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Stellingen

Stellingen behorend bij het proefschrift

A social network perspective on bullying

van Gijs Huitsing

1. Modellen voor sociale netwerkanalyse die ontwikkeld zijn voor de analyse van 
positieve netwerken kunnen na enkele aanpassingen in de modelspecificatie worden 
toegepast bij de analyse van netwerken met een negatieve relatie. (dit proefschrift)

2. Structuren van pestnetwerken voor jonge en oudere kinderen in de basisschoolperiode 
lijken op elkaar. (dit proefschrift)

3. Om netwerken met negatieve relaties beter te begrijpen is het nodig deze in 
samenhang met positieve relaties te onderzoeken. (dit proefschrift)

4. Tussen kinderen met een structureel equivalente positie in het negatieve netwerk is 
vaak een positieve relatie. (dit proefschrift)

5. Slachtoffers verdedigen slachtoffers en pesters verdedigen pesters. (dit proefschrift)

6. Waarom kinderen verschillende rollen innemen bij het groepsproces rondom pesten 
wordt beter begrepen met een sociaal netwerkperspectief. (dit proefschrift)

7. Het verdedigen van een pestslachtoffer is een risicovolle strategie vanwege vergelding 
door pesters. (dit proefschrift)

8. Omdat leerkrachten en leerlingen pestrelaties op verschillende manieren 
waarnemen, is het nodig leerkrachten te ondersteunen bij het signaleren van pesten 
en leerlingen vaardigheden te leren om pesten gezamenlijk op te lossen zonder 
ingrijpen van de leerkracht. 

9. Stichting van samenwerkingsscholen waar openbaar en bijzonder onderwijs 
samengaan, leidt tot verminderde keuzevrijheid maar verbetert kwaliteit, 
doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs in kleine dorpen. (project 
onderwijssociologie 2011)

10. De meeste Nederlanders zijn gelukkig, maar ze zien het niet. Te veel ontevreden met 
alles, te weinig tevreden met niets. (vrij naar Stef Bos)

11. Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften zijn bedoeld als communicatie tussen 
wetenschappers en niet als opvulling van curricula vitae. 

12. Niets gaat vanzelf.


