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Abstract 

De huidige generatie jongeren van twaalf jaar oud die de overgang van basisschool naar middelbare 

school maken hebben tegenwoordig vele soorten sociale media tot hun beschikking om in contact te 

zijn met vrienden. In deze studie wordt gekeken  naar de rol van sociale netwerksites en het gebruik 

van smartphones onder brugklassers in het onderhouden van basisschool vriendschappen en het 

creëren van nieuwe vriendschappen op de middelbare school. Deze jongeren bevinden zich in een 

belangrijke periode van hun leven, niet alleen verandert er rond deze leeftijd veel binnen de sociaal-

emotionele ontwikkeling, ook de overgang naar een nieuwe school is een spannende ervaring. 

Gebruiksmotieven van sociale netwerksites en smartphones, vriendschapskwaliteit en het ‘social 

capital’ van een individu zijn onderwerpen die van belang zijn in deze studie om een betekenis aan de 

rol van sociale media binnen het sociale leven van brugklassers te geven. Vier focusgroepen hebben 

plaatsgevonden met in totaal 28 jongeren van rond de twaalf jaar oud. Door middel van codering zijn 

de focusgroepen geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat brugklassers vooral gebruik maken van de 

sociale netwerksite Facebook en de smartphone applicatie Whatsapp. De vriendschapskwaliteit van 

de meeste brugklassers verschuift van een sterke offline vriendschapskwaliteit naar een zwakkere 

online vriendschapskwaliteit ondanks de mogelijkheid om via een toegankelijke manier met vrienden 

in contact te blijven via Whatsapp en Facebook. In het creëren van nieuwe vriendschapsrelaties op de 

middelbare school wordt vooral Whatsapp gebruikt onder de brugklassers om een sterke offline 

vriendschapskwaliteit op te bouwen. 

Sleutelwoorden: brugklassers, vriendschap, social capital, Facebook, Whatsapp.  
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Inleiding 

Laatst op Facebook werd ik toegevoegd door een oud-klasgenootje wie ik uit het oog verloren ben 

toen ik de overgang naar de middelbare school maakte. Wat frappant en tegelijkertijd leuk om 

doormiddel van de berichten en foto´s op haar tijdlijn te ontdekken hoe het vergaat met mijn ´oud-

vriendinnetje´. De vriendschap die we ooit deelden is niet hervat ondanks haar online 

vriendschapsverzoek. Zowel online als offline hebben we geen persoonlijk contact meer.  

Het sociale leven en de vriendschappen van de huidige generatie jongeren staat tegenwoordig 

nauw verbonden met het gebruik van sociale netwerksites en smartphones (Lenhart, 2012). Hoe zit 

het met de generatie brugklassers anno 2013 die zich bevinden in de overgang van de basisschool 

naar de brugklas op de middelbare school? Sociale netwerksites en smartphone gebruik is de laatste 

jaren een steeds grotere rol gaan spelen in het leven van jongeren (Watkins, 2009: Lenhart, 2012). 

Doordat deze generatie brugklassers al wel veelvuldig gebruik maken van sociale netwerksites als 

Instagram en Facebook en een smartphone bezitten, kan het soort contact tussen oud-klasgenootjes en 

vrienden wellicht makkelijker blijven voortbestaan of een andere lading krijgen in vergelijking met 

vorige generaties. Ook bij het creëren van nieuwe contacten op de middelbare school kunnen nieuwe 

media een belangrijke of aanvullende rol spelen.  

In deze studie zal er een theoretische uiteenzetting worden gemaakt over het onderwerp 

´vriendschap´. De invloed van vriendschap op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren is 

van grote impact tijdens de brugklas en vormt daarom een belangrijk discussiepunt in deze studie. 

(Smollar & Youniss, 1982: Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996). Het concept ´social capital´ dat 

beschreven wordt door Bourdieu en Wacquant (1992) zal worden aangehaald en dienen als 

theoretisch uitgangspunt om de soorten online en offline vriendschappen die brugklassers 

onderhouden te beschrijven. Daarnaast wordt de impact van de overgang van de basisschool naar de 

middelbare school besproken om de veranderingen die brugklasser in deze periode ondergaan bloot te 

leggen (S. Pratt & R. George, 2005). In relatie tot nieuwe media wordt er vooral gekeken naar de 

motivatie voor mediagebruik en de doeleinden die sociale netwerksites en smartphones bieden (Haase 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Jacqueline+Smollar%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Jacqueline+Smollar%22
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& Young, 2010). Zo kan er in deze studie gekeken worden naar de beweegredenen die brugklassers 

ertoe zetten om sociale netwerksites als Facebook en smartphone applicaties als Whatsapp te 

gebruiken om een goede vriendschapskwaliteit te onderhouden of te creëren. 

Overgangsperiodes van de ene school naar een andere school zijn een prominent voorbeeld 

van impactvolle invloeden van buitenaf waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgedaagd en 

ondermijnd wordt (Elias, Gara & Ubriaco, 1985; Jindal-Snape & Miller, 2008; Oswald & Clark, 

2003: Pratt & George, 2005). Niet alleen zijn de brugklassers ineens de jongste van de school, maar 

moeten ze zich ook leren aanpassen aan andere regels, leraren en klasgenoten. Er is onderzoek gedaan 

naar de rol van sociale netwerksites en het gebruik van smartphones op het behouden en creëren van 

vriendschappen onder jongeren tijdens de overgang van middelbare school naar hogeschool of 

universiteit (Cummings, Lee & Kraut, 2006). Gerelateerd onderzoek onder jongeren van twaalf jaar 

oud die de overgang van basisschool naar middelbare school maken ontbreekt. Cummings, Lee en 

Kraut (2006) laten zien dat sociale netwerksites en smartphone gebruik een grote rol spelen binnen de 

vriendschappen van deze groep jongeren, en dat het gebruik hiervan is toegenomen (Lenhart, 2012). 

Deze aantrekkelijke mediaplatformen kunnen ervoor zorgen dat sociale relaties van jongeren op een 

toegankelijke manier, door het versturen van chatberichten en foto’s, worden uitgebreid of versterkt 

(Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). De onderzoeksvraag die binnen dit onderzoek centraal staat 

luidt: ‘Welke rol spelen sociale netwerksites en smartphone gebruik onder brugklassers in het 

aanhouden van bestaande vriendschappen op de basisschool en het ontstaan van nieuwe 

vriendschappen op de middelbare school?’. 

De huidige studie zal door middel van focusgroepen analyseren hoe deze specifieke 

leeftijdsgroep van twaalfjarigen, die zich in een grote overgang van hun leven bevinden, met behulp 

van sociale netwerksites en smartphones vriendschappen in hun dagelijks leven onderhouden en 

creëren. Bestaande literatuur maakt een scheiding tussen de basisschoolleeftijd variërend van de 

leeftijd zes tot elf jaar en adolescentie variërend van de leeftijd twaalf tot achttien (Bukatko, 2007). 
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Het feit dat er op deze specifieke leeftijd van twaalf jaar oud een ‘splitsing’ wordt gemaakt, maakt 

duidelijk dat dit een belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind is.  

 

Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden verscheidene theoretische concepten behandeld. Als eerst wordt er aandacht 

geschonken aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen die plaatsvinden bij  jongeren 

rond het elfde levensjaar. Hierna wordt er gekeken naar zowel de definities als de gebruiksmotieven 

van sociale netwerksites en smartphones. Vervolgens zal er worden ingegaan op de betekenis van 

vriendschap en zullen verschillende concepten die hier betrekking op hebben behandeld worden. Tot 

slot wordt de overgang van basisschool naar middelbare school besproken. 

Brugklassers 

Brugklassers bevinden zich in een overgang waarbij er veel cognitieve, psychische, 

emotionele en sociale veranderingen plaatsvinden die bepalend kunnen zijn voor de 

identiteitsontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt er aandacht geschonken aan de cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt er een context geschetst van waaruit de 

vriendschapskenmerken van brugklassers in de volgende hoofdstukken besproken kunnen worden.  

Cognitieve ontwikkeling. Jongeren beginnen rond hun elfde jaar voor het eerst abstract en 

hypothetisch te denken waarbij ze in staat zijn om verschillende oplossingen voor een probleem te 

bedenken (Bukatko, 2008). Ze kunnen zichzelf denkbeeldig buiten de mensen om hen heen plaatsen. 

