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1 Algemene onderwerpsverkenning. 

1.1 Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of 

zoektermen. 

 

Migratie, immigratie, emigratie  

Synoniemen migratie:  

- Verplaatsing,beweging, migratie, omzetting, overbrenging, permutatie,  

transplantatie, verandering, verlegging, verschikking, verschuiving, vervoer,  

verwisseling, verzetting, trek, verhuizing 

 

Synoniemen migreren:  

- reizen, rondtrekken, tiegen, tijgen, toeren, voeren, wegtrekken, zwerven, 

uitwijken, verkassen, weggaan, wegrekken  

Gebruikte bronnen:  

- Google: Synoniemen.net  

- Eigen kennis  

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migratie 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migreren 

http://saw-informatievaardigheden.wikidot.com/stap-1-algemene-onderwerpsverkenning 

 

 

1.2 Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of combinaties 

ervan…) voor een verkennende, vergelijkende zoekopdracht. 

Google: migratie  

Soort bron Aantal  

Alles 4 940 00 

Video’s  82 100  

Nieuws  47 200  

Boek 82 400 

Krantenartikel 18 200 

Eindwerk 11 800  

Tijdschriftartikel  3 880 

 

Bing: migratie  

Soort bron:  aantal 

Alles 5 090 000 

Video’s  777 000 

Nieuws 1 390 000 

Boek 492 000 

Krantenartikel 51 400 

Eindwerk 25 400 

Tijdschriftartikel 10 300 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verplaatsing
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=beweging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=omzetting
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overbrenging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=permutatie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=transplantatie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verandering
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlegging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschikking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschuiving
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vervoer
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verwisseling
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verzetting
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=reizen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rondtrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tiegen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tijgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toeren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voeren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=wegtrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=zwerven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migratie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=migreren
http://saw-informatievaardigheden.wikidot.com/stap-1-algemene-onderwerpsverkenning
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Yahoo: migratie  

Soort bron  Aantal  

Alles  4 940 000 

Video’s  3 360 000 

Nieuws  1 300 000 

Boek  465 000 

Krantenartikel 25 200 

Eindwerk  4 770 

Tijdschriftartikel  10 8000 

 

Hoe ben ik tot deze resultaten gekomen?  

- Sommige zoekmachines zoals google hebben standaard tools. Daar hoef je enkel 

maar op video’s te klikken en je ziet hoeveel resultaten er zijn gevonden. Dit geld 

hetzelfde voor nieuws. Wanneer je nog andere zaken wil opzoeken waarvan geen 

tools bestaan moet je wat dieper gaan zoeken. Zo heb ik bijvoorbeeld bij Yahoo in 

de zoekbalk “migratie krantenartikels” getypt. Daarna zie je ook het aantal 

zoekresultaten.  

 

1.3 Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten in tabelvorm. Geef 

duidelijk aan met welke termen je gezocht heb. 

Soort bron  Aantal  

Boeken  2 625  

Artikels  861  

Eindwerken  323 

Audiovisueel materiaal  57  

Tijdschriften  31 

Schoolboeken/ didactisch materiaal 36 

Games  2 

 

1.4 Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een 

gelijkaardige verkennende zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook 

diverse soorten bronnen (zelfde ? anderen ?) te vinden. 

Limo:  

Tijdschriftartikel: 

• Tittel: over migratie en farmacotherapie  

• Auteurs: Mario Braakman en Bea Tiemans  

• https://link.springer.com/article/10.1007/s12468-012-0041-4 

C.R.A.P.-test: 

Actualiteit 

• Wanneer werd deze bron gemaakt? Is er een datum vermeld?  

7 februari 2013  

Betrouwbaarheid  

https://link.springer.com/article/10.1007/s12468-012-0041-4


Amber Dekeyser  1BaTPA r0707743 

5 
 

• Is er een literatuurlijst, wordt er verwezen naar bronnen van informatie?  

Ja  

• Is de inhoud partijdig? Is het iemands eigen mening?  

Neen 

Autoriteit  

• Wie schreef/ maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie? 

verantwoordelijk?  

