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STAP 1 : ALGEMENE ONDERWERPSVERKENNING 

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

 

In Google heb ik de term “migratie” ingegeven. Dan verscheen de wikipedia-pagina met 
betrekking tot menselijke migratie. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_migratie) Op deze 
wikipedia pagina verscheen er een overzicht van de verschillende soorten migratie :  
 emigrant (iemand die het land verlaat) 
 immigrant (iemand die van het buitenland naar ons land komt) 
 remigrant (een teruggekeerde emigrant) 
 transmigrant (iemand die tijdelijk in het land woont) 
 

Wanneer ik de term “migratie” ingaf op google verscheen er ook een link naar de site van 
11.11.11 (http://www.11.be/onze-thema-s/item/vluchtelingen-migratie). Daaruit haalde ik 
volgende trefwoorden : 
vluchteling 
asielzoeker 
 

Vervolgens heb ik in google ingegeven “synoniemen migratie”. Dan kwam ik terecht op een site 
vol met synoniemen (https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migratie) en hierop vond ik 
een aantal andere benamingen voor de term migratie. 
 verhuizing 
 verplaatsing 

 

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

Als eerste trefwoord heb ik “immigrant” genomen. Dit heb ik ingegeven in Yahoo. 
Yahoo vind ik (tot nu toe) heel gelijkaardig aan Google.  
 

Als tweede trefwoord heb ik “asielzoeker” genomen. Dit heb ik ingegeven in Bing. 
Opnieuw ondervind ik weer weinig verschillen met Google. Er verschijnen wel voor 
een groot deel andere zoekresultaten 
 

Als derde trefwoord heb ik “verhuizing” genomen. Dit heb ik ingegeven in Google, 
mijn vertrouwelijke zoekmachine. Hier valt het direct op dat het aantal resultaten bij 
de verschillende bronnen veel duidelijker wordt aangegeven dan bij de twee 
voorgaande zoekmachines die ik gebruikt heb.  
 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_migratie
http://www.11.be/onze-thema-s/item/vluchtelingen-migratie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migratie
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IMMIGRANT  29 500 000 resultaten 
 

Soort bron Aantal 

Artikel krant 2121 

 

 

ASIELZOEKER  111 000 resultaten 
 

Soort bron Aantal 

Afbeelding 70 000 

Artikel krant 35 800 

Video 14 360 

 

VERHUIZING  3 320 000 resultaten 
 

Soort bron Aantal 

Boek 101 000 

Artikel krant 49 400 

Site concrete organisatie 711 000 

Afbeelding 600 020 

Video 196 000 

Hoofdstuk uit boek 227 000 
 

Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een 
gelijkaardige, verkennende zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook 
diverse soorten bronnen (zelfde? Andere?) te vinden. 
 

IMMIGRANT  120 745 resultaten 
 

Soort bron Aantal 
Artikel krant 98 107 

Boek 1892 

Video 12 

Eindwerk 425 

Statistische datasets 4 
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ASIELZOEKER  61 resultaten 
 

Soort bron Aantal 
Artikel krant 20 

Boek 36 

Video 5 

Eindwerk 14 

 

VERHUIZING  217 resultaten 
 

Soort bron Aantal 
Artikel krant 92 

Boek 111 

Video 11 

Eindwerk 8 

 

 Bij het ingeven van de verschillende zoektermen op Limo, valt op dat er meer 
verscheidenheid is in de bronnen. Nu verschijnen er ook eindwerken, datasets,… 

 

Kwaliteit van je zoeksresultaten. 
 

1e soort bron  krantenartikel 
Als 1e soort bron ga ik een krantenartikel bespreken dat ik gevonden heb op yahoo wanneer ik 
het woord “immigrant” opgaf als zoekterm.  
(https://www.nytimes.com/2017/10/11/upshot/the-word-may-be-toxic-but-amnesty-is-
everywhere.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FImmigration%20and%20Emigration&action=click&
contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlaceme
nt=83&pgtype=collection) 
 

Currency (actualiteit) Het krantenartikel werd geschreven op 11 
oktober 2017. 

Reliability (betrouwbaarheid) In het artikel zelf wordt er soms verwezen 
naar een bron (vb amnesty international). 
Maar er is geen literatuurlijst aanwezig. De 
inhoud is volgens mij wel redelijk partijdig. 
Daarom is deze bron niet voor 100% te 
vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek. 

Authority (autoriteit) Het is een artikel afkomstig uit de New York 
Times. De auteur heet Amanda Taub. Er is 
geen bewijs dat de auteur in kwestie een 
ervaringsdeskundige is en dat ze veel afweet 
over het onderwerp.  

Point of vieuw (objectiviteit) Het doel van het artikel is volgens mij om 
mensen ervan te proberen overtuigen aan te 
sluiten bij de mening die amnesty 
international naar voren brengt in het artikel. 
Het artikel probeert de volledige 
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maatschappij aan te spreken. Er wordt geen 
reclame gemaakt in het artikel 

 

 

2e soort bron  video 
Als 2e soort bron ga ik een video bespreken die ik gevonden heb op Bing, wanneer ik de zoekterm 
“asielzoeker” ingaf. 
(https://www.bing.com/videos/search?q=asielzoeker&&view=detail&mid=71ED89270965887178EB71

ED89270965887178EB&FORM=VRDGAR) .  

 

Currency (actualiteit) De bron werd op 27/11/2013 gepubliceerd 
op bing.  

Reliability (betrouwbaarheid) Er is geen literatuurlijst aanwezig. Er is 
eigenlijk maar sprake van 1 bron namelijk de 
geïnterviewde zelf. De hele video geeft weer 
hoe de geïnterviewde zich voelt en wat hij 
over de situatie denkt dus zijn mening komt 
sterk naar voor. De interviewer is niet 
partijdig maar ik denk wel dat het het doel is 
van de geïnterviewde om mensen van zijn 
mening te overtuigen. Daarom is deze video 
volgens mij niet echt geschikt om in 
onderzoek gebruikt te worden. 

Authority (autoriteit) Het is een video die gepubliceerd werd door 
omroep Brabant. De naam van de interviewer 
wordt niet vermeld. Er is ook geen bewijs dat 
de interviewer expert is in nieuws over dit 
onderwerp. 

Point of vieuw (objectiviteit) Het doel van het artikel is volgens mij om de 
geïnterviewde ook zijn mening te laten geven 
en zijn kant van het verhaal te laten horen. 
Op deze manier wil hij mensen ervan 
overtuigen dat hij helemaal geen slechte 
persoon is en dat de “geruchten” niet 
kloppen. Hij wil de mensen ook laten 
beseffen wat hij allemaal meemaakt door 
deze “geruchten”. Het doelpubliek van de 
video is iedereen. 

 

3e soort bron  boek 

Als 3e soort bron ga ik een boek bespreken dat ik gevonden heb op google wanneer ik de 
zoekterm “verhuizing”ingaf. 
(https://www.bol.com/nl/p/verhuizen/1001004007256584/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO00200
8L-G-39911880156-S-375600060643-
1001004007256584&gclid=Cj0KCQiA6enQBRDUARIsAGs1YQgPIk2RgAJ7PJlPnKasZu0zkGiGB1APGHdO1
dmMK3JKoPLAQtILUlsaAhWxEALw_wcB) 

Currency (actualiteit) Het boek is geschreven in juni 2011.  

