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1. Algemene onderwerpsverkenning 
 

1.1 + 1.2 trefwoorden 
Ik heb de zoekmachine Bing gebruikt en vervolgens ‘migratie’ in de zoekbalk getypt. De derde optie luidde 

‘Migratie – 25 definities – Encyclo’. Met de veronderstelling dat ik daar nuttige termen zou vinden, heb ik daarop 

geklikt. Zo vond ik mijn eerste trefwoord vreemdelingenrecht. Daarna heb ik die zoekterm in Bing ingetypt. Dan 

keek ik welke bronnen ik uitkwam, een vb.: juridische informatie. Vervolgens typte ik ‘Vreemdelingenrecht 

rechtspraak’ in de zoekbalk, ‘vreemdelingen boek’ enz. 

 

➢ Trefwoord 1: vreemdelingenrecht 

Zoekmachine: Bing. Dit was een synoniem dat bij migratie stond. 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 98.100 

Boek 49.500 

Website 142.000 

Krantenartikel 4.830 

Eindwerk 2.500 

Onderzoek 32.600 

Afbeelding  27.600 

 

➢ Trefwoord 2: trek  

In Google typte ik ‘synoniem migratie’, zo kwam ik talrijke termen uit. Ik koos er twee uit, nl. trek en 

verhuizing. Trek zocht ik op in Google, Verhuizing in Bing. Opnieuw typte ik telkens de term met de soort 

bron wat ik wilde uitkomen, dit deed ik voor al de rest.  

 Zoekmachine: Google 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 150.000 

Boek 640.000 

Website 35.800.000 

Krantenartikel 70.500 

Eindwerk 34.600 

Onderzoek 454.000 

Afbeelding  570.000 

 

➢ Trefwoord 3: verplaatsing 

Zoekmachine: Bing 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 22.100 

Boek 142.000 

Website 321.000 

Krantenartikel 15.400 

Eindwerk 7.890 
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Onderzoek 108.000 

Afbeelding  151.000 

 

➢ Trefwoord 4: arbeidsmigratie 

Zoekmachine: Bing 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 5.270 

Boek 12.000 

Website 24.500 

Krantenartikel 9.210 

Eindwerk 96 

Onderzoek 17.600 

Afbeelding  9.750 

 

➢ Trefwoord 5: verhuizing 

Zoekmachine: Google 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 171.000 

Boek 751.000 

Website 603.000 

Krantenartikel 57.800 

Eindwerk 10.900 

Onderzoek 651.000 

Afbeelding  231.000 

 

➢ Trefwoord 6: emigratie 

Zoekmachine: Bing 

Soort bron Aantal 

Rechtspraak 15.200 

Boek 5.740 

Website 81.600 

Krantenartikel 4.520 

Eindwerk 1.830 

Onderzoek 23.700 

Afbeelding  23.500 
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1.3 Limo 
Bij Limo leek het veel eenvoudiger. Ik heb telkens enkel de term in de zoekbalk genoteerd en Limo somde alle 

mogelijke soorten bronnen op aan de linkerzijkant. Ik kon er dan gewoon uit selecteren. Zo koos ik bij alle 

volgende trefwoorden de opties Articles, Books… 

 

➢ Trefwoord 1: vreemdelingenrecht 

Soort bron Aantal 

Artikel 262 

Boek 224 

Eindwerk 12 

Onderzoek 14 

Tijdschrift  6 

 

➢ Trefwoord 2: trek  

Soort bron Aantal 

Artikel 27.837 

Boek 1.106 

Eindwerk 12 

Nieuwsberichten 172 

Tijdschrift  1 

Schoolboeken/didactisch materiaal 26 

Afbeelding 13 

 

➢ Trefwoord 3: verplaatsing 

Soort bron Aantal 

Boek 239 

Artikel 113 

Eindwerk 98 

Afbeelding  151.000 

Schoolboeken/didactisch materiaal 6 

Tijdschriften 2 

 

➢ Trefwoord 4: arbeidsmigratie 

Soort bron Aantal 

Boek 54 

Artikel 44 

Eindwerk 8 

Diverse teksten 12 

Tijdschriften 1 
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➢ Trefwoord 5: verhuizing 

Soort bron Aantal 

Boek 111 

Artikel 92 

Eindwerk 8 

Schoolboeken/didactisch materiaal 4 

Afbeelding  1 

Tijdschrift 5 

 

➢ Trefwoord 6: emigratie 

Soort bron Aantal 

Boek 481 

Artikel 161 

Eindwerk 39 

Website 1 

Tijdschriften 7 

Afbeelding  1 

 

 

1.4 C.R.A.P.-test op 3 bronnen (actualiteit, betrouwbaarheid, autoriteit en 

objectiviteit) 
➢ Bron 1 

http://integratie-inburgering.be/ 

 Website ‘Agentschap integratie & inburgering’ 

1. Actualiteit 

Ik kan nergens een datum terugvinden van de website. 

2. Betrouwbaarheid 

Er wordt o.a. website van het VDAB (https://www.vdab.be/werkinzicht/nederlands.shtml), website om 

Nederlands te oefenen (http://www.nederlandsoefenen.be/) , enz. Er staat expliciet met wie er 

persoonsgegeven uitgewisseld worden. 

Deze website is niet partijdig. 

3. Autoriteit 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door Agentschap Integratie en 

inburgering. 

4. Objectiviteit 

De site is gemaakt om mensen, vluchtelingen te informeren en aan te zetten. 