Mario Braakman en Bea tiemans 

 

Objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven?  

Mensen informeren  

• Wie is het doelpubliek?  

Iedereen die meer wil weten over migratie.  

Voornamelijk volwassenen, studenten. 

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?  

Neen  

 

Besluit:  

Deze bron lijktme redelijk betrouwbaar. Het blijft natuurlijk wel een tijdschriftartikel waar 

de auteurs hun eigen menig kunnen in verwerken zonder we het er kunnen uithalen. Ze 

kunnen dus schrijven wat ze willen.  
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Blog: Community  

 

• Tittel: Migratie: gedaan met 'feitenvrije' politiek en meningen  

• Auteur: jan hertogen  

• http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2017/01/07/migratie-

gedaan-met-feitenvrije-politiek-en-meningen 

 

C.R.A.P.-test: 

Actualiteit 

• Wanneer werd deze bron gemaakt? Is er een datum vermeld?  

Zaterdag 7 januari 2017  

 

Betrouwbaarheid  

• Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie?  

Ja: een tabel, facebookcommentaar  

• Is de inhoud partijdig? Is het iemands mening?  

Ja  

 

Autoriteit  

• Wie schreef/ maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie? 

Jan hertogen/ socioloog  

 

Objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven?  

Mensen informeren  

• Wie is het doelpubliek?  

Mensen die geïnteresseerd zijn in migratie  

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?  

Neen  

 

Besluit 

Deze bron lijkt me erg betrouwbaar omdat de blog geschreven is door een socioloog. Het 

is dus gespecialiseerd persoon.  

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2017/01/07/migratie-gedaan-met-feitenvrije-politiek-en-meningen
http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2017/01/07/migratie-gedaan-met-feitenvrije-politiek-en-meningen
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Yahoo  migratie  video’s youtube 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=l0a_cPhFocI 

 

C.R.A.P.-test: 

Actualiteit 

• Wanneer werd deze bron gemaakt? Is er een datum vermeld?  

24 april 2017  

 

Betrouwbaarheid  

• Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie?  

Neen   

• Is de inhoud partijdig? Is het iemands mening?  

Neen  

 

Autoriteit  

• Wie schreef/ maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie? 

Eveline van Dijck/YOYmedia 

 

Objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven?  

Informeren  

• Wie is het doelpubliek?  

Mensen die geïnteresseerd zijn in migratie  

Volwassenen  

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?  

Neen  

 

Besluit: 

Deze bron lijkt me vrij betrouwbaar aangezien er professionelen aan het woord 

komen in de video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0a_cPhFocI
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1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 

vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO. 

A)  de zoektocht is redelijk vlot verlopen. Er is enorm veel informatie te vinden op de 

verschillende zoekplatformen. Als je goed rondzoekt vind je meer dan je zou 

denken  

B)  bij deze opdracht was 1 kernwoord al voldoende. Maar wanneer je meer bronnen 

zou moeten opzoeken lijkt het me wel handig om verschillende zoektermen te 

gebruiken. Dit zorgt voor meer variatie in het onderzoek.  

C)  van elke bron kon ik wel iets vinden. Ik heb wel bewust geen afbeelding gekozen 

omdat het hierbij moeilijker is om informatie over te vinden. Wie trok de foto? 

Wanneer werd de foto genomen? Dit zijn moeilijk te achterhalen zaken.  

D)  het is me opgevallen dat er enorm veel bronnen zijn en dat je dus oneindig kan 

blijven opzoeken.   

 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag. 

Uit welk land komen de meeste migranten?  

Wat is de gemiddelde leeftijd van de migranten?  

Wat zijn de levensopstandigheden van de migranten?  

Walk land bevat de meeste migranten?  

Waarom migreren ze?  

Migreren ze in groep?  
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2 De basistekst : zoeken en diverse info eruit halen. 

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12414-014-

0032-7 

 

2.1 Bronvermelding. 

Bron: Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18.  