Reliability (betrouwbaarheid) Er is geen literatuurlijst aanwezig. (Misschien 
is deze wel aanwezig in het boek zelf maar dit 
kan ik niet zien voor ik het daadwerkelijk 

https://www.bing.com/videos/search?q=asielzoeker&&view=detail&mid=71ED89270965887178EB71ED89270965887178EB&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=asielzoeker&&view=detail&mid=71ED89270965887178EB71ED89270965887178EB&FORM=VRDGAR
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koop.) in het boek komt de mening van de 
auteur wel aan bod denk ik. Aangezien ze tips 
meegeeft om jezelf sneller thuis te voelen 
ergens, deze tips zal zij dus ook al 
gebruikt/ondervonden hebben. 

Authority (autoriteit) De auteurs zijn Patricia Murphy en Sam 
Murphy. De uitgeverij is genaamd Corona. Er 
is geen concreet bewijs dat de auteurs experts 
zijn in het onderwerp. 

Point of vieuw (objectiviteit) Dit boek is gemaakt om mensen een beter 
inzicht te geven in wat “verhuizen” allemaal 
met zich meebrengt, welke gevoelens er 
allemaal komen bij kijken,… Het boek geeft 
ook tips mee aan mensen hoe ze dit allemaal 
kunnen aanpakken. Het doelpubliek zijn dus 
ook mensen die plannen hebben om te 
verhuizen en die zich een beetje onzeker 
voelen daarover. 

 

Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 
vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en 
LIMO. 

 

a) Het zoekproces verliep soms een beetje stroef, vooral bij stap 2 omdat ik in het begin niet goed 
wist waar je het aantal resultaten van een bepaalde bron kon waarnemen. Vooral bij de 
zoekmachines “yahoo” en “bing” vond ik dit toch wel even zoeken. Daarom dat ik bij de tabel van 
immigrant maar 1 bron heb gevonden waar de resultaten bij vermeld stonden.  Bij de 
zoekmachine “google” wees dit zichzelf uit. In de databank Limo stond dit ook allemaal zeer 
duidelijk aangegeven.  Vooral opdracht 4 (de kwaliteit van de onderzoeksresultaten beoordelen) 
vond ik een aangename opdracht. Ik vond het interessant om eens na te gaan of de bronnen die 
we vinden op internet nu wel echt betrouwbaar zijn of niet.  
 
b) Ik had 3 trefwoorden gerelateerd met het thema “migratie” (immigrant, asielzoeker & 
verhuizing). Ik zou geen extra trefwoorden nemen maar het laatste trefwoord “verhuizing” zou ik 
misschien toch vervangen door een ander trefwoord, omdat dit geen relevante zoekresultaten 
opleverde. De resultaten gingen meestal over echte verhuizingen (mensen die van het ene naar 
het andere huis verhuizen) en dit had nauwelijks iets te maken met mijn thema. Moest ik een 
ander trefwoord mogen kiezen zou ik misschien gaan voor “vluchteling”. Het woord vluchteling 
komt de laatste tijd veel in de actualiteit en dit zou gegarandeerd veel meer relevante 
zoekresultaten opleveren. Of misschien zou ik mijn trefwoord veranderen naar “volksverhuizing”. 
 
c) Bij opdracht 2 heb ik enkele brontypes niet gevonden, waaronder “een hoofdstuk uit een 
boek”. Bij Limo waren van sommige zoektermen niet alle brontypes aanwezig. 
 
d) Mijn voornemen is om mijn bronnen  beter te controleren want ookal lijken deze betrouwbaar, 
dat is niet altijd zo.  
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Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag. 

 Kan onze maatschappij migratie aan? 
 Welke voor/nadelen zijn er verbonden aan migratie (voor onze maatschappij)? 
Welke bevolkingsgroepen zijn het meest vertegenwoordigt in de huidige migratie, en zijn daar 
bepaalde oorzaken voor? 
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STAP 2 
 

Ik heb de tekst (afkomstig uit een boek) “sociale zekerheid migratie-proof” gevonden op Limo. Als 
trefwoord heb ik migratie genomen. 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=7436800800848066529&fctN
=facet_frbrgroupid&fctV=7436800800848066529&doc=TN_oapen619853&lastPag=nxt&lastPagIndx=31&rfnGr
p=frbr&frbrRecordsSource=Primo+Central&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceid
Display=oapen&frbg=&indx=41&fn=search&dscnt=0&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_mul
tiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=Next%20Page&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&
vl(freeText0)=migratie&dstmp=1510752072448) 

Bronvermelding 
 
Kremer, M. (2016) Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Lieshout, Peter van ed. (Red) Sociale 
(on)zekerheid, de voorziene toekomst Amsterdam: Amsterdal University Press 

 

Bronvermelding  bis (citeren)  
 

 Van de 1,5 miljoen Polen die zijn vertrokken gingen de meesten overigens naar het Verenigd 
Koninkrijk, waar in 2009 zo’n half miljoen Polen woonden (Black e.a., 2010), maar veel Polen 
kwamen ook naar Nederland. 

 
 Veel retourmigratie kan op het conto worden geschreven van de Polen (Jennissen & Nicolaas, 

2014).  
 

Context. 
 

De tekst (getiteld: sociale zekerheid ‘migratie-proof’) is een stuk uit het boek sociale 
(on)zekerheid, de voorziene toekomst. De auteur heet Monique Kremer en werkte samen met 
Lieshout, Peter ed. Op het eerste zicht is de tekst bedoelt voor mensen die denken dat migranten 
en migratie in het algemeen ons systeem van sociale zekerheid in het gedrang brengen. De tekst 
probeert mensen ervan te overtuigen dat dit niet altijd het geval is bij migratie, dat ook veel 
migranten proberen mee te werken aan het sociaal systeem. De tekst is dus geschreven door 
mensen die er in geloven dat migratie een voordeel kan spelen voor de sociale zekerheid.  

 

Verneem meer over de auteur.  

De tekst is geschreven door Monique Kremer. Wanneer ik haar naam intyp in google verschijnt er 
een link naar haar eigen website. Hierop is te vinden dat Monique Kremer Algemene Sociale 
Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht heeft gestudeerd en Social Policy aan de 
University of Sussex in het Verenigd Koninkrijk. Uit deze studies leid ik af dat ze heel wat kennis 
zal hebben over het onderwerp waar de tekst over vertelt. Monique werkt nu als senior 
wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator van de projecten “Toekomst van werk” en 
“Middenklassen onder druk”. In september 2015 is Monique Kremer ook aangesteld als bijzonder 
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hoogleraar Actief Burgerschap aan de universiteit van Amsterdam. Daar houdt ze zich bezig met 
het thema “langdurige zorg”.  

