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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 
 

1. Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen. 

  
Het zich verplaatsen, landverhuizing, volksverhuizing, emigratie, immigratie 

 
Geraadpleegd via Mijnwoordenboek.nl. Synoniemen gezocht voor migratie. 

 
Vluchteling, economisch migrant, kennismigrant, klimaatvluchteling, asielzoekers 

 
Geraadpleegd via Wikipedia met het woord Migratie.  

 

2. Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor een 
verkennende, vergelijkende zoekopdracht. 

 

Vluchteling 

Soorten bronnen Aantal Hoe? 

Artikel krant  185.000 
Vluchtelingen 
Knop nieuws  

Afbeelding  Niet duidelijk 
Afbeeldingen vluchtelingen. Via google 
afbeeldingen  

Video  256.000  Video’s vluchtelingen  

Boek 126.000  
Boeken  
Vluchtelingen   
Via de knop boeken in google 

Site concrete 
organisatie 

399.000 
Vluchtelingenorganisatie. Via de google 
zoekbalk 

Eindwerk 8.740 
Eindwerken vluchtelingen. Via de google 
zoekbalk  
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Immigratie 

Soorten bronnen Aantal Hoe? 

Websites 2.170.000 Immigratie via google zoekbalk 

Artikel krant 26.600 
Immigratie nieuws. 
Via de knop nieuws op google  

Video 77.700 
Video’s rond immigratie. Via de knop 
video’s op google.  

Boek 429.000 
Immigratie boeken  
Via de knop boeken in google  

Eindwerk 2.060 
Eindwerk immigratie  
Via google.  

Volksverhuizing 
 

Soorten bronnen Aantal Hoe? 

Boek 68 500  
Boek volksverhuizing  
Via de knop boeken op Google 

Artikel krant 1730  
Volksverhuizing, Via de knop nieuws 
google 

Video 1330 
Volksverhuizing, Via de knop video’s 
google 

Website 239000 Volksverhuis op de google zoekbalk 

Eindwerk  304 
Eindwerken volksverhuis via google 
zoekbalk 
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3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 
verkennende zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook diverse soorten bronnen (zelfde 
? anderen ?) te vinden. 

 

Vluchtelingen 

Soorten bronnen Aantal 

Artikels 1073 

Eindwerken 199 

Audiovisueel materiaal 94 

Afbeeldingen 42 

Boeken 1688 

 

Immigratie 

Soorten bronnen Aantal 

Boeken 965 

Artikels 543 

Eindwerken 56 

Audiovisueel materiaal 17 

Websites 2 

Afbeeldingen 2 
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Volksverhuizing 

Soorten bronnen Aantal 

Boeken 36 

Artikels 6 

Eindwerken 2 

Schoolboeken 2 

Afbeeldingen 2 
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4. Kwaliteit van je zoekresultaten 
 

 Krantenartikel Eindwerk Boek 

Bron De morgen: 
Vluchtelingenproblem
atiek in Noord-
frankrijk blijft nijpend 

Vluchtelingen  Europa en migranten  
 

Actualiteit Dit artikel werd 
gemaakt 6 
november. Het is dus 
zeer actueel. 
 

Het eindwerk is 
gemaakt in het 
academiejaar 2011-
2012.  
Het is dus al 5 jaar 
oud. Dit is al niet 
meer zo actueel.  

Dit boek is 
geschreven in 
september 2016. Het 
is dus nog actueel 
 

Betrouwbaarheid De bron is hier Belga. 
Dit artikel is niet 
partijdig. 

Ja er worden veel 
bronnen vermeld. Het 
gaat niet om een 
mening. Het is een 
wetenschappelijk 
artikel.  
 

Er worden geen 
bronnen vermeld. De 
auteur maakt een 
analyse. Zijn mening 
zal dus wel ergens 
voorkomen, maar 
kan zeker worden 
gebruikt in het 
onderzoek.  

Autoriteit Weet niet wie het 
artikel heeft 
geschreven.  
 

Het werd geschreven 
door Iris Fruru voor 
de universiteit Gent. 
De auteur doet een 
masterproef over het 
onderwerp 
vluchtelingen.  

Het boek is 
geschreven door 
Peter Stuivenberg. 
Hij heeft lezingen aan 
de overheid en 
bedrijven over zijn 
Analyses.  
 

Objectiviteit Het internetdomein is 
“.be.” Deze site is 
gemaakt om mensen 
te informeren.  
Het doelpubliek is 
voor iedereen die 
hier interesse in 
heeft.  
Ja er staat reclame 
op de site. Maar 
heeft niets te maken 
met het artikel.  