Ze zijn de hoofdrolspeler van hun eigen persoonlijke verhaal en beginnen zodoende bewust een 

identiteit te ontwikkelen. Vanaf deze leeftijd zijn ze ook in staat om redeneringsvaardigheden te 

gebruiken die niet vanuit henzelf alleen eigen belang dienen maar die ze ook aangeleerd worden, 

bijvoorbeeld door de gegeven lesstof op school. Daarnaast kunnen ze de leiding op zich nemen in 

bijvoorbeeld een vriendengroep (Bukatko, 2008). Niet alleen veel cognitieve veranderingen vinden 

plaats bij kinderen rond de twaalf, ook verandert er veel binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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Sociaal-emotionele ontwikkeling. Jongeren beginnen rond het elfde levensjaar met puberen 

en zullen daardoor meer negatieve emoties vertonen dan ervoor (Bukatko, 2008). De erkenning en 

aanhankelijkheid die ze tot dan toe altijd hebben ontvangen in familierelaties en vriendenrelaties 

gebruiken ze als voorbeeld om nieuwe, vooral meer volwassen relaties op te bouwen (Bukatko, 

2008). Ook leren deze jongeren zichzelf te definiëren in termen van sociale rollen. Het zelfbeeld dat 

ze hebben bekijken ze vanuit meerdere en tegenstrijdige perspectieven (Bukatko, 2008). Zo kunnen 

jongeren een andere rol aannemen afhankelijk van de omgeving waarin ze zich bevinden. Deze rol is 

vaak verbonden met de eisen die gesteld worden binnen verschillende soorten sociale groepen, zoals 

vrienden versus ouders. Door de invloed van anderen te erkennen en zich meer bewust te worden van 

hun individualiteit en de beslissingen die ze nemen, ontwikkelen ze een meer volwassen identiteit 

(Bukatko, 2008). Ze ontwikkelen rond deze leeftijd een groter moraal besef. Dit kan gevoed worden 

door de gemeenschap om hen heen, zoals de school of sportvereniging, die deze jongeren in 

aanraking kunnen laten komen met positieve eigenschappen als eerlijkheid, verantwoordelijkheid en 

integriteit (Bukatko, 2008). Hierdoor kunnen ze het meeste uit hun school en later hun werk halen en 

leren ze om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap (Bukatko, 2008). Daarnaast ontstaat er ook 

de bewustwording van tegenovergestelde levenswijzen of ideeën die kunnen bijdragen aan een meer 

alternatieve identiteitsontwikkeling (Bukatko, 2008). Op het gebied van sekse beginnen de jongeren 

een groter verschil te merken tussen de geslachten. Hoewel er een intensivering van gender rollen 

merkbaar is, worden ze vanaf deze leeftijd meer tolerant naar de tegenovergestelde sekse (Bukatko, 

2008). Vriendschappen die ontstaan en behouden worden in de brugklas worden beïnvloed door al 

deze sociale en emotionele ontwikkelingen in het leven van jongeren. Om de invloed van sociale 

media binnen deze ontwikkelingen bloot te leggen zal er in het volgende hoofdstuk aandacht 

geschonken worden aan de rol en de motieven die sociale media bieden in het leven van mensen. 

Sociale netwerksites en Smartphones 

Sociale netwerksites (SNS) en smartphones zijn terug te vinden in allerlei facetten binnen het  
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leven van mensen. Het zou moeilijk zijn om ze weg te denken, van het creëren en onderhouden van 

contacten, relaties en organisaties tot de constante communicatie en informatiestroom binnen 

bedrijven en scholen. Om duidelijk te maken waar deze sociale media voor staan wordt er ingegaan 

op hun definitie en gebruiksmotieven.  

Definities. Het gebruik van sociale netwerksites en smartphones speelt tegenwoordig een 

grote rol in het leven van jongeren (Watkins, 2009: Lenhart, 2012). Niet alleen jongeren maar ook 

volwassenen en zelfs kleuters kunnen zowel thuis als buitenshuis op school of werk verdiept zijn in 

de wereld van de mobiele telefoon. Doordat smartphones Internet aanbieden zijn sociale netwerksites 

niet alleen via de computer, laptop of tablet toegankelijk. Hierdoor hebben mensen altijd en overal 

toegang tot het Internet en zijn ze non-stop bereikbaar via verschillende sociale media applicaties. 

Töyssy en Helenius (2006) definiëren een smartphone als volgt: “A smartphone is a mobile phone 

that includes software that a user is able to modify and update. The user controlled software must be 

able to transfer information to and from external systems” (p. 110). Het contact dat jongeren nu 

hebben met vrienden kan zowel offline als online behouden en gecreëerd worden. Het hebben van een 

applicatie op een smartphone zoals ‘WhatsApp’, waarmee je gratis chatberichten, foto’s en filmpjes 

naar je vrienden kan sturen, en het hebben van een persoonlijk profiel op sociale netwerksites als 

Facebook, Twitter en Instagram kan een  bijdragen leveren aan de sociale ontwikkeling van jongeren 

(Johnston, Tanner, Lalla & Kawalski, 2013). Sinds de introductie van sociale netwerksites hebben 

veel jongeren gebruik gemaakt van deze websites en ze geïntegreerd in hun dagelijks leven (Ellison, 

2007). In 1997 werd het eerste grote sociale netwerk Six Degrees.com opgericht, gevolgd door 

bekendere als Friendster in 2002, LinkedIn in 2003, de Nederlandse sociale netwerksite Hyves is 

2004 en de bekende sociale netwerksite Facebook in 2006 (Ellison, 2007). Daar waar online 

gemeenschappen interesses delen op het Internet, zijn sociale netwerksites meer georganiseerd 

rondom mensen in plaats van interesses. Ellison (2007) definieert sociale netwerksites als volgt:  
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“web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a 

bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view 

and traverse their list of connections and those made by others within the system” (p. 211). 

 

Door het gebruik van deze sociale netwerksites kunnen individuen hun eigen sociale netwerk 

zichtbaar maken. Mensen die ze offline nog niet kennen maar waar ze online wel een connectie mee 

hebben kunnen hieraan worden toegevoegd. Veelal worden deze websites  gebruikt om te 

communiceren met mensen die al deel uitmaken van hun bestaande en uitgebreide netwerk (Watkins, 

2009).  

Gebruiksmotieven Sociale Media. Onderzoek door Haase en Young (2010) heeft laten zien 

dat studenten verschillende motieven en doeleinden hebben om sociale netwerksites of smartphones 

te gebruiken. Haase en Young (2010) hebben gebruik gemaakt van de ´uses and gratification´ theorie 

om hun onderzoek op te zetten. De ‘uses and gratification’ theorie gaat er vanuit dat mensen zelf 

kunnen beslissen wat ze met de media-inhoud van bijvoorbeeld een televisieprogramma of 

krantenartikel doen. De focus van de theorie ligt op wat mensen doen met de media in plaats van de 

invloed of impact die de media op het individu heeft (Kats et al., 1974 in Haase & Young, 2010: p. 

351). De motieven en doeleinden die Haase en Young (2010) ontdekt hebben bij studenten kunnen 

wellicht gerelateerd zijn aan die van brugklasser. Zo blijkt dat de verkregen doeleinden van het 

versturen van chatberichten via de smartphone, meer diepgaande gesprekken ondersteund. Ook biedt 

het versturen van chatberichten via de smartphone meer genegenheid tegenover een ander in 

vergelijking met het sturen van berichten via sociale netwerksites als Facebook. Er vindt namelijk een 

grotere persoonlijke uitwisseling tussen vrienden plaats waarbij persoonlijke onderwerpen meer 

worden gedeeld (Haase & Young, 2010). 

Vriendschap 

In deze paragraaf wordt er ingegaan op de term ‘social capital’ van Bourdieu en Wacquant  

(1992). Deze theorie biedt een goed uitgangspunt om het begrip vriendschap te analyseren. Daar op  
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volgend wordt de invloed van vriendschap op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind 

besproken. 

Social Capital. Sociale netwerksites zoals Facebook kunnen veel voordelen bieden in het 

sociale leven van jongeren (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009) . Het gebruik en nut van sociale 

netwerksites als Facebook kan voor elk individu verschillen. Sommigen zullen sociale netwerksites 

gebruiken om werkgerelateerde onderwerpen te bespreken, om met anderen te communiceren, om 

een romantische relaties te initiëren of gebruiken het vanwege politieke, sport of muzikale belangen 

(Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). Zoals eerder besproken kunnen sociale media ervoor zorgen om 

bestaande sociale banden te onderhouden maar ook om nieuwe sociale banden te vormen. Zowel 

offline als online vriendschappen kunnen deel uitmaken van het ‘social capital’ van een individu. 

Bourdieu en Wacquant (1992) definiëren ‘social capital’ als: 

 

“the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of 

possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance 

and recognition” (in Ellison, Steinfield & Lampe, 2009, p. 1145). 

 

Het ‘social capital’ van een individu bestaat uit sociale relaties met onder andere familie, vrienden en 

collega’s waardoor men zich gelukkig, gewaardeerd en waardevol voelt. Bourdieu en Wacquant 

(1992) maken binnen ‘social capital’ een onderscheidt tussen ‘bridging social capital’ en ‘bonding 

social capital’ om de verschillende dimensies van sociale relaties bloot te leggen. ‘Bridging social 

capital’ heeft betrekking op zwakke sociale banden waarbij een individu geen emotioneel contact of 

ondersteuning heeft maar gering contact om informatie, meningen of visies uit te wisselen met 

anderen (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). ‘Bonding social capital’ heeft betrekking op individuen 

die daadwerkelijk sterke sociale banden hebben en waar sprake is van emotioneel contact en 

ondersteuning met vrienden en familie (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). Door het gebruik van 

sociale netwerksites zijn individuen in staat om in contact te blijven met vroegere vrienden en familie 
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van wie ze fysiek verwijderd zijn (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). Het begrip ‘maintained social 

capital' verwijst in dit verband naar het behouden van deze bestaande sociale banden van een 

individu.  

Gebruik van sociale media heeft verschillende gevolgen voor het ‘social capital’ van een 

individu. Onderzoek heeft uitgewezen dat sociale media offline contact tussen individuen kan 

verminderen (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). Het gebruiksgemak van online sociale media zorgt 

ervoor dat individuen fysiek minder moeite hoeven te doen om in contact te blijven. Hierdoor kan 

offline contact komen te vervallen en plaatsmaken voor online contact. Evenwel kunnen sociale 

media bijdragen aan interacties tussen individuen (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). Sociale 

contacten welke online zijn ontstaan kunnen via sociale media resulteren in zowel online als offline 

sociale relaties. Chatbox en spelletjes websites, verenigingen en sociale netwerksites zoals Facebook, 

My Space en YouTube zijn aantrekkelijke sociale mediaplatformen voor jongeren. Hier kunnen 

jongeren op een toegankelijke manier in contact komen met elkaar en interesses delen via 

chatberichten, foto’s en website links. Zwakke sociale banden kunnen hierdoor sterker worden 

middels vaker te communiceren via het Internet. Er kan een meer persoonlijke interactie ontstaan 

waarbij het ‘social capital’ van een individu kan groeien en sterker worden (Ellison, Steinfield & 

Lampe, 2009).  

