikkeling dat ze doormaken na het 
maken van een studiekeuze, in de manier waarop ervaringen en (veranderingen in) 
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exploratie gerelateerd zijn aan veranderingen in studiecommitment, en met ons 
simulatiemodel voorspellen we dat individuen ook sterk verschillen in hun studie-
keuzetrajecten.

Daarnaast hebben we door deze focus op individuele processen ontdekt dat 
trajecten van identiteitsontwikkeling niet alleen worden gekarakteriseerd door 
de sterkte van commitments en de hoeveelheid exploratie zoals tot nu toe vaak 
werd aangenomen, maar ook door fluctuaties en stabiliteit. Zo vinden we dat sterke 
commitments vaak stabiel zijn, terwijl zwakke commitment veel fluctueren over 
tijd. het omgekeerde geld voor exploratie: weinig exploratie is vaak stabiel, maar 
hogere niveaus van exploratie fluctueren veel over tijd. Daarom lijkt het goed als 
toekomstig onderzoek maten van stabiliteit en fluctuatie meeneemt. Dat zou wel 
eens nieuw licht kunnen werpen op de typen identiteitsontwikkeling die tot nu toe 
zijn gevonden.

Dit proefschrift werpt ook nieuw licht op de mechanismen van identiteitsont-
wikkeling: ervaringen lijken een vergeten maar essentieel onderdeel van de mecha-
nismen van identiteitsontwikkeling. We vinden immers dat emotionele ervaringen 
een sterke impact hebben op identiteitsontwikkeling, zelfs sterker dan de impact 
van exploratie is. Daarom lijkt het belangrijk om in toekomstig onderzoek de rol van 
ervaringen verder te onderzoeken.

De rol van ervaringen maar ook het micro-niveau perspectief leidt tot de sug-
gestie dat we misschien minder verschillende typen exploratie hoeven te onder-
scheiden. Bijvoorbeeld, eerder onderzoek vond dat exploratie zowel gerelateerd 
kan zijn aan een toename in commitment als aan een afname in commitment (Zim-
mermann, Lannegrand-Willems, Safont-Mottay, & Cannard, 2015). De onderzoekers 
stellen daarom voor om twee typen exploratie te onderscheiden. Echter, het zou 
ook kunnen dat de ervaringen die volgen op exploratie bepalen hoe de relatie met 
commitment is. En dat zou weer kunnen betekenen dat het niet nodig om twee 
kwalitatief verschillende vormen van exploratie te onderscheiden. Daarnaast zien 
we in het studiekeuzemodel dat ruminatieve exploratie emergeert op een macro-
niveau tijdschaal als gevolg van kieskeurige individuen die geneigd zijn in de diepte 
te exploreren. Dat betekent dat ruminatieve exploratie op micro-niveau niet een 
kwalitatief andere soort exploratie is, maar dat het een patroon van exploratie is dat 
zich voordoet op grotere tijdschaal.

In dit proefschrift is gedemonstreerd dat exploratie, ervaringen en commitment 
allemaal op een complexe manier interacteren met elkaar over tijd en dat de manier 
waarop ze interacteren verschillend is voor elk individu. We hebben laten zien dat 
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een simulatiemodel uitermate geschikt is om deze complexe individuele interacties 
op micro-niveau expliciet te maken. Dat heeft als bijkomend voordeel dat onze the-
orie over processen binnen individuen veel scherper en concreter wordt. Zoals we 
hebben laten zien kan dit tot onverwachte voorspellingen leiden die niet zouden 
zijn geformuleerd op basis van alleen verbale argumenten. Maar het belangrijkste 
voordeel is misschien wel dat kan worden aangetoond welke gevolgen microniveau 
mechanismen binnen individuen hebben voor patronen op een langere tijdschaal 
en uitkomsten op groepsniveau. Dit maakt het mogelijk om theorie over individu-
ele processen te koppelen aan simpele populatiestatistieken zoals gemiddelden, 
zonder voorbij te gaan aan het ergodiciteitsprincipe15. Simulatiemodellen vormen 
daarmee een krachtige toevoeging aan de empirische cyclus binnen psychologie.

