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In de adolescentie verandert er veel in het leven van jongeren. Zij ondergaan ingrijpende fysieke en 
cognitieve veranderingen, krijgen vaardigheden op het gebied van abstract denken en ontwikkelen de 
capaciteit om zichzelf in de ander te kunnen verplaatsen. Het is tevens in deze turbulente tijd dat ze 
geconfronteerd worden met fundamentele vragen over zichzelf (‘wie ben ik?’) en over hun plek in deze 
wereld (‘waar hoor ik bij?’). Vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief is dit proces van 
identiteitsontwikkeling een van de kerntaken in de adolescentie, die uiteindelijk een belangrijke basis 
biedt voor volwassenheid (Erikson, 1967). Een stabiele identiteitsontwikkeling gaat gepaard met een 
groter psychisch welbevinden, minder psychologische problemen en minder stress (Luyckx et al., 
2008). Identiteitsontwikkeling als opgave tijdens het opgroeien is in dat verband een uitdaging voor alle 
jongeren. Hoewel complex voor iedereen, kan deze zoektocht voor 
jongeren met diverse (culturele) achtergronden een extra uitdaging zijn 
(Phinney, 1990). Ze hebben de opdracht een balans te vinden tussen 
hun verschillende deelidentiteiten en daarmee invulling te geven aan 
hun meervoudige (culturele) identiteit. Deze deelidentiteiten verwijzen 
naar de belangrijkste dimensies van identiteitsbeleving van jongeren. 
Het vinden van een gebalanceerde (meervoudige) identiteit kan lastig 
zijn, omdat ze om moeten gaan met verschillende (en soms 
tegenstrijdige) wensen van de omgeving, die samenhangen met de 
verschillende sociale contexten waarin de jongeren zich bewegen.

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar 
de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren van 16 tot en met 25 
jaar met een migratieachtergrond, die in Nederland zijn geboren en 
getogen (90,4% van de respondenten), ofwel van jongs af aan (voor het 
zevende levensjaar) in Nederland zijn opgegroeid (9,6%). Voor dit 
onderzoek hebben 794 jongeren (zie voor de achtergrondkenmerken het 
eind van deze publicatie) een vragenlijst ingevuld, waarin zij werden 

Inleiding

bevraagd op hun identiteitsbeleving en sense of belonging (gevoelens van ‘thuishoren’). Centraal staat 
hoe jongeren omgaan met hun meervoudige identiteit, hoe dit tot uitdrukking komt in de verschillende 
leefdomeinen en in hoeverre er een relatie bestaat tussen de beleving van deelidentiteiten en de 
(algehele) meervoudige identiteit. 
Deze publicatie geeft op een bondige manier de resultaten weer en is voor een groot deel beschrijvend 
van aard. Daarbij doen we per deelidentiteit uitspraken over het verband tussen de meervoudige 
identiteit. Voor alle statistieken, de exacte cijfers, literatuurverwijzingen en de methode kunt u terecht 
bij de achtergrondrapportage. Dit onderzoek is een kwantitatief vervolg op het rapport Geboren en 
getogen uit 2019.
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Deze publicatie begint met een beschrijving hoe jongeren hun meervoudige identiteit 
ervaren. Dit onderdeel bestaat uit verschillende subthema’s, zoals identificatie met 
sociale groepen, taalgebruik, geografische verbondenheid en toekomstperspectief. 
Vervolgens bespreken we verschillende deelidentiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
meervoudige identiteit van jongeren. Respectievelijk komen de volgende dimensies aan 
bod: sense of belonging (verbondenheid met gezin, familie en leeftijdgenoten), 
religiebeleving, opvoeding, vriendschappen, school belonging, social media en 
discriminatie. Elk onderdeel eindigt met de relatie tussen de specifieke dimensie van 
identiteitsbeleving en omgaan met de meervoudige identiteit. We sluiten de publicatie af 
met een conclusie en informatie over de respondenten.

Leeswijzer



Meervoudige identiteit: 
omgaan met deelidentiteiten
In het proces van identiteitsontwikkeling is 
een fundamentele opgave voor elk individu 
het samenbrengen /integreren van de 
verschillende deelidentiteiten, oftewel het 
bereiken van zogenoemde identity 
coherence (Erikson, 1968). 

De jongeren uit onze studie 
hebben in het dagelijks leven te 
maken met verschillende sociale 
en culturele referentiekaders en 
hebben per definitie een 
meervoudige identiteit (Day & 
Badou, 2019). 