 

➢ Bron 2 

https://www.werk.be/sites/default/files/Overzichtsrapport_Arbeidsmigratie.pdf 

 Pdf van het overzichtsrapport arbeidsmigratie 

1. Actualiteit 

In maart 2009 werd het bestand opgesteld. 

http://integratie-inburgering.be/
https://www.vdab.be/werkinzicht/nederlands.shtml
http://www.nederlandsoefenen.be/
https://www.werk.be/sites/default/files/Overzichtsrapport_Arbeidsmigratie.pdf
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2. Betrouwbaarheid 

In het bestand zelf staan er geen andere sites.  

Deze bron is niet partijdig 

3. Autoriteit 

Organisatie Departement Werk en sociale economie 

4. Objectiviteit 

Dit bestand is gemaakt om te informeren, opnieuw voor vluchtelingen. 

 

➢ Bron 3 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/14/in-europa-zou-bevolking-gedaald-zijn-zonder-positieve-

netto-migratie 

 Artikel ‘In Europa zou bevolking gedaald zijn zonder positieve netto migratie’ uit De wereld morgen.  

1. Actualiteit 

Donderdag 14 januari 2016 

2. Betrouwbaarheid 

Op het einde van het artikel wordt een bron weergegeven waar de informatie vandaan wordt gehaald.  

Deze bron is niet partijdig 

3. Autoriteit 

Het werd geschreven door Valentina Ieri 

4. Objectiviteit 

Gemaakt om te informeren. 

 

1.5 Kritische terugblik 
a. Het zoekproces is goed verlopen. Het is mij opgevallen dat de zoekresultaten op Google en Bing veel talrijker 

zijn dan die van LIMO, maar wel minder vertrouwelijk. Je komt ook informatie uit die je eigenlijk niet zocht. 

Op LIMO heb je exactere resultaten. Alle bronnen zijn ook al onderverdeeld in categorieën. Het is ook 

eenvoudiger bij LIMO om later APA-bronvermeldingen te maken, omdat rechtstreeks alle informatie 

geordend wordt. 

b. Ik ben blij met de woorden die ik heb gevonden. Misschien had ik nog woorden kunnen gebruiken als 

inburgering en integratie.  

c. Ik vond weinig statistische gegeven op LIMO. Ook niet veel rapporten en afbeeldingen. Ok Google en Bing 

waren er altijd veel statische gegeven en afbeeldingen onder ‘Afbeeldingen’. 

d. LIMO is een handige zoeksysteem dat ik meer ga kunnen gebruiken. 

 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
- Hoeveel is het migratiegehalte gestegen in vergelijking met 1990? 

- Voor wat vluchten migranten? 

- Wat doet de maatschappij? 

 

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/14/in-europa-zou-bevolking-gedaald-zijn-zonder-positieve-netto-migratie
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/14/in-europa-zou-bevolking-gedaald-zijn-zonder-positieve-netto-migratie
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2. De basistekst: zoeken en diverse info eruit halen 
http://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2008/oikos-46-3-2008/592-46-03-neuteleers-

milieuvluchtelingen/file 

 

1. Bronvermelding 

Neuteleers, S. (2008). Milieuvluchtelingen: betekenis, verantwoordelijkheden en beleidsopties. Oikos, 46, 

13-25 

 

Hier volgt de letterlijk overgenomen literatuurlijst 

 

Ahamed, Aziz & Simms, Andrew, “Should the UN actively embrace the concept of 

environmental refugees?”, in: The Ecologist, 16 (2002) 3, 18-21. 

Bates, Diane C., “Environmental Refugees? Classifying Human Migrations by 

Environmental Change”, in: Population and Environment, 23 (2002) 5, 465-477. 

Bell, Derek R., “Environmental Refugees: What Rights? Which Duties?” Res Publica, 

10 (2004), 135-152. 

Belgische Senaat, “Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de 

internationale verdragen te erkennen (Ingediend door de heer Philippe Mahoux)”, 

document Belgische Senaat 2005-2006, (2006), 3-1556/1. [tekst beschikbaar op: www. 

senate.be] 

Black, Richard, “Environmental refugees: myth or reality?”, in: New Issues in Refugee 

Research, UNHCR Working Paper No. 34 (2001). [tekst beschikbaar op www.unhcr. 

org] 

Brown, Lester, “Hundred of millions to be made homeless by rising sea levels”, in: The 

Ecologist, March (2004), 8. 

Castles, Stephen, “Environmental change and forced migration: making sense of the 

debate”, in: New Issues in Refugee Research, UNHCR Working Paper No. 70 (2002). 

[tekst beschikbaar op: www.unhcr.org] 

Conisbee, Molly and Simms, Andrew, Environmental Refugees. The Case for Recognition. 

London: nef (new economics foundation) pocketbook, 2003. [tekst beschikbaar op: 

www.neweconomics.org] 

Fraser, Nancy, “Reframing Justice in a Globalizing World”, in: New Le" Review, 36 

(2005) nov-dec, 69-88. 

http://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2008/oikos-46-3-2008/592-46-03-neuteleers-milieuvluchtelingen/file
http://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2008/oikos-46-3-2008/592-46-03-neuteleers-milieuvluchtelingen/file
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Groen!, “Erkenning van milieumigranten”, in: Resoluties Groen! Congres 2005, Resolutie 

4, voorstel 4.3 (2005). [tekst beschikbaar op: www.groen.be] 

Hugo, Graeme, “Environmental concerns and International Migration”, in: International 

Migration Review, 30 (1996) 4, 105-131. 

Kibreab, Gaim, “Environmental Causes and Impact of Refugee Movements: A Critique 

of the Current Debate”, Disasters, 21 (1997), 20-38. 

Myers, Norman, “Environmental Refugees”, in: Population and Environment, 19 (1997) 

2, 167-182. 