 

Structuur.  

 
a) De tekst kent wel een duidelijke structuur maar er komen ook wel heel lange stukken tekst in 
voor (maar ik vind dit niet storend want het blijft een stuk uit een boek) 
 
b) Er zijn enkele tussentitels aanwezig.  
 
c) Naast de vele tekst, vinden we er ook grafieken en tabellen in terug.  
 
d) Als er in de tekst verwezen wordt naar een bepaalde bron (werk, auteur, jaartal,…) gebeurt dit 
via tekst referenties. Dit komt overeen met de manier waarop het APA systeem via een korte 
verwijzing in de tekst refereert naar een bron. Helemaal op het einde van het document vinden 
we de bronvermelding. Dit werd ook duidelijk opgemaakt via de APA normen.  
 
e) Er wordt met eindnoten gewerkt. Op het einde van de tekst vinden we deze. De eindnoten 
verwijzen deels naar een bepaalde bron vanwaar de auteur de info heeft gehaald.  
 

Zoek gelijksoortige info en duid die aan.  

 Aangeduid in tekst. 

 

Lijsten met gelijksoortige info. 
 

1. ORGANISATIES/DIENSTEN/VOORZIENINGEN 

 

 Contactgegeven
s 

Doelgroep Werking 

Het centraal 
planbureau 

 

Centraal 
Planbureau 
Bezuidenhoutsewe
g 30 
2594 AV  Den Haag 
Contact via 
telefoon: 088-
9846000 

Beleidsmakers 
en het bredere 
publiek. 

Het CPB levert met zijn 
ramingen en 
beleidsanalyses een 
fundament voor het 
politieke beleidsdebat. Het 
doet onderzoek naar de 
Nederlandse economie en 
het sociaaleconomisch 
beleid in de breedte..  
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PISA 

 

/ Vlaams 
onderwijsbelei
d 

Het onderzoek werd voor 
het eerst uitgevoerd in 
2000 en wordt elke drie jaar 
herhaald. In elke cyclus 
worden dezelfde drie 
cognitieve domeinen 
onderzocht: leesvaardigheid
, wiskundige geletterdheid 
en wetenschappelijke 
geletterdheid. 
 De nadruk ligt steeds 
op functionele 
vaardigheden en kennis, die 
mensen ertoe in staat 
stellen om actief te 
functioneren in de 
maatschappij. 

 

 

 

2. SPECIALISTEN 

 

 Informatie Foto 

David Cameron Cameron is een Britse politicus. Hij 
was van mei 2010 tot juli 2016 
premier van het Verenigd 
Koninkrijk. Van december 2005 tot 
juli 2016 was Cameron leider van 
de politieke partij Conservative 
Party. (bron: google  Cameron 
 wikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(bron: google Cameron  
wikipedia) 

Jeroen 
Dijsselbbloem 

Dijsselbloem is een Nederlandse 
politicus. Sinds 2012 is hij minister 
van financiën en vanaf 2013 ook 
voorzitter van de Eurogroep. 
Dijsselbloem is ook lid van de 
PvdA.  
(bron: google  Dijsselbloem  
site pvda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(bron: 

google Dijsselbloem  
wikipedia) 
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Milton Friedman Milton Friedman was een 
Amerikaanse econoom. Hij was 
een voorvechter van het 
vrijemarktkapitalisme en een 
beperkte overheid. In 1976 won 
Friedman de nobelprijs voor de 
economie.  In het jaar 2006 is hij 
overleden.  
(bron: google  Milton 
Friedmanwikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(bron: google  Milton 
Friedman  Wikipedia) 

George Borjas George Borjas is een amerikaanse 
econoom die lesgeeft in de 
Harvard Kennedy school.  
(bron: google  George Borjas  
website Harvard) 

 
 
 
 
 
 

(bron: google  George Borjas 
 website Harvard) 

Henri Entzinger Henri Entzinger is een 
Nederlandse socioloog en 
hoogleraar integratie – en 
migratiestudies aan de 
Erasmusuniversiteit van 
Rotterdam. Entzinger studeerde 
sociologie in Leiden, Rotterdam en 
Straatsburg. Op het terrein van 
migratie, integratie en 
multiculturaliteit was hij adviseur 
van de Nederlandse regering, de 
Europese Commissie en de Raad 
van Europa. 
(bron  Google  Entzinger  
wikipedia) 

(bron  Google  Entzinger  
wikipedia) 

Rita Verdonk Rita Verdonk is een Nederlandse 
politica. Haar functie wordt 
omschreven als zelfstandig 
ondernemer. Verdonk is lid 
geweest van volgende partijen : 
PPR, PSP, VVD, Lid-Verdonk, Trots 
op Nederland.  
(bron  Google  Verdonk  
wikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

(bron  Google  Verdonk  
wikipedia) 

 Godfried 
Engbersen 

Godfried Engbersen is professor 
sociologie aan de 
Erasmusuniversiteit van 
Rotterdam. Hij heeft ook al 
gewerkt aan de universiteit van 
Leiden en Amsterdam. In zijn 
huidige onderzoek focust hij zich 
vooral op afwijkende migratie, de 
relatie tussen migratie en 
misdaad,… 
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(bron  google  Engbersen  
site van Engbersen zelf) 

     (bron  google  
afbeeldingen  Engbersen) 
 
 

 

 

 

 

3. VAKTERMEN 

 

 Betekenis 

Solidariteit Solidariteit is meeleven met je medemens. 
Het is iets doen voor elkaar zonder daar iets 
voor terug te moeten krijgen. Het is een 
gevoel van samenhorigheid 

Verzorgingsstaat De verzorgingsstaat is vroeger ontstaan als 
een initiatief van de overheid die mee wou 
zorgen voor het welzijn van zijn burgers en 
dit uitte zich in allerlei sociale voorzieningen. 

Welvaartsstaat De verzorgingsstaat of ‘welfare state’ is een 
gemengde economie waarin de overheid een 
substantiële invloed uitoefent op de 
welvaartsverdeling door belastingen en 
uitkeringen en door het stelsel van sociale 
zekerheid . Ook door publieke 
voorzieningen, zoals gesubsidieerd 
onderwijs, openbaar vervoer,… 

Uitkeringen Een uitkering is een geldbedrag dat 
herhaaldelijk of niet herhaaldelijk aan 
iemand wordt betaald. 

Gezinsmigratie De migratie van mensen naar een bepaald 
land voor gezinshereniging of om een gezin 
te stichten. 

Asielmigratie Zich vestigen in een ander land met als doel 
asiel te verkrijgen.  

Volksverhuizingen Volksverhuizing wil zeggend dat grote 
groepen mensen verhuizen naar een ander 
gebied. 

Kennismigranten Een kennismigrant is een immigrant die 
toestemming heeft om in een land te werken 
op grond van haar of zijn technische of 
wetenschappelijke kennis. Onder bepaalde 
voorwaarden hebben mensen dan geen 
werkvergunning nodig.  

Retourmigratie Dit betekent terugkeren naar het land van 
herkomst. 

Sociaal-economische migratie Personen die omwille van sociaal 
economische redenen naar een ander land 
migreren.  

Etnische verschillen Etnische groepen zijn bevokingsgroepen met 
elk hun eigen taal, cultuur, tradities,… 
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Wanneer er verschillen zijn tussen bepaalde 
groepen worden dit etnische verschillen 
genoemd. 

