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1. STAP 1: ALGEMENE ONDERWERPSVERKENNING  

1. VERTAAL JE THEMA / INFORMATIEVRAAG IN EEN AANTAL TREFWOORDEN OF ZOEKTERMEN. 

- Verplaatsing: opgezocht via de site https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verplaatsing  

 

- Landverhuizing: opgezocht via de site 

http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=migratie&lang=NL 

 

- Verhuizen: opgezocht via de site  

              http://www.encyclo.nl/begrip/migreren 

 
- Zich verplaatsen:  opgezocht via de site  

https://www.woordenboeken.nu/betekenis/nl/migratie 

 

- Vlucht: opgezocht via de site  

http://www.vecip.nl/migratie/  

 

2. GEBRUIK STAPSGEWIJS EEN DRIETAL VAN JE ZOEKTERMEN (OF COMBINATIES ERVAN…) VOOR EEN 

VERKENNENDE, VERGELIJKENDE ZOEKOPDRACHT. 

GEEF EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN JE ZOEKRESULTATEN IN TABELVORM. GEEF DUIDELIJK AAN MET 

WELKE TERMEN JE GEZOCHT HEBT. 

 
Trefwoord = vlucht 

Soort bron Aantal gevonden op 

volgende manier:  

Boek  487.000 resultaten ‘vlucht’ Intypen in 

zoekbalk op google 

en dan drukken op 

filter ‘meer’ en dan 

‘boeken’ aanklikken. 

Artikel krant 83.000 resultaten ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op google 

en dan drukken op 

filter ‘nieuws’. 

Afbeelding Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Bing en 

dan drukken op filter 

‘afbeeldingen’. 

Video Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘vlucht’ indrukken 

op Yahoo en dan 

drukken op filter 

‘video’. 

Eindwerk  20.200 resultaten ‘eindwerk over de 

vlucht’ intypen in 

google. 

Tijdschrift 209.000 resultaten ‘artikel tijdschriften 

over de vlucht’ 

intypen in google. 

 

 

 

 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verplaatsing
http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=migratie&lang=NL
http://www.encyclo.nl/begrip/migreren
https://www.woordenboeken.nu/betekenis/nl/migratie
http://www.vecip.nl/migratie/
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Trefwoord = verplaatsing 

Soort bron Aantal gevonden op 

volgende manier:  

Boek  490 000 Resultaten  ‘boek over 

verplaatsing’ 

Intypen in zoekbalk 

op bing  

Artikel krant 27.200 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op google en dan 

drukken op filter 

‘nieuws’  

Afbeelding Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Yahoo en dan 

drukken op filter 

‘afbeeldingen’  

Video Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘verplaatsing’ 

indrukken op Yahoo 

en dan drukken op 

filter ‘video’ 

Eindwerk  15.800 resultaten ‘eindwerk 

verplaatsing’ 

intypen in google 

Tijdschrift 324.000 resultaten ‘artikel tijdschriften 

over verplaatsing’ 

intypen in google 

 
Trefwoord = verhuizen 

 

Soort bron Aantal gevonden op 

volgende manier:  

Boek  100.000.000 resultaten ‘boek over 

verhuizen’ Intypen 

in zoekbalk op 

Yahoo. 

Artikel krant 18 resultaten ‘verhuizen’ intypen 

in zoekbalk op bing 

en dan drukken op 

filter ‘nieuws’.  

Afbeelding Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘verhuizen’ intypen 

in zoekbalk op 

Yahoo en dan 

drukken op filter 

‘afbeeldingen’  

Video Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘verhuizen’ 

indrukken op Yahoo 

en dan drukken op 

filter ‘video’. 

Eindwerk   48.200 resultaten ‘eindwerk over 

verhuizen’ intypen in 

google. 

Tijdschrift 161.000 resultaten ‘artikel tijdschriften 

over verhuizen’ 

intypen in google. 
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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? ANDERE?) TE VINDEN.GEEF EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN JE ZOEKRESULTATEN 

 

Trefwoord = vlucht 

Soort bron Aantal gevonden op volgende 

manier:  

Boek  255 resultaten ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij type 

bron op ‘boeken’. 

Artikel krant 171 resultaten ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij beperk 

mijn resultaten op 

‘fysieke exemplaren’ 

en dan bij type bron 

drukken op ‘artikels’.  

Afbeelding 57 resultaten ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Limo en 

dan drukken op 

‘afbeeldingen’.  

Video Geen exacte resultaten ‘vlucht’ indrukken in 

zoekbalk op Limo en 

dan bij type bron 

drukken op 

‘audiovisueel 

materiaal’ (geen 

categorie apart).  

Eindwerk  65 resultaten ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Limo en 

dan bij type bron op 

‘eindwerken’ klikken. 

Tijdschrift 1 resultaat ‘vlucht’ intypen in 

zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij type 

bron op ‘tijdschriften’.  
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Trefwoord = verplaatsing 

Soort bron Aantal gevonden op volgende 

manier:  

Boek  227 resultaten ‘verplaatsing’ intypen 

in zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij type 

bron op ‘boeken’. 

Artikel krant 40 resultaten ‘verplaatsing’ intypen 

in zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij beperk 

mijn resultaten op 

‘fysieke exemplaren’ en 

dan bij type bron 

drukken op ‘artikels’.  

Afbeelding 8 resultaten ‘verplaatsing’ intypen 

in zoekbalk op Limo en 

dan drukken op 

‘afbeeldingen’.  

Video Geen exacte resultaten ‘verplaatsing’ 

indrukken in zoekbalk 

op Limo en dan bij type 

bron drukken op 

‘audiovisueel 

materiaal’ (geen 

categorie apart).  

Eindwerk  129 resultaten ‘verplaatsing’ intypen 

in zoekbalk op Limo en 

dan bij type bron op 

‘eindwerken’ klikken. 

Tijdschrift 2 resultaten ‘verplaatsing’ intypen 

in zoekbalk op Limo en 

dan drukken bij type 

bron op ‘tijdschriften’.  
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Trefwoord = verhuizen 

Soort bron Aantal gevonden op 

volgende manier:  

Boek  378 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Limo en dan 

drukken bij type bron 

op ‘boeken’. 

Artikel krant 274 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Limo en dan 

drukken bij beperk 

mijn resultaten op 

‘fysieke exemplaren’ 

en dan bij type bron 

drukken op ‘artikels’.  

Afbeelding 5 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Limo en dan 

drukken op 

‘afbeeldingen’.  

Video Er wordt geen exact aantal 

weergegeven 

‘verplaatsing’ 

indrukken in 

zoekbalk op Limo en 

dan bij type bron 

drukken op 

‘audiovisueel 

materiaal’ (geen 

categorie apart).  

Eindwerk  42 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Limo en dan bij 

type bron op 

‘eindwerken’ klikken. 

Tijdschrift 2 resultaten ‘verplaatsing’ 

intypen in zoekbalk 

op Limo en dan 

drukken bij type bron 

op ‘tijdschriften’.  
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4. KWALITEIT VAN JE ZOEKRESULTATEN 

Woord: Landverhuizing (C.R.A.P-test)  

 
1. http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2013/landverhuizing-19e-en-20e-eeuw (site) 

 

o actualiteit (currency): 4 oktober 2013 is de datum waarop de site werd gemaakt.  

o Betrouwbaarheid (reliability): Er staat geen vermelding van literatuurlijsten of op welke bronnen ze zich 

hebben gebaseerd. Er staan wel verwijzingen naar andere sites om aanvullende informatie te 

raadplegen. De inhoud is partijdig. Het gaat niet om de mening van iemand. De gegeven informatie is 

objectief. 

o autoriteit (authority): genootschap Nationaal Archief ontwierp deze site, maar niks bewijst dat de 

genootschat Nationaal Archief expert is in dit onderwerp. 

o Objectiviteit (point of view): Deze bron is gemaakt om mensen te informeren over de landverhuizing in 

de 19de-20ste eeuw en hoe het er allemaal aan toe ging, welke oplossingen er werden gebracht, het einde 

van de migratiestroom, … Het doelpubliek is iedereen behalve kinderen. Er wordt niet echt reclame 

gemaakt, maar wel aangemoedigd  om het Nationaal Archief te bezoeken, aan te sluiten en om te 

steunen.   

 CONCLUSIE: Deze site is niet 100% betrouwbaar aangezien je niet weet van waar de informatie 

gehaald is. Ze geven je wel de mogelijkheid om je kennis uit te breiden door gebruik te maken 

van andere aanvullende sites. Er is ook geen bewijs dat de ontwerper van de site een expert is 

in wat hij ons meegeeft. Dit zijn al 2 belangrijke dingen die ontbreken wat de betrouwbaarheid 

betreft. De datum toont ook aan dat de site redelijk recent is.  

 

2. https://books.google.be/books?id=lqZPAAAAcAAJ&pg=PA21&lpg=PA21&dq=landverhuizing&source=b

l&ots=e5W94pB5dK&sig=KzfEUOl74OQ8VBfIU8nKPaEsel4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjYhNKf4IvXAhX

B2xoKHQp0Dug4ChDoAQgsMAA#v=onepage&q=landverhuizing&f=false (boek) 

 

o actualiteit (currency): 29 augustus 1846 is de datum waarop het boek uitkwam.  

o Betrouwbaarheid (reliability): Er zijn geen bronvermeldingen of literatuurlijsten aanwezig in het boek. 