Het internetdomein is 
“.be.” Deze site is 
gemaakt om te 
informeren. Het 
doelpubliek is vooral 
voor professionals. 
Er is geen reclame 
op de site.  
 

Het internetdomein is 
“.be.” De site is 
gemaakt om te 
verkopen. Het 
doelpubliek zijn 
vooral professionals. 
Er is geen reclame 
op de site. 
 

 Deze site kan zeker 
gebruikt worden voor 
de opdracht.  
 

Dit artikel is zeker 
betrouwbaar. Het is 
wel niet meer zo 
actueel. 

Dit boek kan zeer 
nuttig zijn voor deze 
opdracht.  
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5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en vergelijking van 
hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 

 

a) Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 
Het zoeken naar informatie ging zeer vlot. Via het internet kan je zeer snel aan veel 
informatie geraken 

 

b) Zou je andere/ extra trefwoorden gebruiken? welke? 
Nee, want ik had al veel trefwoorden op voorhand. Als je te veel trefwoorden hebt zal 
je een overdaad aan informatie hebben.  

 

c) Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je 
dit?  
Het vinden van eindwerken was moeilijk. Dit is waarschijnlijk omdat niet elk eindwerk 
op internet wordt geplaatst. Ik weet ook nog niet zo goed op welke manier je het best 
aan deze informatie kan geraken.  

 

d) Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens?  
Ik moet telkens opletten dat de bronnen wel betrouwbaar genoeg zijn om te 
gebruiken voor de opdracht. Door het gebruik van verschillende trefwoorden kan je 
veel verschillende soorten informatie vinden. 

 
 

6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

 
• Hoe gaan kinderen om met migratie?  

• Is er een verschil tussen jongens en meisjes bij het meemaken van migratie?  

• Is er een verschil in emotionele invloed bij politieke of economische vluchtelingen?  
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Stap 2: De basistekst: zoeken en diverse info eruit halen 
 

1. Bronvermelding. 
 
L. H. M. van Willigen. (2009). Zorg voor gevluchte kinderen, Bijblijven,25(4), 23-30. 
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/BF03087641 

 

2. Bronvermelding bis. 
 

“Gevluchte kinderen vormen in de gezondheidszorg een risicogroep door hun 
traumatische ervaringen voor en na de gedwongen migratie.” (L.H.M van Willigen,2009, 
p25) 
 

3. Context 
 

Komt uit het vaktijdschrift Bijblijven. Elke uitgave zijn er andere auteurs die een artikel 
schrijven. Het tijdschrift zelf is gemaakt door Bohn Stafleu van Loghum. Het is 
geschreven voor artsen. Het is een nascholingssysteem. 
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/journal/12414/33/3/page/1  
Ik heb dit gevonden door het verder klikken bij de details van het boek op Limo.  

 
4. Verneem meer over de auteur 

 
Mevr. dr. L.H.M. van Willigen is arts, consulant gezondheidszorg, vluchtelingen en 
mensenrechten. Ze schreef ook zelf een boek. Het heet Gevluchte kinderen. Het is een 
naslagwerk voor zorgverleners betrokken bij de opvang van gevluchte kinderen.  
Ik heb dit gevonden door in de google zoekbalk te gaan zoeken naar haar. Ik heb dit 
boek ook gevonden in de bronvermelding van mijn basistekst. Willigen, LHM. (2003). 
Gevluchte kinderen- preventie van ziekte en bevordering van de gezondheid. Ede: 
stichting MOA Oost Nederland. 

 
5. Structuur  
Het is een zeer duidelijke structuur. Er zijn veel titels en tussentitels. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van alinea’s. Het is enkel tekst die je er kan terugvinden. De 
bronvermelding vind je enkel op het laatste blad en niet tussen de tekst. Er staat wel een 
nummer in de tekst die verwijst naar de bronvermelding achteraan. Er wordt gebruik 
gemaakt van APA. Er is geen voetnoot aanwezig.  

 
  

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/BF03087641
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/journal/12414/33/3/page/1
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6. Lijsten met die gelijksoortige info. 
 

6.1 Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen 

https://landelijk.socialekaartnederland.nl 
 

6.2 Lijst van specialisten 

Er staan geen specialisten in deze tekst. 
 