Focusgroepstudie Hierbij wordt aan een groep verschillende 
vragen gesteld over een specifiek 
onderwerp. 

Circulaire migratie Bij circulaire migratie migreert men naar een 
ander land maar men keert soms nog terug 
naar het land van herkomst. 

 

 

4. SOORTEN BRONNEN  

 

 Soort bron 

De tijd krant 

Jennisen & Nicolaas 2014 Statistische bron 

MAC, 2012 Statistische bron 

Commonwealth of Australia, 2007 Verzamelwerk 

CBS-StatLine Statistische bron 

Alesina en Glaeser, 2004 Wetenschappelijke bron 

Europese en Nederlandse survey-
onderzoeken 

Onderzoeksliteratuur 

Paul de Beer, 2004 Wetenschappelijke bron 

Forslund & Krueger, 2010 Wetenschappelijke bron 

Snower, 2009 Wetenschappelijke bron 

OECD (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling), 2011 

Wetenschappelijke bron 

 

5. TOP 5 BRONNEN UIT BRONNENLIJST 

 

1 Beer, P. de & Koster, F. (2007). Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, 
globalisering en solidariteit. Amsterdam: Aksant. 

2 Engelen, E. (2004). Hoe openheid en bescherming te combineren? Pleidooi 
voor een ‘burgerschapstrap’. Migrantenstudies, 20(91), 2-21. 

3 Entzinger, H. & Meer, J. van der (red.) (2004). Grenzeloze solidariteit. Amsterdam: 
De Balie. 

4 Jennissen, R. (red.) (2011a). De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden 
en ontwikkelingen van verschillende migratietypen. Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers. 

5 Nyfer (2010). Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen. 
Rapport in opdracht van de kamerfractie van de pvv. Utrecht: Nyfer. 
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STAP 3 

De vindplaats van elke van de bronnen uit je  basistekst. 
 Bron Vindplaats 

1 Beer, P. de & Koster, F. (2007). Voor elkaar of uit elkaar? 
Individualisering, 
globalisering en solidariteit. Amsterdam: Aksant. 

Databank  Limo 

2 Engelen, E. (2004). Hoe openheid en bescherming te 
combineren? Pleidooi 
voor een ‘burgerschapstrap’. Migrantenstudies, 20(91), 2-21. 

Databank  Google scholar 

3 Entzinger, H. & Meer, J. van der (red.) (2004). Grenzeloze 
solidariteit. Amsterdam: 
De Balie. 

Databank  UniCat 

4 Jennissen, R. (red.) (2011a). De Nederlandse migratiekaart. 
Achtergronden 
en ontwikkelingen van verschillende migratietypen. Den Haag: 
Boom 
Juridische uitgevers. 

Google  pdf-bestand  
Centraal bureau voor de 
statistiek 

5 Nyfer (2010). Budgettaire effecten van immigratie van niet-
westerse allochtonen. 
Rapport in opdracht van de kamerfractie van de pvv. Utrecht: 
Nyfer. 

Databank  Google scholar 

6 Berghman, J. & Schoukens, P. (red.) (2011). The social security 
of moving 
researchers. Leuven/Den Haag: Acco. 

Yahoo  leru.org 

7 Borjas, G. (1999a). Immigration and welfare magnets. Journal 
of Labor 
Economics, 17, 607-637. 

Databank  PubMed 

8 Ferrera, M. (2005). The Boundaries of Welfare. European 
Integration and the 
new Spatial Politics of Social Protection. Oxford: Oxford U.P. 

Bing  Oxford scholarship 
online 

9 Engbersen, G., Ilies., M., Leerkes, A., Snel, E. & Meij, R. van der. 
(2011). 
Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken 
met Polen. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Databank  sEURch (databank 
erasmusuniversiteit Rotterdam) 

10 Freeman, G. (1986). Migration and the political economy of 
the welfare 
state. The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, 
485(1), 51-63. 

Databank  worldcat 

11 Kremer, M. (2013). Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe 
arbeidsmigratie en 
sociale zekerheid te combineren. Den Haag: Boom/Lemma. 

Databank  Utrechtcat 

12 Lucassen, L. & Lucassen, J. (2011). Winnaars en verliezers. Een 
nuchtere balans 
van vijfhonderd jaar immigratie. Amsterdam: Bert Bakker. 

Google  
www.socialhistory.org 

13 oecd (2012). Settling In. oecd Indicators of Immigrant 
Integration 2012. 
Parijs: oecd. 

Databank  Limo 

14 Oorschot, W. van (2006). Making the difference in social 
Europe: Deservingness 

Yahoo  journals.sagepub.com 
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perceptions among citizens of European welfare states. 
Journal of 
European Social Policy, 16(1). 23-42. 

15 Roodenburg, H., Euwals, R. & Rele, H. ter (2003). Immigration 
and the Dutch 
Economy. Den Haag: cpb. 

Databank  Google scholar 

 

Auteurs van je basistekst. 
 

a) Ik ben in de campusbibliotheek (vives kortrijk) op zoek gegaan naar boeken van de auteur 
“Monique Kremer”. Ik heb echter maar 1 boek gevonden (hieronder vermeld). Dit boek bevond 
zich op plaats 316.1 , 1e verdieping in de bib. 
 

• Kremer, M. (2005). Vrijheid verplicht (over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid). 
Plaats : Van Gennep (Amsterdam) 

 
b) Als sterauteurs heb ik Entzinger en Engelen gekozen, omdat deze 2 redelijk veel werden vermeld 

en ik me deze ook nog herinnerde zonder eerst nog te moeten kijken. Bij Entzinger heb ik een 
fysieke bron genomen, bij Engelen een digitale bron. 
 

• Entzinger, H. (2008). De lat steeds hoger (de leefwereld van jongeren in een multi-
etnische stad). Plaats: Van Gorcum (Assen)  
 vindplaats bib : 331.62 (1e verdiepeing campusbibliotheek Vives Kortrijk) 

• Engelen, E. (2012). Multiculturalism and Settlement: The Case of Dutch Postcolonial 
Migrant Organisations. Geraadpleegd op 29 november 2016, van 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-011-0196-2 

 

Het colofon als snelle info 
 

Ik ga het colofon van het boek van Monique Kremer bespreken, namelijk “vrijheid verplicht, over 
tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid”.  
Op de voorflap van het boek staat de titel, de auteurs (Monique Kremer & Menno hurenkamp) en 
de naam van de uitgeverij (Vangennep). Ook de thema’s die aan bod komen in het boek worden 
vermeld, deze zijn : kennis/openbare mening/politiek. Aan de binnenkant staan er ook een aantal 
citaten en tekstjes van verschillende mensen. Deze mensen werken voor de pers en geven hun 
mening over het boek. 
Op de achterflap van het boek staat er informatie over wat het boek precies gaat. En ook nog een 
korte uitleg over de auteurs van het boek. Op de binnenkant van de achterflap vinden we een 
tabel dat keuzevrijheid in een professionele context plaatst. Het is een schema van “Van der 
Lans”.  
Het colofon bevindt zich in de binnenkant van het boek. Hier staan een aantal trefwoorden 
opgesomd waarover het boek gaat (kennis, openbare mening, politiek). De leden van de redactie 
staan ook vermeld. Ook de naam en het adres van de uitgeverij is er te vinden. De namen van de 
mensen die verantwoordelijk zijn voor het beeldmateriaal staan er ook in. En als laatste staat er 
ook een ISBN nummer.  