Het gaat hierbij om een mening van de schrijver. Hij vermeldt in de inleiding dat hij niet beschikt over 

de nodige wetenschap maar dat hij wel wil waarschuwen voor de eenzijdige beschouwing van de 

begrippen waarover zijn boek gaat namelijk: belasting, pauperisme en landverhuizing. 

o autoriteit (authority): C.J. Van Straaten is de auteur van het boek. Ook hier verwijs ik naar de inleiding 

van de schrijver. Hij beschikt niet over de wetenschap en wil enkel waarschuwen voor een te 

eenzijdige beschouwing van het onderwerp van zijn boek namelijk de begrippen: belasting, 

pauperisme en landverhuizing. Dit toont aan dat hij geen expert is en dus niet ‘alleswetend’ is over de 

onderwerpen.  

o Objectiviteit (point of view): Dit boek heeft hij geschreven om zijn medemensen te waarschuwen (zegt 

hij letterlijk in de inleiding). Hij doet ook subjectieve uitspraken. Doelgroep zijn de gewone mens (geen 

kinderen). Er wordt geen reclame gemaakt. 

 CONCLUSIE: Deze site is niet betrouwbaar. Het gaat duidelijk om de mening van de schrijver dus 

dit boek moet je met een kritische blik lezen. Hij geeft dit letterlijk weer in de inleiding van het 

boek. Dit betekent dus ook dat het geen objectieve informatie is. De datum laat zien dat dit boek 

al een heel oude bron is wat aantoont dat er al heel wat veranderd kan zijn in vergelijking met 

wat er in het boek staat. Ook de manier waarop het boek geschreven is laat zien dat het al heel 

oud is. Er wordt nog gebruikgemaakt van een oude schrijftaal. 

 

 

 

 

 

http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2013/landverhuizing-19e-en-20e-eeuw
https://books.google.be/books?id=lqZPAAAAcAAJ&pg=PA21&lpg=PA21&dq=landverhuizing&source=bl&ots=e5W94pB5dK&sig=KzfEUOl74OQ8VBfIU8nKPaEsel4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjYhNKf4IvXAhXB2xoKHQp0Dug4ChDoAQgsMAA#v=onepage&q=landverhuizing&f=false
https://books.google.be/books?id=lqZPAAAAcAAJ&pg=PA21&lpg=PA21&dq=landverhuizing&source=bl&ots=e5W94pB5dK&sig=KzfEUOl74OQ8VBfIU8nKPaEsel4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjYhNKf4IvXAhXB2xoKHQp0Dug4ChDoAQgsMAA#v=onepage&q=landverhuizing&f=false
https://books.google.be/books?id=lqZPAAAAcAAJ&pg=PA21&lpg=PA21&dq=landverhuizing&source=bl&ots=e5W94pB5dK&sig=KzfEUOl74OQ8VBfIU8nKPaEsel4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjYhNKf4IvXAhXB2xoKHQp0Dug4ChDoAQgsMAA#v=onepage&q=landverhuizing&f=false
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3. https://www.maxvandaag.nl/sessies/cursus/stamboomonderzoek/deel-10-de-landverhuizing/  

(cursus) 

 

o actualiteit (currency): 17 maart 2016 is de publicatiedatum van dit artikel.  

o Betrouwbaarheid (reliability): Er staat nergens een bronvermelding of een literatuurlijst. Maar de 
inhoud is partijdig. Het gaat niet om de mening van iemand, maar om objectieve feiten. 

o Autoriteit (authority): Vincent Robijn doet de uitleg in het filmpje maar er staat nergens wie de 
schrijver is van de tekst. Er staat nergens een bewijs of de schrijver een expert is in dit 
onderwerp.  

o Objectiviteit (point of view): Deze tekst werd geschreven met als bedoeling om te informeren.  De 
doelgroep is iedereen. Er wordt geen reclame gemaakt.  

 CONCLUSIE: De datum laat zien dat het een heel recente bron is. De bronvermelding en de 
literatuurlijst ontbreken waardoor je opnieuw geen zekerheid hebt waarop de schrijver van 
deze tekst zich heeft gebaseerd. We weten wie de uitleg doet in het filmpje maar we weten niet 
wie de schrijver is van de tekst. Ook ontbreekt een bewijs of de schrijver een expert is in dit 
onderwerp of niet. 

 

5. KRITISCHE TERUGBLIK OP JE ALGEMENE VERKENNING, JE BREDE ZOEKTOCHT EN VERGELIJKING 

VAN HANTEREN ALGEMENE ZOEKMACHINE VOOR INTERNET EN LIMO 

 
✓ Hoe is het zoekproces verlopen? 
Dit zoekproces verliep goed. Er zijn zo veel mogelijkheden om tot een correct resultaat te komen van de 
gezochte term. Er zijn heel wat manieren en tal van mogelijkheden om tot de juiste uitleg te komen. Ik kwam 
dus telkens heel vlug tot het gewenste resultaat.  

 
✓ Andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke? 
Ik heb geen andere trefwoorden gebruikt. Ik heb verschillende trefwoorden gezocht en ik kwam telkens op 
dezelfde woorden uit. Het aantal gevonden woorden was genoeg om de opdracht te volbrengen.  
 
✓ Welke informatie en bronnentypes vond ik niet? Verklaring? 
Video’s vond ik onder ‘audiovisueel materiaal’ en ik vond geen exacte aantallen. Video’s over landverhuizing 
zijn moeilijk om deze weer te geven op LIMO. Video’s vond ik dus niet rechtstreeks op LIMO.  
 
✓ Andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens? 
Ik ga meer gebruikmaken van de verschillende zoekmachines wanneer ik een bron wil gebruiken of wanneer 
ik informatie over iets wil verkrijgen. Om de betrouwbaarheid te controleren ga ik de verschillende 
verkregen informatie vergelijken met elkaar door ze ook eens op te zoeken op andere zoekmachines.  

 

6. FORMULERING MOGELIJKE INFORMATIE- OF ONDERZOEKSVRAAG 

 
o Wat zijn de meeste aanleidingen tot migratie? 
o Wat zijn mogelijke oplossingen om migratie te doen dalen? 
o Welke groep mensen wordt het meest vertegenwoordigd binnen de huidige migratie?  
o Welke problemen ondervinden de mensen die aan migratie doen?  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.maxvandaag.nl/sessies/cursus/stamboomonderzoek/deel-10-de-landverhuizing/
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2. STAP 2 DE BASISTEKST : ZOEKEN EN DIVERSE INFO ERUIT HALEN 

Eerst : Zoek een wetenschappelijke tekst die als basis voor verder speuren naar bronnen 
dient. 

 
 Artikel gevonden op LIMO: https//link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03062353.pdf  
(artikel: Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland)  

 

Daarna : Maak een zeer grondige analyse van je basistekst aan de hand van volgende 

elementen uit je tekst. 

1. BRONVERMELDING:  

Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & Crijnen, A.A.M. (2005). Patronen van acculturatie en 
probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Nederlands Tijdschrift Psychologie, 60, 153-163. 

2. BRONVERMELDING BIS: 

Abstract In onze huidige samenleving is inzicht in het effect van migratie op probleemgedrag zeer relevant. 
Eerder onderzoek wees uit dat acculturatie één van de factoren is die het psychisch welbevinden van 
migranten beïnvloedt. Het doel van dit artikel was het verkrijgen van inzicht in de patronen van acculturatie in 
een populatie van Marokkaanse jongeren in Nederland en in de relatie tussen deze acculturatiepatronen en 
probleemgedrag. (Stevens, Vollebergh, Pels & Crijnen, 2005, 153) 

3. CONTEXT: 

Het artikel dat ik gevonden heb, komt uit een Nederlands Tijdschrift Psychologie. De organisatie die deze 
tekst gefinancierd heeft is de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  (Stevens, 
Vollebergh, Pels & Crijnen, 2005, 161) Ik veronderstel dat dit artikel geschreven is voor mensen die bezig 
zijn met psychologie nl. psychologen, psychologisch consulenten, mensen die interesse hebben in dit 
onderwerp, … (Aangezien de tekst van naam veranderd is, kon ik geen extra informatie raadplegen.)  

4. Verneem meer over de auteur. 

Volgens de auteurs is inzicht in de effecten die migratie heeft op probleemgedrag zeer relevant.  