het onderscheid tussen identiteit op een micro- en macro-niveau heeft als 
voordeel dat het duidelijkheid schept in de verschillende conceptualisaties van 
identiteit die tot nu toe vooral impliciet lijken te bestaan. Met een dergelijk onder-
scheid wordt het dan ook mogelijk om twee stromen van literatuur verenigen die 
deze verschillende aspecten van identiteit hebben onderzocht. Dat vereist wel dat 
we enig zicht hebben op hoe deze niveaus van identiteit met elkaar interacteren. 
Dat is iets dat nog verder uitgezocht moet worden in vervolgonderzoek, maar waar 
ik ook al wel enkele basis ideeën over geformuleerd heb. Simpel gezegd komt het 
erop neer dat ideeën over wie je bent en waar je heen wilt (macro-niveau aspect 
van identiteit) beperkt welke carrière opties je zal najagen (micro-niveau aspect 
van identiteit) en omgekeerd vormt de carrière richting die je kiest ook weer welke 
ideeën je vormt over jezelf en waar je heen wilt.

Met dit proefschrift zijn er verschillende nieuwe theoretische vragen opgeroe-
pen die toekomstig onderzoek moet oplossen. het onderscheid tussen aspecten 
van identiteit dat ik hier heb geduid met micro en macro komt voort uit wat tot nu 
toe is bestudeerd in de literatuur, maar dat wil niet zeggen dat dit de enige aspecten 
van identiteit zijn die theoretisch van belang zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor te stel-
len dat andere commitments heel erg van belang zijn voor het sturen van dagelijks 
gedrag die nog veel meer ‘micro’ zijn, bijvoorbeeld de commitment om goed te 
leren voor de tentamens die eraan komen, of zelfs de commitment om zo van de 
bank op te staan om aan het bureau te gaan studeren. Er is een veel uitgebreidere 
theorie nodig om alle tijdschalen die van belang zijn voor identiteitsontwikkeling 
met elkaar te integreren. Een veelbelovende weg lijkt om een dynamisch systeem 

15 Dat relaties tussen variabelen in groepen niks zeggen over relaties tussen deze zelfde varia-
belen binnen individuen (Molenaar & Campbell, 2009)
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benadering toe te passen op identiteitsontwikkeling op een soortgelijke manier 
als de Ruiter, van Geert en Kunnen (2017) hebben gedaan voor gedragsmatige 
patronen van zelfontwikkeling. Wanneer een dergelijke dynamische theorie van 
identiteitsontwikkeling ook nog geïntegreerd zou worden met theorieën over de 
gedragsmatige patronen van zelfontwikkeling zijn we een heel stuk dichterbij het 
begrijpen hoe alle aspecten van identiteit ontstaan, hoe ze aan elkaar gerelateerd 
zijn en welke rol dagelijkse ervaringen en gedrag hierin spelen.

GEvolGEN voor PrAkTIjk EN bElEID

omgaan met Studie-uitval op de Universiteit
De resultaten uit hoofdstuk twee laten zien hoe potentiële uitvallers mogelijk 
te herkennen zijn16. De meest simpele aanpak is misschien wel om studenten te 
onderscheiden als ‘twijfelaars’ en ‘zekeren’. Twijfelaars hebben een relatief zwakke, 
fluctuerende studiecommitment en vertonen een hoge, fluctuerende hoeveelheid 
exploratie. Aan de andere kant laten de zekere studenten juist een relatief sterke, 
stabiele studiecommitment zien en vertonen een lage, stabiele hoeveelheid ex-
ploratie. Met deze categorisatie is het mogelijk om de meeste uitvallers er al uit 
te filteren, die zitten dan in de categorie twijfelaars. het probleem is dat er best 
veel twijfelaars zijn, en dat veel van hen de studie gewoon blijven volhouden. Deze 
twijfelaars zouden in meer detail gevolgd kunnen worden gedurende het eerste 
jaar, waarbij er wordt gelet op moeilijker te detecteren maar goed voorspellende 
maten van uitval. Wij vonden dat de grootste kans op uitval bestaat onder jongeren 
die een dalende trend laten zien in de sterke van commitment terwijl hun hoeveel-
heid fluctuatie in exploratie toeneemt over tijd, maar ook bij jongeren van wie de 
commitment stabiel blijft of zelfs stijgt terwijl hun niveau van exploratie stijgt.