Myers, Norman, “Environmental Refugees: An Emergent Security Issue”, Paper at 13th 

Economic Forum Prague (2005), Session III – Environment and Migration. 

Lambert, Jean, Refugees and the Environment, Speech to the World University Service 

Friday 26 October 2001, 2001. [tekst beschikbaar op: www.jeanlambertmep.org.uk] 

Lambert, Jean, Refugees and the Environment: The forgotten element of sustainability, 

Report of The Greens/European Free Alliance in the European Parliament, 2002. 

[tekst beschikbaar op www.jeanlambertmep.org.uk] 

Shiva, Vandana, “Homeless in the ‘Global Village’”, in Maria Mies & Vandana Shiva. 

Ecofeminism (pp. 98-107). London: Zed Books, 1993. 

Stalker, Peter, De feiten over internationale migratie. Rotterdam: Lemniscaat, 2003. 

[vertaling van: Stalker, Peter (2001). The No-Nonsense Guide to International Migration. 

Oxford: New Internationalist Publications Ltd.] 

Torgerson, Douglas, “Images of Place in Green Politics: The Cultural Mirror of 

Indigenous Traditions”, in Frank Fischer & Maarten A. Hajer (eds.). Living With 

Nature. Environmental Politics as Cultural Discourse. Oxford: Oxford University 

Press, 1999. 

Townsend, Mark, “Environmental refugees”, in: The Ecologist, 32 (2002) 6, 22-25. 

UNHCR (1996). Convention and Protocol Relating to the Status of Regugees. Geneva: 

United Nations High Commissioner for Refugees. [tekst beschikbaar op: h$p:// 

www.vmc.be/uploadedFiles/Vreemdelingenrecht/Wegwĳs/verblĳfsstatuten/Asiel/ 

Vluchtelingenverdrag.pdf] 

Vaes, Sarah, De toekomst als milieuvluchteling? De relevantie van het milieuvluchtelingendebat getoetst. 

Casus: De Malediven. [Eindverhandeling Master in Conflict and Development]. Gent: Universiteit Gent, 

Vakgroep Studie van de Derde Wereld, 

2008. 
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2. Bronvermelding bis 

“Het gaat bĳ milieuvluchtelingen enerzĳds om vervolging of, in andere woorden, om intentionele schade.” 

(Neuteleers, 2008, p.16) 

 

3. Context 

. Het werk is afkomstig uit het tijdschrift Oikos.  

. Het is op 1 oktober in 2009 gepubliceerd door Jan Mertens, beleidsmedewerker van Oikos. 

 

4. Auteur 

De tekst is geschreven door Stijn Neuteleers. In de tekst zelf heb ik gevonden dat hij Aspirant van het FWO 

verbonden aan het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie van het KU Leuven is. Hij werkt aan 

een proefschrift over de plaats van de milieuproblematiek binnen de hedendaagse politieke filosofie. Hij 

heeft een bĳzondere aandacht voor de spanning tussen milieuvragen en waardepluralisme. Verder kon ik 

niet veel informatie vinden over de auteur, wel vond ik nog werken van hem die vooral gaan over het 

milieu. 

 

5. Structuur 

a. Op zich is het een vrij dichte tekst, maar er wordt gebruik gemaakt van alinea’s. er zit een duidelijke 

structuur in. 

b. Er zijn tussentitels 

c. Er komt één tabel in voor. Daar staan getallen in, maar vooral woorden. 

d. Op het einde van het document staan alle bronnen onder ‘literatuur’.  

- Er worden bronnen van tijdschrift artikels weergegeven. 

Een voorbeeld: Ahamed, Aziz & Simms, Andrew, “Should the UN actively embrace the concept of 

environmental refugees?”, in: The Ecologist, 16 (2002) 3, 18-21. 

e. Er worden voetnoten gebruikt en die staan helemaal op het einde onder ‘noten’. In die noten wordt er 

blijkbaar ook verwezen naar andere auteurs.  

 

6. Aanduiden in tekst 

7. Lijsten met info 

 

➢ Organisaties 

Organisatie Contactgegevens Foto’s 

United Nations University 
 
Doel: 
De missie van de VN-Universiteit is om via 
gezamenlijk onderzoek en onderwijs bij te 
dragen aan de inspanningen om de dringende 
mondiale problemen van de menselijke 
overleving, ontwikkeling en welzijn op te 
lossen die de zorg van de VN, de volkeren en 
de lidstaten zijn. 

5–53–70 Jingumae,  
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925  
Japan 
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Worldwatch Institute 
 
Doel: 
De top doelstellingen van het instituut zijn 
universele toegang tot duurzame energie en 
voedzaam voedsel, uitbreiding van ecologisch 
verantwoorde werkgelegenheid en 
ontwikkeling en de transformatie van culturen 
van consumentisme tot duurzaamheid. 
 

Worldwatch Institute 
1400 16th Street NW, Suite 430 
Washington, DC 20036 
U.S.A. 

LiSER foundation (Living Space for 
Environmental Refugees) 
 
Doel: 
Instituut voor sociaal en economisch onderzoek 
van relevante beleidskwesties gebaseerd op 
state-of-the-art wetenschappelijke 
methodologie. 
 

Maison des Sciences Humaines 
11, Porte des Sciences 
L-4366 Esch-sur-Alzette/Belval 

 

 

 

➢ Specialisten 

Specialist Uitleg Foto 

1) Norman Myers Britse milieuactivist met een specialisatie in 
biodiversiteit. Concepten als 
klimaatvluchtelingen en 
biodiversiteitshotspots zijn mede door het 
werk van Myers tot stand gekomen. Hij 
behaalde een bachelordiploma aan Oxford in 
1958 en kreeg in 1973 een doctoraatstitel aan 
de Universiteit van Californië - Berkeley. 