 
Gonneke W.J.M. Stevens:  
 Ze is universitair hoofddocent: Maatschappijwetenschappen - ASW: Culturele Diversiteit & Jeugd. Ze beoefent 
ook enkele nevenfuncties namelijk redactielid van het tijdschrift 'Kind & Adolescent' en 
Lid commissie ‘Migrantenjeugd en Jeugd GGZ’ van de gezondheidsraad. (Via  
https://www.uu.nl/medewerkers/GWJMStevens/0) 

Wilma A.M. Vollebergh:  
Ze is afdelingsvoorzitter: Educatie & pedagogiek – jeugd & gezin en hoogleraar. (via 
https://www.uu.nl/medewerkers/WAMVollebergh) 
 
Trees Pels:  
Haar functie is Senior onderzoeker; Adviseur thema diversiteit sinds 2002. Ze heeft psychologie gestudeerd aan 
de universiteit van Amsterdam. Ze houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen 
uit etnische groepen in Nederland, in informeel en formeel verband. Ze heeft bijzondere aandacht voor de 
wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin en de diversiteit in 
het jeugdbeleid. Haar studies hebben ook betrekking op de vrouwenemancipatie en de rol van de Islam in het 
dagelijks leven van ouders en kinderen. Ze heeft heel wat publicaties binnen deze terreinen. (via 
http://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/trees_pels) 
 
Alfons Crijnen:    
Alfons is Psychiater & geneesheer directeur. (via https://www.opvoedpoli.nl/wie-zijn-we/medewerkers/alfons-
crijnen/) 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03062353.pdf
https://www.uu.nl/medewerkers/PageOrganisatieonderdeel.aspx?Id=56
https://www.uu.nl/medewerkers/PageAfdeling.aspx?Id=710
https://www.uu.nl/medewerkers/GWJMStevens/0
https://www.uu.nl/medewerkers/WAMVollebergh
http://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/trees_pels
https://www.opvoedpoli.nl/wie-zijn-we/medewerkers/alfons-crijnen/
https://www.opvoedpoli.nl/wie-zijn-we/medewerkers/alfons-crijnen/
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5. STRUCTUUR: 

Opbouw van de tekst:  
 
a. Er is een logische structuur en het is geen doorlopende tekst.  
 
b. Er zijn tussentitels die ook mede zorgen voor de logische structuur van de tekst. Het schept ook duidelijkheid 
en helpt je weg te vinden doorheen de tekst.  
 
c. Er wordt ook gebruik gemaakt van tabellen en grafieken (zie foto’s). (Stevens, Vollebergh, Pels & Crijnen, 
2005, 157-159)  
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d. Er wordt gebruik gemaakt van de tekstreferenties om aan te tonen van waar de gebruikte tekst afkomstig is. 
Ze doen dit door de familienaam van de persoon te gebruiken, dat gevolgd wordt door het jaartal. 
Tekstreferenties worden gebruikt in de tekst zelf. Op het einde van het artikel, vind je een tussentitel 
‘literatuur’ met daaronder een bronnenlijst van alle bronnen waaruit de informatie in het artikel werd 
geraadpleegd. Bij deze bronvermeldingen maakte men gebruik van de APA-norm. (Stevens, Vollebergh, Pels & 
Crijnen, 2005, 161-163) 
 
e. Er worden geen voetnoten gebruikt in de tekst.  
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6. ZOEK GELIJKSOORTIGE INFO EN DUID DIE AAN. 
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Legende:  

Geel: Belangrijke auteurs 

Roos: Begrippen, definities en moeilijke woorden 

Groen: Instellingen of organisaties  

(Regelgeving is niet gevonden in de tekst.)  

 

7. LIJSTEN MET DIE GELIJKSOORTIGE INFO. 

1. LIJST VAN ORGANISATIES/DIENSTEN/VOORZIENINGEN BETROKKEN BIJ JE THEMA. 

 
organisaties/diensten/voorzieningen Contactgegevens (1), algemene werking (2), doelgroep (3) 
Centraal bureau voor de statistiek  

(via: https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact) 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 

 
 
(3) 
De doelgroep is de samenleving. Deze organisatie speelt in op de behoeften van de samenleving en 
deelt zijn informatie met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en het 
bedrijfsleven.  
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Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek  

 

(via: https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/contact+met+de+media) 

 
(1) 

 
 
(2) 

 
De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke 
onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle 
wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale 
competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling- en selectieprocedures. 

 
(3) 
Bevorderd de impact van wetenschap op de maatschappij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/contact+met+de+media
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2. LIJST VAN SPECIALISTEN. 

 
Specialisten  Korte uitleg 
Achenbach Thomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(via: 

https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php
&SM=facmenu.html) 

 
• Hoogleraar Psychiatrie en  

Hoogleraar Psychologie 

• Bezig met multiculturele 

methoden voor het beoordelen 

van gedrags-, emotionele en 

sociale problemen en adaptief 

functioneren. 

• Onderzoeksinteresses omvatten: 

✓ Multicultureel onderzoek. 

✓ Ontwikkelingspsychopathologie. 

✓ Beoordeling en taxonomie van 

psychopathologie, adaptief 

functioneren en sociale 

competentie over de hele 

levensduur. 

✓ Relaties tussen cognitie en 

psychopathologie. 

✓ Evaluatie van resultaten. 

(via: 
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=
faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.
html) 

 

Berry John W.  

 
(Via: https://www.cifar.ca/wp-
content/uploads/2015/09/SIIWB-AC-John-Berry.jpg) 

 

• Ontwierp de 4 

acculturatiestrategieën. 

(gevonden in de tekst zelf)  

• Is een Emeritus Hoogleraar 

psychologie aan de Queen’s 

University. 

• Kan worden gezien als 1 van de 

belangrijkste grondleggers van het 

gebied acculturatie psychologie.  

(via: 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_W._
Berry)  

 

https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.html
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.html
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.html
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.html
https://www.uvm.edu/~psych/?Page=faculty/Achenbach.php&SM=facmenu.html
https://www.cifar.ca/wp-content/uploads/2015/09/SIIWB-AC-John-Berry.jpg
https://www.cifar.ca/wp-content/uploads/2015/09/SIIWB-AC-John-Berry.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_W._Berry
https://en.wikipedia.org/wiki/John_W._Berry
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6623pNfXAhWFh7QKHUU8CzwQjRwIBw&url=https://www.cifar.ca/profiles/john-widdup-berry/&psig=AOvVaw3TdMpgoqwuPX54yJ0kyAae&ust=1511615383504112
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Pels Trees V.M. 
 

 
(via: http://www.verwey-jonker.nl/foto/medewerkers/trees-
pels.png)  

 

• Senior onderzoeker en adviseur 

van de Themagroep 

Multiculturele Vraagstukken. 

• studeerde Psychologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en 

promoveerde in 1991 in Leiden op 

een proefschrift over de 

opvoeding en educatie van 

Marokkaanse en autochtoon 

Nederlandse kleuters in het gezin 

en op school.  

(via: http://www.verwey-jonker.nl/over-
ons/medewerkers/trees_pels) 

Tropp Linda R. 
 

 
 
(via: 
https://www.umass.edu/newsoffice/sites/default/files/styles/
article_small/public/Tropp%2C%20Linda%20color%20crop.JP
G)    

 

• Professor in de sociale 

psychologie. 

• mede-auteur van "Wanneer 

groepen ontmoeten: The 

Dynamics of intergroep Contact". 

(via: 
https://www.umass.edu/peacepsycholog
y/linda-tropp)  

http://www.verwey-jonker.nl/foto/medewerkers/trees-pels.png
http://www.verwey-jonker.nl/foto/medewerkers/trees-pels.png
http://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/trees_pels
http://www.verwey-jonker.nl/over-ons/medewerkers/trees_pels
https://www.umass.edu/peacepsychology/linda-tropp
https://www.umass.edu/peacepsychology/linda-tropp
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van de Vijver Fons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(via: 
http://iaccp.org/sites/default/files/u3768/fons_van_de_vijver
.png) 

 

• Acculturatie; Cultuur- en 

landsverschillen; Gedrag; 

Intelligentieverschillen tussen 

culturen; Methoden en 

technieken van cross-cultureel 

onderzoek; Multiculturele 

samenleving; Psychologie 

(expertise). 

• Lopende onderzoeken waar hij 

projectleider van is: Cross-cultural 

psychology & Multiculturalism, 

acculturation and identity. 

(via: 
https://www.narcis.nl/person/RecordID/P
RS1242382/Language/nl) 

 

 

3. LIJST VAN VAKTERMEN. 

 
Vaktermen Verklaring 

Acculturatie (via: http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do)

 

Allochtone  

allochtoon 

(via: http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do) 

 

 

 

 

Ambivalent  (via: 

http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do) 

 

http://iaccp.org/sites/default/files/u3768/fons_van_de_vijver.png
http://iaccp.org/sites/default/files/u3768/fons_van_de_vijver.png
https://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1242382/Language/nl
https://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1242382/Language/nl
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://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.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgoPSDttfXAhUCnRoKHS8vBH0QjRwIBw&url=http://iaccp.org/node/468&psig=AOvVaw3VeE80aM0_KCJWDVp3RvjG&ust=1511620153553819
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Delinquent (via: http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do) 

 

 

Gesepareerd 

separeren 

(via: http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do) 

 

 

 

 

4. LIJST MET SOORTEN BRONNEN. 

 
Bronnen uit de bronnenlijst Soort bron 

Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., 

& Crijnen, A.A.M. (2005). Patterns of acculturation 

and problem behavior in Moroccan adolescents in 

the Nether- lands. Nederlands Tijdschrift voor de 

Psychologie, 60, 163- 173.  

 

 
 
 
Nederlands Tijdschrift (voor de Psychologie) 

Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of 

acculturation on socialization beliefs and behavioral 

occurrences among Indo- Canadian immigrants. 

Journal of Comparative Family Studies, 29, 451-467.  

 

 
 
 
Magazine  

Andriessen, I., & Phalet, K. (2002). Acculturation and 

school success: A study among minority youth in the 

Netherlands. Intercultural Education, 13, 21-36.  

 

 
 
Cursus (intercultureel onderwijs) 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Statline, 

21 januari 2003 (http://statline.cbs).  