 

2.2 Bronvermelding bis. 

“Met autochtonen bedoelen we personen van wie de beide ouders in Nederland zijn 

geboren”(Extercate, 2014, p.9) 

 

2.3 Context. 

Deze tekst is afkomstig uit tijdschrift “Bijblijven”. De auteur van dit artikel heet Marja 

Exterkate. Verder werd er geen redactieploeg gekoppeld aan dit artikel. Volgens mij is dit 

artikel bedoeld voor volwassenen/ studenten die meer te weten willen komen over 

migratie, en specifiek migratie in Nederland en concrete cijfers. Ik denk dat de 

invalshoek voldoende groot is. De tekst is duidelijk geschreven en de informatie is 

uitgebreid.   

 

2.4 Verneem meer over de auteur. 

De tekst werd geschreven door Marja Exterkate. Verder in de tekst wordt er niet meer 

verwezen naar de auteur. Er is dus ook geen informatie over haar te vinden in het 

artikel. Door verder te zoeken op het web ben ik op een korte biografie van Exterkate 

gebotst. Marja heeft in heel wat zaken ervaring. Ze doet aan projectmanagement met als 

thema gezondheid in zowel in haar geboorteland, Nederland, en in het buitenland. Ze 

concentreert zich vooral op de cijfers en het verhaal daarachter. Verder is Exterkate nog 

gespecialiseerd in monitoring en evaluatie, wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek 

en schrijven en beoordelen van projecten. 

https://www.linkedin.com/in/marja-exterkate-563660b5/ 

 

2.5 Structuur. 

De tekst bevat een duidelijke structuur met een logische opbouw. De tekst bevat ook 

tussentittels met alinea’s, dit maakt de tekst makkelijker om te lezen. Er is niet alleen 

tekst maar er zijn ook grafieken en tabellen met cijfermateriaal te vinden in de tekst. De 

bronnen uit de tekst worden vermeld op het einde van de tekst. En de tekst zelf is er 

geen bronvermelding te vinden. Verder zijn er wel doorverwijzingen naar ander websites 

in tekst. Hoe ze de bronnen vermelden in de tekst is zoals het apa systeem. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van voetnoten.  

 

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12414-014-0032-7
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12414-014-0032-7
https://www.linkedin.com/in/marja-exterkate-563660b5/
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2.6 Zoek gelijksoortige info en duid die aan. 

 

2.7 Lijsten met die gelijksoortige info. 

Organisaties

/diensten/v

oorzieninge

n  

 

Centraal 

Bureau voor 

de Statistiek 

(CBS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:  

Den haag:  

- Bezoekadres: 

 Henri Faasdreef 312 

 2492 JP The Hague 

 
  

- Postadres: 

 Postbus 24500   

 2490 HA Den Haag 
 

    

- Tel. algemeen: (070) 337 38 00 

 

Heerlen:  

 

- Bezoekadres:  

 

CBS-weg 11  

6412 EX Heerlen  

 

 

 

- Postadres:   

 

Postbus 4481 

6401 CZ Heerlen  

 

- Tel.algemeen: (045)570 

 

 

Algemene werking:  

 

- Voert debatten uit op basis van betrouwbare 

Statistische informatie. Ze publiceren statistische 

Informatie die inspeelt op de behoefte van de  

samenleving.  
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Pharos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep:  

 

- Voornamelijk Nederlanders. De cijfers gaan 

meestal over Nederlands.  

Contact:  

- Bezoekadres 

Arthur van Schendelstraat 620 (tweede  

etage, via hoofdingang nr 600) 

3511 MJ  Utrecht 

 

- Postadres 

Postbus 13318  

3507 LH Utrecht 

    

- Telefoonnummer (030) 234 9800   

 

- E-mailadres  

 info@pharos.nl  

 

- Bankrekening 

NL40 TRIO 0254 66 55 43 (Triodos Bank)  

 

- IBAN Triodos 

TRIONL2U 

 

 

Algemene werking 

Pharos houdt zicht voornamelijk bezig met de gezondheidsverschillen 

onder de Nederlandse bevolking. Ze onderzoeken ook de gezondheid van 

migranten en zoeken naar gerichte oplossing voor de problemen.  