 
 
 
2) Richard Black 

 
Hoogleraar sociale geografie aan de 
universiteit van Sussex. 

: 
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3) Stephen Castels Hij is socioloog, politiek econoom en werkt 
aan de internationale migratiedynamiek, 
multiculturalisme, transnationalisme, migratie 
en ontwikkeling en regionale migratietrends. 

 
4) Hugo Graeme Was een Australische demograaf academicus 

en geograaf. Hugo, een professor in de 
geografie aan de universiteit van Adelaide, 
werd beschouwd als één van de 
toonaangevende demografen in Australië. 

 
5) Diana Bates Had een opleiding in het CA State University 

in Stanislaus. Ze werkt nu als financiële 
administrant in ESCO Corporation. 

/ 

 

 

Bronnen foto’s 

1) https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=ZU

M1WvKRFsTrUo_Op6gM&q=Norman+Myers&oq=Norman+Myers&gs_l=psy-

ab.3..0i19k1l3.256923.256923.0.257187.1.1.0.0.0.0.65.65.1.1.0....0...1c.2.64.psy-

ab..0.1.65....0.pZE7_1E8y1M#imgrc=lWOGGyE41kjlCM: 

2) https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=XE

M1WpzAGYmMUePpk8AE&q=richard+black+sussex&oq=richard+black+sussex&gs_l=psy-

ab.3...5834.8278.0.8459.7.7.0.0.0.0.70.450.7.7.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.2.133...0i19k1j0i8i30i19k1.0.Q7IHXjiGskE#imgrc=PAYoAUo5_6egmM 

3) https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=Z0Q

1WvCGDcXWU_uOo5gN&q=Stephen+Castels&oq=Stephen+Castels&gs_l=psy-

ab.3...56431.56431.0.56770.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1c.2.64.psy-

ab..0.0.0....0.1hvPbs6FRcg#imgrc=Y8H7vYVEvOqg0M: 

4) https://www.google.be/search?q=graeme+hugo&rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwj4veD09o7YAhXEchQKHbZOB40Q_AUICigB&biw=760&bih=763#imgrc=EBBmliVNW9

oJEM: 

 

➢ Vaktermen 

Term Definitie 

Moraalfilosofie Vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is. 

NGO Niet-gouvernementele organisatie, een van de overheid onafhankelijke, 
maatschappelijk geëngageerde organisatie. 

Onteigeningvluchtelingen Mensen die vluchten voor bewuste vernietiging van het leefmilieu omdat 
het ongeschikt wordt voor bewoning. 

Arbitrair Bepaald door willekeur 

Pull factor Iets dat de mensen aantrekt. In deze context verwees het naar de reden 
waarom mensen ergens naar toe migreren. 

 

https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=ZUM1WvKRFsTrUo_Op6gM&q=Norman+Myers&oq=Norman+Myers&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l3.256923.256923.0.257187.1.1.0.0.0.0.65.65.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.65....0.pZE7_1E8y1M#imgrc=lWOGGyE41kjlCM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=ZUM1WvKRFsTrUo_Op6gM&q=Norman+Myers&oq=Norman+Myers&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l3.256923.256923.0.257187.1.1.0.0.0.0.65.65.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.65....0.pZE7_1E8y1M#imgrc=lWOGGyE41kjlCM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=ZUM1WvKRFsTrUo_Op6gM&q=Norman+Myers&oq=Norman+Myers&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l3.256923.256923.0.257187.1.1.0.0.0.0.65.65.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.65....0.pZE7_1E8y1M#imgrc=lWOGGyE41kjlCM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=ZUM1WvKRFsTrUo_Op6gM&q=Norman+Myers&oq=Norman+Myers&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l3.256923.256923.0.257187.1.1.0.0.0.0.65.65.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.65....0.pZE7_1E8y1M#imgrc=lWOGGyE41kjlCM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=XEM1WpzAGYmMUePpk8AE&q=richard+black+sussex&oq=richard+black+sussex&gs_l=psy-ab.3...5834.8278.0.8459.7.7.0.0.0.0.70.450.7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.133...0i19k1j0i8i30i19k1.0.Q7IHXjiGskE#imgrc=PAYoAUo5_6egmM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=XEM1WpzAGYmMUePpk8AE&q=richard+black+sussex&oq=richard+black+sussex&gs_l=psy-ab.3...5834.8278.0.8459.7.7.0.0.0.0.70.450.7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.133...0i19k1j0i8i30i19k1.0.Q7IHXjiGskE#imgrc=PAYoAUo5_6egmM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=XEM1WpzAGYmMUePpk8AE&q=richard+black+sussex&oq=richard+black+sussex&gs_l=psy-ab.3...5834.8278.0.8459.7.7.0.0.0.0.70.450.7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.133...0i19k1j0i8i30i19k1.0.Q7IHXjiGskE#imgrc=PAYoAUo5_6egmM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=XEM1WpzAGYmMUePpk8AE&q=richard+black+sussex&oq=richard+black+sussex&gs_l=psy-ab.3...5834.8278.0.8459.7.7.0.0.0.0.70.450.7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.133...0i19k1j0i8i30i19k1.0.Q7IHXjiGskE#imgrc=PAYoAUo5_6egmM
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=Z0Q1WvCGDcXWU_uOo5gN&q=Stephen+Castels&oq=Stephen+Castels&gs_l=psy-ab.3...56431.56431.0.56770.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1hvPbs6FRcg#imgrc=Y8H7vYVEvOqg0M
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=Z0Q1WvCGDcXWU_uOo5gN&q=Stephen+Castels&oq=Stephen+Castels&gs_l=psy-ab.3...56431.56431.0.56770.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1hvPbs6FRcg#imgrc=Y8H7vYVEvOqg0M
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=Z0Q1WvCGDcXWU_uOo5gN&q=Stephen+Castels&oq=Stephen+Castels&gs_l=psy-ab.3...56431.56431.0.56770.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1hvPbs6FRcg#imgrc=Y8H7vYVEvOqg0M
https://www.google.be/search?rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&biw=760&bih=763&tbm=isch&sa=1&ei=Z0Q1WvCGDcXWU_uOo5gN&q=Stephen+Castels&oq=Stephen+Castels&gs_l=psy-ab.3...56431.56431.0.56770.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1hvPbs6FRcg#imgrc=Y8H7vYVEvOqg0M
https://www.google.be/search?q=graeme+hugo&rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4veD09o7YAhXEchQKHbZOB40Q_AUICigB&biw=760&bih=763#imgrc=EBBmliVNW9oJEM
https://www.google.be/search?q=graeme+hugo&rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4veD09o7YAhXEchQKHbZOB40Q_AUICigB&biw=760&bih=763#imgrc=EBBmliVNW9oJEM
https://www.google.be/search?q=graeme+hugo&rlz=1C1MSNA_enBE741BE741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4veD09o7YAhXEchQKHbZOB40Q_AUICigB&biw=760&bih=763#imgrc=EBBmliVNW9oJEM
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➢ Soorten bronnen 