 

 
 
Openbare, via internet toegankelijke, database  
 
 

 
Gelijkenissen:  

• Elke auteur wordt op dezelfde wijze genoteerd nl. eerst achternaam gevolgd door een komma en dan 

de eerste letter van de voornaam/voornamen gevolgd door een punt.  

• Overal wordt de datum van uitgave genoteerd.  

• Bij de meeste soorten wordt de titel van het boek, tijdschrift, … vernoemd en de titel van het artikel, 

hoofdstuk, … waarover het gaat.  

 

 In de soorten die ik uit de bronvermelding heb gehaald, zijn er heel wat overeenkomsten.  

http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do
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Verschillen: 

• Bij de online database wordt er een hyperlink vermeld. Dit is logisch dat dit bij boeken, tijdschriften, … 

niet gebeurt aangezien sommige niet online beschikbaar zijn.  

• Bij de online database is er ook geen titel omdat het niet gaat over een artikel, boek, tijdschrift, … Enkel 

de naam van de database wordt vermeld.  

 
 Er zijn wel wat verschillen tussen de online database en de andere soorten. 

 

5. TOP 5 VAN BRONNEN. 

 
Bron uit de bronnenlijst Waarom deze bron mij interessant lijkt om door te 

nemen 

Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., 

& Crijnen, A.A.M. (2005). Patterns of acculturation 

and problem behavior in Moroccan adolescents in 

the Nether- lands. Nederlands Tijdschrift voor de 

Psychologie, 60, 163- 173.  

 

Deze bron lijkt mij interessant als ik rekening wil 
houden met de betrouwbaarheid van de bron. Dit is 
de meest recente bron uit de bronnenlijst. Hierin zal 
ook de meest recente en dus de ‘nieuwste’ 
informatie in staan. Dit is een belangrijk punt om 
rekening mee te houden.  

Berry, J.W. (1990). Psychology of Acculturation. In 

J.J. Berman (Ed.), Cross-cultural perspectives: 

Nebraska symposium on motivation 1989 (pp. 201-

234). Lincoln/London: University of Nebraska Press.  

 

Deze bron lijkt mij ook wel interessant aangezien 
deze geschreven is door Berry. Hij komt in het artikel 
zelf ook meerdere malen aan bod wat voor mij 
aantoont dat hij een belangrijke rol speelt in het 
artikel. Hij heeft heel wat belangrijke zaken op zijn 
naam staan die interessant zijn voor het onderwerp 
van de tekst.  

Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Statline, 

21 januari 2003 (http://statline.cbs).  

 

Deze bron bevat ook interessante informatie over de 
recente statistiek en is vandaag de dag nog steeds 
actief. Deze heeft dus ook een belangrijke rol wat 
het onderwerp betreft.  

Wong, S.K. (1999). Acculturation, peer relations, and 

delinquent behavior of Chinese-Canadian youth. 

Adolescence, 34, 108-119.  

 

Dit lijkt mij onder andere een belangrijke bron om 
inzicht te krijgen in het delinquente gedrag van 
buitenlandse jongeren.  

Verhulst, F.C., Ende, J. van der, & Koot, H.M. (1996). 

Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus 

MC/Sophia: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  

 

Als laatste vind ik deze bron interessant aangezien 
het artikel gaat over probleemgedrag bij 
Marokkaanse jongeren. Dan is het belangrijk om 
inzicht te hebben in de psychische 
problemen/toestand van de jongeren.  
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3. STAP 3 BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN  

1. DE VINDPLAATS VAN ELK VAN DE BRONNEN UIT JE BASISTEKST 
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Bron Vindplaats (locatie & databank of website) 

1. 
Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & 
Crijnen, A.A.M. (2005). Patterns of acculturation and 
problem behavior in Moroccan adolescents in the 
Netherlands. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60, 
163- 173.  

  

Geen resultaten gevonden via LIMO, 
Universiteitsbibliotheek Gent.  
Via Google scholar: Ik heb een gelijkaardig artikel 
gevonden in een ander tijdschrift. Het jaartal is in 
dat tijdschrift 2004 i.p.v. 2005. De auteurs zijn 
dezelfde. De titel van het artikel is ook anders. 

2. 
Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of acculturation 
on socialization beliefs and behavioral occurrences among 
Indo- Canadian immigrants. Journal of Comparative Family 
Studies, 29, 451-467.  

Geen resultaten gevonden op LIMO, 
Universiteitsbibliotheek Gent.  
Via Google Scholar gevonden. Het heeft dezelfde 
titel, hetzelfde jaartal en dezelfde auteurs en 
komen beiden uit het journal of Comparative 
Family studies. 

3. 
Andriessen, I., & Phalet, K. (2002). Acculturation and school 
success: A study among minority youth in the Netherlands. 
Intercultural Education, 13, 21-36. 
 

Geen resultaten gevonden op LIMO, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
Via Google Scholar gevonden. Het artikel heeft 
dezelfde titel, hetzelfde jaartal, dezelfde auteurs 
en komt beiden uit Intercultural Education. 

4. 
Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Statline, 21 
januari 2003 (http://statline.cbs).  

Geen resultaten gevonden via LIMO, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
Via Google Scholar gevonden. Er is een verwijzing 
naar dezelfde site.  

5. 
Shen, B.J., & Takeuchi, D.T. (2001). A structural model of 
acculturation and mental health status among Chinese 
Americans. American Journal of Community Psychology, 29, 
387-418. 

Digitale bron (via LIMO): 

- Wiley Online Library 2016 Full Collection 

- Springer Standard Collection 

6. 
Ghuman, P.A.S. (2000). Acculturation of South Asian 
adolescents in Australia. British Journal of Educational 
Psychology, 70, 305-316. 

Digitale bron (via LIMO): 

- Wiley Online Library Database Model 
2017 

7. 
Vijver, F.J.R. van de , Helms-Lorenz, M.,& Feltzer, M.J.A. 
(1999). Acculturation and cognitive performance of migrant 
children in the Netherlands. International Journal of 
Psychology, 34, 149-162. 

Digitale bron (via LIMO):  

- EBSCOhost Academic Search Complete 
(Het artikel is het laatste jaar/de laatste 
jaren niet beschikbaar.) 

8. 
Wong, S.K. (1999). Acculturation, peer relations, and 
delinquent behavior of Chinese-Canadian youth. 
Adolescence, 34, 108-119. 

Digitale bron (via LIMO): 

- EBSCOhost Academic Search Complete 

- EBSCOhost CINAHL Plus with Full Text 

9.  
Verhulst, F.C., Ende, J. Van der, & Koot, H.M. (1996). 
Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus 
MC/Sophia: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Digitale bron (via LIMO): 

- Thomas More Mechelen-Antwerpen 

- UCLL – Limburg 

Via universiteitsbibliotheek Gent: 

- Er is een artikel gevonden maar dit is niet 

hetzelfde als de bron hiernaast. Er zijn 

andere auteurs, het heeft een ander titel 

en het jaar is verschillend. 

Via Google Scholar: 

- Artikel gevonden met dezelfde titel, 

zelfde auteurs en zelfde datum. 

http://statline/
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10569930740001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Handleiding+voor+de+CBCL%2F4-18&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Handleiding+voor+de+CBCL%2F4-18&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe
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10.  
Sam, D.L.000). Psychological adaptation of adolescents with 
immigrant backgrounds. Journal of Social Psychology, 140, 5-25.            
 
 
 

Digitale bron (via LIMO): 

- EBSCOhost Academic Search Complete 

- EBSCOhost Business Source Complete  

(Is het laatste jaar en 6 maanden niet 
beschikbaar)   
 
Via universiteitsbibliotheek Gent:  

- Ik heb een boek gevonden maar met een 

andere titel, andere auteurs en ander 

jaar.  

Via google Scholar:  

- Artikel gevonden met zelfde titel, zelfde 

auteurs, zelfde jaar en beiden uit `Journal 

of Social Psychology’.  

11.  

Faragallah, M.H., Schumm, W.R., & Webb, F.J. (1997). 

Acculturation of Arab-American immigrants: An exploratory study. 

Journal of Comparative Family Studies, 28, 182-203.  

 

Digitale bron (Via LIMO): 
-  EBSCOhost Academic Search Complete 

 
Via univeristeitsbibliotheek Gent:  

- Geen resultaten gevonden. 
 
Via google Scholar:  

- Artikel gevonden met dezelfde titel, 
dezelfde auteurs, zelfde jaar en komt ook 
uit ‘Journal of Comparative Family 
Studies.  

 
 

12. 

Eyou, M.L., Adair, V., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and 

psychological adjustment of adolescent Chinese immigrants in 

New Zealand. Journal of Adolescence, 23, 531-543.  

  
 

Digitale bron (via LIMO): 

- Elsevier ScienceDirect Journals Complete 

Via universiteitsbibliotheek Gent: 

- Geen resultaten gevonden. 
 
Via google Scholar:  

- Zelfde resultaat gevonden. Met dezelfde 
auteurs, zelfde titel, zelfde jaar en komt 
ook uit ‘Journal of Adolescence’.  

13. 

Kvernmo, S., & Heyerdahl, S. (2003). Acculturation strategies and 

ethnic identity as predictors of behavior problems in arctic 

minority adolescents. Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, 42, 57-65.  

 
 

Digitale bron (via LIMO): 

- Ik heb het artikel zelf niet gevonden maar 
wel heel wat artikels die 
overeenstemmen met de bron hiernaast. 
De artikels zijn van andere auteurs, 
hebben een andere titel en komen uit een 
ander tijdschrift. 