Een groot deel van de jongeren uit 
onze studie geeft aan hier goed 
mee om te kunnen gaan. Bij ruim 
30% zien we echter dat ze 
serieuze problemen ervaren in de 
zoektocht naar een balans in het 
proces van integratie van de 
verschillende deelidentiteiten. Dit 
betekent dat ze moeite 
ondervinden in het omgaan met 
hun meervoudige identiteit.

identificatie groep

omgaan met deelidentiteiten

De meervoudigheid in de identiteit van deze jongeren zien we onder meer terugkomen in 1) de mate 
van identificatie met verschillende sociale groepen, 2) het gebruik van de verschillende talen en 3) 
verbondenheid met de geografische omgeving (incl. toekomstperspectief).

Identificatie
De jongeren identificeren zich met verschillende sociale groepen. 
De verschillen in de mate waarin jongeren zich identificeren met 
deze groepen zijn klein. Over het algemeen identificeren jongeren 
zich het sterkst met Nederlanders die dezelfde etnische of 
religieuze achtergrond hebben als zij.
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taalbeheersing

identificatie per context

Taal kan een belangrijke rol spelen als het 
gaat om processen van sociale identifi-
catie.  Jongeren spreken in hun dagelijks 
leven verschillende talen: Nederlands, de 
taal of talen van het land van herkomst, 
maar ook de talen die horen bij de 
hedendaagse geglobaliseerde wereld 
(zoals Engels). 

Vrijwel alle jongeren beheersen naar eigen 
zeggen de Nederlandse taal het beste (ten 
opzichte van de andere talen  die ze 
spreken). Verder valt op dat alle groepen 
jongeren de Engelse taal beter beheersen 
dan de taal of talen van het herkomstland, 
behalve de Turks-Nederlandse jongeren 
(hun Turks is beter dan hun Engels). 

Taal

Uit voorgaand onderzoek weten we dat identificatie kan verschillen per sociale context. Afhankelijk van 
waar en met wie de jongeren zijn, krijgt/krijgen één of meerdere deelidentiteiten sterker de nadruk.

Dit zien we in deze studie duidelijk terugkomen in de manier waarop jongeren zich identificeren binnen 
verschillende sociale domeinen, zoals thuis, op school of in het buitenland. Jongeren identificeren zich 
over het algemeen het sterkst met de biculturele identiteit. Dit geldt voor alle contexten, met 
uitzondering van de familie en het gebedshuis. Wanneer jongeren met familie zijn of in het gebedshuis, 
identificeren  ze  zich voornamelijk met  hun  etnische achtergrond.  Jongeren  identificeren zich ten 
opzichte van de andere domeinen relatief vaker als Nederlander wanneer ze op school zijn, in het land 
van herkomst of elders in het buitenland. Wanneer we kijken naar identificatie met stads-, dorps-, of 
buurtgenoten, zien we dat de jongeren zich tijdens hun vrije tijd  en op de (sport-, muziek-of 
andersoortige) vereniging vaker identificeren met de inwoners van hun stad (bijvoorbeeld als 
Amsterdammer), dorp of wijk.
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Verder zien we dat jongeren in veel domeinen voornamelijk Nederlands spreken. Wanneer 
ze de taal van het land van herkomst spreken, is dat voornamelijk met de grootouder(s) en 
in mindere mate met de ouders en familie. 

taal en context

Geografische verbondenheid

De meervoudigheid in de identiteitsbeleving van de jongeren hangt 
ook samen met de geografische binding die ze ervaren. Ze voelen 
zich in uiteenlopende mate verbonden met allerlei plaatsen die van 
betekenis zijn in hun leven.  Zo voelen de jongeren zich over het 
algemeen het sterkst verbonden met Nederland, gevolgd door hun 
woonplaats. Tegelijkertijd valt te zien dat jongeren zich ook met het 
land van herkomst sterk verbonden voelen, en met de regio of stad 
waar hun wortels liggen in het land van herkomst. Jongeren voelen 
zich relatief gezien het minst verbonden met hun provincie en 
Europa.
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wat bindt hen aan…