- Er wordt veel gebruik gemaakt van tijdschriftartikelen.  

Een voorbeeld is het artikel ‘Should the UN actively embrace the concept of environmental refugees? 

uit het magazine The Ecologist.’ Twee auteur worden in deze bron in het begin vermeld.  

- Juridische bronnen. 

Er is een geschrift door de Belgische Senaat. Dat staat vooraan in de bronvermelding waar normaal de 

auteur staat en nog eens in cursief. Ook staat het nummer van het wetgevingsstuk er duidelijk bij (3-

1556/1) en op welke site het te vinden is. 

- Grijze literatuur (Pocketbook, paper, speech) 

- Boeken 

Bv. ‘Shiva, Vandana, “Homeless in the ‘Global Village’”, in Maria Mies & Vandana Shiva. Ecofeminism 

(pp. 98-107). London: Zed Books, 1993.’ 

Dat is duidelijk door de plaats van de uitgave (Londen) en de uitgeven die op het einde staan (Zed 

Books). 

 

➢ Top 5 bronnen 

 

1) Belgische Senaat, “Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale 

verdragen te erkennen (Ingediend door de heer Philippe Mahoux)”, document Belgische Senaat 2005-

2006, (2006), 3-1556/1. [tekst beschikbaar op: www. senate.be]  

 De tekst is afkomstig van de Belgische Senaat. www.senate.be is een officiële site dus is het ook 

betrouwbaar. 

 

2) Black, Richard, “Environmental refugees: myth or reality?”, in: New Issues in Refugee Research, UNHCR 

Working Paper No. 34 (2001). [tekst beschikbaar op www.unhcr. org]  

 Het is geschreven door een hoogleraar van de universiteit van Sussex dus deze paper zou zeer 

interessant voor een student als mezelf. 

 

3) Brown, Lester, “Hundred of millions to be made homeless by rising sea levels”, in: The Ecologist, March 

(2004), 8. 

 The Ecologist is een populaire en betrouwbare site, ze is sinds 1972 actief.  

 

4) Conisbee, Molly and Simms, Andrew, Environmental Refugees. The Case for Recognition. London: nef 

(new economics foundation) pocketbook, 2003. [tekst beschikbaar op: www.neweconomics.org] 

 Het is een pocketbook, een boek dat je helemaal gratis kunt lezen wat hier zeker een voordeel is 

 

5) Hugo, Graeme, “Environmental concerns and International Migration”, in: International Migration 

Review, 30 (1996) 4, 105-131. 

 Opnieuw heb ik een bron gekozen voor de auteur. Hugo Graeme was een professor in de geografie 

aan de universiteit van Adelaide. Hij werd beschouwd als één van de toonaangevende demografen in 

Australië en dat vind ik een geldige reden om dit werk als vertrouwelijk te beschouwen. 

http://www.senate.be/
http://www.neweconomics.org/
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3. Beschikking krijgen en meer zoeken 

3.1 Vindplaats elke bron 
Hierbij heb ik telkens de titel en auteur ingetypt in de zoekbalk van LIMO. 

 

Bron Vindplaats 

1) Belgische Senaat - Voorstel van 
resolutie om het statuut van 
milieuvluchteling in de 
internationale verdragen te 
erkennen 

Niet teruggevonden in bibliotheek 
Website: www.senate.be 
 

2) Richard Black - Environmental 
refugees: myth or reality?”, 

Niet teruggevonden in bibliotheek 
Website: www.unhcr.org 

3) Lester Brown - Hundred of 
millions to be made homeless by 
rising sea levels 

Dit artikel is enkel terug te vinden in internationale 
bibliotheken, niet in België en Nederland. 

4) Molly Conisbee & Andrew Simms 
-Environmental Refugees. The 
Case for Recognition 

Op LIMO heb ik meerdere artikels teruggevonden van Andrew 
Simms, maar dit zat er niet bij. 
Originele website: www.neweconomics.org 
 

5) Hugo Graeme - Environmental 
concerns and International 
Migration 

Niet teruggevonden in LIMO. 

6)  Aziz Ahmed & Andrew Simms - 
Should the UN actively embrace 
the concept of environmental 
refugees? 