 
 
  

 
Doelgroep Algemene werking Contactgegevens 

COA 
Centraal 
orgaan 
opvang 

asielzoekers 

Voor alle 
leeftijden 

Biedt hen in opdracht van het 
ministerie van Justitie tijdelijke 
huisvesting en ondersteunt 
hen in de voorbereiding op hun 
toekomst, in Nederland of 
elders. Het gaat vooral om 
asielzoekers en vluchtelingen, 
en om specifieke groepen 
zoals alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. 

Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers 
Postbus 30203 
2500 GE Den Haag 
T 088-7157000 
 
E info@coa.nl  
 
 

Nidos 

Voor iedereen 
tussen 0 en 12 
jaar  

Nidos voert als onafhankelijke 
(gezins-)voogdijinstelling, op 
grond van de wet, de 
voogdijtaak uit voor 
Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers. 
 

Stichting Nidos 
T.a.v. Opvang en 
Wonen in 
Gezinsverband 
Postbus 13021 
3507 LA Utrecht 
Tel 0885011200 

https://landelijk.socialekaartnederland.nl/
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6.3 Lijst met vaktermen 
 

Epidemiologisch 
onderzoek 

Naar oorzaak, overbrenging en bestrijdings- of 
behandelingsmethoden van ziekten 
http://www.encyclo.nl/lokaal/10733&page=12 
 

Endemisch  Inheems, niet elders voorkomend, kenmerkend voor één bepaal 
gebied. 
 

Infibulatie  Het afsluiten van de vulva, (gedeeltelijk) dichtnaaien van de schaam-
lippen bij huwbare meisjes ter voorkoming van geslachtsverkeer 
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeke
n.do  
 

Posttraumatische 
stressstoornis 

Posttraumatische stressstoornis zelfst.naamw. [Psychologie] 
[medisch] een stoornis die ontstaat t.g.v. ernstige stressgevende 
situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk 
letsel of een bedreiging van de fysieke 
http://www.woorden.org/woord/posttraumatische%20stressstoornis  
 

Veerkracht  Figuurlijk herstellingsvermogen van iemands gestel of gemoed, bv. 
na grote inspanning of na een trauma 
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeke
n.do 
 

Thalassemie  Thalassemie is een aangeboren erfelijke afwijking van de rode 
bloedcellen. Onder de microscoop hebben de rode bloedcellen het 
uiterlijk van een schietschijf. Door deze gestoorde vorm kan het 
zuurstofdragend eiwit hemoglobine zich niet voldoende vormen. Er 
ontstaat een verstoring van het zuurstoftransport. Er wordt 
gesproken van bloedarmoede 
https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-
woordenboek/item30768?letter=t  
 

 
 

6.4 Lijst met soorten bronnen 
 

• Tijdschriftartikel 

• Boeken  

• Website  

• verzamelwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encyclo.nl/lokaal/10733&page=12
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
http://www.woorden.org/woord/posttraumatische%20stressstoornis
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/item30768?letter=t
https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/item30768?letter=t
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6.5  Een top 5 van bronnen  

 
1. Essen J van, Bala J. Als glas in lood. Integratieve behandeling van 

vluchtelingenkinderen en -gezinnen. Utrecht: Pharos, 2007;50. 
Het is een van de recentere bronnen in de bronvermelding. Ik wou ook graag weten 
hoe vluchtelingen behandeld worden.  

 
2. Betancourt TS, Khan KT. The mental health of children affected by armed 

conflict: Protective processes and pathways to resilience. Int Rev Psychiatry 
2008;20(3):317-28. 
Het is een redelijk recent artikel. Ik denk dat een artikel in een andere taal lezen soms 
ook kan helpen om meer informatie te verzamelen. 

 
3. COA. Feiten en cijfers. Geraadpleegd op 16 november 2017, op 

https://www.coa.nl/nl/over-coa/bezetting/personen-in-de-opvang-uitgesplitst-naar-
leeftijd-en-land-van-herkomst 

 
4. Willigen LHM van. Gevluchte kinderen – preventie van ziekte en bevordering 

van de gezondheid. Ede: Stichting MOA Oost Nederland, 2003. 
Ik heb dit gekozen omdat het dezelfde auteur is van het artikel. Er zal misschien meer 
duidelijkheid komen over dit artikel. 