 
Via Universiteitsbibliotheek Gent: 

- Er zijn geen resultaten gevonden. 
 
Via google scholar:  

- Artikel gevonden met dezelfde titel, 
zelfde auteurs, zelfde jaar en ook uit 
‘Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry’.   

14. 

Ward, C., & Rana-Deuba, A. (1999). Acculturation and adaptation 

revisited. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 422- 442.  

 

Digitale bron (via LIMO): 

- Niet hetzelfde artikel gevonden. Wel veel 
andere bronnen die overeenstemmen 
met deze bron qua inhoud maar met 
verschillende titel, verschillende auteurs, 

http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10577985100001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10577985110001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10577985050001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10577985040001479&institutionId=1479&customerId=1470
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2 AUTEUR(S) VAN JE BASISTEKST 

a.  
Auteurs   Bronnen aanwezig in campusbibliotheek VIVES 

Kortrijk 

Wilma A.M. Vollebergh  Campus Kortrijk: 
Van Lieshout, M. (2004). De pedagogische onmacht 
van de samenleving: Wilma Vollebergh, hoogleraar 
cross-culturele pedagogiek. Jeugd en co : voor 
professionals in de jeugdsector, 30-34. 
 
 

Gonneke W.J.M. Stevens Geen resultaten gevonden. Ook niet in een andere 
campus (dus ook geen resultaten via VIVES 
Catalogus). 

Trees V.M. Pels Campus Tielt en Torout:  
Pels, T. (2010). Loubna en haar dochter: twee 
generaties Marokkaanse kleuters. De wereld van het 
jonge kind : vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en 
onderwijs aan jonge kinderen, 37, 7-10. 
 
Campus Kortrijk:  
Bakker, I., Distelbrink, M., Pels, T., & Los, V. (2013). 
Maatwerk voor risicojeugd. Utrecht: Verwey-Jonker 
instituut. 

Alfons A.M. Crijnen Geen resultaten gevonden. Ook niet in een andere 
campus (dus ook geen resultaten via VIVES 
Catalogus).  

 
 

 verschillend tijdschrift. Er is een artikel 
die wel een gemeenschappelijke auteur 
heeft met deze bron nl. Ward Colleen.  

 
Via Universiteitsbibliotheek Gent:  

- Geen resultaten gevonden. 
 
Via Google Scholar:  

- Het artikel gevonden met dezelfde titel, 
zelfde auteurs, zelfde jaar en beiden uit 
‘Journal of cross-Cultural Psychology’.  

15. 

Rudmin, F.W., & Ahmadzadeh, V. (2001). Psychometric critique of 

acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway. 

Scandinavian Journal of Psychology, 42, 41-56.  

 
 

Digitale bron (via LIMO):  

-  Wiley Online Library 2010 Full Collection 

- Wiley Online Library Database Model 

2017 

-  EBSCOhost Academic Search Complete 

Via Universiteitsbibliotheek Gent:  

- Geen resultaten gevonden. 

Via Google Scholar:  

- Hetzelfde artikel gevonden met zelfde 

titel, zelfde auteurs, zelfde jaar en komt 

ook uit ‘Scandinavian Journal of 

Psychology’. 

http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483810001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483800001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483800001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483820001479&institutionId=1479&customerId=1470
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b. 

Sterauteurs Titels + vindplaats (Fysiek/digitaal)  

Berry J.W. 1)  
Titel:  

- Immigration, acculturation, and adaptation 
Vindplaats:  

-  EBSCOhost Academic Search Complete 

- EBSCOhost Business Source Complete 

Bronvermelding:  
Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation, and 
adaptation. Applied Psychology-An International 
Review-Psychologie Appliquee-Revue Inte, 46, 5-34. 
 
2) 
Titel:  

- Intercultural Relations and Acculturation in 

the Pacific Region 

Vindplaats:  

- EBSCOhost Academic Search Complete 

 
 Bronvermelding: 
Berry, J.W. (2010). Intercultural Relations and 
Acculturation in the Pacific Region. Journal 
Of Pacific Rim Psychology, 4(2), 95-102. 

 

3. HET COLOFON ALS SNELLE INFO 

 
- Voorflap: op de voorflap staat een afbeelding met daaronder de titel en de ondertitel. Daaronder vinden 

we de naam van de auteur. 

- Achterflap: op de achterflap wordt bovenaan de titel weergegeven (zonder ondertitel). Daaronder 

vinden we een kort blokje over de ‘geschiedenis’ van de immigratie van Turken en Marokkanen. 

Daaronder een beschrijving van de schrijver en een afbeelding van hem. In de informatie over de 

schrijver vinden we een korte omschrijving van zijn ervaring met migratie en hoe hij er tegenover staat. 

Ook vinden we terug dat hij een aantal getuigen aan het woord heeft gelaten in zijn boek. En daaronder 

nog een besluit.  

- Vooraan in het boek: vooraan vinden we een dankwoord aan enkelen o.a. de getuigen, medewerkers, 

zijn echtgenote, dat hij het boek opdraagt aan zijn vader.  

- Op het einde van het boek: op het einde vinden we de bibliografie en daarna vinden we het colofon. 

- Colofon: vinden we informatie over het boek ( ISBN, het nummer, druk, auteur, jaar, eindredactie, 

coördinatie, ontwerper van de omslag, …) en de uitgeverij.   

- Trefwoorden uit het colofon, de voorflap/achterflap: vaktermen die ik heb gevonden uit het colofon 

en de achterflap van het boek: migratie, immigratie, Vlaamse migratiepolitiek, integratiebeleid.  

4. ZOEK NU VERDER BUITEN JE BASISTEKST. 

A.  BOEKEN 

• Via LIMO (boeken) onder het trefwoord: migratie 

• aantal: 2652 
• selectie 3 resultaten + bronvermelding:  

http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483570001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483580001479&institutionId=1479&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=10578483540001479&institutionId=1479&customerId=1470
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- Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert 

Geldof, D. (2014). Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert (3de-4de druk). Leuven : Acco. 

 

- Migratie eeuwenoud 

Vervliet, M. (1992). Migratie eeuwenoud. Brussel : ACV. 

 

- Nergens beter dan thuis: 50 jaar migratie in België: een verhaal van ontgoocheling en hoop 

Yüksel, V. (2014). Nergens beter dan thuis: 50 jaar migratie in België: een verhaal van ontgoocheling en hoop. 
Gent : Borgerhoff & Lamberigts. 

B.  ARTIKELS UIT VAKTIJDSCHRIFTEN 

• Via LIMO (tijdschriften) onder het trefwoord: migratie 

• Aantal: 892 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Migratie morgen 

Wets, J. (2010). Migratie morgen. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 101, 28-34. 

 
- Cohortenbenaderingen van migratie: wanneer zinvol? 

Mulder, C.H. (1994). Cohortenbenaderingen van migratie: wanneer zinvol?. Bevolking en gezin, 1, 26-51. 

 

- Migratie: een ingrijpend proces? Migratie van kinderen 

De Kesel, G. (1997). Migratie: een ingrijpend proces? Migratie van kinderen. Agora, 24-29. 

C.  EINDWERKEN 

• Via LIMO (eindwerken) onder het trefwoord: migratie 

• Aantal: 324 

• Selectie 3 resultaten + bronvermeldin 

 

- Gedwongen migratie en migratieprocessen: Uiteenzetting en vergelijkende studie tussen Estland en 

België 

Hellings, A. (2014). Gedwongen migratie en migratieprocessen: Uiteenzetting en vergelijkende studie 
tussen Estland en België [eindwerk]. Geel : Thomas More Kempen.  

 
- Oost west, thuis best: hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel met bijzondere aandacht voor 

de ontworteling 

Hulstaert, L. (2007). Oost west, thuis best: hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel met bijzondere 
aandacht voor de ontworteling [eindwerk]. Heverlee : Sociale School Heverlee. 

 
- Geen plaats als thuis: Over migratie 

Pluymers, M. (2000). Geen plaats als thuis: Over migratie [eindwerk]. Brussel : Hogeschool Sint-Lukas. 

D.  ONDERZOEKSLITERATUUR 

• Via databank Lirias onder het trefwoord: migratie 

• Aantal: 550 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 
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- Migratie en Asiel: vluchten kan niet meer. Syntheserapport van een onderzoeksproject inzake het 
migratie- en asielbeleid in België 

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

- Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 

Foblets, M-C., Vanheule, D., & Hubeau, B. (2003). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen. 
Brugge: Die Keure. 
 

- Wat verklaart migratie naar Europese landen? 

Reeskens, T.,  Hooghe, M.,  Meuleman, B., & Trappers, A. (2008).  Wat verklaart migratie naar Europese 
landen?. Acco.  

 

E.  ANDERSTALIGE BRONNEN 

• Via springerlink onder het trefwoord: migration 

• Aantal boeken: 1175 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

– Trauma and Migration  

Schouler-Ocak, M. (2015). Trauma and Migration. Springer.  
 

• Via Science Direct onder het trefwoord: migration 

• Aantal artikelen: 582229  

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Toward a Political Ecology of Migration: Land, Labor Migration, and Climate Change in Northwestern 

Nicaragua 

Radel, C., Schmook, B., Carte, L.,  & Mardero, S. (2017). Toward a Political Ecology of Migration: Land, 
Labor Migration, and Climate Change in Northwestern Nicaragua. World Development. 