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-011-0196-2
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Trefwoorden :  

 

 Keuzevrijheid 

 Verzorgingsstaat 

 Kuddegedrag 

 Volksverplaatsing 

 Asielzoeker 

 Vluchteling 

 Sociale zekerheid 

 Migratiebeleid 

 Emigrant 

 Immigrant 

 

Verder zoeken buiten de basistekst 
  

a) Boeken  
Ik heb alle boeken opgezocht via publicatiedatum (jaar2016). Bij het opzoeken van boeken 
heb ik gekeken op springerlink. 

• Mijn eerste trefwoord “immigrant” heb ik opgezocht op Limo. Er zijn 1924 resultaten 
beschikbaar.  
Patel, S.(2016). Psychotherapy for immigrant youth. Geraadpleegd van 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2 

• Mijn tweede trefwoord “vluchteling” heb ik opgezocht op Unicat. Er zijn 209 resultaten 
beschikbaar. 
Kombouri, T., & Leistra, G.(2016). Vrouw in het blauw : noodkreet van een politieagente. 
Geraadpleegd van https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2 

• Mijn derde trefwoord “sociale zekerheid” heb ik opgezocht op google scholar. Er zijn 
3060 resultaten beschikbaar.  
Van Lieshout, P.(2016). sociale (on)zekerheid. doi:10.5117/9789462984608 
 

b) Artikels uit vaktijdschriften 

Bij het zoeken naar artikels uit vaktijdschrijften heb ik me gebaseerd op tijdschriften die iets 
te maken hebben met de zorg voor en van mensen. Bij het zoeken naar tijdschriften heb ik 
gewerkt via Limo en Springerlink.  

• Mijn eerste trefwoord “asielzoeker” heb ik opgezocht op Limo. Er zijn 21 resultaten 
beschikbaar. 
Kool, J.  (2002). Asielzoeker: klant tegen wil en dank. geestelijke volksgezondheid, 
2002(57), 24-34. Geraadpleegd van 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=dis
play&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBI
S_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOu
t&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=
any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&scp.scps=s
cope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22K
ATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29
%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.5

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
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4093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_
rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gath
StatIcon=true) 

• Mijn tweede trefwoord “sociale zekerkheid” heb ik opgezocht op Springerlink. Er zijn 
2579 resultaten beschikbaar.  
Van Loghum, B. (2008). 657 Aanvragen Van Sociale Zekerheid En Zorg Simpeler. Zorg 
en financiering, 8(7), 136-137. Geraadpleegd van 
(https://link.springer.com/article/10.1007/BF03096893) 

• Mijn derde trefwoord “verzorgingsstaat”heb ik opgezocht op Limo. Hier verschenen 
436 resultaten.  
Pacolet, J. (2008). Het maatschappelijk draagvlak voor de verzorgingsstaat & sociale 
bescherming. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 99(7), 5-
11. Geraadpleegd van 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=dis
play&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71162218490001471&indx=7&recIds=32LIBI
S_ALMA_DS71162218490001471&recIdxs=6&elementId=6&renderMode) 
 

c) Relevante eindwerken 

Bij het zoeken naar relevante eindwerken heb ik me gebaseerd op mensen die de richting 
orthopedagogie volgen. Ik heb deze allemaal opgezocht via DOKS. 

• Als eerste trefwoord heb ik “asielzoeker” genomen. Er zijn 2 resultaten beschikbaar.  
Geerkens, B. (2016) Omgaan met agressief gedrag: praktijkonderzoek binnen een 
opvangstructuur voor asielzoekers. UC Limburg, Diepenbeek, België. Geraadpleegd 
via 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_lo
cal3&fctV=Bachelor+in+de+orthopedagogie&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&i
ndx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(DoKS)&mode=Basic&vid=DOKS&ct=
search&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512
821111111) 

• Als tweede trefwoord heb ik “keuzevrijheid” genomen. Deze leverde opnieuw 2 
resultaten op. 
Schouterden, S., Appels, T., Van Nuffelen, M., & Ceyssens, K. (2010) Het filosofie 
atelier. Katholieke hogeschool Limburg, België. Geraadpleegd via 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_lo
cal3&fctV=Bachelor+in+de+orthopedagogie%3a&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=
&&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(DoKS)&vid=DOKS&mode=Basic
&ct=search&srt=rank&tab=doks_tab&dum=true&vl(freeText0)=keuzevrijheid&dstm
p=1512821486607) 

• Als derde trefwoord heb ik “migratiebeleid” genomen. Dit leverde 1 resultaat op. 
Hellings, A. (2014) Gedwongen migratie en migratieprocessen : uiteenzetting en 
vergelijkende studie tussen Estland en België. Thomas More Kempen, Geel, België. 
Geraadpleegd via 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=D
OKS&frbg=&vl%28freeText0%29=migratiebeleid&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29) 

 

d) Onderzoeksliteratuur 

Voor op het opzoeken van onderzoeksliteratuur ben ik opzoek gegaan naar werken die over 
“België” gaan. (bij topic heb ik dan telkens België aangevinkt). Ik heb deze allemaal opgezocht 
op lirias.  

• Als eerste trefwoord heb ik “immigrant” gebruikt. Dit leverde 6 resultaten op. 
Hooghe, M., & de Vroome, T. (2015) The Perception of Ethnic Diversity and Anti-

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&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&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true
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immigrant Sentiments: A Multilevel Analysis of Local Communities in Belgium. 
Geraadpleegd op 9/12 van 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&rfnGrpCounte
r=2&query=any%2Ccontains%2Cimmigrant&indx=1&fn=search&search_scope=Lirias
&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%
20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%
2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&vl(194385022UI0)=any&vid=Liria
s&institution=KUL&ct=search&bulkSize=10&qb=1512822027.38637&tab=default_ta
b&lang=eng&vl(freeText0)=immigrant&dstmp=1512822063490&fromDL&fctIncV=Be
lgium&mulIncFctN=facet_topic&rfnIncGrp=2#) 

• Als tweede trefwoord heb ik “migratiebeleid” genomen. Dit leverde 1 resultaat op.  
Van Den Broucke, S., Wets, J., & De Cuyper, P. (2015) Toelatingsvoorwaarden voor 
derdelanders in België. Een beschrijving van het overkoepelende EU-rechtskader en 
vergelijking met andere EU-lidstaten. Geraadpleegd op 9/12 van 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_to
pic&fctV=Belgi%C3%AB&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&d
scnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20
OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(
scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&
srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=migratiebeleid&dum=true&dstmp=151282
2901059) 

• Als derde trefwoord heb ik “asielzoeker” gebruikt. Dit leverde 3 resultaten op.  
Loopmans, M., & Stuyck, K. (2002) Vrije plaatsen in de herberg, of rest er alleen de 
stal? Bedenkingen over leefbaarheid en het spreidingsbeleid voor asielzoekers. 
Geraadpleegd op 9/12 van 
(http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_to
pic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0
&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%2
0(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope
%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=ra
nk&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752) 
 

e) Digitale anderstalige bronnen  

Bij het opzoeken van digitale anderstalige bronnen heb ik springerlink ,web of science en 
science direct gebruikt. 