De vraag is relevant wat hen exact bindt aan de genoemde geografische plekken. Ook hier zien we dat 
de redenen vaak contextafhankelijk zijn. Zo benoemt een groot deel (71,3%) van de jongeren dat ze zich 
vooral verbonden voelen met Nederland omdat zij in Nederland geboren en getogen zijn. Ook voelen zij 
zich hier thuis. Verder noemen jongeren de Nederlandse taal en de aanwezigheid van vrienden als 
belangrijke factor voor verbondenheid met Nederland. De verbondenheid met het land van herkomst is 
vooral toe te schrijven aan binding met de roots (voorvaderen/geschiedenis) en de cultuur die ze van 
huis uit hebben meegekregen, zoals eetgewoontes en de taal. Jongeren zijn vaak trots op het land van 
herkomst en koesteren er warme gevoelens voor. 

familie en familiecontact

Wat is de rol van familie in, en bezoek aan, het land van herkomst? Uit de analyse van de resultaten over 
verbondenheid met het land van herkomst, blijkt dat de aanwezigheid van familie in dat land niet per se 
leidt tot een sterkere verbondenheid. Ook jongeren zonder familie voelen zich in dezelfde mate 
verbonden. Ook wanneer jongeren (met familie in het land van herkomst) vaker contact hebben met 
familieleden aldaar, leidt dit niet tot een grotere mate van verbondenheid. Hiertegenover staat dat de 
frequentie van het bezoek wel uitmaakt voor de verbondenheid met het land van herkomst. Hoe vaker 
jongeren het land bezoeken, hoe meer verbonden ze zich voelen.
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Sense of belonging
Elk individu heeft de emotionele behoefte om ergens bij te horen, gewaardeerd te worden door haar of 
zijn omgeving en relaties te onderhouden met betekenisvolle anderen. Dit gevoel van verbondenheid 
wordt sense of belonging genoemd (Maslow, 1954; Yuval-Davis, 2006). Je stabiel, langdurig en veilig 
thuis kunnen voelen wordt in de wetenschappelijke literatuur breed onderschreven als noodzakelijke 
basis voor een gezonde ontwikkeling van een sense of belonging. Dit gevoel vindt zijn oorsprong in 
sociale relaties. De sociale omgeving waarin het individu verkeert, levert een belangrijke bijdrage aan 
een sterkere of zwakkere sense of belonging. Jongeren (en individuen in het algemeen) ervaren 
gevoelens van belonging vaak per context anders.

In dit onderzoek hebben we gekeken naar gevoelens van belonging aan de hand van drie specifieke 
groepen die doorgaans een belangrijke rol spelen in het leven van jongeren: het gezin (ouders, broers 
en zussen), familie (grootouders, ooms, tantes, neven en nichten) en leeftijdgenoten (vrienden en 
vriendinnen). De resultaten zijn zowel afzonderlijk als in combinatie geanalyseerd. Accumulatie van de 
drie groepen (gezin, familie en leeftijdgenoten) resulteert in een maat voor een algemeen gevoel van 
belonging op sociaal vlak: social belonging. Uit de analyse komt naar voren dat de jongeren zich over 
het algemeen sterk met deze groepen verbonden voelen, waarbij het gezin het hoogst scoort, gevolgd 
door respectievelijk de familie en leeftijdsgenoten. Op social belonging scoren meisjes significant 
hoger dan jongens, en theoretisch en middelbaar opgeleide jongeren scoren hoger dan jongeren met 
een praktische opleiding. Over het algemeen zien we dat jongeren met een lage social belonging vaker 
moeite hebben met hun meervoudige identiteit.

Toekomstperspectief
Aansluitend op de geografische verbondenheid vroegen we de jongeren naar hun toekomst. Willen ze in 
Nederland blijven wonen, of willen ze verhuizen (en zo ja, waarnaartoe)? Het grootste deel van de 
jongeren geeft aan in Nederland een toekomst op te willen bouwen (72,9%). Van de respondenten 
rapporteert 8,2% deels in haar of zijn land van herkomst en deels in Nederland te willen gaan wonen. Ten 
slotte: 4,9% wil in het land van herkomst gaan wonen en 5,5% in een ander land. De rest weet het niet.
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De bovenstaande punten worden, in volgorde, het belangrijkst gevonden door jongeren:

Welke rol speelt de Nederlandse samenleving in de religie- en identiteitsbeleving van 
deze jongeren? Iets minder dan de helft van de jongeren geeft aan dat ze het gevoel 
hebben dat er voldoende ruimte is 
voor haar/zijn religie in Nederland. 
Daarentegen geeft ruim een kwart 
van de jongeren aan het moeilijk te 
vinden om gelovig te zijn in 
Nederland. Jongeren die moeite 
ondervinden en niet de ruimte 
ervaren om gelovig te zijn, hebben 
ook vaker moeite met omgaan met 
hun meervoudige identiteit.