Invloed van vriendschap op de sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze paragraaf worden 

verschillende kenmerken van vriendschap besproken die in verband staan met de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een brugklasser. Allereerst worden de kwaliteiten van een vriendschap besproken. 

Vervolgens wordt stilgestaan bij de intimiteit en acceptatie die een vriendschap biedt. Ook wordt 

aandacht besteed aan het leveren van prestaties dankzij vriendschap.   

Kwaliteit van vriendschap. Er bestaan zowel goede als slechte vriendschapskwaliteiten waar 

zowel jongeren als volwassenen mee te maken krijgen (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998). Een 

goede vriendschapskwaliteit kan directe effecten hebben op de sociale ontwikkeling. Elke 

vriendschap heeft verschillende aspecten, zo kan eenzelfde vriend een intiem vertrouwenspersoon 



ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS 

 

 

12 

zijn in het bespreken van bijvoorbeeld familieproblemen, maar een tegenstander in conflicten die 

kunnen ontstaan tijdens een wedstrijdje voetballen (Bigalow, 1977). Er kunnen zowel positieve als 

negatieve aspecten verbonden worden aan een vriendschap. Daarom is het nodig om niet alleen 

aandacht te besteden aan de positieve aspecten van vriendschap, maar ook aan de negatieve aspecten 

binnen deze relatie (Bigalow, 1977). Het is een uitdaging en een constante wisselwerking tussen 

individuen om een gelijkwaardige sociale relatie te creëren en deze te onderhouden. (Bigalow, 1977). 

Het uiteindelijke doel is het hebben van een hoge vriendschapskwaliteit welke bijdraagt aan een 

goede sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Een goede vriendschapskwaliteit wordt vooral gekenmerkt door prosociaal gedrag en 

intimiteit. Kinderen leren hierdoor van jongs af aan zelfvertrouwen te ontwikkelen en om te gaan met 

sociale aanpassingen (Berndt, 2002).  Daartegenover bestaat een slechte vriendschapskwaliteit uit 

negatieve aspecten zoals conflicten en rivaliteit. (Berndt, 2002). Zowel gelijkheid als competitie zijn 

belangrijke aspecten binnen een vriendschap. Een beetje competitie tussen vrienden kan als plezierig 

worden ervaren, zowel met het beoefenen van een sport als met het behalen van goede schoolcijfers. 

Maar wanneer iemand zich binnen zijn vriendschap te superior gaat gedragen is de kans groot dat 

deze niet standhoudt. Zelfs wanneer er geen sprake is van competitie, zijn interacties tussen vrienden 

niet altijd gelijkwaardig (Bigalow, 1977). Het domineren of de baas spelen over iemand is hier een 

voorbeeld van.  

Intimiteit en Acceptatie. Nabijheid van vrienden en de intimiteit binnen vriendschappen zijn 

de twee meest voorkomende begrippen die bestudeerd worden binnen persoonlijke relaties (Parks & 

Floyd, 1996). Er bestaan niet alleen sociale relaties binnen vriendengroepen maar ook buiten 

vriendengroepen om. Kinderen die niet deel uitmaken van een vriendengroep kunnen alsnog 

intimiteit ervaren door het hebben van losse vriendschappen. Het blijkt dat deze kinderen een 

vriendschap ervaren waarvan de vriendschapskwaliteit op verschillende aspecten lager is dan die van 

kinderen die wel deel uitmaken van een vriendengroep (Parker & Asher, 1993). Een combinatie van 

verkregen intimiteit via losse vriendschappen en het geaccepteerd worden door een vriendengroep 
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heeft invloed op het karakter van een individu (Parker & Asher, 1993). Zo heeft het hebben van 

zowel losse vriendschappen als deel uitmaken van een groep niet alleen betrekking op het ‘social 

capital’ dat een kind in de brugklas op dat moment bezit, maar ook op het verdere verloop en ontstaan 

van sociale relaties als volwassene.  

Het leveren van prestaties. Voor het leveren van verschillende prestaties hebben kinderen niet 

alleen positieve en kwalitatief hoogwaardige relaties met hun ouders nodig (Berndt, 1989; Berndt, 

1999). Op school hebben ze bijvoorbeeld ook baat aan een goede sociale relatie met een leraar om 

goede schoolprestaties neer te zetten. Daarnaast hebben vrienden een belangrijk en unieke invloed op 

de ontwikkeling van een kind   (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996, p. 1103). Een vriendschap 

voorziet volgens Hartup en Sancilio (1986) een kind van een context voor het leren en ontwikkelen 

van vaardigheden. De processen die binnen een vriendschapsrelatie plaatsvinden kunnen 

psychologische voor- en nadelen hebben voor een kind. De vriendschapsrelatie kan zodoende invloed 

hebben op de aanpassingen van een kind in belangrijke sociale omgevingen zoals de school (Ladd, 

Kochenderfer & Coleman, 1996). Een goede vriendschapskwaliteit kan zorgen voor zowel 

emotionele als praktische steun in het leveren van prestaties. Dit kan binnen openbare sferen zoals de 

school en sportvereniging voorkomen, alsmede binnen de persoonlijke sfeer zoals het overwinnen 

van een angst (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996).  

Overgang van basisschool naar middelbare school.  

De overgang van basis- naar middelbare school is voor kinderen een belangrijk proces, 

aangezien ze zich verplaatsen van een bekende en veilige omgeving naar een onbekende en vreemde 

omgeving (Pratt & George, 2005). Ze moeten zich aanpassen binnen een andere schoolomgeving 

waar verschillende leraren, een verscheidenheid van leerstijlen en een breder onderwijsprogramma 

deel uitmaken van een grotere school dan dat ze gewend zijn. Daarnaast zijn ze ineens de jongste van 

de school en komen ze in aanraking met verschillende leeftijdsgenoten van verschillende sociale, 

economische en culturele achtergronden (Pratt & George, 2005). Tijdens de overgang bepaalt de 

stabiliteit van vriendschappen voor een grote mate de aanpassing op de nieuwe school (Kingery, 
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Erdley & Marshall, 2011; Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1997). Kinderen die geen vorige 

hechtingsband op de basisschool zijn aangegaan kunnen het moeilijker vinden om toenadering te 

zoeken met nieuwe leraren en klasgenoten (Pratt & George, 2005). Er is onderzoek gedaan naar de 

invloed van vriendschapsrelaties in de beginperiode van een schoolovergang door Swenson, 

Nordstrom en Hiester (2008). Hieruit blijkt dat het hebben van een bestaande vriendschapsrelatie 

belangrijk is onder jongeren zodat zij, indien nodig, kunnen terugvallen op een oude bekende vriend. 

Hierdoor kunnen ze zich open en eerlijk uiten over eventuele onzekerheden die de overgang brengt. 

Een bestaande vriendschapsrelatie draagt daarom bij aan de aanpassingen die brugklassers moeten 

maken binnen een nieuwe schoolomgeving (Swenson, Nordstrom & Hiester, 2008). 

  

Methode 

In dit hoofdstuk wordt de kwalitatieve onderzoeksmethode van dit onderzoek verantwoord. Daarnaast 

wordt uitleg gegeven over de participanten, de metingen en de procedure van de focusgroepen. 

Tenslotte wordt de opstelling van de vragenlijst die gebruikt werd tijdens de focusgroepen besproken. 

Onderzoeksmethode: kwalitatief onderzoek 

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen zodat er meer naar de 

betekenis en diepgang kan worden gekeken omtrent het behouden van oude vriendschappen en het 

creëren van nieuwe vriendschappen in de brugklas.  

Participanten 

De focusgroepen zijn gehouden onder brugklassers van twaalf jaar oud die in de eerste klas 

van de middelbare school zitten. De brugklassers in deze focusgroepen zijn experts op het gebied 

omtrent hun culture nieuwe media erfgoed. Alleen door middel van focusgroepen kan er een 

uiteenzetting en diepere betekenis gegeven worden aan de manier waarop zij gebruik maken van en 

waarde hechten aan sociale netwerksite en smartphone gebruik binnen vriendschap. Er hebben in 

totaal 28 leerlingen tussen de twaalf en dertien jaar oud geparticipeerd in het onderzoek. Er zijn vier 

focusgroepen gehouden van zeven leerlingen per groep. Er heeft één focusgroep plaatsgevonden met 
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enkel brugklassers uit de mavo brugklas, één focusgroepen met brugklassers uit de mavo/havo 

brugklas, focusgroepen met brugklassers uit de have/atheneum brugklas en één focusgroep met 

brugklassers uit het tweetalig vwo. Hier is voor gekozen omdat gemixte focusgroepen van 

verschillende schoolniveaus zouden kunnen lijden tot het overheersen van de ene groep brugklassers 

boven de andere of het stilzwijgen van de ene groep brugklassers onder de andere. De focusgroep 

onder de mavo brugklassers bestond uit drie jongens en vier meisjes, de focusgroep uit de mavo/havo 

brugklas bestond uit twee jongens en vijf meisjes, de focusgroep uit de have/atheneum brugklas 

bestond uit zeven jongens en de focusgroep met brugklassers van het tweetalig vwo bestond uit drie 

jongens en vier meisjes.  