Niet teruggevonden in LIMO, maar dit online boek is 
gemakkelijk te vinden op het internet. 
 
Link origineel: https://reader.exacteditions.com/issues/5981/page/18 

 

7) Diana C. Bates - Environmental 
Refugees? Classifying Human 
Migrations by Environmental 
Change 

Artikel gevonden in LIMO.  
Identificatiecode:  
SSN: 0199-0039 ;  
E-ISSN: 1573-7810 ;  
DOI: 10.1023/A:1015186001919 
 
 

Link origineel: 
https://greencurriculumsc.files.wordpress.com/2012/04/environmental-
refugees1.pdf 

8) Derek Bell - Environmental 
Refugees: What Rights? Which 
Duties? 

Artikel gevonden in LIMO.  
Identificatiecode: 
ISSN: 1356-4765 
E-ISSN: 1572-8692 
DOI: 10.1023/B:RESP.0000034638.18936.aa 

9) Nancy Fraster - Reframing Justice 
in a Globalizing World 

Artikel gevonden in LIMO.  
https://doaj.org/article/8dadb6fbac5845f6a27d5da50664682b 
 

10) Gaim Kibreab - Environmental 
Causes and Impact of Refugee 
Movements: A Critique of the 
Current Debate 

Artikel gevonden in LIMO.  
Identificatiecode: 
ISSN: 0361-3666 
E-ISSN: 1467-7717 
DOI: 10.1111/1467-7717.00042 

11)  Stephen Castels - Environmental 
change and forced migration: 
making sense of the debate 

Niet teruggevonden in LIMO. 
 
Originele website: www.unhcr.org 

http://www.senate.be/
http://www.unhcr.org/
http://www.neweconomics.org/
https://reader.exacteditions.com/issues/5981/page/18
https://greencurriculumsc.files.wordpress.com/2012/04/environmental-refugees1.pdf
https://greencurriculumsc.files.wordpress.com/2012/04/environmental-refugees1.pdf
https://doaj.org/article/8dadb6fbac5845f6a27d5da50664682b
http://www.unhcr.org/
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12)  Norman Myers - Environmental 
Refugees 

Artikel teruggevonden in LIMO. 
Identificatiecode: 
ISSN: 0199-0039 
E-ISSN: 1573-7810 
DOI: 10.1023/A:1024623431924 

13) Groen! – Erkenning van 
milieumigranten 

Niet teruggevonden in LIMO. 
 
Originele website: www.groen.be 
 

14) Jean Lambert - Refugees and the 
Environment: The forgotten 
element of sustainability 

Niet teruggevonden in LIMO.  
 
Originele website: www.jeanlambertmep.org.uk 
 

15) Peter Stalker – De feiten over 
internationale migratie 

Boek teruggevonden in LIMO.  

 

 

 

3.2 Auteurs 

 

➢ Andere bronnen Stijn Neuteleers: 

 

Neuteleers, S. Over het nut en onnut van de term 'milieuvluchteling'. Filosofie & praktijk: praktische problemen -  in 

filosofisch perspectief., jrg. 28, nr. 5 (2007), p. 49-58 

➢ Twee sterauteurs:  

Richard Black 

- Black, R. (2011). Migration as adaptation: mobility can bring opportunities for coping with environmental 

change. Nature, P.447(3) 

- Black, R. (2013). Migration, immobility and displacement outcomes following extreme events. Environmental 

Science and Policy, P.S32-S43 

Norman Myers 

- Myers, N. (2002). Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century. Philosophical transactions 

of the Royal Society of London. p. 609-13 

 

3.3 colofon als snelle info 
Gekozen boek: De feiten over internationale migratie van Peter Stalker.  

Colofon: Marijke Koekoek (Vertaler) 

                Stephan Sanders (Preface) 

Op de voorflap staat de titel en auteur. Ook staat er een korte beschrijving. Op de achterflap staat een foto van 

een schip met veel mensen in. 

http://www.groen.be/
http://www.jeanlambertmep.org.uk/
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3.4 verder zoeken buiten basistekst 
Om gerichter te zoeken naar goede bronnen, heb ik sommige zoektermen de data aangepast. Bij LIMO paste ik 

toe dat er enkel redelijk recente resultaten verschenen tussen 2013 en 2017. 

 

Bron Zoekterm Waar gezocht? Zoekresultaten 

Boeken Asielzoekers  LIMO onder Books 421 

- Devolder, K. (2015). Archief van Fedasil Federaal Agentschap voor de Opvang van 
Asielzoekers. Brussel: Algemeen Rijksarchief    

- Pelfrene, E., Van Peer, C. (2014). Internationale migraties en migranten in Vlaanderen. 
Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering                                         

- Bloemen, E., Vloeberghs, E. (2013). Gun ons de tijd…: werkboek psychosociale 
begeleiding bij hervestigde vluchtelingen. Utrecht : Pharos 

 

Artikels uit 
vaktijdschriften 

Inburgering LIMO onder  
Articles 

317 

- Odé, A., Witvliet, M. (2014). Helpt inburgering migranten op de arbeidsmarkt?. 
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol.30(4), p.324-340 

- Oers, R. (2015). Inburgeringsvoorwaarden en Europees recht: the end of the Wib 
as we know it? Een analyse van de mogelijke gevolgen van de relevante bepalingen 
van Europees recht voor de Nederlandse Wet inburgering in het buitenland. 
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, vol. 21, p. 32-37 

- Degroote, A. (2015). Integratie & inburgering in bestuursperiode 2014-2019. In: 
Binnenband, 19, p. 9-13 

 

Eindwerken Migratie LIMO onder 
Dissertation 

5.147 

- De Jongh, J. (2013). Gehechtheid bij vluchtelingenkinderen: Een exploratie van het gebruik 
van de migratie-specifieke gehechtheidsmeting ATST. [theses]. Leuven: KU Leuven. 