Religiebeleving
Een andere dimensie in de identiteitsbeleving van veel jongeren is religie en hun beleving 
van religie. Twee derde van de respondenten (66%) geeft aan een religie aan te hangen, 34% 
is niet religieus. Dit onderdeel focust op de religiebeleving van de gelovige jongeren. Van hen 
stelt 72,8% dat het geloof een belangrijke rol speelt in wie ze zijn. 
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Opvoeding

Deze meervoudige opvoeding 
willen zij graag meegeven aan hun 
eigen kinderen, vaak bewuster en 
explicieter dan de mate waarin zij 
deze elementen in hun eigen 
opvoeding hebben meegekregen 
(zie KIS-onderzoek 2020: ‘Moeders 
van de tweede generatie: hun 
waarden en behoeften aan steun’). 
Wanneer we kijken naar de relatie 
tussen hoe jongeren omgaan met 
hun meervoudige identiteit en hun 
opvoeding, zien we dat jongeren die 
in de eigen opvoeding de 
herkomstcultuur en -religie niet of 
nauwelijks hebben meegekregen, 
vaker aangeven moeite te hebben 
met hun meervoudige identiteit.

Ook de opvoeding draagt bij aan de 
identiteitsontwikkeling van een individu. Wat 
jongeren van huis uit hebben meegekregen 
kan in meer of mindere mate bepalend zijn 
voor de manier waarop jongeren zichzelf 
definiëren, met name wanneer het gaat om 
cultuur en religie. Een groot deel van de 
jongeren is meervoudig opgevoed. Zowel de 
taal en cultuur/culturen van het land van 
herkomst, als de Nederlandse taal en cultuur 
stonden centraal in de opvoeding, zo voor 
velen ook de religie. 

opvoeding

Vriendschappen
Naast opvoeding en familie maken vrienden een belangrijk onderdeel uit van het leven en daarmee van 
de identiteit van de jongeren. Wat maakt dat de jongeren bevriend raken met anderen? En met wie 
raken ze bevriend?

Als eerst hebben we jongeren gevraagd waar zij hun huidige vrienden hebben ontmoet. De 
belangrijkste ontmoetingsplek is hun school of opleiding, gevolgd door hun werk en de buurt/wijk. Nog 
een andere, veelvoorkomende manier om nieuwe vrienden te ontmoeten is via gemeenschappelijke 
vrienden.
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belangrijk in vriendschap
De jongeren uit ons onderzoek 
vinden vooral vertrouwen en 
eerlijkheid belangrijk in een 
vriendschap. Dat de ander haar of 
hem op emotioneel vlak begrijpt 
en dezelfde humor deelt. Een 
minder belangrijke plek is 
weggelegd voor het hebben van 
dezelfde etnische achtergrond, 
religieuze achtergrond of hobby’s.

vrienden met een migratieachtergrond

Hoewel de jongeren aangeven niet expliciet te selecteren op etnische of religieuze achtergrond, lijken 
ze op latere leeftijd toch eerder toe te trekken naar andere jongeren met een migratieachtergrond. Het 
verschil in de mate waarin ze vroeger vrienden zonder een migratieachtergrond hadden is significant 
groter dan nu. Tegelijkertijd lijkt het hebben van meer of minder vrienden met een migratieachtergrond 
niet in significant verband te staan met het omgaan met de meervoudige identiteit.
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School belonging
School heeft als vormend instituut een belangrijke plek in de ontwikkeling van jongeren. Uit 
eerder internationaal onderzoek weten we dat binding met school (school belonging) een 
belangrijke voorspeller kan zijn voor onderwijssucces (zie Slaten et al., 2016). We hebben in 
deze studie gekeken in hoeverre binding met de school samenhangt met de 
onderwijsprestaties, zoals die door de jongeren worden ervaren.