Metingen  

De focusgroepen zijn opgenomen met een mobiele recorder en vervolgens beluisterd en 

uitgetypt. Hierna zijn de antwoorden gecodeerd op verschillende onderwerpen door het gebruik van 

het programma Maxqda. Veel resultaten kwamen overeen waardoor er een goede analyse uitgevoerd 

kon worden. Citaten die binnen een onderwerp representatief waren zijn opgenomen in de resultaten 

om als voorbeeld te illustreren. Er zijn andere namen gebruikt voor het quoten van de citaten om de 

identiteit van de leerlingen privé te houden. 

Procedure 

De focusgroepen zijn gehouden op een middelbare school in Apeldoorn, Nederland: De 

Koninklijke Scholengemeenschap. Door een persoonlijke band met deze school heb ik op deze school 

mijn focusgroepen kunnen houden. De focusgroepen hebben gemiddeld 50 minuten geduurd en zijn 

binnen één dag afgenomen. Aangezien de brugklasser minderjarig zijn heb ik van tevoren een 

toestemmingsverklaring aan de school gestuurd met informatie over het onderzoek. Hierdoor konden 

de ouders bezwaar maken wanneer zij niet wilden dat hun kind participeerde in het onderzoek. In de 

brief heb ik benadrukt dat alle gegevens die verzameld worden volstrekt anoniem behandeld worden 

en alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. En dat er uitdrukkelijk geen sprake 

van consumentenonderzoek voor commerciële doeleinden is. De school heeft deze brief vervolgens 
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naar de ouders gestuurd. Hierna heeft de brugklascoördinator van de school een aantal kinderen 

geselecteerd die vrijwillig wilden participeren in het onderzoek en daarvoor toestemming hadden 

gekregen van hun ouders. Docenten van deze brugklassers waren op de hoogte gesteld over het 

onderzoek en wisten welke leerlingen afwezig zouden zijn tijdens een bepaalde les. De focusgroepen 

werden gehouden op de school zelf in het kantoor van de brugklascoördinator.  

De leerlingen waren allemaal erg enthousiast om mee te doen aan het onderzoek. Van tevoren 

introduceerde ik mijzelf en het onderzoek en legde ik de ‘spelregels’ van de focusgroep uit. Hierin 

benadrukte ik het volgende: ‘het is een groepsgesprek, maar we gaan elkaar niet onderbreken’, ‘steek 

je vinger op als je iets te melden hebt’, ‘er bestaat geen fout antwoord, ik wil alleen weten wat je 

denkt’, ‘hoe meer meningen hoe beter’, ‘het kan zijn dat ik je vraag om te stoppen met praten 

aangezien we een tijdslimiet hebben’ en ‘de informatie die we besproken hebben binnen deze kamer 

verlaat deze kamer niet, er wordt buiten deze deur dus niet gepraat met andere vriendjes en 

vriendinnetjes over de mening van andere klasgenootjes’. 

  Wanneer de leerlingen vragen hadden dan mochten ze deze altijd stellen. Tijdens de 

interviewvragen bleek er nog een behoorlijk verschil te zitten in hoe de ene focusgroep volop vrijuit 

praatten en een andere focusgroep erg timide en teruggetrokken was in het antwoord geven. Aan het 

einde van de focusgroep is iedereen bedankt voor zijn medewerking en gaven veel van de leerlingen 

aan het leuk gevonden te hebben om deel te nemen aan de focusgroep. 

Opstelling vragenlijst 

In dit onderzoek zijn de concepten en onderwerpen die toepasselijk zijn voor brugklassers en 

vriendschap beschreven in een theoretisch kader. Hieruit is er een vragenlijst opgesteld die de 

hoofdonderwerpen ´vrienden basisschool´, ´vrienden middelbare school´, ´vriendschap via Instant 

Messaging en sociale netwerksites´, ´vriendschap en conflict´ en ´vriendschap en schoolwerk´ 

behandelen. Vanuit deze onderwerpen zijn er vragen gesteld over het gebruik van sociale media en de 

omgang met zowel basisschoolvrienden als middelbare schoolvrienden. Een aantal voorbeelden van 

vragen die per hoofdonderwerp gesteld werden: 
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Vrienden basisschool  

Houd je nog vaak contact met je oude vrienden en op welke manier? 

Vrienden middelbare school 

Op welke manier ben je in contact gekomen met je nieuwe vrienden? 

Vriendschap via Instant Messenger en sociale netwerk sites 

Vind je het belangrijk dat zowel je basisschoolvrienden als je middelbare school vrienden je 

aandacht schenken via sociale netwerk sites als Facebook en via Instant Messenger (via likes, 

reacties, foto’s, berichtjes)? 

Vriendschap en conflict 

Gebeuren er ook wel eens dingen via sociale netwerk sites waardoor je een discussie of ruzie 

krijgt met een vriend? 

Vriendschap en schoolwerk 

Wordt je snel afgeleid van schoolwerk, zowel thuis als op school, door sociale netwerk sites en 

Instant Messenger? 

De onderwerpen van de vragen zijn gekoppeld aan zowel het begrip vriendschap zelf als de relatie 

hiervan met het gebruik van sociale netwerksites en smartphones. Merendeel van de kinderen gaf aan 

alleen Facebook te gebruiken als sociale netwerksite. Een enkele gaf aan gebruik te maken van 

Instagram. De sociale media applicatie die door bijna alle kinderen op de smartphone wordt gebruikt 

om met vrienden te communiceren is Whatsapp. Daarom worden vooral deze twee sociale media 

onderwerpen behandeld binnen de resultaten. Door vragen te stellen over het gebruik van Facebook 

en Whatsapp kon er achterhaald worden welke invloed deze sociale media hadden op de sociale 

relaties van de kinderen. 

Om de vragen en het gesprek in te leiden werd er eerst gevraagd naar de ervaring die de 

overgang van basis- naar middelbare school voor de brugklassers had. Al snel bleek dat alle kinderen 

vanzelf over Facebook en Whatsapp begonnen te praten wanneer zij over hun contact met de 

basisschool vrienden vertelden. Sommige vragen hoefden ook niet gesteld te worden aangezien de 
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kinderen zelf uitgebreid antwoord hadden gegeven op bepaalde vragen waardoor doorvragen onnodig 

was. Vaak verliep het verloop van de vragen niet op een bepaalde volgorde omdat de kinderen zelf 

een nieuw onderwerp aansneden waar automatisch op verder werd gepraat. De ene focusgroep praatte 

meer vrijuit dan de andere wat resulteerde in een verschil aan hoeveelheid antwoorden. Uiteindelijk 

zijn merendeel van de vragen in alle vier de focusgroepen behandeld. De onderwerpen die aangekaart 

zijn in de focusgroepen zullen uitgebreider behandeld worden in het resultaten hoofdstuk. 

 

Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van de focusgroepen besproken worden binnen acht 

verschillende paragrafen. Belangrijke en veelvoorkomende overeenkomsten tussen de vier 

focusgroepen worden aan de hand van de literatuur en de bijbehorende citaten toegelicht.  

Brugklas Ervaring 

De meningen van de brugklassers lopen uiteen wanneer zij hun ervaringen betreffende de 

overgang van basisschool naar middelbare school delen. Zo waren er een aantal die er naar  

uitkeken ondanks dat het onbekende van een nieuwe grote school hen niet geheel koud liet. 

 

“Ik had er wel zin in!” (Bas) 

“Ja ik ook, ik vond het eerst wel spannend maar als je dan eenmaal op de school zit valt het 

wel mee.” (Rosalie) 

“Het was een beetje spannend want er waren allemaal nieuwe dingen. En de basisschool 

begon wel kleuterachtig te worden. Dus het was wel leuk om naar een andere school te gaan.” 

(Ashley) 

 

Kinderen die wel geïntrigeerd waren door het onbekende en nieuwe van de middelbare school zagen 

er meer tegenop. Zoals Pratt en George (2005) beschrijven, moeten de kinderen leren om zich aan te 

passen binnen deze nieuwe omgeving. 
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“Het was eerst even wennen en de methode was anders. De schriften en de boeken.” (Lisa) 

 “Toch wel een hele grote school met allemaal oudere kinderen, dus dat is wel eng.” (Sara) 

 

Daarnaast werd er duidelijk dat er een verschil bestond tussen kinderen die wel bestaande sociale 

relaties gebruiken om te kiezen voor dezelfde middelbare school als hun familie en/of vrienden, en 

kinderen die door de invloed van anderen zich meer bewust worden van hun individualiteit en 

beslissingen (Bukatko, 2008) en zo tot hun keuze zijn gekomen. 

 

“Ik heb voor deze school gekozen omdat mijn zus er ook op zit. Dan heb ik alvast een beetje 

een voorbeeld.” (Allicia) 

“Het was een leuke school, ik had niet gekeken naar vrienden. Ik keek eerst wat voor mezelf 

belangrijk was.” (Yannick) 

 

Basisschool vrienden 

Uit de focusgroepen blijkt dat er kinderen zijn die op zichzelf naar de middelbare school zijn 

gekomen en dat er kinderen zijn die samen met klasgenoten zijn gekomen. De kwaliteit van 

vriendschap die de kinderen tijdens de basisschool hebben ervaren loopt erg uiteen en heeft effect 

gehad op de schoolkeuze en de mate van contact die zij nu nog hebben met basisschoolvrienden. Zo 

zijn er kinderen aan de middelbare school begonnen die weinig tot geen ‘social capital’ bezitten, 

alsmede kinderen die wel een losse vriendschap en/of een vriendengroep hebben die zorgen voor 

intimiteit en groepsacceptaties (Parker & Asher, 1993).  