- Van Hemelrijck, S. (2016). Ideologie en taal: politiek discours rond asiel en migratie. 
[theses]. Leuven: KU Leuven. 

- Bienstman, A. (2017). De houding van jongeren met een migratie-achtergrond ten aanzien 

van de politie: een kwalitatief onderzoek in Antwerpen. [theses]. Leuven: KU Leuven. 
 

Onderzoeks-
literatuur 

Asielzoeker Lirias 39 

- Bossens, N., Platteau, E., Fress, W., Pattyn, V., Hondegham, A. (2016). De 
bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij irreguliere migranten en hun 
vertegenwoordigers in België. Leuven: KU Leuven Instituut voor de Overheid 

- Meireman, K., Wets, J., Billiet, J., De Witte, H. (2002). Het Calimero-effect: de 
houding van de Belgen ten opzichte van asielzoekers, asielcentra en het asielbeleid. Leuven: 
HIVA-K.U.Leuven 

- Foblets, M.-C., Vanbeselaere, N. (2006). Asielzoekers en terugkeer : een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding 

 

Digitale  
anderstalige 
bronnen 

Refugee Springerlink 40.044 

- Lokman, B. (2017). Application of the Concept of Necessity to Justify the Establishment of 
Safe Zones to Prevent Large-Scale Refugee Outflows. Part of the SpringerBriefs in Law 
book series (BRIEFSLAW) 

- Semere, W., Agrawal, P., Yun, K., Di Bartolo, I., Annamalai, A., Ross, J. (2017). 
Factors Associated with Refugee Acute Healthcare Utilization in Southern Connecticut. 
Journal of Immigrant and Minority Health 
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Refugee Belgium Sciencedirect 1.937 

- Derluyn, I. (2009). Mental Health Problems in Separated Refugee Adolescents. 
Journal of Adolescent Health, Volume 44, Issue 3, p.291-297 

 

E-artikels Inburgering GpPress 2143 

- Verhoef, K. (13 Apr. 2017). Algemeen Dagblad, p. 28  

- Tieleman, Y. (04 Okt. 2017). Algemeen Dagblad/Amersfoorte Courant, p.41 

- Klaassen, N., De Jonge, L.(30 Jun. 2017). Algemeen Dagblad, p.1 
 

Internet 
algemeen 

Stijn Neuteleers Google Scholar 107 

- Neuteleers, S. (2015). Talking money: How market-based valuation can undermine 
environmental protection. Ecological Economics. vol. 117, p.253-260. Geraadpleegd 
via Gopress 

- Neuteleers, S. (2010). Institutions versus lifestyle: do citizens have environmental 
duties in their private sphere?. Environmental Politics, vol. 19, issue 4, p. 501-517 

- Deliège, G., Neuteleers, S. (2015). Should Biodiversity be Useful? Scope and 
Limits of Ecosystem Services as an Argument for Biodiversity Conservation. 
Environmental Values. Vol 24, nr. 2 

 

Beeldmateriaal Vluchtelingen Limo onder 
Audiovisueel materiaal 

94 

- Rutter, J. (auteur/maker). (1998). Om je thuis te voelen: de integratie van vluchtelingen 
in Europa : een videopakket voor jongeren in onderwijs en jeugdwerk [video]. België: 
UNHCR 

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

- VRT. Één. (2006). Op de vlucht voor de dood. [DVD-video]. Brussel: VRT Één 
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4. Contextualiseren 

4.1 Organisaties (hulp-of dienstverlening)  
 

Ik heb gezocht via de Sociale Kaart. In de zoekbalk schreef gebruikte ik de zoekterm organisaties ‘migratie’, en bij 

‘Waar?’ schreef ik ‘België’. Ik kom 88 resultaten uit. 

➢ Gekozen organisatie: Samenlevingsopbouw Brussel 

➢ Website: https://samenlevingsopbouwbrussel.be 

 

Hier volgt mijn beschrijving van de website. 1 

Het ziet er op het eerste zicht een heel gestructureerde website uit. Er wordt per artikel een foto gebruikt. De site 

is opgesteld uit verschillende blokjes met witregels tussen. Al meteen vallen de agendapunten op aan de linkerzijde 

van de pagina: er is een duidelijk lijstje gemaakt dat verschillende activiteiten opsomt. Deze puntjes zijn recent en 

worden goed aangevuld. Vervolgens kun je onder verschillende subtitels informatie terugvinden over bijvoorbeeld 

wat de organisatie doet, de agendapunten, documentatie enz. Verder is er nog te vinden hoe men contact kan 

opnemen, de openingsuren, administratieve informatie, telefoonnummer, é-mailadressen… Op technisch vlak 

scoort deze site ook wel. Je kan ze snel terugvinden en de pagina moet niet snel laden. Toen ik organisaties 

opzocht kwamen er cookies voor, maar op de site zelf heb ik dit niet tegengekomen. Er is ook geen reclame dat 

opkomt. Je hebt keuze van het taalaanbod Frans en Nederland wat heel handig kan zijn voor anderstaligen. De site 

is bedoeld voor migranten in een onstabiele situatie. Het is eigenlijk opgesteld uit meerdere organisaties: 

Samenlevingsopbouw Brussel, Pigment en Vrienden van K. Zij organiseren samen activiteiten die dan in die agenda 

terechtkomen. Er is een knop Relaties & koppelingen te vinden waarbij nog linken en contactgegeven staan van 

andere afdelingen en verwanten. Samenlevingsopbouw Brussel is erkend door het Vlaams Ministerie Welzijn en 

Volksgezondheid en Gezin. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid zeker toe. Een concrete datum en auteur kan er 

niet gevonden worden op de site. De site is er vooral om te informeren en migranten aan te zetten en motiveren. 