 
5. Sproet M, Tuk B. De jeugd van tegenwoordig. In: Engelhard E. (red.). Met kennis 

van feiten. Vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid in cijfers. Utrecht: 
Pharos, 2007;84-7. 
Het is handig om soms grafieken te zien te krijgen. Dan kan je het je beter gaan 
voorstellen. Kan je het visueel voorstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

https://www.coa.nl/nl/over-coa/bezetting/personen-in-de-opvang-uitgesplitst-naar-leeftijd-en-land-van-herkomst
https://www.coa.nl/nl/over-coa/bezetting/personen-in-de-opvang-uitgesplitst-naar-leeftijd-en-land-van-herkomst
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 
 

1. De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst 
 

Essen J van, Bala J. 
Als glas in lood. Integratieve behandeling 
van vluchtelingenkinderen en –gezinnen. 

Het is een boek die je vindt in een 
bibliotheek in Nederland.  
Het is niet te vinden op Limo 
 

Betancourt TS, Khan KT. 
The mental health of children affected by 
armed conflict: Protective processes and 
pathways to resilience 
 

Staat in de databank van Limo 

COA.  
Feiten en cijfers 

Het is een website. 
https://www.coa.nl/NED/website/ 
 

Willigen LHM van. 
Preventie van ziekte en bevordering van de 
gezondheid. 

Staat niet in Limo. Kan het wel online 
aankopen 
https://www.bol.com/nl/p/gevluchte-
kinderen/1001004005342053/?suggestionT
ype=browse 
 

Sproet M, Tuk B. 
Vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid 
in cijfers. 

Je kan het op een website terugvinden. 
http://www.pharos.nl/documents/doc/websh
op/met_kennis_van_feiten.pdf 
 

Machel, G 
Impact of armed conflict in children. 
 

Kan je lezen op de website van Unicef  
https://www.unicef.org/graca/ 
 

Tjon A Tjen W.  
Hoe gezond zijn jeugdige asielzoekers? 
 

Kan je online lezen. Het is het Nederlands 
tijdschrift voor geneeskunde. 

United Nations. International migration 
and development.  
Report of the Secretary-General 
 

Het is een website. 

Nienhuis G, Hendriks M, Naleie Z 
Zware dingen moet je voorzichtig duwen.  
 

Het staat in de databank van Limo  

Macksoud, Mona 
Kinderen met oorlogservaringen. 
 

Het is een boek die in het Vlaamse 
vredesinstituut ligt.  

Fazel M, Stein, A 
Mental health of refugee children: 
comparative study.  
 

Het staat in de databank van Limo  

Mooren, G.T.M. ; Wolters, W.H.G. ; 
Kleber, R.J. ; van Willigen, L.H.M. 
Vluchtelingenkinderen in Nederland. 
 

Het is een boek die aanwezig is in het 
Vlaams parlement. 

  

https://www.coa.nl/NED/website/
https://www.bol.com/nl/p/gevluchte-kinderen/1001004005342053/?suggestionType=browse
https://www.bol.com/nl/p/gevluchte-kinderen/1001004005342053/?suggestionType=browse
https://www.bol.com/nl/p/gevluchte-kinderen/1001004005342053/?suggestionType=browse
http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/met_kennis_van_feiten.pdf
http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/met_kennis_van_feiten.pdf
https://www.unicef.org/graca/
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Smit, M. 
 
De ontwikkeling en integratie van 
alleenstaande minderjarige asielzoekers.  
 

Het is een artikel aanwezig in de 
bibliotheek van Vives 
 VIVES Campus Kortrijk   Bib gelijkvloers   
Tijds. sociaal-agogisch werk 
 

American Psychiatric Association.  
Diagnostische Criteria van de DSM IV  

Het is een boek die aanwezig is in de 
bibliotheek van Vives.  
VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e 
verdieping   616.895    
  

Wolters WHG.  
Gevolgen van trauma’s bij kinderen en 
adolescenten. 

Het is een boek die aanwezig is in de 
bibliotheek van Vives Roeselare.  
 VIVES Campus Roeselare   VIVES 
Campus Roeselare open rek   616.891.6/1   

 
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1999115690001a.pdf 
 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_E.pdf 

 

2. Auteur(s) van je basistekst 
 

a) De auteur van dit boek heeft nog 1 boek in de campusbibliotheek liggen. 

Mooren, G.T.M.; Wolters, W.H.G.; Kleber, R.J. & Van Willigen, L.H.M. (1993). 

Vluchtelingenkinderen in Nederland: een onderzoek naar knelpunten in de opvang en 

hulpverlening. Utrecht 

 

b) Er worden geen andere auteurs vermeld in de tekst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1999115690001a.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_E.pdf
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3. Het colofon als snelle info 
 

Wolters WHG. Gevolgen van trauma’s bij kinderen en adolescenten. In: Petra GH, Aarts W, 
Visser D (red). Trauma: diagnostiek en behandeling. Houten, Diegem: Bohn Stafleu van 
Loghum, 1999;171-84. 
 