 

“Ja ik heb nu nog een vriendinnetje bij het Veluws College en wij spreken elke zaterdag af. 

 Wij waren beste vriendinnen op de lagere school.” (Liza) 

 “Nee er is niemand naar toe gegaan, ik woon in Loenen dat is op zich ver rijden dus zij  
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hebben scholen genomen die dichterbij lagen. Ik wil ze ook niet meer zien want ze hebben me 

vroeger heel erg gepest op school.” (Joris) 

  “Mijn klas spreekt ongeveer één keer in de maand nog wel af. Dan gaan we met z’n allen na 

 school. Vorige maand zijn we nog met een paar meisjes naar de bioscoop gegaan.” (Alicia) 

 

Veel van hen realiseerde zich niet aan het einde van de basisschool dat de overgang wellicht zoveel 

impact zou hebben op hun basisschool vriendschappen. Met name de meisje hadden dit niet 

verwacht, de meeste jongens daarentegen hadden al wel een duidelijk idee. Zoals Bukatko (2008) 

omschrijft komt het zelfbeeld dat de kinderen ontwikkelen en de sociale rollen die ze aannemen rond 

deze periode duidelijk terug in de manier waarop de brugklassers over hun vriendschappen praten. 

Verder verschilt het ook per persoon wie er nog wel of niet in de gelegenheid is om zijn oude 

vrienden te blijven zien.  

  

“Ik denk dat je minder contact krijgt met je oude vrienden omdat je ze minder vaak ziet. En je 

 hebt nieuwe vrienden, die zie je toch elke dag op school.” (Youri)  

“Wat ik een beetje heb is zeg maar de basisschool is een boek, die doe je nu dicht en die leg je 

 in de kast en dan maak je een nieuw boek open op de KSG.” (Ames) 

 “Ja dan zeg je nog wel we spreken nog wel een keer af. Dat zeg je dan wel, maar dat gebeurd 

dan niet. Je leert hier ook andere mensen kennen, maar dat had je niet verwacht. Je denkt dat 

je toch nog wel met hun om zou gaan.” (Nina) 

“Ik heb wel een vriendin die is helemaal naar Arnhem gegaan, een college. Maar ze blijft dus  

dag en nacht op die school. Dus ik zie haar eigenlijk nooit meer.” (Amber) 

 

De brugklassers die tijdens hun basisschoolperiode een goede vriendschapskwaliteit hebben 

opgebouwd met leeftijdsgenoten die ze inmiddels een stuk minder zien dan voorheen, zijn nog wel 

van mening zijn dat zij altijd terecht kunnen bij hen. Het opgebouwde vertrouwen zorgt ervoor dat zij 
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zich open en eerlijk kunnen uiten tegenover leeftijdsgenoten die zij al langer kennen in tegenstelling 

tot de nieuwe vrienden die zij pas ontmoet hebben. Zoals Swenson, Nordstrom en Hiester (2008) 

benadrukten is het fijn voor hen om te beseffen dat ze kunnen terug vallen op een oude bekende 

vriend waardoor dit kan bijdragen aan de aanpassingen op de middelbare school. 

 

“Ja als ik ze dan zie dan vertel je ook wel over je nieuwe school en zij ook. En dat vind ik dan 

wel leuk.“ (Lisanne) 

“Ik spreek ze ook nog heel weinig, maar vind het nog wel even leuk.” (Jonas) 

 

Middelbare Schoolvrienden 

Uit de vier verschillende focusgroepen bleek dat de brugklassers tijdens een introductie dag  

voor het eerst met hun nieuwe klasgenoten en vrienden in contact zijn gekomen door het doen van 

spelletjes in verschillende groepjes. Zowel tijdens als na deze dag waren de kinderen al bezig met het 

vormen van nieuwe sociale contacten. Doordat kinderen tijdens de overgang toenadering zoeken met 

klasgenoten leren ze zich sociaal te ontwikkelen en kan de stabiliteit van een vriendschap een grote 

invloed hebben op de aanpassing van de middelbare school (S. Pratt & R. George, 2005).  

 

“Een persoon uit mijn vorige klas (…) was de eerste dag ziek dus.. ja ik was in mijn eentje.  

Maar toen ging ik naast jongens zitten die me aardig leken.” (Jonas) 

“Nou Amy had een paar vriendinnen en omdat ik toen met Amy omging leerde ik ook weer  

die vriendinnen kennen.” (Manon) 

“Ja. Eerst durfde ik niks te zeggen maar op een gegeven moment ging ik er steeds bij lopen en 

zei ik ook steeds meer en zo is het gekomen.” (Thijs) 

 

De brugklassers vertelden dat er groepjes vrienden waren gevormd. Daarbij merkten ze op dat er 

kinderen of groepjes zijn die meer populair zijn dan anderen. Kinderen kunnen de leiding op zich 
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nemen in een vriendengroep en leren zichzelf te definiëren in termen van sociale rollen (Bukatko, 

2008). Voor de één betekent een nieuw gevormde vriendschap meer dan voor de ander, duidelijk is 

dat zij bewust bezig zijn met zowel hun eigen ‘social capital’ als dat van anderen.  

 

 “Ik heb ook heel veel vrienden maar daar ga ik alleen mee om als ik op school ben maar niet 

 daarbuiten. Dat hoeft van mij niet, zo aardig vind ik ze ook weer niet haha.” (Rowan) 

“Sommige zijn met meerdere en die kunnen dan meer de baas spelen zeg maar dan kinderen 

 die alleen vanuit de basisschool komen.” (Thomas) 

“Ja ze zijn wel populair, je hebt echt mensen die eruit staan.” (Jonas) 

 

Facebook en Vriendschap 

Zoals Lenhart (2012) stelt spelen sociale netwerksites tegenwoordig een grote rol in het leven 

van jongeren. Ook de brugklassers in deze focusgroepen hebben een sociaal netwerkprofiel, op één of 

twee kinderen per focusgroep na. Facebook is het meest gebruikt onder deze brugklassers waarvan 

een enkele Instagram gebruikt. Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat de brugklassers minder 

waarde hechtten aan het gebruik van Facebook, maar meer aan het gebruik van de smartphone 

applicatie Whatsapp, wanneer zij over vrienden praten. Dit komt overeen met de literatuur van Haase 

en Young (2010) waarin zij beschrijven dat er meer diepgaande gesprekken ontstaan via 

chatberichten op de smartphone. Whatsapp nodigt uit voor een grotere persoonlijke uitwisseling 

tussen vrienden.  

 

“Op Whatsapp ga je makkelijker praten. Makkelijker om dingen tegen elkaar te zeggen.  

Facebook is eigenlijk een klein beetje onnodig.” (Arjan) 

“Ja ik vind Whatsapp ook makkelijker want als je reageert op Facebook dan kan iedereen dat 

zien. En bij Whatsapp kan je het gewoon in de groep zetten bij kinderen die het wel mogen 

zien of bij gewoon een vriend.” (Hannah) 
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“Nou op Facebook praat ik gewoon niet zo snel tegen mensen. En op Whatsapp gaat het  

gewoon sneller.” (Rosalie) 

 

 Niemand gebruikt Facebook als een online middel om offline vrienden te maken, maar meer als een 

middel om offline vrienden of vage kennissen toe te voegen aan hun bestaande online socialenetwerk. 

Het ‘bridging social capital’ van de brugklasser wordt hierdoor groter, het zijn ‘online vrienden’ die 

vaak geen emotioneel contact of ondersteuning bieden maar wel informatie en meningen uitwisselen. 

Volgens de onderstaande citaten hechten de kinderen hier blijkbaar weinig tot geen waarde aan en 

behoren deze mensen niet tot hun vrienden. 

 

“Nou ik heb wel veel kinderen van school die ik dan niet ken op Instagram en dan accepteer  

ik ze gewoon als ze bij mij op school zitten.” (Joyce) 

“Nee ik word geen vrienden met mensen die ik niet ken.” (Manon) 

“Vriendschap is gewoon wat je er zelf van maakt (…) Als jij een leuk berichtje stuurt of foto,  

maakt dat nog niet vrienden. Je moet eerst naar elkaar gaan, en vragen ‘wat wil jij, wat vind jij 

leuk’ enzovoorts.” (Bram) 

 

Het aantal vrienden dat de kinderen op Facebook hebben is iets wat ze interessant vinden ten opzichte 

van de buitenwereld vanwege het ontvangen van likes. Wel zijn ze van mening dat al die ‘online 

vrienden’ geen reële vriendschappen vormen. De vriendschapskwaliteit met de meeste ‘online 

vrienden’ is nihil tot zwak en valt dus onder het ‘bridging social capital’. Alle brugklassers hebben 

liever een klein aantal intieme en betrouwbare vrienden waarvan de vriendschapskwaliteit goed is, 

dan vele vage kennissen. Dit komt overeen met wat Bourdieu en Wacquant (1992) ‘bonding social 

capital’ noemen, waarbij de brugklassers liever vriendschappen hebben die wel emotioneel contact en 

ondersteuning bieden (Ellison, Steinfield & Lampe, 2009). 
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“Want sommige mensen hebben binnen een paar minuten 600 likes, nou denk ik toch nooit 

dat dat allemaal vrienden zijn.” (Alicia) 

“Ik hoef niet heel veel vrienden te hebben, als ik er maar een paar heb waar ik veel mee omga 

dan vind ik het al goed genoeg. Ik hoef niet 100 vrienden te hebben waarvan ik de helft niet 

ken.” (Bram) 

 “Weinig vrienden die je echt steunen. Want opeens had ik een heleboel vrienden maar kende  

ik de helft er niet van. Ik heb liever 3 goede vrienden dan 97 halve kennissen. Die je dan bijna 

nog nooit hebt gesproken.” (Yannick) 

 

Een opvallend gegeven is dat veel van de brugklassers het erg leuk en fijn vinden,vooral meisjes, om 

via Facebook in contact te zijn met basisschoolvrienden. Het liken van berichtjes en foto’s door 

basisschoolvrienden betekent voor hen blijk van waardering. Daarnaast verwachtten ze van huidige 

vrienden waar ze mee omgaan dat deze hun berichtjes en foto’s sowieso liken. Het behouden van 

beide groepen op deze manier valt onder het begrip ‘maintained social capital’ aangezien de 

bestaande sociale banden van een individu online worden behouden.  