De site maakt gebruik van een verzorgde taal. Enerzijds is ze formeel, anderzijds is ze toch goed verstaanbaar. De 

site duidt veel op feiten zoals de activiteiten die plaatsvinden, maar ook komt haar mening erin voor vb. 

‘Samenlevingsopbouw Brussel is geschokt door de tweet van Theo Francken waarin hij de term “opkuisen” 

gebruikt voor de politie-acties in het Maximilaanpark waarbij mannen, vrouwen en kinderen worden 

gearresteerd.’ Zoals ik al eerder had vermeld is het een zeer actuele site, er worden dagelijks activiteiten 

bijgehouden. Het is een eerlijke en realistische organisatie die het opneemt voor migranten. 

 

➢ Eigen documenten: tijdschrift Samenlevingsopbouw Brussel 

KATER. (2106). Opbouwwerk in Brussel van 2016 tot 2020. Tijdschrift OW Brussel. TS nr. 114, Jr. 33 

 
 

 

 

 

                                                             
1 Aantal woorden: 351 

https://samenlevingsopbouwbrussel.be/
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4.2 Juridische documenten 
Besluit 06/03/2015 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van 

beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor 
Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen 
(B.S.13/04/2015). Vlaamse Codex 

Besluit 30/10/2015 Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 
2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot 
bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van 
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen (B.S.19/11/2015). Vlaamse 
Codex 

Decreet 24/04/2015 Decreet houdende de implementatie van de zesde 
staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het 
beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1) 
(B.S.07/05/2015). Vlaamse Codex 

Decreet 19/12/2014 Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 
(B.S.03/07/2015). Vlaamse Codex 

Decreet 07/06/2012 Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid (B.S.26/07/2013). Vlaamse Codex 

 

4.3 Maatschappelijke context 
https://www.cdenv.be/standpunten/gefaseerde-gecontroleerde-economische-migratie/ 

a. Toen in beleid migratie België intypte, kwam ik te weten dat Theo Francken staatssecretaris is voor asiel 

& migratie. Migratie behoort tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. De doelstellingen van 

Francken zijn een legale toegang voor migranten en een kwaliteitsvolle opvang. Er zijn hulpverleningen 

als het OCMW, agentschap integratie en inburgering… Dit heb ik op Google gezocht. 

b. Er zijn veel Belgische partijen die zich bezighouden met migratie.  

Standpunten van CD&V: 

6) Er is nood aan een duidelijk migratiebeleid. Migratiebeleid is iets anders dan het asielbeleid. 

7) Een positief verhaal maken van legale migratie: wil er arbeidskracht uit halen. 

8) De mogelijkheden en gevolgen moeten meer verduidelijkt worden om intra-Europese migratie 

te stimuleren. 

9) Economische migratie moet in de EU een belangrijke rol spelen 

 

 

4.4 Statistieken 
Ik heb gezocht op Google met de zoekterm statistieken migratie 2016. Zo kwam ik een PDF-bestand uit van de 

organisatie Myria. 

Hier volgt een schema over de verdeling van de Belgische en de vreemde populatie in België (1 januari 2015). Zo 

zijn er verschillende opties waarover cijfermateriaal terug te vinden is (Belg geworden vreemdelingen: 9%, Belg bij 

geboorte: 80%...). Door gebruik van de felle kleuren wordt het meteen een stuk gemakkelijker. Je krijgt een mooi 

overzicht hoeveel mensen van de totale bevolking vreemdeling is bij geboorte en hoeveel niet.  

 

 

https://www.cdenv.be/standpunten/gefaseerde-gecontroleerde-economische-migratie/
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Statistics Belgium (2016). Verdeling van de Belgische en vreemde populatie in België op 1 januari 2015. Geraadpleegd op 

14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-

Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf 

 

Toen ik verderging in datzelfde bestand kwam ik ook een interessante grafiek tegen. Op deze grafiek wordt de 

evolutie weergegeven van het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft verkregen. Deze evolutie 

gaat van 1948 tot 2016. In deze statistieke bron gaat het over cijfermateriaal dus is het een kwantitatieve bron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics Belgium (2016). Evolutie van het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft vergregen 1948-2016. 

Geraadpleegd op 14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-

Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf 

http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf
http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf
http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf
http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf
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5.2 Persoonlijk besluit 
 

Gevonden info - zoekresultaten 

Ik vond zeker voldoende over dit onderwerp en dat is mede mogelijk omdat het een heel groot onderwerp is waar 

veel taboe over bestaat. Ik vond het leuk om met nieuwe zoekmachines te werken. In het bijzonder met LIMO, 

omdat het zo eenvoudig is door de talrijke gestructureerde informatie. Het is heel handig om dieper in te gaan op 

de betrouwbaarheid en relevantie van een bron, dit is interessant om te blijven gebruiken voor later. 

 

Verloop opdracht – vaardigheden 

In het algemeen was het veel werk. Ik heb er wel uit bijgeleerd, maar het nam zoveel tijd in beslag om alle details 

op te zoeken en te formuleren in bronvermeldingen. Ik moet wel nog leren niet meteen tevreden te zijn over een 

bron die ik opzoek, het zou beter zijn als ik nog kritischer ben. Ik ben wel sterk in de structuur en lay-out van 

documenten. Hetgeen wat me zal bijblijven is het feit dat als je veel werk in iets steekt je er veel meer uithaalt. 