Op de voorflap vind je de titel van het boek (Trauma diagnostiek en behandeling) en de 
redactie (Petra G.H Aarts & Wim D. Visser). Ook zie je de uitgever staan en dat het de 
tweede druk is van dit boek.  
 
Op de achterflap staat er uitgelegd over wat dit boek precies gaat. Het boek gaat over de 
psychische gevolgen van geweld tussen mensen en in het bijzonder over de diagnostiek en 
de behandeling van de slachtoffers. Het boek is geschreven door ervaren onderzoekers en 
therapeuten.  
 
In het colofon staat er dat alle rechten voorbehouden zijn en dat je dus niets mag opslaan in 
een gegevensbestand of openbaar maken zonder toestemming van de uitgever. Ook om 
zaken over te nemen in een reader moet men zich wenden tot de uitgever. Er staat ook nog 
wie de omslag en het binnenwerk heeft ontworpen.  
Het boek is een initiatief van Cogis te Utrecht. Dit is een kennisinstituut voor sociale en 
psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. 
 
Enkele kernwoorden: Trauma, psychische gevolgen, asielzoekers, vluchtelingen, 
therapeuten, stressvolle situatie.  
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4. Zoek nu verder buiten je basistekst. 
 

 
 

Zoekterm Aantal 
resultaten 

3 zoekresultaten 

Boek Vluchtelingen, 
asielzoekers.  
 
Limo 

247 • Lely, J.C.G. & van den Heuvel-Wellens, 
D.J.F. (2002). Psychosociale zorg voor 
vluchtelingen en asielzoekers: een 
handleiding. Assen: Van Gorcum 

• Mooren, T.(2008).Beter beginnen: Een 
psycho-educatief programma voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Houten : 
Bohn Stafleu van Loghum : Imprint Bohn 
Stafleu van Loghum 

• De Vries, S.(2000). Psychosociale 
hulpverlening en vluchtelingen. Utrecht : 
Pharos 

Artikels uit 
vaktijd-
schriften 

Vluchtelingen, 
Migranten 
 
Limo 

84 • Devillé, A.(2006). De onzichtbare 
rechteloze klasse: de leef- en 
belevingswereld van mensen zonder 
wettig verblijf in Vlaanderen en Brussel. 
Tijdschrift voor sociologie,2, 131-156 

• Ramackers,J.(1996) De onzichtbaren: 
illegaliteit op de agenda: een onderzoek. 
Tijdschrift voor welzijnswerk,jrg.20 nr 194, 
27-43 

• Vandevelde,T.(1999). Migranten en 
vluchtelingen, Ethische perspectieven : 
nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor 
christelijke ethiek,Jrg 9 nr 1,3-7 

Eindwerken Asielzoekers 
 
Limo  

145 • Mommerency, J.(2007). Asielzoekers in 
een lokaal opvanginitiatief: psychosociale 
begeleiding van asielzoekers in een L.O 
[Theses]. Kortrijk: Ipsoc 

• Coessens,L.(2017).Welke 
ergotherapeutische behandelmethode 
heeft het meeste effect op het verbeteren 
van het welzijn van asielzoekers met een 
posttraumatische stressstoornis? 
[bachelorproef].Brussel:Odisee 

• Verhulst,A.(2004). De dubbele 
kwetsbaarheid van vrouwelijke 
asielzoekers[Theses].Kortrijk: Ipsoc 
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Onderzoeks-
literatuur 

Migratie  
 
Lirias 

550 • Wets,J.(2001). Migratie en Asiel: vluchten 
kan niet meer. Syntheserapport van een 
onderzoeksproject inzake het migratie- en 
asielbeleid in België.Brussel: Koning 
Boudewijnstichting. 

• Flobets,M; Hubeau,B. & 
Vanheule,D.(2002). Migratie- en 
migrantenrecht: recente ontwikkelingen. 
Brugge: Die keure 

• Wets,J.(2001). Vroegtijdige waarschuwing 
van vluchtelingen- en migratiestromen. 
Brussel: Koning boudewijnstichting. 

Anderstalig Refugee 
 
Science direct 
 
Springer link 

2 750 
(chapters) 
 
39 836  

• Aimee,C.&Kalena,E.(2015). Handbook of 
the Economics of International 
Migration.(pp. 585-658) (1ste druk).Oxford: 
Elsevier B.V.  