• Mijn eerste trefwoord heb ik opgezocht op Sringerlink, namelijk vluchteling. 
Vertaald in het engels is dit “refugee”. Als soort bron heb ik gekozen voor een 
hoofdstuk uit een boek.  Dit leverde 39 941 resultaten op. 
De Wit, H., & Altbach, P., (2016) Europe: the Syrian Refugee Crisis and Higher 
Education. Mihut, G., Altbach, P., & De wit, H. (Red) Understanding Global 
Higher Education. Plaats : SensePublishers Rotterdam Geraadpleegd op 9 
december 2017 van https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6351-
044-8_24 

• Mijn tweede trefwoord heb ik opgezocht op Science direct, namelijk 
verzorgingsstaat. Vertaald in het Frans is dit état providence. Als soort bron heb 
ik gekozen voor een artikel. Dit leverde 196 resultaten op.  
Palier, B. (2009) L’europe et les états providence. Sociologie du travail, jaargang 
51, 518-535 Geraapleegd op 9 december 2017 van 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003802960900106X 

• Mijn derde trefwoord heb ik opgezocht op google scholar, namelijk emigrant. 
Vertaald in het Duits blijft dit emigrant. Dit leverde 7680 resultaten op. Als soort 
bron heb ik een verzamelwerk gebruikt.  
Zürcher, M. (1995) Der Mythos der Gemeinschaft: René König als Emigrant in der 

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&rfnGrpCounter=2&query=any%2Ccontains%2Cimmigrant&indx=1&fn=search&search_scope=Lirias&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&vl(194385022UI0)=any&vid=Lirias&institution=KUL&ct=search&bulkSize=10&qb=1512822027.38637&tab=default_tab&lang=eng&vl(freeText0)=immigrant&dstmp=1512822063490&fromDL&fctIncV=Belgium&mulIncFctN=facet_topic&rfnIncGrp=2
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http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Belgi%C3%AB&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=migratiebeleid&dum=true&dstmp=1512822901059
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6351-044-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6351-044-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003802960900106X
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Schweiz. Geraadpleegd op 9 december 2016 van 
https://scholar.google.be/scholar?q=emigrant&hl=nl&lr=lang_de&as_sdt=0 
 

f) E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. 
• Als eerste trefwoord heb ik “migratie” gebruikt. Hierbij heb ik enkel “op internet” 

aangeduid. Er verschenen 4839 resultaten 
De Wolf, L. (2017) Franken over Imam: “Geen rapporten gezien waarin staat dat we 
ons vergist hebben”. De Redactie. Geraadplgeed op 10 december 2017 van  
https://academic.gopress.be/nl/search-article 

• Als tweede trefwoord heb ik “vluchteling” gebruikt. Hierbij heb ik enkel “magazines” 
aangeduid en er verschenen 199 resultaten. 
Stockman, E. (2017) De vlucht vooruit Humo. Geraadpleegd op 10 december 2017 
van https://academic.gopress.be/nl/search-article 

• Als derde trefwoord heb ik “emigrant” gebruikt. Hierbij heb ik enkel kranten 
aangeduid, er verschenen 127 resultaten. 
Ouariachi, J. (2017)  Verdomme wat schreef die man mooi over treinen. De Morgen. 
Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://academic.gopress.be/nl/search-
article 

 

g) Internet algemeen 

De auteur van mijn basistekst heet Monique Kremer. Hierbij heb ik enkel bronnen genomen 
waarvan de inhoud relevant is voor mijn thema. 

• Als eerste heb ik de naam “Monique Kremer” ingegeven op Google. Er verschenen 
355 000 resultaten. In deze resultaten heb ik een kort artikel gevonden dat zij heeft 
geschreven. 
Kremer, M. (2017) De zorgvriendelijke stad vergt zware ingrepen. Geraadpleegd op 
10 december 2017 van https://www.socialevraagstukken.nl/?s=monique+kremer 

• Als tweede heb ik de naam “Monique Kremer” ingegeven op Google Books. Er 
verschenen 5490 resultaten.  Bij het boek dat ik gekozen heb verscheen de korte 
inhoud en meer details over de technische kant van hoe het boek tot stand is 
gekomen. Ook recensies kon je bekijken maar die waren er nog niet. Om het 
volledige boek te kunnen lezen moet je het kopen. 
Kremer, M. (2013) Vreemden in de verzorginsstaat: hoe arbeidsmigratie en sociale 
zekerheid te combineren. Plaats : Boom Lemma Geraadpleegd op 10 december 2017 
van https://books.google.be/books?id=cCN-
ngEACAAJ&dq=monique+kremer&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhp72CzP_XAhXIIuwKH
SW0AH4Q6wEIMTAB 

• Als derde heb ik de naam “Monique Kremer” ingegeven op Google Scholar. Er 
verschenen 3280 resultaten. Ik heb hiertussen een online werk van haar gevonden. 
Er was een korte inhoud beschikbaar en de volledige tekst was ook beschikbaar.  
Kremer, M. (2005) How welfare states care : Culture, gender and citizenship in 
Europe. Geraadpleegd op 10 december 2017 van 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/7353 
 

h) Beeldmateriaal 
• Als eerste heb ik de term “keuzevrijheid” ingegeven op Limo, dit leverde slechts 1 

resultaat op.  
Nevejan, M. (auteur/maker). (2010) De prik en het meisje [DVD-video] Plaats: 
Hilversum: Human 

• Als tweede trefwoord heb ik de term “asielzoeker” ingegeven op tunes-beeldbank 
van Vives. Dit leverde 3 resultaten op. 
Balthazar, N. (auteur). (2016) I was a normal person. [video] Plaats: canvas 

https://scholar.google.be/scholar?q=emigrant&hl=nl&lr=lang_de&as_sdt=0
https://academic.gopress.be/nl/search-article
https://academic.gopress.be/nl/search-article
https://academic.gopress.be/nl/search-article
https://www.socialevraagstukken.nl/?s=monique+kremer
https://books.google.be/books?id=cCN-ngEACAAJ&dq=monique+kremer&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhp72CzP_XAhXIIuwKHSW0AH4Q6wEIMTAB
https://books.google.be/books?id=cCN-ngEACAAJ&dq=monique+kremer&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhp72CzP_XAhXIIuwKHSW0AH4Q6wEIMTAB
https://books.google.be/books?id=cCN-ngEACAAJ&dq=monique+kremer&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhp72CzP_XAhXIIuwKHSW0AH4Q6wEIMTAB
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/7353
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• Als derde trefwoord heb ik de term “immigrant” ook ingegeven op tunes-beeldbank 
van Vives. Dit leverde 2 resultaten op. 
Bergman, S. (2016) Wit is ook een kleur. (video) Plaats : NPO 
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STAP 4 

Organisaties (hulp – of dienstverlening). 
 