Doelgroep 

Nederlandse bevolking en migranten.  

mailto:info@pharos.nl
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Specialisten  

Edith 

Smulders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemieke 

Horikx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl.linkedin.com,  

https://www.google.be/search?q=edith+smulders&rlz=1C1GCEA_enBE7

63BE763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcttvY_d

TXAhVDJMAKHaH1BtcQsAQIMA&biw=1229&bih=607#imgrc=oLHo-

or0Vq2VEM 

Smulders werkt aan de universiteit van Utrecht.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/annemieke-horikx-26b832a/detail/photo/ 

Horikx heeft gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Annemieke 

heeft ervaring in farmaceutische wetenschappen  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/search?q=edith+smulders&rlz=1C1GCEA_enBE763BE763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcttvY_dTXAhVDJMAKHaH1BtcQsAQIMA&biw=1229&bih=607#imgrc=oLHo-or0Vq2VEM
https://www.google.be/search?q=edith+smulders&rlz=1C1GCEA_enBE763BE763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcttvY_dTXAhVDJMAKHaH1BtcQsAQIMA&biw=1229&bih=607#imgrc=oLHo-or0Vq2VEM
https://www.google.be/search?q=edith+smulders&rlz=1C1GCEA_enBE763BE763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcttvY_dTXAhVDJMAKHaH1BtcQsAQIMA&biw=1229&bih=607#imgrc=oLHo-or0Vq2VEM
https://www.google.be/search?q=edith+smulders&rlz=1C1GCEA_enBE763BE763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcttvY_dTXAhVDJMAKHaH1BtcQsAQIMA&biw=1229&bih=607#imgrc=oLHo-or0Vq2VEM
https://www.linkedin.com/in/annemieke-horikx-26b832a/detail/photo/
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Manon 

Stockman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria van 

den 

Muijsenberg

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R van 

Bokhoven  

 

 

 

 

 

 

http://grasisblauw.nl/ 

Stockman is programmaleider interculturalisatie bij VU medisch 

centrum. Manon werkt ook als coach in de traditionele ruimte bureau 

Beschermjassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/2017/augustus/maria-den-

muijsenbergh/ 

Maria studeerde arts aan universiteit van Leiden. Ze deed verschillende 

onderzoeken omtrent gezondheid en migratie. Van den Muijsenbergh 

werkte lang aan het universitair gezondheidscentrum Heyendael in 

Nijmegen. Dit is een huisartsenpraktijk voor migranten. Maria richtte de 

praktijk buitenzorg op. Daar kunnen migranten zonder documenten 

terecht voor medische hulp.  

 

- Geen foto gevonden  

- Linkedin profiel gevonden. Geen informatie of foto aanwezig. 
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Vaktermen  Verklaringen  

- Allochtoon 

- Antillen  

- Autochtoon  

- Cardiovasculaire aandoeningen  

- Chronische aandoeningen  

- Etnisch  

- Etnisch- genetische verschillen 

- Hypertensie  

- Laaggeletterdheid   

- Lipide profiel 

- Maternale morbiditeit  

- Metabool syndroom  

- Migrantenpopulatie  

- Origine  

- Perinatale sterfte 

- Prevalentie van diabetes  

- Preventie  

- Surinaamse  

- Taalbarrières   

- Verweduwd  

- Allochtoon: Een persoon waarvan 

minstens één ouder in het 

buitenland geboren is. 

- Autochtoon: persoon die de 

nationaliteit heeft van het land 

waar hij geboren is en waar hij op 

dat moment ook verblijft. 

 

- Etnisch: Betrekking hebben op een 

volk of een bevolkingsgroep.   

- Hypertensie: Hoge bloeddruk. 

 

- Lipide profiel: associatie van 

obesitas (overgewicht) met 

hypertensie (hoge bloedruk) en 

dyslipidemie (een verzamelnaam 

voor uiteenlopende stoornissen in 

de vetstofwisseling). 