 

“Ik like altijd de foto’s van mijn vrienden.” (Lisanne) 

“Ik vind de oude belangrijker, dan weet je gewoon dat ze daar nog naar kijken.” (Chantal) 

 “Ja dat maakt wel uit denk ik, want dat zijn oude vrienden en dan kijken ze nog wel naar je  

om.” (Manon) 

“Ik denk de nieuwe, die oude zie ik toch niet zo vaak meer en de nieuwe zie je elke dag. En 

dan weet je ook dat ze je respecteren zoals je bent.” (Jonas) 

 

Smartphones en Vriendschap 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf maken de brugklassers meer gebruik van de 

smartphone applicatie Whatsapp om te communiceren met vrienden in vergelijking met een  sociale 
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netwerksite als Facebook. Ze vinden het simpelweg een stuk handiger. Niet alleen het gebruik ervan 

is handig, maar ook het communiceren met basisschoolvrienden of andere goede vrienden waarvan ze 

op dat moment fysiek verwijderd zijn is op deze manier makkelijk te overbruggen waardoor het 

‘maintained social capital’ kan blijven bestaan.  

 

“Mijn nichtje woont best wel ver weg en dan heb je nog wel contact weet je wel. Want die zie  

ik alleen met verjaardagen.” (Liza) 

“Ik had ook een vriendin in Australië en dan waren mijn ouders en ik zo aan het Skypen met  

haar. En dan zit ze gewoon aan de andere kant van de wereld. En ze was wel twee weken weg. 

Dat deden we wel en dan zie je haar alsnog.” (Chantal) 

“Op Whatsapp spreek ik af en toe af of ik wat gaat doen.” (Nick) 

 “Ik gebruik het vooral voor leuke gesprekjes. Voor als je ze niet ziet.” (Manon) 

 

De brugklassers gebruiken Whatsapp om in contact te blijven met vrienden op een intieme  

manier door persoonlijke berichtjes of foto’s te sturen en wordt het ‘bonding social capital’  

versterkt. Daarnaast zitten vele van hen in groepsgesprekken zodat er makkelijk dingen  

onderling besproken kunnen worden. Whatsapp maakt een belangrijk deel uit van de  

vriendschap die de kinderen onderhouden, zoals blijkt uit de volgende citaten. 

 

“Ik vind het wel leuker. Ook om zo met elkaar om te gaan en je kan zo ook afspreken, je hoeft 

niet perse te bellen. Het kan gewoon veel makkelijker. Het is gewoon leuk.” (Manon) 

“Kijk als je nou nooit tegen iemand op Whatsapp praat en andere mensen wel dan bestaat die 

vriendschap ook minder.” (Ashley) 

“Op Instagram post ik niks maar ik kijk wel gewoon naar andere foto’s en dan like je gewoon 

en zet je er een reactie op. Maar Whatsapp is meer om persoonlijke dingen en meer om met 

mensen te praten enzo.” (Hannah) 
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“Nou het is wel zo als je op Whatsapp zit durf je wel meer te vragen dan in het echt dus dan  

leer je elkaar wel weer beter kennen.” (Jorieke) 

 

De brugklassers gebruiken Whatsapp als middel op hun ‘maintained social capital’ met zowel hun 

nieuwe en oude vriendschappen te onderhouden. Daarnaast gebruiken de brugklasser Whatsapp om 

sociale banden te versterken en erkenning en voldoening van een vriendschap te ontvangen. Deze 

kinderen creëren online een sociale relatie met vrienden door te communiceren via chatberichten, 

plaatjes of foto’s. De mate waarin dit wordt gedaan verschild per kind. Er zijn brugklassers die 

vertelden dat ze het vaak niet nodig vinden om bepaalde dingen opnieuw te bespreken. Andere 

kinderen vinden dit juist wel leuk en bespreken dezelfde zaken zowel online als offline voor een 

tweede keer.  

 

 “Ik ga met veel kinderen van school om en daar praat ik dan ook op Whatsapp mee.” (Nina) 

“Dat heb ik wel met een meisje van me oude klas. Daar spreek ik op Whatsapp wel vaak mee 

en eigenlijk in het echt ook, dus er is altijd wel iets.” (Lisanne) 

“Dan zie je iemand al heel vaak en dan denk je ik ga daar ook niet nog eens veel mee 

Whatsappen. Ik heb alles al gezegd.” (Youri) 

 

School, Sociale Media en Vrienden 

Kinderen hebben baat bij goede sociale relaties om goede schoolprestaties neer te zetten 

(Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996). Door deze sociale relaties via de sociale media te gebruiken 

kunnen deze een context bieden voor het leren en ontwikkelen van vaardigheden (Hartup & Sancilio, 

1986). Dit komt overeen met wat er in de focusgroepen is besproken. De  brugklassers gebruiken 

sociale media als Facebook, Skype (online videocommunicatie) en Whatsapp als hulpstuk bij het 

regelen van school gerelateerde zaken. Whatsapp is van deze drie veelal de populairste manier voor 

brugklassers om huiswerk en lesuitval te bespreken met vrienden.  
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“Meestal op Whatsapp dan vraag je, of dan weet je niet wat je moet doen, of wat het huiswerk is en 

dan moet je met iemand een presentatie houden en dan vraag je ‘Wat ga jij doen, wat ga ik doen?’. En 

dan ga je met elkaar overleggen.” (Manon) 

“Whatsapp of Skype. Dan kan je iemand ook echt zien als je wat maakt. Maar om dingen  

even snel te overleggen gebruik je Whatsapp.” (Hannah) 

“Nou, als het eerste uur uitvalt en je hebt geen Whatsapp dan weet je dat niet.” (Jonas) 

 

Naast het feit dat sociale media school gerelateerde zaken goed kunnen aanvullen is het ook  

zo dat deze media afleidend kunnen werken. Niet alleen wordt er met vrienden over   

schoolwerk gepraat via sociale media, maar tijdens het maken van huiswerk praten de  

kinderen ook over niet-gerelateerde schoolzaken. De mate van afleiding en irritatie wat  

hierdoor kan ontstaan verschilt per persoon. Zo kan de één hier totaal geen moeite mee  

hebben terwijl de ander bewust zijn of haar sociale media moet vermijden om zich te  

concentreren.  

 

“Ja soms moet ik hem even wegleggen om wel te kunnen concentreren.” (Bram) 

“Ja dat heb ik ook bij mijn huiswerk, dan heb ik mijn mobiel even uitstaan of beneden liggen. 

Ook als ik ga slapen vind ik het sowieso niet fijn. Dan weet ik al van mijzelf dat ik steeds ga 

kijken en later ga slapen en dat is ook niet echt goed.” (Chantal) 

 “Valt mee. Ligt eraan over welk onderwerp het gaat.” (Nick) 

“Nou ik heb dat niet want ik zit gewoon aan tafel en dan hoor je alleen het getril.” (Thijs) 

 

Misinterpretatie van Whatsapp 

Een opvallend gegeven bij het gebruik van Whatsapp onder de brugklassers is de 

misinterpretatie die kan ontstaan tijdens het communiceren met vrienden. Door het ontbreken van een 

context kan de communicatie eindigen in een misverstand of een conflict. De brugklassers zijn zich er 
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van bewust dat ontstane conflicten door miscommunicaties vaak niet opzettelijk zijn. Berndt (2002) 

en Bigalow (1977) beschrijven dat vriendschap niet alleen maar uit positieve eigenschappen hoeft te 

bestaan. Een misverstand dat ontstaan is via Whatsapp kan negatieve gevolgen hebben voor een 

vriendschapsrelatie. Wanneer er gestreefd wordt naar een gelijkwaardige sociale relatie waar de één 

niet boven de ander domineert, kunnen misverstanden worden uitgepraat en hoeft dit geen bedreiging 

voor de vriendschapsrelatie te betekenen.  

 

“Maar je moet wel een beetje voorzichtiger zijn op WhatsApp want daar kan het ook heel naar  

aankomen.” (Rosalie) 

“Ja ik heb wel ruzie gehad op de social media, op Whatsapp, dat meisje bedoelde het niet zo. 

Maar toch op Whatsapp het klinkt heel anders als je iets zegt.” (Jorieke) 

 

Conflicten blijken niet alleen door misinterpretatie van Whatsapp te ontstaan. Tijdens de 

focusgroepen geven de brugklassers aan dat het versturen van chatberichtjes via Whatsapp naar 

vrienden bepaalde verwachtingen oproept. Het terugantwoorden en aandacht schenken aan verstuurde 

berichtjes is voor meisjes een gevoeliger onderwerp dan voor jongens die hier luchtiger over praten. 