 
 

- International migration and informal social protection in rural Mozambique 

Mendola, M.(2017). International migration and informal social protection in rural Mozambique. Economics, 
71, 282-290. 

F.  E-ARTIKELS UIT KRANTEN, WEEK-OF MAANDBLADEREN, MAGAZINES 

• Via GoPress Academic (magazines en kranten) onder trefwoord: migratie 

• Aantal: 50799 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- EU-president Tusk wil af van Brusselse asielquota: "Deze aanpak werkt niet" (De Morgen)  

 

Peeperkorn, M., & Tusk, D. (07 december 2017). EU-president Tusk wil af van Brusselse asielquota: "Deze 
aanpak werkt niet". De Morgen.  

 
- “Brugge, stop met asielzoekers te importeren” (Het Nieuwsblad/regionaal: Brugge/Oostkust)  

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Reeskens%2c+Tim+&vl(194385022UI0)=creator&vl(194392294UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=Lirias&scp.scps=(scope%3a(lirias_books)+OR+scope%3a(LIRIAS_BOOKS))+OR+(+scope%3a(LIRIAS)+AND+facet_rtype%3a(%27books%27)+)%2c(scope%3a(lirias)+OR+scope%3a(LIRIAS))&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Hooghe%2c+Marc+&vl(194385022UI0)=creator&vl(194392294UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=Lirias&scp.scps=(scope%3a(lirias_books)+OR+scope%3a(LIRIAS_BOOKS))+OR+(+scope%3a(LIRIAS)+AND+facet_rtype%3a(%27books%27)+)%2c(scope%3a(lirias)+OR+scope%3a(LIRIAS))&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Meuleman%2c+Bart+&vl(194385022UI0)=creator&vl(194392294UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=Lirias&scp.scps=(scope%3a(lirias_books)+OR+scope%3a(LIRIAS_BOOKS))+OR+(+scope%3a(LIRIAS)+AND+facet_rtype%3a(%27books%27)+)%2c(scope%3a(lirias)+OR+scope%3a(LIRIAS))&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Trappers%2c+Ann&vl(194385022UI0)=creator&vl(194392294UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=Lirias&scp.scps=(scope%3a(lirias_books)+OR+scope%3a(LIRIAS_BOOKS))+OR+(+scope%3a(LIRIAS)+AND+facet_rtype%3a(%27books%27)+)%2c(scope%3a(lirias)+OR+scope%3a(LIRIAS))&ct=lateralLinking
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17301341
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17301341
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17301341
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17301341
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090944317300881
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090944317300881
http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-12-07&articleOriginalId=httpwwwdemorgenbeopoint66293671007122017-00000&q=migratie%20
http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-12-07&articleOriginalId=httpwwwdemorgenbeopoint66293671007122017-00000&q=migratie%20
http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-12-07&articleOriginalId=httpwwwdemorgenbeopoint66293671007122017-00000&q=migratie%20
http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-12-07&articleOriginalId=hetnieuwsbladhetnieuwsblada2db0766-da96-11e7-8a56-4f84702bc8947122017-00000&q=migratie%20
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Theuns, K. (07 december 2017). “Brugge, stop met asielzoekers te importeren”. Het Nieuwsblad/regionaal: 
Brugge/Oostkust, 4. 

 
- ‘Breng de jobs naar de vluchtelingen’ (De Standaard) 

Nath, G. (30 november 2017). ‘Breng de jobs naar de vluchtelingen’. De Standaard, 16. 

G.  INTERNET ALGEMEEN  

✓ Gonneke W.J.M. Stevens  

• Via Google Scholar onder het trefwoord: migratie Gonneke Stevens 

• Aantal: 81 (Niet alle bronnen die zijn weergegeven, zijn mede geschreven door Stevens.) 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Mental health in migrant children 

Stevens, G., & Vollebergh, W. (2007). Mental health in migrant children. Journal of child psychology.  

 
- Problem Behavior and Acculturation in Moroccan Immigrant Adolescents in the Netherlands 

Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2007).  Problem Behavior and Acculturation in Moroccan 
Immigrant Adolescents in the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology.  
 

- Aanbevelingen voor de werving van allochtone respondenten voor onderzoek 

Stevens, G., Kamperman, A., Jong, J., & Crijnen, A. (2005). Aanbevelingen voor de werving van allochtone 
respondenten voor onderzoek. Tsg, 4, 200-204.  
(Het volledig artikel is weergegeven maar niet het volledig boek.) 
 

✓ Wilma A.M. Vollebergh 

• Via Google Scholar onder trefwoord: migratie Wilma Vollebergh 

• Aantal: 29 (Niet alle bronnen die zijn weergegeven, zijn mede geschreven door Vollebergh.) 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 
- Allochtone ouders en justitie 

Nijsten, C., Geense, P., Pels, T., & Vollebergh, W. (2002). Allochtone ouders en justitie. Repository hosted by TU 
Delft Library. KU Nijmegen. 
 (Er is een samenvatting weergegeven.) 

 

• Via google books  

• Aantal: 297 (Niet alle resultaten zijn met Wilma Vollebergh als auteur)  

 

- Integrating Immigrants in the Netherlands: Cultural Versus Socio-Economic Integration 

Vollebergh, W., Veenman, J., & Hagendoorn, L. (2017). Integrating Immigrants in the Netherlands: Cultural 
Versus Socio-Economic Integration. Routledge revivals.  
(Het aantal weergegeven pagina’s is beperkt.) 
 
 

- Mental health in migrant children  

Stevens, G., & Vollebergh, W. (2008).  Mental health in migrant children. The journal of child psychology and 
psychiatry, 49(3), 276-294.  
(Het volledig artikel is weergegeven.) 
 
 

http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-12-07&articleOriginalId=hetnieuwsbladhetnieuwsblada2db0766-da96-11e7-8a56-4f84702bc8947122017-00000&q=migratie%20
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2007.01848.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2007.01848.x/full
http://journals.sagepub.com/author/Stevens%2C+Gonneke+WJM
http://journals.sagepub.com/author/Vollebergh%2C+Wilma+AM
http://journals.sagepub.com/author/Pels%2C+Trees+VM
http://journals.sagepub.com/author/Crijnen%2C+Alfons+AM
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=title%3A%22Allochtone%20ouders%20en%20justitie%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=creator%3A%22Nijsten%2C%20C.%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=creator%3A%22Geense%2C%20P.%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=creator%3A%22Pels%2C%20T.%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=creator%3A%22Vollebergh%2C%20W.%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=title%3A%22Allochtone%20ouders%20en%20justitie%22
https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=publisher:%22KU%20Nijmegen%22
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✓ Trees Pels 

• Via Google Scholar onder het trefwoord: Trees Pels migratie 

• Aantal: 157 (Niet alle resultaten zijn met Trees Pels als auteur.) 

• Selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Opvoeding in de migratiecontext 

Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009). Opvoeding in de migratiecontext. Verwey-Jonker Instituut.  
(Volledig boek is weergegeven.)  
 
 

- Respect van twee kanten: Over socialisatie en lastig gedrag van Marokkaanse jongens 

Pels, T. (2003). Respect van twee kanten: Over socialisatie en lastig gedrag van Marokkaanse jongens. 
Migrantenstudies, 19(4), 228-239.  
(Volledig artikel is weergegeven, maar niet het volledig tijdschrift.)  
 

• Via Google Books 

• Aantal: 2180  

 

- Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie: opvoeding en ondersteuning in gezinnen uit Iran, Irak, 

Somalië en Afghanistan in Nederland 

Pels, T., & Gruijter, M. (2005). Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie: opvoeding en ondersteuning in 
gezinnen uit Iran, Irak, Somalië en Afghanistan in Nederland. Van Gorcum.  
(Niet volledig het boek wordt weergegeven.) 
 
 

✓ Alfons Crijnen 

• via Google Scholar onder het trefwoord: Alfons Crijnen migratie 

• aantal: 101 (Niet alle resultaten zijn met Alfons Crijnen als auteur.) 

• selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Ethnic disparities in mental health and educational attainment: comparing migrant and native children 

Oort, F., Ende, J., Crijnen, A., Verhulst, F., Mackenbach, J., & Joung, I. (2007). Ethnic disparities in mental health 
and educational attainment: comparing migrant and native children. International Journal of Social Psychiaty.  
(Samenvatting, maar de mogelijkheid om het volledig artikel te downloaden.)  
 
 

- Parenting and internalizing and externalizing problems in Moroccan immigrant youth in the Netherlands 

Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2007). Parenting and internalizing and externalizing 
problems in Moroccan immigrant youth in the Netherlands. Journal of Youth and Adolescence, 36(5), 685-695.  
(Er is een samenvatting weergegeven. Niet de volledige versie.)  
 
 

- Internalising and Externalising Behaviours in Young Adults: Dutch Natives and Turkish Migrants in the 

Netherlands 

Oort, F., Joung, I., Ende, J., Mackenbach, J., Verhulst, F., & Crijnen, A. (2006). Internalising and Externalising 
Behaviours in Young Adults: Dutch Natives and Turkish Migrants in the Netherlands. Journal Ethnicity & health, 
11(2), 133-151.  
(Samenvatting is weergegeven.)  