Ik ben op zoek gegaan naar een organisatie via de site van “de sociale kaart”. Als zoekterm heb ik 
“migratie” ingegeven en als plaats heb ik “België” ingegeven. Er verschenen 79 resultaten.  

De organisatie die me het meest aansprak was “steunpunt asiel & migratie” in Mechelen. 
(http://www.vluchtelingendienst.be/onderwijs/) De aard van deze bron is volgens mij informatief. Dit 
komt door de vele informatie die wordt weergegeven op de site, namelijk :  

 Wie de mensen achter de organisatie zijn 
 De bereikbaarheid 
 Wat de taken zijn van de vrijwilligers en hoe iemand zich zelf kan aansluiten 
 Hoe je de organisatie kan helpen 
 Activiteiten 
 Samenwerkingsverbanden 

 

De lay-out van de website vind ik aantrekkelijk en fleurig. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
kleuren, foto’s & filmpjes. Er zijn ook een overzichtelijke navigatie aanwezig, waar je kan doorklikken naar 
verschillende luiken binnen de site (zoals de activiteiten, agenda, samenwerkingsverbanden, etc…) Er 
wordt ook gebruik gemaakt van tussentitels zodat je makkelijk naar specifiekere informatie op zoek kan 
gaan. Wat ik misschien wel mis op deze site is een “zoekknop” zodat je de gewenste trefwoorden kan 
ingeven en nog specifieker kan gaan zoeken. 

Deze site is relevant, omdat zowel de site als mijn thema over hetzelfde onderwerp gaan, namelijk 
migratie. Volgens mij wordt de site ook regelmatig bijgewerkt en is het dus ook actueel. Onderaan valt te 
zien dat de copyrights van 2017 afkomstig zijn, ook de agenda wordt up to date gehouden.  
De doelgroep van deze organisatie zijn asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf (die 
wonen in de regio rond Mechelen).  Daarom is de taal die wordt gehanteerd ook redelijk simpel gehouden 
en vlot leesbaar. Er zijn geen slordigheden terug te vinden op de site. Alles wordt duidelijk en nauwkeurig 
vermeld. De werking van de organisatie wordt ook heel duidelijk uitgelegd.  
Onderaan de website staat dat de auteursrechten uitgaan naar vluchtelingendienst.be. De maker van de 
website is dus vermeld, maar er zijn geen identiteitsgegevens van de auteur(s) terug te vinden. De datum 
waarop de site tot stand is gekomen is niet te vinden. Maar bronvermeldingen staan er wel tussen.  Wat 
de betrouwbaarheid van de site dus vergroot.  
Wanneer ik via de sociale kaart op de website klikte laadde de site heel snel. De site bevat wel reclame 
(nationale loterij & stad mechelen, sponsors) maar dit kwam helemaal niet hinderlijk over volgens mij. De 
site is zeer toegankelijk, je kan er gewoon naar surfen en alle informatie lezen die je wenst. Er zijn geen 
voorwaarden, geen cookies, geen lidmaatschap,…  

 

Op de website van “steunpunt asiel & migratie” staat er ook een eigen document (van de organisatie zelf) 
ter beschikking. Als je in het navigatiemenu op “vluchtelingen in de klas” klikt, kun je een 
informatiedocument vinden opgemaakt door steunpunt asiel & migratie, specifiek voor onderwijs.  
(http://www.vluchtelingendienst.be/files/s/363/file/Informatie_school_en_kindvluchteling_def%281%29.pdf) 

Bronvermelding  Steunpunt asiel & migratie (2015) Vluchtelingenkinderen in het onderwijs 
(informatiedocument) Mechelen: auteur 

 

 

http://www.vluchtelingendienst.be/onderwijs/
http://www.vluchtelingendienst.be/files/s/363/file/Informatie_school_en_kindvluchteling_def%281%29.pdf
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Juridische documenten. 
 

 Het eerste juridische document heb ik gevonden in de databank van de Vlaamse Codex. Als 
zoekterm heb ik migratie ingetypt en zo kwam ik terecht bij een besluit met als opschrift : 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van beroepskaarten en de 
samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen. Dit besluit 
dateert van 6 maart 2015. 
(https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025263&param=informatie) 

 
Besluit van 1 januari 2015 betreffende de toekenning van de beroepskaarten en de 
samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake vreemdelingen. (13 april 2015) 
Belgisch Staatsblad. 21699 

 
 Het tweede juridische document heb ik gevonden via de webstek van de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Als zoekterm heb ik “asielzoekers” ingegeven en zo 
kwam ik terecht bij een decreet omtrent inburgering. 
(http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Etnischculturele_diversiteit/inburgering/Pages/defa
ult.aspx) 
 
Decreet van 7 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 17 februari 2002 betreffende 
het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid. Belgisch staatsblad. 

 
 Het derde juridische document heb ik gevonden via EUR-LEX, een site voor Europese 

regelgeving. Als trefwoord heb ik “immigratiewetgeving” ingegeven en zo kwam ik terecht bij 
een richtlijn daterende van 2011, inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de 

Raad. 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1513150789104&uri=CELEX:32011L0036) 
 

Richtlijn van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ 
van de Raad. Publicatieblad Europese Unie. 
 

 
 Het vierde juridische document heb ik gevonden via EUR-LEX, een site voor Europese 

regelgeving. Als trefwoord heb ik “vluchtelingen” opgezocht en zo kwam ik terecht bij een 
verordening daterende van 2010. De verordening was afkomstig van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken. 
 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1513151835198&uri=CELEX:32010R0439) 
 

Verordening van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken. Publicatieblad van de Europese Unie.  

 

 Het vijfde juridische document heb ik gevonden in de databank van de Vlaamse Codex. 
Als zoekterm heb ik “integratie” ingegeven en zo kwam ik terecht bij een ministerieel 
besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand. Dit 
is een actueel besluit, want het dateert van 2017. 
(https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028786&param=informatie&ref=sear
ch&AVIDS=1325573,1325574) 
 
Ministerieel besluit van 1 januari 2017 houdende vervanging van de refertelijst inzake 
individuele materiële bijstand. (30 november 2017) Belgisch staatsblad. 39258 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025263&param=informatie
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Etnischculturele_diversiteit/inburgering/Pages/default.aspx
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Etnischculturele_diversiteit/inburgering/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1513150789104&uri=CELEX:32011L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1513151835198&uri=CELEX:32010R0439
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De maatschappelijke context : politiek/beleid/visie/middenveld 
groeperingen. 