Wanneer niet aan deze verwachtingen voldaan wordt kunnen irritaties ontstaan die uitmonden in 

conflicten.  

 

“Nee niet echt erg, ik bedoel dan app je wat later. Maar ik vind het wel gewoon beleefd om  

gelijk te reageren.” (Youri) 

 “Ik heb iemand in mijn hoofd, een vriendin van me, als ik dan vijf minuutjes niet antwoord,  

bijvoorbeeld ik moet even douchen of even eten of huiswerk maken of iets dan wordt ze al  

gelijk pissig en alles en praat ze niet met me. Maarja..” (Rosalie) 

“Dat vind ik echt stom, dan denk je ‘Je bent toch online geweest?’ en dan kan je echt wel even 

de moeite nemen om op mijn bericht te antwoorden.” (Ashley) 
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Hoewel Whatsapp de brugklassers toegankelijke communicatieve opties biedt om in contact te 

blijven met vrienden kan deze applicatie ook negatieve gevolgen hebben voor een vriendschapsrelatie 

indien misverstanden niet goed uitgesproken worden. 

Online en Offline Vriendschap 

Zoals de voorgaande citaten hebben gedemonstreerd gebruiken de brugklassers dagelijks 

sociale media om hun sociale relaties binnen de middelbare school maar ook daarbuiten met familie 

en basisschoolvrienden te onderhouden. Ze vinden het belangrijk om het ‘maintained social capital’ 

te onderhouden door het gebruik van sociale media. In de focusgroepen werd echter gevraagd naar 

het soort vriendschap dat ze liever hebben, online of offline contact. Uit de focusgroepen bleek dat de 

kinderen meer waarde hechten aan offline contact. Het zien van emoties en de bijbehorende 

gezichtsuitdrukking betekent veel voor hen binnen een vriendschap. Ook beleven ze meer plezier aan 

offline contact dan aan online contact.  

 

“Ik vind het leuker om ze in het echt te spreken. En dan buiten school.” (Lisanne) 

“Ja ik wil wel liever wat ondernemen, naar een pretpark of zoiets, spelen, voetballen.” (Nick) 

“Op Whatsapp kan je niet echt je emoties laten zien. In het echt kan dat wel beter.” (Ashley) 

“In het echt vind ik het fijner om dan dingen aan elkaar te vragen want dan zie je elkaars 

gezichtsuitdrukking beter. En dan weet je of die wel of niet liegt..” (Nina) 

 

Verder werd er aan de kinderen gevraagd of ze het gevoel hadden dat ze iets van een gesprek, grapje 

of afspraak mistte wanneer ze geen deel zouden uitmaken van een Whatsapp of Facebook groep. 

Wanneer bepaalde online dingen ter sprake komen tijdens offline groepsgesprekken blijkt dit 

verschillende effecten op de brugklassers te hebben. Sommigen hebben het idee dat ze wel iets 

missen maar vinden dit niet erg, andere kunnen zich op zulke momenten wel buitengesloten voelen 

en vinden dit wel erg.   
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“Ja je mist wel dingen als je er niet tussen zit, dan ga je ook anders denken als je er niet in 

zit.” (Jonas) 

“Zoals Andreas, die is zo eenzaam in de klas” (Yannick) 

“Ik heb niet het gevoel dat ik er dan niet meer bij hoor, maar wel het gevoel dat je iets mist.” 

(Hannah) 

“Toen vond ik het wel erg. Want dan bespreken ze wat in de groep en dan vinden ze het 

grappig en ik dan niet.” (Lisanne) 

 

Grotendeels hebben de meeste kinderen die geparticipeerd hebben in de focusgroepen zowel contact 

met vrienden van de basisschool als met vrienden van de middelbare school. Of dit nu veelal offline 

contact met middelbare school vrienden is als online contact met basisschoolvrienden. Merendeel van 

hen combineert het contact met deze twee vriendengroepen online door gebruik te maken van de 

applicaties op hun smartphone en de sociale netwerksites. Het combineren van de twee sociale 

groepen offline gaat volgens de brugklassers niet samen. Dit komt overeen met de theorie van 

Bukatko (2008). Doordat de kinderen zichzelf leren definiëren in termen van sociale rollen kunnen ze 

een andere rol aannemen afhankelijk van de omgeving en de eisen die gesteld worden binnen een 

sociale groep (Bukatko, 2008). De meeste  brugklassers nemen offline verschillende sociale rollen in 

waardoor ze de groepen niet kunnen combineren, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag.   

 

 “Ze kennen elkaar ook allemaal niet dus ik denk het niet.” (Nina) 

“Ik vind dat mijn oude klasgenoten wel mogen weten wie er bij mij in de klas zit, maar het is  

veel leuker als je óf met je oude óf je nieuwe óf allebei maar niet tegelijk afspreekt denk ik.” 

(Thijs) 

“Nou eigenlijk niet. Want als je eigenlijk naar de middelbare school toe gaat dan zijn ze een  

stuk volwassene.” (Nick) 
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“Ze zijn te verschillend. De ene groep vindt dat dan raar en de andere dan ook.” (Stefan) 

 

Discussie 

In dit hoofdstuk zal er een interpretatie plaatsvinden van de onderzoeksresultaten van de vier 

focusgroepen. De resultaten zullen aan de onderzoeksvraag gekoppeld worden alsmede aan de 

bestaande bevindingen en theorieën omtrent brugklassers, sociale media en vriendschap zoals 

beschreven in het theoretisch kader. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is:  

‘Welke rol spelen sociale netwerksites en smartphone gebruik onder brugklassers in het aanhouden 

van bestaande vriendschappen op de basisschool en het ontstaan van nieuwe vriendschappen op de 

middelbare school?’. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de onderzoeksresultaten te 

beschrijven is dit hoofdstuk opgedeeld in twee paragrafen en een conclusie.  

Brugklassers en Basisschoolvrienden 

Tijdens de overgang naar de middelbare school moeten jongeren van rond de twaalf jaar oud  

afscheid nemen van hun vertrouwde schoolomgeving en zich aanpassen aan een nieuwe en 

onbekende schoolomgeving (Pratt & George, 2005). Veel van de brugklassers uit de focusgroepen 

zijn in een nieuwe klas terecht gekomen zonder de aanwezigheid van hun beste basisschoolvrienden. 

Het opgebouwde ‘bonding social capital’ wordt ineens onderworpen aan een veelvoud van nieuwe 

indrukken, leeftijdsgenoten en beslissingen. Ze leren om zichzelf te definiëren in termen van nieuwe 

sociale rollen en gebruiken het opgebouwde ‘bonding social capital’ als voorbeeld om nieuwe sociale 

relaties aan te gaan op de middelbare school. De kinderen die goede vriendschapsrelaties hebben 

opgebouwd tijdens de basisschool willen deze graag behouden. Kinderen die geen tot zwakke 

vriendschapsrelaties hebben ervaren, doordat ze bijvoorbeeld gepest werden, hebben geen 

‘maintained social capital’ opgebouwd. Hun ‘social capital’ zal vanaf onderaan moeten worden 

opgebouwd. Kwalitatief goede vriendschappen van de basisschool vinden de andere kinderen 

moeilijk om te onderhouden. Ze zijn blij dat ze Whatsapp kunnen gebruiken om in contact te blijven 

met hun oude vrienden terwijl ze fysiek verwijderd van hen zijn. Een aantal brugklassers gebruiken 
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Whatsapp om offline met hun basisschoolvrienden, waarmee ze een ‘bonding social capital’ hebben 

opgebouwd, af te spreken. De brugklassers vertellen eveneens dat ze het idee hebben dat de 

vriendschap desondanks minder zal worden. Whatsapp is een erg makkelijke en toegankelijke manier 

om contact op te nemen maar staat niet gelijk aan de kwaliteit en de waarde die de kinderen hechten 

aan het offline contact met hun basisschoolvrienden. Het ontvangen van likes op berichtjes en foto’s 

op Facebook doet hen dan ook erg goed en laat zien dat er nog wel aan elkaar gedacht wordt. 

Langzaam verschuift het opgebouwde ‘bonding social capital’ onder het toegankelijke gebruik van de 

sociale media naar een meer ‘bridging social capital’ tussen basisschoolvrienden. 