• Mørland,T.& Skjerven; S.A.(2015). 
Understanding Global Higher Education. 
Europe: a European Qualifications 
Passport for Refugees(pp.119-121) 
(37).Rotterdam: Sense Publishers. 

• MacPherson,D.W & Gushulak,B.D.(2017). 
The Travel and Tropical Medicine Manual. 
Health Screening in Immigrants, 
Refugees, and International 
Adoptees(pp.260-270)(5de druk).Oxford: 
Elsevier B.V. 

E-artikels uit 
kranten 

Asielzoekers, 
vluchtelingen 
 
Academic 
Gopress 

122755 
 

• (20 november 2017). Van Calais naar 
Boom. Gazet van Antwerpen,0. 
Geraadpleegd 
viahttps://academic.gopress.be 

• (20 november 2017). Fedasil zet gezin 
met kind van 5 en 1 op straat. Het 
nieuwsblad,0. . Geraadpleegd 
viahttps://academic.gopress.be 

• (20 november 2017). Inwoners van 
Lesbos staken: “Lesbos is een eiland, 
geen gevangenis”. De 
redactie,0.Geraadpleegd 
viahttps://academic.gopress.be 

Internet  
algemeen  

L.H.M Van 
willigen  
 
Google-
scholar 
 

64 
 

• Psychische en lichamelijke 
gezondheidsproblemen van en gebruikvan 
zorg door Afghaanse, Iraanse en 
Somalische asielzoekers en 
vluchtelingen.(2006). Geraadpleegd op 20 
november 2017, op 
https://www.narcis.nl/publication/RecordI
D/publicat%3A2626  
Het is een samenvatting. 

• Verslag van de Quick scan van ‘het kind 
en het asielbeleid’ in de praktijk.(2003) 
Geraadpleegd op 20 november 2017, op 
http://www.mighealth.net/nl/images/1/17/
Loes.pdf  

https://academic.gopress.be/
https://academic.gopress.be/
https://academic.gopress.be/
https://www.narcis.nl/publication/RecordID/publicat%3A2626
https://www.narcis.nl/publication/RecordID/publicat%3A2626
http://www.mighealth.net/nl/images/1/17/Loes.pdf
http://www.mighealth.net/nl/images/1/17/Loes.pdf
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Het is het volledige document  

• De schade die kinderen oplopen als zij na 
langdurig verblijf in Nederland gewongen 
worden uitgezet.(2006) Geraadpleegd op 
20 november 2017, op 
http://www.eerlijkkinderpardon.nu/images
/20/274.pdf  
Het is het volledig document. 

Beeld- 
Materiaal 

Vluchtelingen  
 
Limo  

94  
 

• Rutter,J. (1998). Om je thuis te voelen: de 
integratie van vluchtelingen in Europa : 
een videopakket voor jongeren in 
onderwijs en jeugdwerk[Video]. Brussel : 
UNHCR. 

• Vrt, canvas.(2012). Go back to where you 
came from. [Programma].Brussel: 
Canvas. 

• Brems, P.& Delcour, L.(2007). De eerste 
dag. [Programma]. Brussel: VRT Eén. 

 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444537645000128  
 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6351-044-8_25  
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323375061000192  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.eerlijkkinderpardon.nu/images/20/274.pdf
http://www.eerlijkkinderpardon.nu/images/20/274.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444537645000128
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6351-044-8_25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323375061000192
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Stap 4: Contextualiseren 
 

1. Organisaties (hulp- of dienstverlening) 

 
Gezocht via de sociale kaart, maar eerst gezocht op google welke soorten organisaties er 
allemaal bestaan. Gezocht met de term organisaties rond migratie.  
 
1 
Ik heb de organisatie Myria gebruikt. Het is een Federaal Migratiecentrum.  

Het is een zeer gestructureerde website. Ook is het een zeer zakelijke tekst. Vooral gaat het 

over het juridisch aspect. Er zijn een aantal zoekmachines om op zoek te gaan naar 

rechtszaken of naar artikels over de grondrechten. Dat leid je tot heel veel informatie. Er is niet 

echt iets te vinden over de datum van oprichting. Je kan ze wel bereiken bij klachten via een 

gratis telefoonnummer en er is een secretariaat die je kan bereiken in Brussel.  Het is een 

dienst van de Federale overheid. Myria werd opgericht door het parlement. Dit maakt het een 