 

a) De volgende info heb ik verkregen door op google in te geven “minister migratie” 
Migratie is een bevoegdheid van de FOD Migratie en asielbeleid en van de FOD binnenlandse 
zaken. Politicus Theo Francken is staatssecretaris voor asiel & migratie. Het doel van 
Francken is om een systeem te ontwikkelen van legale migratie of van economische migratie, 
met name om de afname van de actieve bevolking in België, die tegen 2050 op 23% wordt 
geschat, op te vangen.  Dit is op Vlaams niveau. 
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solidaire_samen
leving/asiel_en_migratie/migratie) 
 
Ik heb ook nog andere informatie gevonden door op google in te geven “migratiebeleid 
België” 
In België is er ook een algemene beleidsnota met onder toezicht Theo Francken. De 
staatssecretaris wilt de maatschappij en elke nieuwkomer een garantie bieden op een 
correct en humaan asiel- en migratiebeleid. Eenvoudige en snelle procedures, 
kwaliteitsvolle opvang en een humaan en kordaat terugkeerbeleid als sluitstuk, dat is 
waar hij elke dag aan werkt. Dit is ook op Vlaams niveau.  
(http://www.theofrancken.be/asielenmigratie) 

 
 

b) Wanneer ik “standpunten migratie politieke partijen” ingaf, vond ik volgende info. 
Migratie is een al om bekend thema in België. Dus iedere politieke partij houdt zich daar wel 
mee bezig. De partij die ik uit de zoekresultaten haalde was “spa”. Zij hebben een aantal 
duidelijke standpunten mbt asiel en migratie :  
 Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen. 
 Asielzoekers moeten alleen materiële en geen financiële steun krijgen. 
 Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun 
land van oorsprong worden gerepatrieerd. 
 Immigratie waarbij onze economie baat heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet 
kunnen, onder voorwaarden. 
(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/2.10380/themas/1.783217) 
 

 
Wanneer ik “maatschappelijke organisatie migratie” ingaf op google, vond ik volgende info. 
Ik vond een initiatief van de Vlaamse Overheid genaamd : POD maatschappelijke integratie, 
beter samen leven. Dit initiatief houdt zich bezig met verschillende thema’s waaronder : 
maatschappelijke integratie, maatschappelijke hulp, armoede,… Wat zich dus zeker en vast 
ook in de context van mijn thema bevindt.  
(https://www.mi-is.be/nl) 
 

 

 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solidaire_samenleving/asiel_en_migratie/migratie
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solidaire_samenleving/asiel_en_migratie/migratie
http://www.theofrancken.be/asielenmigratie
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/2.10380/themas/1.783217
https://www.mi-is.be/nl
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Statistieken 
 

 De eerste statistiek heb ik gevonden op een databank op federaal niveau, namelijk “statistics 
Belgium”. (http://statbel.fgov.be/) Deze statistiek bevond zich onder de koepel “bevolking”. 
Als zoekterm heb ik “migratie” ingegeven en tussen 1 van de eerste resultaten verscheen al 
onmiddellijk een statistiek en analyse mbt interne en internationale migratie. Op de tabel 
worden verschillende jaartallen weergegeven (gaande van 1948 – 2003) als ook het aantal 
emigraties en migraties.  
 
StatisticsBelgium (2017) interne en internationale migratie Geraadpleegd op 12/12/2017 van 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/ 

 

 

StatisticsBelgium (2017) Interne en internationale migratie (België en vreemdelingen) sinds 1948 [online figuur] 

Geraadpleegd op 12 december 2017 van http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/ 

 

 De tweede statistiek heb ik gevonden op een databank van regionaal niveau (Vlaams gewest), 
namelijk Studiedienst Vlaamse regering (http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/)  
Als zoekterm heb ik “armoede” ingegeven, omdat dit ook wel gelinkt kan worden met mijn 
thema en omdat ik hierbij duidelijk cijfermateriaal verkreeg. De cijfergegevens worden 
voorgesteld in een tabel met als titel “aandeel en aantal personen in een huishouden in 
ernstige materiële deprivatie”. De cijfers lopen van  2004 – 2016. En zijn ingezameld geweest 
door Algemene Directie Statistiek en bewerkt door SVR. De versie is het laatst gewijzigd in het 
jaar 2017, dus men kan spreken van actuele cijfergegevens.  

 

EU-SILC – Algemene Directie Statistiek, bewerking SVR (2017) Aandeel en aantal personen in 

een huishouden in ernstige materiële deprivatie [online tabel] Geraadpleegd op 12 december 

2017 van http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/ 

 

http://statbel.fgov.be/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/
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Aandeel en aantal personen in een huishouden in ernstige materiële deprivatie*     
         
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

         

% personen 2,9 3,1 2,5 2,7 3,4 2,9 1,6 2,1 

Aantal personen x 1.000 190 200 160 170 210 180 100 130 

Betrouwbaarheidsinterval % 2,0-3,8 2,0-4,2 1,6-3,4 1,9-3,5 2,5-4,3 2,0-3,8 1,1-2,1 nb 

 

EU-SILC – Algemene Directie Statistiek, bewerking SVR (2017) Aandeel en aantal personen in een huishouden in ernstige 

materiële deprivatie [online tabel] Geraadpleegd op 12 december 2017 van 

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/ 
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PERSOONLIJK BESLUIT OVER DE OPDRACHT. 
 

In deze opdracht heb ik het thema ‘migratie’ verder uitgediept. Dit is een heel actueel thema dus was er 
ook heel wat informatie over te vinden online en in de campusbibliotheek. Bij het opzoeken van sommige 
soorten informatie (zoals juridische bronnen & beeldmateriaal) ondervond ik wel moeilijkheden. Ik denk 
dat dit komt omdat ik niet vertrouwd ben met het opzoeken van deze soort bronnen en er dus een soort 
van nieuwe wereld voor me openging. De databank die ik het meest gebruikte was LIMO. Ik vond deze 
zeer overzichtelijk en het bood ook altijd zeer veel informatie aan. Ook van Unicat maakte ik veel gebruik 
omdat ik al in kleine mate vertrouwd ben met deze databank uit voorgaande richtingen. Andere 
databanken zoals Springerlink gebruikte ik minder, omdat ik deze niet zo gebruiksvriendelijk vond. De 
zoekstrategie die ik zeker ga meenemen naar opdrachten in de toekomst is om eens aan de hand van 
andere trefwoorden (gelinkt aan het thema) informatie op te zoeken. Meestal leveren andere 
(gerelateerde) trefwoorden ook relevante en nuttige resultaten op.  
Deze Sadan-opdracht verliep voor mij niet altijd zonder moeilijkheden. Ik heb me nog nooit zo uitgediept 
in 1 thema als dat ik in deze opdracht heb moeten doen. Daardoor was ik ook niet vertrouwd met het 
opzoeken van sommige soorten informatie (zoals de juridische bronnen). Andere zaken (zoals het 
opzoeken van gerelateerde organisaties) verliep dan weer vlot. Door deze opdracht zal ik in de toekomst 
wel efficiënter naar informatie opzoek gaan en ook zal ik meer op betrouwbaarheid gaan controleren. De 
C.R.A.P.-test die we moesten hanteren in stap 1, heeft me echt wel getoond dat veel informatie op het 
web er misschien wel meer betrouwbaar uitziet dan dat het eigenlijk is. Deze vaardigheid zal ik dan zeker 
ook nog verder moeten trainen. Volgens mij ben ik wel sterk in het kiezen va informatie die relevant is en 
betrekking heeft op mijn thema.  


