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Social network processes and academic functioning
The role of peers in students’ school well-being, academic engagement, and academic
achievement
Mariola Gremmen
1. Een goede sociale inbedding bij leeftijdsgenoten is belangrijk voor een positieve
academische ontwikkeling (dit proefschrift).
2. Met name gepest worden en het ontbreken van vriendschappen gaan gepaard met
een laag welbevinden op school bij basisschoolleerlingen (hoofdstuk 2).
3. Niet alleen vriendschappen, maar ook de zitplaats in de klas beïnvloeden motivatie en
prestaties van basisschoolleerlingen (hoofdstuk 3).
4. Op de middelbare school vindt eerst selectie van vrienden met vergelijkbare
schoolprestaties plaats, daarna beïnvloeding van schoolprestaties door vrienden
(hoofdstuk 4).
5. Wanneer schoolprestaties zijn gerelateerd aan het verkrijgen van wel of geen
populariteit in de klas, worden verschillen tussen laag- en hoogpresteerders groter
(hoofdstuk 5).
6. De negatieve samenhang tussen schoolprestaties en risicogedrag van adolescenten
wordt slechts gedeeltelijk verklaard door vriendschappen met leeftijdsgenoten
(hoofdstuk 6).
7. Verschillende apps maken het mogelijk om digitaal hulp te krijgen bij schoolwerk, van
anderen binnen en buiten het directe sociale netwerk.
8. Leerkrachteducatie moet zich ook richten op effectieve zitplaatsen van
basisschoolleerlingen, aangezien de indeling zowel hun sociale als academische
ontwikkeling beïnvloedt.
9. Door je sociale netwerk op de juiste momenten in te zetten, kun je veel leren en
bereiken.
10. Vriendschapsrelaties kunnen zo sterk zijn, dat ze zelfs blijven bestaan als je hélemaal
naar Groningen verhuist.