betrouwbare bron. Het is een zeer actuele pagina, want er komen zeker maandelijks nieuwe 

artikels op hun site. Het persbericht is van 9 november 2017 dus is zeer recent. De site is ook 

zeer netjes verzorgt en is zeer objectief geschreven. Het zijn vooral de feiten die worden 

omschreven. Van een mening is er hier niet echt sprake. Het zijn allemaal wetenschappelijke 

artikels of wetteksten. Er zijn heel wat ondertitels die de site heel veel structuur geven. Je weet 

onmiddellijk waar je moet zoeken als je iets specifieks nodig hebt. Er wordt ook veel gebruikt 

gemaakt van bronnen. Meestal zijn het wel artikels die door hen geschreven zijn, maar er zijn 

ook een aantal andere bronnen, zoals het Belgisch Staatsblad bijvoorbeeld. De website is 

vooral gericht op professionelen. Het is moeilijke taal en het gaat ook over een moeilijke 

materie. Het gaat vooral over Recht. Ze zijn ook actief op Facebook, waar men dagelijks 

artikels op posten. Het enigste nadeel vind ik de lay-out van de website. Het zijn nogal felle 

kleuren. Het felgroen en blauwen maken het voor mij wat minder professioneel lijken. De 

website kan je ook zeer snel vinden. Wanneer je op Google zoekt naar Myria dan is dit het 

eerste zoekresultaat die leidt naar de website. Ik vind het dus een zeer goede website. Er is 

een duidelijke structuur en het is zeker betrouwbaar. Je kan er heel wat informatie terugvinden 

door de vele links in de website.  

 
Myria heeft een eigen persbericht. Die wordt maandelijks uitgegeven.  
Kenis, T.(2017, 9 november). Terugkeer, tegen welke prijs? [Persbericht]. Geraadpleegd van   
http://www.myria.be/files/171109_Myriadoc_5_Detentie_en_verwijdering_Persbericht_NL.pdf 

 
 
  

                                                 
1 349 woorden 

http://www.myria.be/files/171109_Myriadoc_5_Detentie_en_verwijdering_Persbericht_NL.pdf
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2. Juridische documenten 

 
Bij het zoeken in het Belgisch staatsblad met de termen migratie, vluchtelingen en 

asielzoekers heb ik 4415 publicaties gevonden. 

 

Wetten, koninklijke besluiten, arresten...  

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm  

 

• Koninklijk besluit van 12 november 2017 tot eervol ontslag en benoeming van een lid 

van de raad van bestuur van Belgische investeringsmaatschappij voor 

ontwikkelingslanden NV.(24 maart 2017).Belgisch staatsblad. 100512.  

• Ministerieel besluit van 7 november 2016 tot vaststelling van de verdeling van de 

toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van 

asielzoekers op hun grondgebied in 2015. (23 november 2016). Belgisch staatsblad. 

77576. 

• Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal 

Agentschap  voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of 

activiteit.(15 Juni 2017). Belgisch staatsblad. 64680 

 
 

Via codex Vlaanderen 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx 

• Omzendbrief van 07 december 1988 tot de problemen betreffende vluchtelingen. (24 

december 1988). Belgisch staatsblad. 17704. 

• Besluit van 12 april 1999 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de 

nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het 

VESOC-actieplan voor migranten (21 april 1999). Belgisch staatsblad. 34778 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx
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3. De maatschappelijke context: politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen 
 

a)  
Theo Franken is verantwoordelijk voor Asiel en Migratie. 
Gezocht op de site van de federale overheid.   

 
De Vlaamse gemeenschap heeft de bevoegdheid bijstand aan personen, waaronder 
integratie van migranten onder valt.  
Ik heb dit gevonden op de website van vlaanderen.be  

 
Hulpverleningen:  
OCMW, JAC, agentschap integratie en inburgering  
Gezocht op google met de term: Hulp of dienstverlening rond migratie 

 
b)  
o De dienst vreemdelingenzaken 
o Raad voor vreemdelingenbetwistingen 
o Fedasil 
o Fod justitie 
o Belgische Rodekruis  
o Fod binnenlandse zaken, 
o CVGS 
o Minderhedenforum 
o Unia  
o Myria  
o Vluchtelingwerk vlaanderen  
o Agentschap binnenlands bestuur 
o Belgische comité voor hulp aan vluchtelingen(BCHV)  
o Alle politieke partijen houden zich op een bepaalde manier bezig met migratie  