De resultaten uit hoofdstuk 4 geven ideeën over wat er mis kan gaan in het 
ontwikkelingsproces van studenten in het eerste jaar. We hebben gezien dat stu-
denten hun studiecommitment niet zomaar verzwakken na negatieve ervaringen. 
En dat is tot op zekere hoogte natuurlijk een gezonde, veerkrachtige reactie: als 
studenten bij de eerste de beste tegenslag zouden opgeven komen ze nooit door 
de studie heen. Maar de vraag is wel waar de grens ligt. hoe lang is het een kwestie 

16 Onze resultaten zijn wel gebaseerd op een specifiek type student, de psychologie student. 
het voorspellen van uitval zoals hier gedaan werkt goed voor deze populatie, maar kan 
anders zijn in andere populaties.
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van gezonde veerkracht, wanneer wordt het een kwestie van ongezonde rigiditeit? 
Daar zijn vooralsnog geen eenduidige antwoorden op. Desondanks zouden men-
toren of anderen die regelmatig persoonlijk contact hebben met eerstejaars wel 
in de gaten kunnen houden in hoeverre de ervaringen van de studenten nog wel 
stroken met hun studiecommitment. Als het eruit begint te zien dat de student het 
nog maar moeilijk kan halen en eigenlijk ook niet zo goed op haar plek is, maar de 
student nog altijd een sterke commitment heeft, dan wordt het misschien tijd voor 
de mentor om in een gesprek met de student kritisch te onderzoeken of deze studie 
wel de juiste plek is voor haar.

Studiekeuze begeleiding en beleid
Als ons studiekeuzemodel ook empirisch zijn waarde aantoont, dan zijn er veel 
praktische toepassingen te bedenken. Bijvoorbeeld, verschillende maatregelen 
die door de Nederlandse overheid zijn ingevoerd in de afgelopen jaren hebben 
tot gevolg gehad dat studenten minder makkelijk kunnen switchen, en er meer 
druk is voor jongeren om direct de juiste keuze te maken (bijv. de basisbeurs is 
veranderd naar een lening, en extra hoog collegegeld voor een tweede bachelor 
of master). Een belangrijke aanname die achter deze maatregelen lijkt te zitten is 
dat het inderdaad mogelijk is voor studenten om de juiste studiekeuze te maken. 
Ons theoretisch kader van studiekeuze ondersteunt deze aanname niet. Wij nemen 
op basis van theorie juist aan dat een studiekeuze maken voor vele tot op zekere 
hoogte een gok is, met name voor jongeren die zichzelf niet zo goed kennen – als je 
niet goed weet wie je bent en wat je wilt, hoe kom je er dan achter welke studie bij je 
past? Op basis van dit proefschrift is het antwoord volgens mij: dat lukt niet zomaar, 
daar hebben jongeren veel ervaringen voor nodig. En goede ervaringen opdoen 
kost tijd, misschien betekent dit voor sommigen zelfs het uitproberen van een paar 
studies voordat ze voldoende hebben ondervonden wat ze leuk vinden en wat niet. 
het zou goed zijn als beleid deze ruimte kan bieden. Andere beleidsmaatregelen 
zoals het aanbieden van matchingsactiviteiten lijken een goede ontwikkeling. Dit 
biedt jongeren immers de kans om extra diepte exploratie te ondernemen zodat 
jongeren meer informatie krijgen over de passendheid van hun keuze, en ons stu-
diekeuzemodel voorspelt dat dit de kans op een verkeerde keuze meestal verkleint.