 

 

- Perinatale sterfte: De sterfte 

tijdens de zwangerschap (na 7 

weken) van de foetus en de sterfte 

in de 1e levensweek na de 

geboorte. 
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Soorten bronnen   

 

 

 1/8/5/9/10/11= boek 

 

 

 

 

 

 3/4/6 =tijdschrift  

 

 

 

 7= proefschrift  

 

 

 

 

 

- Er staat een uitgeverij vermeld. Zo 

kan je aan de bronvermelding 

meteen zien dat het om een boek 

gaat.   

 

 

 

- Er staat in de bronvermelding zelf 

dat het gaat om een tijdschrift.  

 

 

- Er staat in de bronvermelding zelf 

dat het gaat om een proefschrift.  

 

 

Top 5 bronnen:  

- Muijsenbergh M van den, Berkum M van, Bokhoven R van, Smulders E, 

Stockmann M. Ziekenhuiszorg voor migranten. Optimalisering van kwaliteit en 

doelmatigheid (businesscase). Utrecht: Pharos, 2013.  

 

- Oosterberg EH, DevilleWLJM, Brewster LM, Agyemang C, Muijsenbergh M van den. 

Chronische ziekten bij allochtonen. Handvatten voor patie¨ntgerichte zorg bij 

diabetes, hypertensie en COPD. Ned Tijdschrift Geneeskd 2013;157:A5669.  

 

- Vintges M, Brewster L, Dijk L van, Horikx A, Migranten en cijfers 17 Muijsenbergh 

M van den. Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten. 

TijdschrPraktijkgerFarmacother 2013;2.  

 

- Vintges M, Muijsenbergh M van den. Etnische en culturele diversiteit in 

farmacotherapie. TijdschrPraktijkgerFarmacother 2012;3.  

 

- Draak M den, Hosper K, Kosec H, Wieringen J van. Migratie en gezondheid 2012. 

Feiten en cijfers. Utrecht: Pharos, 2012.  

Ik heb voor deze bronnen gekozen omdat die het meest te maken hebben met de 

gezondheid van de migranten. Die leunen volgens mij ook het best aan bij de 

basistekst. Ik heb gevarieerd tussen boeken en artikels omdat dit voor afwisseling 

zorgt in het lezen. de auteurs van de artikels en boeken komen ook vaak terug.  

 

2.8 digitale presentatie:  
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3 Beschikking krijgen en meer zoeken. 

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

 

Bron  Locatie  

 

- Muijsenbergh M van den, 

Berkum M van, Bokhoven R 

van, Smulders E, Stockmann M. 

Ziekenhuiszorg voor migranten. 

Optimalisering van kwaliteiten 

doelmatigheid (businesscase). 

Utrecht: Pharos, 2013. 

 

 

- Oosterberg EH, Deville´ WLJM, 

Brewster LM, Agyemang C, 

Muijsenbergh M van den. 

Chronische ziekten bij 

allochtonen. Handvatten voor 

patie¨ntgerichte zorg bij 

diabetes, hypertensie en COPD. 

Ned Tijdschrift Geneeskd 

2013;157:A5669.  

 

 

- Vintges M, Brewster L, Dijk L 

van, Horikx A, Migranten en 

cijfers 17 Muijsenbergh M van 

den. Etnische en 

sociaaleconomische verschillen 

bij hart- en vaatziekten. 

TijdschrPraktijkgerFarmacother 

2013;2 

 

 

- Vintges M, Muijsenbergh M van 

den. Etnische en culturele 

diversiteit in farmacotherapie. 

TijdschrPraktijkgerFarmacother 

2012;3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- www.pharos.nl 

pdf gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

 

 

- www.huistart-migrant.nl 

artikel gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- https://www.nivel.nl/node/2430?databa

se=ChoicePublicat&priref=5083 

pdf gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

 

 

- http://www.huisarts-

migrant.nl/etnische-en-culturele-

diversiteit-farmacotherapie/ 

doorgestuurd naar volgende link:  

