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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Antecedents and consequences of helping among adolescents

door Loes van Rijsewijk

1.   De meeste jongeren geven en/of ontvangen hulp (dit proefschrift)

2.   Hulp moet in samenhang worden gezien met de relatie en de groep waarin hulp plaatsvindt (dit proefschrift) 

3.   Jongeren gaan niet met elke klasgenoot hulprelaties aan, maar zijn hierin selectief (hoofdstuk 2, 3 en 4) 

4.   Hulp vindt niet in alle vriendschappen plaats en kan ook gericht zijn op andere klasgenoten dan vrienden

 (hoofdstuk 3)

5.   Hulp draagt bij aan de totstandkoming en instandhouding van vriendschappen (hoofdstuk 3)

6.   Een ongelijke verdeling van hulp ontvangen in de klas is gerelateerd aan lagere schoolcijfers (hoofdstuk 4)

7.   Ondanks dat jongeren met depressieve symptomen hulp ontvangen, blijven zij deze symptomen veelal

 houden (hoofdstuk 5)

8.   Depressieve jongeren helpen anderen vaker dan niet-depressieve jongeren en dat leidt tot een vermindering

 van de depressieve symptomen van hun klasgenoten (hoofdstuk 5)

9.   Theoretische opvattingen over de optimale manier om hulp uit te wisselen komen niet overeen met de

 manier waarop hulpnetwerken in de praktijk zijn gestructureerd (hoofdstuk 2 en 4)

10. Beschrijvende statistiek vormt een ondergewaardeerde maar onmisbare bron van informatie: het biedt

 dieper inzicht in en nuanceert onderzoeksresultaten en vergemakkelijkt het verifiëren en repliceren van

 wetenschappelijk onderzoek (dit proefschrift)

11. Er is meer kennis nodig over de betekenis en implicaties van netwerkstructuren van middelbare schoolklassen

 en over de bijdrage van deze netwerkstructuren aan de sfeer in de klas en de ontwikkeling van jongeren

12. Zakt moud die in schounen, goa op kop stoan (Grunneger Loesje)