 
Standpunt van CVGS: 
Het CGVS is bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Is ook bevoegd voor het 
toekennen van documenten van de burgerlijke stand voor erkende vluchtelingen en 
staatlozen, maar niet voor subsidiair beschermden en Het CGVS is verantwoordelijk voor het 
toekennen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus maar erkent 
geen staatlozen. 
 
http://www.cbar-bchv.be/nl-nl/hetbchv/wiezijnwij.aspx 
http://www.cgvs.be/nl/de-partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cbar-bchv.be/nl-nl/hetbchv/wiezijnwij.aspx
http://www.cgvs.be/nl/de-partners
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4. Statistieken 

 
De statistieken waren te vinden op de website van België. 
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2017/statistisch_overzicht_van_belgie  
Deze statistieken gaan over de bevolking in België. 
In de statistieken staan het aantal migranten die er in België zijn vroeger en nu.  
Je kan er duidelijk het verschil in zien. Een andere statistiek is van welke nationaliteit de 
meeste migranten komen. De laatste statistiek gaat over het aantal die de Belgische 
nationaliteit hebben gekregen.  
 

a) De statistieken zijn voor iedereen die er interesse voor heeft. Het gaat over de 
periode van rond 2006 tot nu. Het onderwerp is de bevolking in België. Dit werd 
verzamelt door de Algemene Directie Statistiek. Het verzamelen gebeurt door 
enquêtes en administratieve databronnen. De tweede website is van de Europese 
unie. Waarin de Europese landen  worden vergeleken met elkaar. Het is gemaakt 
voor iedereen die er interesse  in heeft. Het zal dus vooral voor professionelen 
zijn. De laatste website die ik gevonden heb is Cgvs. Hierin staan cijfers van het 
aantal asielzoekers in België en van waar ze komen. 

 

b)  
o Algemene directie statistiek(2017).Kerncijfers: statistisch overzicht van België. 

Geraadpleegd op 28 november 2017, op 
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2017_web_tcm325-284978.pdf  

 
o Eurostat (2017). Statistieken over migratie en migrantenbevolking.  

Geraadpleegd op 28 november 2017, op  
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics/nl#Meer_informatie_van_Eurostat  

 

o CGVS (2017). Cijfers.Geraadpleegd op 28 november 2017, op 

 http://www.cgvs.be/nl/cijfers  

c)   

 
Bron: Algemene directie statistiek, 2017 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2017/statistisch_overzicht_van_belgie
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2017_web_tcm325-284978.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/nl#Meer_informatie_van_Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/nl#Meer_informatie_van_Eurostat
http://www.cgvs.be/nl/cijfers
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Zelfevaluatie 
 

1. GEVONDEN INFO –ZOEKRESULTATEN 
 
Ik vond wel makkelijk informatie. Het was soms wel even zoeken als ik gebruik maakte van 

een nieuwe soort databank, zoals Lirias en de Engelstalige websites. Het was ook ingewikkeld 

om een juiste juridische bron te vinden over ons onderwerp. Het was ook lastig om uit de 

basistekst alles te halen, want bij mij waren er geen specialisten te vinden. Ik heb vaak gebruik 

gemaakt van Limo en Google.  

Ik zal zeker meer gebruik maken van Limo en zal nu bewuster op zoek gaan naar informatie.  

Ik denk wel dat de informatie relevant en betrouwbaar is, want ik heb hier veel rekening mee 

gehouden tijdens het zoeken van de informatie.  

 

2. VERLOOP OPDRACHT – VAARDIGHEDEN 
Het was soms wel wat zoeken bij het maken van de Sadan-opdracht. Het nam meestal veel 

tijd in om een stap goed te voltooien. Het maken van bronvermelding blijf ik ook wel moeilijk 

vinden.  

Ik ga zeker gerichter op zoek nu. Ik zal niet meer het eerste wat ik tegen kom gebruiken als 

betrouwbare informatie. Ik zal meerdere sites overlopen om te vergelijken.  

Ik moet zeker nog leren gebruik maken van de bronvermelding, want dit gaat nog niet zo vlot.  

Het ging wel vlot om informatie te zoeken op de verschillende databanken en de informatie uit 

de basistekst halen ging ook wel vlot. Het maken van de PowerPoint had ik ook niet echt 

moeite mee.  

Ik heb geleerd dat je zeer veel uit het internet kan halen, om informatie te verkrijgen. Ik heb 

ook ontdekt dat bronvermelding iets zeer belangrijk is en er zeer veel gebruik moet van maken.  
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