- http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/

algemeen/webshop/product/195/medica

tie-kan-anders-uitwerken#1214 

pdf gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharos.nl/
http://www.huistart-migrant.nl/
https://www.nivel.nl/node/2430?database=ChoicePublicat&priref=5083
https://www.nivel.nl/node/2430?database=ChoicePublicat&priref=5083
http://www.huisarts-migrant.nl/etnische-en-culturele-diversiteit-farmacotherapie/
http://www.huisarts-migrant.nl/etnische-en-culturele-diversiteit-farmacotherapie/
http://www.huisarts-migrant.nl/etnische-en-culturele-diversiteit-farmacotherapie/
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/195/medicatie-kan-anders-uitwerken#1214
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/195/medicatie-kan-anders-uitwerken#1214
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/195/medicatie-kan-anders-uitwerken#1214
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- Draak M den, Hosper K, Kosec 

H, Wieringen J van. Migratie en 

gezondheid 2012. Feiten en 

cijfers. Utrecht: Pharos, 2012.  

 

 

 

 

- Berkum M van, Smulders E. 

Migranten, preventie en 

gezondheidszorg. Utrecht: 

Pharos, 2010.  

 

 

 

- Oosterberg EH, Deville´ WLJM, 

Brewster LM, Agyemang C, 

Muijsenbergh M van den. 

Chronische ziekten bij 

allochtonen. Handvatten voor 

patie¨ntgerichte zorg bij 

diabetes,  

hypertensie en COPD. Ned 

Tijdschrift Geneeskd 

2013;157:A5669.  

 

 

- KWF Kankerbestrijding. 

Allochtonen en kanker. Sociaal-

culturele en epidemiologische 

aspecten. 

Signaleringscommissie Kanker 

van KWF Kankerbestrijding, 

2006.  

 

 

- Beune E. Culturally appropriate 

hypertension care. From 

patients’ perspectives towards 

practical tools. Proefschrift. 

Amsterdam: Academisch 

Medisch Centrum (AMC), 2010  

 

 

 

 

- Nielen M, Verheij R, Bakker D 

de, Deville´ W. Vooronderzoek 

verbetering kwaliteit 

huisartsenzorg in 

achterstandsgebieden grote 

steden. Utrecht: NIVEL, 2007  

 

 

 

 

- Boek niet te vinden en een bibliotheek. 

Wel kan je het boeken kopen via:  

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/

algemeen/webshop/product/105/migrati

e-en-gezondheid-2012 

 

 

 

- http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/

algemeen/webshop/product/181/migran

ten-preventie-en-gezondheidszorg 

- niet gevonden in een bibliotheek wel is 

het te koop op www.pharos.nl 

 

 

- http://postprint.nivel.nl/PPpp5010.pdf? 

- Niet gevonden in een bibliotheek wel te 

downloaden via www.postprint.nivel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Po

rtals/92/KWF%20folder%20Allochtonen

%20en%20kanker.pdf 

- Gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

- http://www.uva.nl/en/profile/h/a/j.a.ha

afkens/j.a.haafkens.html 

- Doorgestuurd naar ander link: 

https://pure.uva.nl/ws/files/1484134/92

344_338879.pdf 

- Gratis te downloaden  

 

 

 

 

- https://www.nivel.nl/sites/default/files/b

estanden/Vooronderzoek-verbetering-

kwaliteit-huisartsenzorg-in-

achterstandsgebieden-grote-steden.pdf 

- Pdf gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/105/migratie-en-gezondheid-2012
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/105/migratie-en-gezondheid-2012
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/105/migratie-en-gezondheid-2012
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/181/migranten-preventie-en-gezondheidszorg
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/181/migranten-preventie-en-gezondheidszorg
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/181/migranten-preventie-en-gezondheidszorg
http://www.pharos.nl/
http://postprint.nivel.nl/PPpp5010.pdf
http://www.postprint.nivel.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/92/KWF%20folder%20Allochtonen%20en%20kanker.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/92/KWF%20folder%20Allochtonen%20en%20kanker.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/92/KWF%20folder%20Allochtonen%20en%20kanker.pdf
http://www.uva.nl/en/profile/h/a/j.a.haafkens/j.a.haafkens.html
http://www.uva.nl/en/profile/h/a/j.a.haafkens/j.a.haafkens.html
https://pure.uva.nl/ws/files/1484134/92344_338879.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/1484134/92344_338879.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Vooronderzoek-verbetering-kwaliteit-huisartsenzorg-in-achterstandsgebieden-grote-steden.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Vooronderzoek-verbetering-kwaliteit-huisartsenzorg-in-achterstandsgebieden-grote-steden.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Vooronderzoek-verbetering-kwaliteit-huisartsenzorg-in-achterstandsgebieden-grote-steden.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Vooronderzoek-verbetering-kwaliteit-huisartsenzorg-in-achterstandsgebieden-grote-steden.pdf
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- Linden MW van der, Westert GP, 

Bakker DH de, Schellevis FG. 