In algemene zin voelen veel jongeren uit onze 
studie zich verbonden met hun school. Dit geldt 
voor de verschillende onderwijsniveaus; van 
basisschool tot het hoger onderwijs. Jongeren die 
een sterke binding hebben met school zijn ook 
significant vaker tevreden over hun eigen 
onderwijsprestaties. Andersom geldt ook dat 
jongeren die een zwakke binding ervaren met 
school, minder tevreden zijn over hun eigen 
onderwijsprestaties. We hebben in deze studie 
geen verband kunnen vinden tussen school 
belonging en omgaan met de meervoudige 
identiteit door jongeren. Dus een hogere mate van 
school belonging leidt niet per definitie tot beter 
kunnen omgaan met de meervoudige identiteit (en 
andersom).
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Social media
In ons digitale tijdperk worden social media onverminderd veel gebruikt. Met name voor jongeren 
spelen social media een belangrijke rol in het dagelijkse sociale leven. We hebben gekeken naar de 
betekenis van social media in het leven van de jongeren, waar ze deze voor gebruiken en wie of wat ze 
belangrijk vinden om te volgen.

De jongeren uit onze studie volgen online hun vrienden, familie en influencers. De voornaamste 
onderwerpen die de jongeren via social media volgen zijn humor, nieuws en religie. De belangrijkste 
redenen die de jongeren noemen voor het gebruik van social media zijn: 1) grappige filmpjes/memes 
bekijken, 2) inspiratie opdoen en 3) het nieuws volgen. De belangrijkste redenen voor jongeren om op 
social media te posten zijn: 1) bijzondere momenten delen, 2) anderen steunen en 3) anderen 
inspireren.

Door middel van hun activiteiten op social media bouwen jongeren een online identiteit op. We vroegen 
aan de jongeren in hoeverre hun online identiteit overeenkomt met hun offline identiteit. Ruim een derde 
van de jongeren geeft aan online een meer gewenst beeld van zichzelf te schetsen dan in het offline 
leven, afgestemd op ideeën over hoe ze denken dat anderen hen willen zien. We zien dat jongeren die 
hoger scoren op discrepantie tussen hun online- en offline identiteit, ook vaker moeite hebben met het 
omgaan met hun meervoudige identiteit.

online identiteit
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Discriminatie
Discriminatie is een thema dat veel jongeren bezighoudt. Jongeren met een 
migratieachtergrond kunnen hier vanwege hun achtergrond slachtoffer van zijn. Bovendien 
heeft de aandacht hiervoor bij jongeren niet alleen betrekking op hun eigen ervaringen, 
maar ook op ervaringen van de omgeving.

Van de respondenten geeft 40,4% aan zelf nooit of bijna nooit te maken te hebben gehad 
met discriminatie. De meeste jongeren (44,4%) zeggen dit af en toe mee te maken, terwijl 
15,2% zegt hier vaak tot zeer vaak mee geconfronteerd te worden. 

discriminatie op grond van

Zij worden hier op verschillende plekken mee geconfronteerd. Van de verschillende locaties 
waar jongeren discriminatie ervaren, worden school, uitgaansplekken en tijdens contact met 
de politie het vaakst genoemd.

De jongeren die zelf te maken hebben met discriminatie, of van wie de omgeving discriminatie 
ervaart, hebben vaker moeite met het omgaan met hun meervoudige identiteit.

waar gebeurt het?

Op de vraag op grond 
waarvan zij en/of mensen 
uit hun omgeving worden 
gediscrimineerd, 
antwoorden de 
respondenten dat dit met 
name gebeurt op basis van 
etniciteit, huidskleur of 
religie.

De perceptie over hoe vaak mensen uit hun omgeving te maken hebben met een ongelijke 
behandeling of discriminatie is ongeveer gelijk aan de mate waarin zij dit zelf ervaren.
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In dit onderzoek hebben we gekeken naar de 
meervoudige identiteitsbeleving van 
jongeren met een migratieachtergrond. 
Centraal stond hoe jongeren omgaan met 
hun meervoudige identiteit, hoe dit tot 
uitdrukking komt in de verschillende 
leefdomeinen en in hoeverre er een relatie 
bestaat tussen de beleving van een 
deelidentiteit en de (algehele) meervoudige 
identiteit.

Allereerst bevestigen de resultaten van deze studie het multidimensionale karakter van de 
identiteitsbeleving van jongeren. De meervoudige identiteit is niet slechts een theoretisch concept, 
maar op de eerste plaats een dagelijkse realiteit. De uitingen hiervan zien we op verschillende manieren 
terugkomen, in de vorm van identificatie met hun biculturele identiteit (bijvoorbeeld die van 
Marokkaanse Nederlander), verbondenheid met meerdere sociale groepen tegelijk (bijvoorbeeld 
mensen met dezelfde etnische of religieuze achtergrond en stadsgenoten) en binding met 
verschillende geografische plekken (bijvoorbeeld Nederland, de eigen stad en het land van herkomst). 