Er bestaan in Nederland inmiddels verschillende studiekeuze begeleidingstra-
jecten die jongeren op een intensieve manier helpen een studiekeuze te maken in 
een paar maanden tijd (bijv. Orientatietraject Noord, n.d.; Saxion StudiekeuzeLab, 
n.d.). Ons theoretische model van studiekeuze kan verklaren waarom dit soort 
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intensieve trajecten met een holistische aanpak effectief zijn gebleken (Kunnen, 
2013; 2014). In deze trajecten worden jongeren geholpen om zichzelf en de wereld 
om hen heen te exploreren. Jongeren ontwikkelen daardoor duidelijkere, sterkere 
ideeën over zichzelf (Kunnen, 2013) wat volgens ons theoretische model inderdaad 
bijdraagt aan het maken van een goede studiekeuze. Daarnaast worden ze gehol-
pen met exploreren en gestimuleerd om dit veel te doen, en het studiekeuzemodel 
voorspelt inderdaad dat de langere exploratietrajecten vaak leiden tot betere 
keuzes. Maar hier is wel een punt van aandacht: ons model voorspelt dat meer 
exploratie niet altijd beter is. Als er vooral in de diepte geëxploreerd wordt, dus een 
paar opties worden telkens opnieuw verkend, dan lijken de langere trajecten een 
vorm van ruminatieve exploratie te zijn en dit is in ons model juist vaak gerelateerd 
aan slechte keuzes. Dit kan gesignaleerd en tijdig ondervangen worden door het 
veelvuldige persoonlijke contact in de intensievere studiekeuzetrajecten. Een 
andere interessante voorspelling dat volgt uit het studiekeuzemodel is dat diepte 
exploratie vooral voordelen lijkt te hebben voor individuen met weinig zicht op hun 
eigen interesses en ambities, terwijl breedte exploratie juist voordelen lijkt te heb-
ben voor individuen met wel een duidelijk beeld over zichzelf. Deze voorspellingen 
komen nu alleen voort uit theorie, en moeten natuurlijk nog wel getoetst worden 
in empirische studies.

CoNClUSIE

In dit proefschrift heb ik gekeken naar processen van identiteitsontwikkeling binnen 
individuen op een micro-niveau (week-tot-week) tijdschaal. Vanuit dit perspectief 
heb ik een begin gemaakt met in kaart brengen hoe trajecten van exploratie en 
commitment eruit kunnen zien vlak voor en vlak na de transitie naar de universiteit 
en hoe processen van exploratie en commitment binnen individuen interacteren. 
Daarnaast heb ik laten zien dat ervaringen een essentieel element blijken te zijn in 
deze microniveau processen van identiteitsontwikkeling terwijl dat tot nu onder-
belicht is geweest in studies over identiteitsontwikkeling. Deze focus op wekelijkse 
processen binnen individuen heeft meerdere inzichten gebracht die nuttig zijn voor 
het ontwikkelen van fundamentele theorie over identiteit. Maar onderzoek vanuit 
een dergelijk intra-individueel microniveau perspectief brengt ook voor de praktijk 
kansen met zich mee. Sterker nog, ik denk dat een dergelijk perspectief de potentie 
heeft om het beroemde gat tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. In de 
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praktijk werkt men immers met individuele processen en niet met groepsgemid-
delden.

Voor onderzoekers is een intra-individueel, microniveau perspectief niet alleen 
praktisch relevant en theoretisch interessant, het is ook heel vernieuwend. Er is nog 
zo veel te bekijken vanuit een intra-individueel, micro-niveau perspectief, je kan 
een psychologisch onderwerp kiezen dat je interessant vind en je bent waarschijn-
lijk de eerste die het op deze manier bekijkt. Met de technologie die klaar is voor 
het verzamelen en analyseren van intensief longitudinale data en het maken van 
simulatiemodellen, is het nu ook nog eens praktisch haalbaar geworden. Dat is niet 
alleen leuk voor de onderzoekers in psychologie. het betekent naar mijn idee ook 
dat we aan het begin staan van grote vernieuwingen in de psychologische weten-
schap, wat tevens zijn weerklank zal hebben in de praktijk.
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