Tweede Nationale Studie naar 

ziekten en verrichtingen in de 

huisartspraktijk. Klachten en 

aandoeningen in de bevolking 

en in de huisartspraktijk. 

Utrecht/Bilthoven: NIVEL/ 

RIVM. 2004. 

 

- Brink-Muinen A van den, 

Dulmen AM van, Schellevis FG, 

Bensing JM (red). Tweede 

Nationale Studie naar ziekten 

en verrichtingen in de 

huisartspraktijk. Oog voor 

communicatie: huisarts-patiënt 

communicatie in Nederland. 

Utrecht: NIVEL, 2004 

 

- https://www.nivel.nl/sites/default/files/b

estanden/ns2_r6_h01.pdf 

- Pdf gratis te downloaden  

 

 

 

 

 

 

 

- https://www.nivel.nl/sites/default/files/b

estanden/ns2_r5_h02.pdf 

- pdf gratis te downloaden  

 

 

 

3.2 Auteur(s) van je basistekst. 

Over de schrijfster Marja Exterkate heb ik geen andere werken meer gevonden die 

passen binnen mijn thema. Omdat ik toch eens een bronvermelding zou gemaakt hebben 

via de APA-richtlijnen zal ik een bronvermelding maken over de tekst die niet 

onmiddellijk passend is binnen mijn tekst.  

 

- Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union.  

Mergaertlut; Arnout Catarina; Exterkate Marja; O’BrienSioban; Strid Sofia; Leye 

Els, 2015 

 

- Mergaert, L. Arnout, C. Exterkate, M. O’Brien, S. Strid, S. Leye, E. (2015) 

Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union. 

European institutefor gender equality. DOI:10.2839/574638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ns2_r6_h01.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ns2_r6_h01.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ns2_r5_h02.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ns2_r5_h02.pdf
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Tittels  Vindplaats  

 
Edith Smulders  

 

Filosofie  

 

Jeremy Stangroom; [vert. uit het Engels: sietske van der 

tol… et al; ill: Richard Burgess… et al; eindred: Edith 

Smulders   

 

Boek  dit is geen officiële tekst van Smulders. Maar dit 

was het enige waar zij aan meewerkte wat ik vond.   

 

- Bronvermelding 

 

Jeremy, S. (2008) Filosofie. Breda: Mo’mediacop.  

 

 

 

 

Stockmann M  

 

817 mechanisms of livr regeneration after hepatectomy: a 

preliminary human study  

 

Artikel 

 

- Bronvermelding  

 

Schulz, A; Malinowski, M; Lock, J.F; Neuhaus, 

P; Stockmann, M. (2010). 817 mechanisms of liver 

regeneration after hepatectomy: a preliminary human 

study. Journal of Hepatology. (Vol.52, pp.S317-S317) 

 

 

Resecton of hepatocellular carcinoma in patients without 

cirrbosis( Br J surg 2011; 98: 697-703) 

 

Artikel  

 

- Bronvermelding  

 

Stockmann, M. (2011, may). Resection of hepatocellular 

carcinoma in patients without cirrhosis. The British journal 

of surgery. (Vol.98(5), pp.703) 

 

 

 

 

 

 

- Limo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- limo 

 

 

 

Alle extra auteurs die vermeld stonden in de bronnenlijst heb ik opgezocht. Over heel wat 

auteurs kon ik niets vinden. Enkel over Smulders en Stockmann heb ik deze 3 artikles 

gevonden. Dit is alles wat ik over hun kon vinden.  
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3.3 Het colofon als snelle info. 