 

http://www.migrantenstudies.nl/wp-content/uploads/MS-2003-NR4-P228-239.pdf
http://www.migrantenstudies.nl/wp-content/uploads/MS-2003-NR4-P228-239.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020764007078355
http://journals.sagepub.com/author/van+Oort%2C+Floor+VA
http://journals.sagepub.com/author/van+der+Ende%2C+Jan
http://journals.sagepub.com/author/Crijnen%2C+Alfons+AM
http://journals.sagepub.com/author/Verhulst%2C+Frank+C
http://journals.sagepub.com/author/Mackenbach%2C+Johan+P
http://journals.sagepub.com/author/Joung%2C+Inez+MA
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020764007078355
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020764007078355
http://link.springer.com/article/10.1007/s10964-006-9112-z
http://link.springer.com/article/10.1007/s10964-006-9112-z
http://link.springer.com/article/10.1007/s10964-006-9112-z
https://link.springer.com/journal/10964
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H.  BEELDMATERIAAL   

• via LIMO (audiovisueel materiaal) onder het trefwoord: migratie 

• aantal: 57 

• selectie 3 resultaten + bronvermelding: 

 

- Wereld in beeld: 8 web-tv reportages over onze globaliserende wereld 

Barrez, D. (director). (2007). Wereld in beeld: 8 web-tv reportages over onze globaliserende wereld TV-

uitzending. Mechelen : Global Society. 
 
 

- Reis naar Marokko 

Dehandschutter, S. (Director), & Khalifeh, M. (Director). (2014). Reis naar Marokko TV-uitzending. Brussel : 
VRT. Canvas. 
 
 

- De wereld ons dorp ons dorp de wereld 

Van Beek, J. (Director). (2001). De wereld ons dorp ons dorp de wereld DVD-video. Leuven : Avimo.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dehandschutter%2c+Senne++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cscope%3a(EBL)%2cscope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Khalifeh%2c+Majd++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cscope%3a(EBL)%2cscope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Van+Beek%2c+Jeanne++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cscope%3a(EBL)%2cscope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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STAP 4 CONTEXTUALISEREN 

1 ORGANISATIES (HULP- OF DIENSTVERLENING) 

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

• Sociale Kaart 
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- Kritische bespreking website: https://www.vluchtelingenwerk.be/ 

1. INHOUDSCONTROLE 

1.0 BEDOELING 

De bedoeling van de website is eerder informatief. Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft op hun website uitleg 
over wie ze zijn, wat ze doen, hoe je zelf jouw steentje kan bijdragen en info over alles wat je moet weten over 
vluchtelingen en de asielzoekers.  
 
1.1 BETROUWBAAR EN CONTROLEERBAAR  

De maker en zijn functie zijn niet bekend. We weten wel dat het gaat om de organisatie Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en het adres, de mail, de fax en de telefoonnummer zijn ook weergegeven: Kruidtuinstraat 75, 
1210 Brussel  |  tel.: +32 (0) 2 225 44 00  |  fax: +32 (0) 2 201 03 76  |  info@vluchtelingenwerk.be. Het doel van 
de organisatie is te vinden onder ‘Wie we zijn’ en ‘Wat we doen’. De datum van het plaatsen van de informatie 
is niet weergegeven. De gebruikte verhalen zijn niet zo recent.  
 
Relatieve waarde van de site: 
 
1) Er worden meerdere sites getoond wanneer ik ‘www.vluchtelingenwerk.be’ intyp. Ze verwijzen ofwel naar 
de oorspronkelijke site, ofwel is dezelfde info te vinden op de sites zoals op de oorspronkelijke site. De sites 
zien er anders uit, maar bevatten dezelfde informatie.  
2) Er worden heel wat sites weergegeven die verwijzen naar de oorspronkelijke site en die dezelfde informatie 
bevatten als de oorspronkelijke site.  
3) Er is geen sprake van tegenstrijdige informatie. Alle informatie komt op hetzelfde neer.  
 

1.2 NAUWKEURIG EN VOLLEDIG 

Er zijn weinig tot geen typfouten te zien op de site. Het taalgebruik is ook niet algemeen maar de 
omschrijvingen en de informatie zijn specifiek en gedetailleerd, niet oppervlakkig, vaag of luchtig.  

 
1.3 REDELIJK EN EERLIJK 

Redelijkheid  
Ze moedigen iedereen aan om hen te steunen maar hun eigen standpunten proberen ze niet op te dringen aan 
de mensen. Ze geven ‘objectieve’ informatie over wat ze doen en willen enkel aanzetten tot helpen en 
ondersteuning. Ze willen de mensen niet overtuigen van hun mening. Er zijn geen tegenstrijdige standpunten 
weergegeven. Er wordt niks verteld over een sponsor. De informatie die wordt weergegeven valt samen met de 
realiteit.  
 
Eerlijkheid 
Er wordt geen standpunt ingenomen en niet gemanipuleerd, verzwegen of verdraaid. Het gaat om feiten. Er is 
een autoriteitscontrole mogelijk aangezien we weten dat het om Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat en die 
zijn contactgegevens meedeelt. Op deze site is er vooral sprake van feiten. Er wordt in beperkte mate gebruik 
gemaakt van meningen. Maar dit is duidelijk te onderscheiden van de feiten.  
 

1.4 RELEVANT EN ACTUEEL 

Je kan zelf de organisatie steunen en de vluchtelingen en asielzoekers een ‘mooiere’ toekomst bieden. Je krijgt 
de kans om meer te weten te komen over de vluchtelingen en de asielzoekers en ze kan ook te weten komen 
waar de organisatie zich voor inzet.  
De links zijn zeer actueel. Je kan zien wanneer de artikels over de actualiteit geplaatst zijn, maar niet wanneer 
de informatie zelf geplaatst is.  
 
2. VORMVEREISTEN  

- Het lettertype is niet te druk en duidelijk te lezen. 

- Er is voldoende witruimte. Het is geen doorlopende tekst en het is luchtig.  

- De site is zeer functioneel. Het is heel efficiënt om te gebruiken en niet ingewikkeld.  

- De site is zeer verzorgd en overzichtelijk.  

- De site is consequent samengesteld.  

▪ Marges: zijn op de volledige site dezelfde.  

▪ Paginanummers: er zijn geen paginanummers, de voettekst en de koptekst zijn wel aanwezig. 

https://www.vluchtelingenwerk.be/
mailto:info@vluchtelingenwerk.be
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▪ Lettertypes: er is een lichte variatie maar het is niet te druk en de regelafstand is telkens 

voldoende waardoor het overzicht bewaard wordt.  

▪ Titelkoppen en markeringen: blijven ook consequent dezelfde.  

▪ Opsommingen en opsommingstekens: de opsommingen gebeuren telkens op dezelfde manier 

maar zonder gebruik te maken van opsommingstekens. Opsommingen gebeuren onder elkaar.  

▪ Tabellen en illustraties: er worden geen tabellen gebruikt maar wel foto’s die op dezelfde 

manier gehanteerd worden, met dezelfde opmaak en zijn op dezelfde manier geplaatst.  

 

- Lay-out  

▪ Esthetica: de tekst en afbeeldingen zijn verzorgd en worden telkens op dezelfde manier 

gebruikt en geordend. Er wordt gebruik gemaakt van compositie principes waardoor het 

overzicht niet chaotisch is, maar duidelijk en overzichtelijk. De foto’s en tekst staan niet door 

elkaar. Het is niet oogverblindend, maar luchtig.  

▪ Gebruik: de tekst is gebruiksvriendelijk en de structuur is duidelijk. De lay-out/interface wijst 

zichzelf uit en is dus ook zeer duidelijk. De vormgeving beperkt de bruikbaarheid niet voor 

bepaalde doelgroepen. Het is gebruiksvriendelijk voor iedereen.  

▪ De esthetica is afgestemd op het gebruik. De site is eenvoudig gehouden en sober (in de 

positieve zin). Er wordt geen gebruik gemaakt van overbodige animaties. Ook het ontwerp van 

de site is eenvoudig waardoor deze niet zorgt voor afleiding. De afbeelding hebben een 

ondersteunend effect op de inhoud. De navigatie is zeer duidelijk.  

 

3. TECHNISCH  

De site wordt vlug gevonden. Wanneer je Vluchtelingenwerk Vlaanderen indrukt, is de site de eerste in de 
aangeboden lijst. Ook wanneer je andere pagina’s bezoekt met betrekking tot Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
wordt er een link gegeven naar de hoofdpagina. Het laden verloopt vlot. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
systemen zoals html, .doc, .pdf je hebt dus geen extra software nodig. Er worden links meegedeeld maar geen 
downloadinstructies. Je krijgt de kans om een gift te doen. Via ‘doe een gift’ kan je dan een betaling doen. De 
site bevat geen hinderende reclame of publiciteit. De site is toegankelijk. De site is zodanig samengesteld dat 
alles zichzelf uitwijst en is niet moeilijk te begrijpen. De site heeft geen verdere ondersteuning nodig.1 
 

- Eigen documenten van de organisatie 

Ze hebben materialen en publicatie, index en verhalen op hun site gezet.  
Bronvermelding van 1 van de bronnen: Stockmans, P. (2014). ‘Met een opblaasbootje stak ik de Evros over’. 
MO* Magazine.  Geraadpleegd via https://www.mo.be/ 
 

2 JURIDISCHE DOCUMENTEN 

 
1. Zoekproces: Via Belgisch staatsblad (bron: federale overheid binnenlandse zaken, woord(en) van tekst: 
migratie) en dan de lijst weergeven van alle verschillende artikelen.   
 