Brugklassers en Middelbare Schoolvrienden 

Tijdens de eerste ontmoeting met nieuwe klasgenoten en potentiële nieuwe vrienden worden 

de brugklassers in het diepe gegooid. Ze moeten wennen aan een totaal andere schoolomgeving en 

zichzelf binnen nieuwe sociale verhoudingen leren te plaatsen (Pratt & George, 2005; Bukatko, 

2008). De kinderen uit deze focusgroepen maken allemaal deel uit van een vriendengroep in de 

brugklas. Daar waar de één genoeg heeft aan een offline vriendschap op school, zien andere hun 

nieuwe vrienden ook offline buiten school. Door gebruik te maken van de sociale media, met name 

de applicatie Whatsapp op de smartphone, bouwen zij hun nieuwe vriendschap naar een steeds 

grotere vriendschapskwaliteit op. Het ontstaan van het ‘bridging social capital’ tijdens de eerste 

ontmoetingen tussen de brugklassers wordt door het vele offline contact op school en tegelijkertijd 

het online contact via Whatsapp omgevormd naar ‘bonding social capital’. Haase & Young (2010) 

beschrijven dat de verkregen doeleinden van het versturen van chatberichten via de smartphone, meer 

diepgaande gesprekken ondersteunen en zorgen voor een grotere persoonlijke uitwisseling tussen 

vrienden in vergelijking met de verkregen doeleinden van sociale netwerk sites als Facebook. Dit 

komt overeen met de verkregen resultaten van de focusgroepen. De brugklassers geven aan dat het 

nodig is om hun ‘maintained social capital’ te behouden door het gebruik van sociale media. Veel 

afspraken, groepsgesprekken, privé gesprekken en schoolgerelateerde onderwerpen worden 

besproken met vrienden via de Whatsapp. 
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Conclusie 

In dit onderzoek is gebleken dat de sociale netwerksite Facebook en de smartphone applicatie 

Whatsapp een belangrijke en invullende rol spelen wanneer het aankomt op het behouden van 

‘maintained social capital’ en het ontstaan van ‘bridging social capital’ en ‘bonding social capital’ 

onder jongeren van rond de twaalf jaar oud in de brugklas. Gesteld kan worden dat het ‘bonding 

social capital’ van basisschoolvrienden verdwijnt in het ‘bridging social capital. Doordat de kinderen 

fysiek van elkaar verwijderd zijn, na de overgang van basisschool naar middelbare school, verlaagt de 

vriendschapskwaliteit. Hoewel ze via Whatsapp kunnen blijven communiceren en er aan elkaar 

gedacht wordt doormiddel van likes op Facebook, wordt het offline contact waar ze zoveel waarde 

aan hechten minder. De emotionele ondersteuning en intimiteit die de vriendschap kenmerkte 

verdwijnt hierdoor. Deze ooit intieme vriendschap kan wellicht in het begin worden opgevangen, 

maar zeker niet worden vervangen door het gebruik van Whatsapp. Daarentegen wordt Whatsapp wel 

gebruikt om een ‘bonding social capital’ te vormen met nieuwe klasgenoten. Hoewel de brugklassers 

meer waarde hechten aan het hebben van offline vriendschapseigenschappen, willen ze door het delen 

van online informatie, meningen en foto’s met vrienden, een vriendschap creëren met klasgenoten op 

de middelbare school die op deze manier gekenmerkt wordt door een hoge vriendschapskwaliteit. 

Beperkingen en Suggesties voor Vervolgonderzoek 

De focusgroepen voor dit onderzoek zijn binnen één dag gehouden. Doordat er slechts weinig 

tijd tussen de vier verschillende focusgroepen zat, was er geen mogelijkheid om de vorige focusgroep 

te analyseren voor eventuele verbetering in het stellen van vragen aan de volgende. Ook wordt 

hierdoor een enorme hoeveelheid aan informatie in één keer aan de onderzoeker blootgesteld. Deze 

‘overload’ aan informatie kan zorgen voor een lagere oplettendheid en verwerking van de antwoorden 

die op dat moment gegeven worden door de brugklassers. Verder heeft dit kwalitatieve onderzoek 

door het gebruik van focusgroepen het nadeel dat de kinderen sociaal wenselijke antwoorden kunnen 

geven. Kinderen kunnen gaan meepraten met hun klasgenoten. Voor vervolgonderzoek zouden 

meerder scholen moeten participeren aan het onderzoek en zouden focusgroepen moeten bestaan uit 
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brugklassers van verschillende klassen. Zodoende hoeven ze ook geen rekening te houden met de 

mening van hun klasgenoten. Om preciezere uitkomsten te genereren over het vervagen van ‘bonding 

social capital’ tussen basisschoolvrienden en het ontstaan ervan tussen middelbare schoolvrienden 

zouden er meerdere onderzoeksmomenten moeten plaatsvinden. Er zouden drie focusgroep 

momenten gehouden kunnen worden; in de laatste maand op de basisschool, de eerste maand in de 

brugklas en de laatste maand in de brugklas.  
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Bijlagen 

 

Vragenlijst focusgroepen 

 

Introductie  

- Onderzoek uitleggen 

- Mijn rol uitleggen 

- ‘Ik wil graag weten wat jullie hierover denken aangezien jullie de experts zijn’ 

- ‘Jullie vinden het blijkbaar niet zo erg om een les over te slaan?’ 

 

Regels 

- Het is een groepsgesprek, maar we elkaar niet onderbreken 

- Steek je vinger op als je iets te melden hebt 

- Er bestaat geen fout antwoord, ik wil alleen weten wat je denkt. Hoe meer meningen hoe 

beter. 

- Het kan zijn dat ik je vraag om te stoppen met praten aangezien we een tijdslimiet hebben. 

- De informatie die we besproken hebben binnen deze kamer verlaat deze kamer niet. Er wordt 

buiten deze deur dus niet gepraat met andere vriendjes en vriendinnetjes over de mening van 

andere klasgenootjes. 

 

Vrienden basisschool  

1. Je zit inmiddels 3 maanden in de brugklas. Hoe hebben je de overgang van basisschool naar 

middelbare school ervaren? 

2. Welke invloed heeft dit gehad op je oude vriendschappen? 

3. Realiseerde je je aan het eind van groep acht dat je vriendschap wellicht kan veranderen? 

4. Wie zien zijn oude vrienden nog wel eens en op welke manier? 
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5. Houd je nog vaak contact met je oude vrienden en op welke manier? 

6. Wat betekend het voor je vriendschap om via Instant Messaging als Whatsapp en via sociale 

netwerksites als Facebook contact te houden met vrienden van de basisschool? 

7. Heb je het idee dat je nog altijd bij ze terecht kan en alles met hem/haar wilt en kan delen? 

8. Zou je liever ‘online’ of ‘offline’ contact willen met je vrienden van de basisschool? 

9. Denk je dat je voorlopig dezelfde hoeveelheid contact met je basisschool vrienden onderhoudt 

als dat je nu doet? 

 

Vrienden middelbare school  

10. Heb je nieuwe vrienden gemaakt op de middelbare school? 

11. Op welke manier ben je in contact gekomen met je nieuwe vrienden? 

12. Heb je het idee dat er bepaalde klasgenootjes of groepjes klasgenoten op de middelbare school 

juist meer populairder of minder populairder zijn door het aantal vrienden dat ze hebben? 

13. Kan je deze populariteit ook merken op Instant Messenger of via sociale netwerksites? 

14. Op welke manier gebruik je Instant Messenger of sociale netwerksites om je nieuwe 

vriendschappen op te bouwen? 

15. Gebruik je Instant Messenger of sociale netwerk sites ook om nieuwe vrienden te maken die 

je ‘offline’ nog niet kent? 

16. Wat vind je fijner of leuker, via school ‘offline’ vrienden beter te leren kennen of via instant 

messenger of sociale netwerksites? 

17. Geloof je dat je Instant Messenger en sociale netwerksites tegenwoordig echt nodig hebt om 

een vriendschap te ontwikkelen en onderhouden of zou dat nog zonder kunnen? 

18. Vind je het hebben van Instant Messenger en sociale netwerksites perse handig? 

19. Moet je Instant Messenger en sociale netwerk sites gebruiken om je nieuwe vriendschappen 

op de middelbare school te onderhouden. 
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20. Als je straks van de brugklas naar de tweede klas gaat en klassen worden wellicht gemixt, 

denk je dat er dan hetzelfde gebeurd met je vriendschap als tijdens de overgang van de basis- 

naar de middelbare school? 

 

Vriendschap via IM en SNS 

21. Vind je het belangrijk dat zowel je basisschoolvrienden als je middelbare school vrienden je 

aandacht schenken via sociale netwerksites als Facebook en via Instant Messenger (via likes, 

reacties, foto’s, berichtjes)? 

22. Kan je je basis- en middelbare school vrienden goed combineren? Hoe doe je dat via sociale 

netwerksites en Instant Messenger? En zou je ze samen uitnodigen op bijvoorbeeld je 

verjaardag? 

23. Wat vinden je leraren en ouders ervan dat je via Facebook en Instant Messenger contact 

hebben met je vrienden? 

24. Waar gebruiken je sociale netwerk sites voor en waar gebruiken je Instant Messenger voor als 

het gaat over contact houden met je vrienden? 

25. Welke van de twee gebruik je vaker en waarom? 

26. Vind je het belangrijk om in contact te blijven met vrienden via sociale netwerk sites en 

Instant Messenger? 

27. Geef je de voorkeur aan online of offline contact? 

28. Hoe belangrijk is het voor je om veel ‘vrienden’ op Facebook te hebben? 

29. Zijn al je vrienden op Facebook goede vrienden? 

30. Zijn al je vrienden op Instant Messenger goede vrienden en zie je die weleens ‘offline’? 

 

Vriendschap en conflict 

31. Gebeuren er ook wel eens dingen via sociale netwerksites waardoor je een discussie of ruzie 

krijgt met een vriend? 
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32. Wat merk je hier ‘offline’ van? 

33. Wat vind je ervan wanneer je ziet dat iemand online is geweest en je berichtje hebt gelezen 

maar hier niet op reageert? 

34. Heb je zelf het idee dat je constant moet reageren op online berichtjes? 

35. Heb je weleens het gevoel dat je ergens niet bij hoort als je bijvoorbeeld niet lid bent van een 

bepaalde Facebook groep of groepschat binnen Instant Messaging? 

36. Vind je dat je sociale netwerksites als Facebook en Instant Messaging moet gebruiken om 

erbij te horen? 

 

Vriendschap en schoolwerk 

37. Heb je het idee dat je dingen mist van je vrienden als je (even) geen Facebook of Instant 

Messenger gebruikt? 

38. Gebruik je Instant Messenger en sociale netwerksites ook om met je vrienden over 

schoolwerk te praten? 

39. Word je snel afgeleid van schoolwerk, zowel thuis als op school, door sociale netwerksites en 

Instant Messenger? 

 

 