De tweede conclusie laat zich omschrijven tegen de achtergrond van de betekenis die jongeren 
toekennen aan de door hen ervaren meervoudige identiteit. Deze hangt voor een groot deel samen met 
de verschillende deelidentiteiten die ze hebben. De mate waarin ze cohesie dan wel conflict ervaren 
binnen deze meervoudigheid, is bepalend voor het gemak waarmee ze  met de meervoudigheid 
omgaan. De uitdaging om bruggen te kunnen slaan tussen die verschillende werelden is per definitie 
onderdeel van de interne zoektocht naar identiteit. We zien dat jongeren (mede gebaseerd op de 
voorgaande studie), zowel actief als passief, voortdurend bezig zijn met ofwel het verbinden, ofwel het 
afwisselen van de verschillende deelidentiteiten. Dit doen ze door te navigeren tussen culturele en 
sociale codes binnen een specifieke context (thuis, school, familie, vrienden, etc.) of de 
maatschappelijke context. Uit het huidige onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongeren 
(ongeveer 70%) daar wel raad mee weet. Tegelijkertijd is de groep die aangeeft in hun omgang met de 
verschillende deelidentiteiten moeite te hebben, met ruim 30% niet klein te noemen. 

Tot slot zien we in dit onderzoek, dat de moeilijkheden omtrent de meervoudigheid in de 
identiteitsbeleving gedeeltelijk samenhangen met de manier waarop jongeren de specifieke 
deelidentiteiten ervaren. Zo rapporteren jongeren met een lage sense of belonging vaker problemen te 
ervaren met hun meervoudige identiteit, evenals jongeren die zich online ‘anders’ voordoen dan offline, 
jongeren die in de eigen opvoeding de etnisch-culturele of religieuze achtergrond in beperkte mate 
hebben meegekregen én religieuze jongeren die het moeilijk vinden om gelovig te zijn in de huidige 
Nederlandse samenleving. Ook jongeren die te maken hebben met discriminatie (ook op groepsniveau) 
hebben vaker moeilijkheden in het omgaan met hun meervoudige identiteit. Een relatie tussen (de mate 
van) school belonging en omgaan met de meervoudige identiteit komen we in deze studie niet tegen, 
evenmin een relatie tussen het hebben van meer of minder vrienden met een migratieachtergrond en 
omgaan met de meervoudige identiteit. 

Deze uitkomsten bieden de mogelijkheid om de begeleiding van jongeren in het omgaan met hun 
meervoudige identiteit af te stemmen op de specifieke behoeften die ze ervaren per sociale context. Uit 
ons eerdere onderzoek weten we dat jongeren nog te vaak zonder adequate begeleiding voor deze 
opgroeiopgave staan (Day & Badou, 2019). In pedagogische zin lijkt in de begeleiding van de zoektocht 
naar een coherente identiteitsontwikkeling en de verbinding van de verschillende leefwerelden nog een 
belangrijke rol weggelegd voor opvoeders, onderwijs- en jeugdprofessionals. Vooralsnog is de kennis 
om aanpakken en interventies te ontwikkelen of bestaande methodieken te toetsen op adequate 
begeleiding van ouders en professionals op het gebied van de identiteitsontwikkeling bij jongeren 
beperkt. Deze studie (en de voorgaande studie) zou(den) hierbij ondersteunend kunnen zijn. Tot slot, 
met de huidige studie hebben we in verband met het onderzoeksdesign nauwelijks antwoorden kunnen 
geven op de waaromvraag. Waarom hangt de wijze waarop een specifieke deelidentiteit wordt ervaren 
door jongeren samen met moeilijkheden in het omgaan met hun meervoudige identiteit? En wat is de 
plek van een deelidentiteit in het groter geheel van de identiteitsbeleving van jongeren? Het verdient 
aanbeveling om diepgaand onderzoek te verrichten naar deze vragen.

Conclusie 
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Achtergrondgegevens respondenten
In totaal hebben 794 jongeren deelgenomen aan dit onderzoek. De exacte verdeling op basis van 
achtergrondkenmerken zijn terug te vinden in de achtergrondrapportage. Hier lichten we zes variabelen 
uit in percentages.
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