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, 64680-64682. 
 
2. Zoekproces: Via Belgisch staatsblad (type document: wet, bron: federale overheid binnenlandse zaken, 
woord(en) van tekst: migratie) en dan de lijst weergeven van alle verschillende artikelen.  
 
Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens (25 januari 2017). Belgisch 
Staatsblad, 12905-12918. 
 
3. Zoekproces: Via Belgisch staatsblad (type document: wet, bron: federale overheid binnenlandse zaken, 
woord(en) van tekst: migratie) en dan de lijst weergeven van alle verschillende artikelen.  

                                                 
1 865 woorden uitleg.  
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Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (1) (15 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 
37357-37407. 
 
4. Zoekproces: Via Belgisch staatsblad (type document: omzendbrief, bron: federale overheid binnenlandse 
zaken, woord(en) van tekst: migratie) en dan de lijst weergeven van alle verschillende artikelen. 
 
Omzendbrief van 10 oktober 1997 betreffende de vreemdelingen die tengevolge van buitengewone 
omstandigheden en onafhankelijk van hun wil voorlopig geen gevolg kunnen geven aan een bevel om het 
grondgebied te verlaten dat ten opzichte van hen getroffen werd in het kader van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (14 november 1997). Belgisch Staatsblad, 30348-30353. 
 
5. Zoekproces: Via Justel (Belgisch staatsblad) (woord(en) van tekst: migratie) en dan de lijst weergeven van 
alle verschillende artikelen. 
 
Ministerieel besluit van 9 oktober 2017 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 2016 (23 oktober 
2017). Belgisch Staatsblad, 95559- 95561. 
 

3 DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT : POLITIEK / BELEID / VISIE / MIDDENVELD GROEPERINGEN 

 
a. Er is een federaal beleid voor migratie. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie is Theo Francken.  
 
b. Er zijn heel wat maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor migranten: Myria, Fedasil, De Dienst 
Vreemdelingenzaken, politieke partij: Groen, … 
  
Standpunt politieke partij Groen:  
 
Groen wil een humaan alsiel- en migratiebeleid waar rechtszekerheid en mensenrechten een belangrijke rol in 
spelen. Ze ijveren ervoor dat de belangen van de migranten, de ontvangende samenleving en hun land van 
herkomst overeenkomen. Ze hechten belang aan het uitgangspunt dan Migranten respect verdienen voor hun 
mensenrechten, eerlijke en snelle procedures. Groen hecht ook veel belang aan de kwaliteit van de 
asielprocedure. Migranten hebben ook recht op bescherming. Zij geven hun voorkeur aan kleinschalige opvang. 
Ze hebben recht op gezinsvorming en medische bijstand volgens Groen. Ze willen dat migranten (met diverse 
profielen) ook op een soepele manier officiële beroepen kunnen uitvoeren. Groen pleit op Europees niveau 
voor een solidair beleid. Ze zoeken oplossingen voor de problemen in verband met de klimaatgerelateerde 
migratie in de groei- en ontwikkelingslanden.  
 

4 STATISTIEKEN 

1. 
Via google gezocht op: statistieken migratie en gevonden op de site: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/  

 
a. 
Het gaat over de interne en de internationale migratie (Belgen en vreemdelingen) sinds 1948. De gegevens 
van de personen die werden opgenomen in het onderzoek werden teruggevonden in het Rijksregister. De 
statistieken van de interne migratie gaan over de wijzigingen van de woonplaats binnen het land. De 
statistieken van de internationale migratie gaan over de immigratie die vanuit het buitenland gebeurt en 
de emigratie die naar het buitenland gebeurt.  Sinds 1 februari 1995 worden de asielzoekers die 
ingeschreven zijn in het wachtregister pas opgenomen in de statistieken van de bevolking wanneer deze 
het statuut hebben gekregen van vluchteling. 

 
 
 
 
 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/
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b. 
bronvermelding gegevens:  
De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. (2013). Migraties: Interne en internationale migratie. 
Geraadpleegd via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/ 
 

 
c. 

 

 

 
2.  
 
via google gevonden op: statistieken migratie België via volgende site: 
http://www.myria.be/files/MIGRA2017_NL_AS.pdf  
 
a. 
Het gaat over de evolutie van het aantal immigranten, vreemdelingen en personen van vreemde herkomst in 
België op 1 januari van elk jaar: 1991-2015. 
Conclusie uit de cijfers: de immigratiestroom steeg vooral tussen 2000-2010. Het aantal verkregen Belgische 
nationaliteiten door vreemdelingen steeg in het begin van de jaren 2000 en is sindsdien aan het stagneren. Een 
sterke immigratie dat samen gaat met een beperkt aantal verkrijgingen van de Belgische nationaliteit lijdt tot 
een stijgend aantal vreemdelingen en ook omgekeerd.  

 
b. 
bronvermelding gegevens:  
Myria. (2017). Migratie in België. In 2017 migratie in cijfers en in rechten (pp. 25). Brussel: Myria.  

 

 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/
http://www.myria.be/files/MIGRA2017_NL_AS.pdf
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C. 
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5. STAP 5 AFWERKING INDIVIDUELE WERKDOCUMENTEN 

 

1 MAAK JOUW WERKDOCUMENT AANTREKKELIJK EN GESTRUCTUREERD. 

(Zie document zelf.) 

2 FORMULEER EEN PERSOONLIJK BESLUIT OVER DE OPDRACHT. 

2.1 GEVONDEN INFO –ZOEKRESULTATEN 

Over het onderwerp migratie is heel wat informatie te vinden. Het is een actueel onderwerp en er is ook al heel 
wat onderzoek gedaan naar dit thema. Ik heb dus zeker voldoende informatie gevonden. Er was niet echt een 
probleem bij het vinden van de verschillende soorten informatie. Alles was vlot te vinden aangezien er heel wat 
onderzoek is gedaan naar dit onderwerp. Bij het zoeken van de informatie, heb ik heel veel gebruik gemaakt 
van LIMO en van Google. Om de verschillende bronnen te vinden heb ik ook gebruik gemaakt van 
Universiteitsbibliotheek Gent en Google Scholar.  
Uit deze opdracht heb ik heel wat verschillende manieren bijgeleerd om informatie op te zoeken. Wanneer ik 
een boek leen in de bib, zal ik het colofon bekijken om informatie te krijgen over het ontstaan en de bedoeling 
van het boek. Deze informatie kan ervoor zorgen dat het boek vanuit een ander perspectief wordt gelezen 
wanneer je de achtergrondinformatie weet. Ook wanneer ik een interessante bron zie, zal ik eerder geneigd 
zijn om de onderzoeker, psycholoog, … op te zoeken en de achtergrond van die persoon te bekijken. Ook zal ik 
vlugger eens kijken of die eventueel nog andere interessante werken heeft.  
De informatie die ik gevonden heb is relevant en betrouwbaar. Dit heb ik onderzocht door gebruik te maken 
van het vademecum bronnen om de betrouwbaarheid en de relevantie ervan te testen.  
 

2.2 VERLOOP OPDRACHT – VAARDIGHEDEN 

 
Deze opdracht verliep voor mij niet altijd even vlot. Ik ben niet zo sterk in het gebruik van Word, waardoor ik 
het meest problemen heb gehad met de lay-out van dit Word-document. Ik ben ook heel wat tijd verloren 
omdat ik bezig was met de lay-out en de problemen die daarbij opdoken. Wanneer ik thuis aan de opdracht 
wou werken, was dit niet altijd even gemakkelijk omdat de opdrachten niet altijd even duidelijk uitgeschreven 
waren. Deze waren soms op verschillende manieren te interpreteren waardoor het soms wat verwarrend was 
voor mij. Het was dus niet altijd even duidelijk wat werd verwacht.  
 
Ik heb van deze opdracht heel wat nieuwe dingen geleerd. Dankzij deze opdracht zal ik ook bewuster 
omspringen met het gebruik van bronnen, de betrouwbaarheid ervan, de context waarin ze geschreven 
werden, de datum waarop ze gepubliceerd werden, … Het is toch wel belangrijk om te weten welke bronnen je 
gebruikt en waar deze afkomstig van zijn. Het is belangrijk om bewust te zijn van de informatie die je gebruikt? 
Is deze wel betrouwbaar? Is het wel te vertrouwen wat hier staat? Dit zijn vragen die ik nu automatisch zal 
stellen wanneer ik gebruik maak van bronnen. De opdracht leerde mij ook om op een efficiënte en gerichte 
manier bronnen te gebruiken en op te zoeken.  
 
De vaardigheden die ik nog wat zal moeten trainen is die van het noteren van de bronvermeldingen. Die heb ik 
nog niet helemaal onder de knie. Het lukt al beter dan voor de opdracht, maar deze zullen nog meer een 
automatisme moeten worden wanneer ik bronnen gebruik.  
Ik ben ondertussen sterker geworden in het kritsich omspringen met het gebruik van bronnen. Ook wanneer ik 
iets niet meteen vind in de standaard zoekmachine ‘Google’, zal ik toch verder zoeken via een andere 
zoekmachine, databank, … om toch het gewenste resultaat te vinden.  
 

3 CONTROLEER OP VOLLEDIGHEID 

- presentatie  

- herkenbare naam  
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