Op de voorkant zie ik een foto van een buitenlands gezin. Ook tref ik 

de tittel en de naam van de hoofdauteur aan op de voorflap. Aan de 

achterkant zie ik een korte samenvatting van het boek.  

Vaktermen:   

- Migrant  

- Migratie  

- Vluchteling  

3.4 Verder zoeken buiten de basistekst. 

 Zoekterm  Resultaten  

A Boeken  

 

Emigratie  

 

 

481 resultaten via limo  
77600 resultaten via google  

44300 resultaten via bing 

 

Bronnen 3 uitgekozen zoekresultaten:  

 

- Morelli, A. Alexiou, A. Attar, R. Bayar, A. (1993). 

Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in 

België, van de prehistorie tot nu. Leuven: Kritak. 

 

gezocht via limo  

 

- Kila, B. Van Dorp, E.J. (2013). Emigreren naar Zweden. 

Leersum: Van Dorp Educatief.  

 

gezocht via google  

 

- Gillissen, P.L. Het emigratie handboek. (2013). Guide 

Lines  

 

gezocht via bing 

 

 

 

 

b Artikels uit 

vaktijdschriften  

 

Verhuizing/ 

migratie  

 

32 resultaten via limo  

155000 resultaten via google   

4030 resultaten via bing 

 

Bronnen 3 uitgekozen zoekresultaten:  

 

- Wets, J.(2010). Migratie morgen. De gids op 

maatschappelijk gebied: blad met mening (m/v). 101, 

28-34.  

 

gezocht via limo  

 

- Mulder, C.H. (1994). Cohortenbenaderingen van 

migratie: wanneer zinol? Bevolking en gezin: 1, 26-51 
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gezocht via limo  

 

- Knipscheer, J.W; Kleber, R.J. (2005). Migranten in de ggz: 

empirische bevindingen rond gezondheid, 

hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. 

Tijdschrift voor psychiatrie: 47, 753-759.  

 

  

gezocht via google  

 

 

 

c Eindwerken  

 

Verplaatsing/ 

Migratie  

324 resultaten via limo  

15900 resultaten via goolge 

35 resultaten via DoKS 

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

- Peeters, T. (2015). Alles is anders: onderzoek naar 

noden en behoeften van Syrische en Iraakse asielzoekers 

omtrent hun toekomst. (eindwerk). Campus sociale 

school Heverlee: UC Leuven-Limburg. 

 

Gezocht via limo  

 

- Fleurbaey, P.(2012). Leven als asielzoeker en dakloze in 

Parijs: Hulpverleningsmethodieken die aansluiten bij de 

noden van asielzoekers. (eindwerk). Heverlee: Katholieke 

Hogeschool Leuven.   

 

Gezocht via limo  

 

 

- Kelchtemans, K. (2016). De creatieve kit in het 

wereldklasje: een kit met creatief materiaal de sociaal-

emotionele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen in het 

onderwijs te bevorderen. (eindwerk). Campus sociale 

school Heverlee: UC Leuven- Limburg.  

 

Gezocht via DoKS 

 

d Onderzoeks-  

Literatuur  

 

Permutatie/ 

Migratie  

 

 

 

 

3 resultaten via limo  

480 resultaten via google  

550 resultaten via lirias 

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

- Meireman, K. Meuleman, B. Billiet, J. (2005). Immigratie 

en asiel: opvattingen en houdingen van Belgen, Duitsers, 

Nederlanders en Britten in het Europees Sociaal Survey. 

KU Leuven, centrum voor Sociologisch onderzoek 

(CeSO)/Hiva (Leuven).   
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 Gezocht via lirias 

 

- Touquet, H. Wets, J. (2013). Context, drijfveren en 

opportuniteiten van Midden- en Oost-Europese 

immigratie. Een exploratief onderzoek met focus op 

Roma. Leuven: HIVA 

 

Gezocht via lirias 

 

 

- Jacobs, D. Adam, I. Florence, E. Van der Straeten, T. 

(2004). Het Belgische wetenschappelijke onderzoek naar 

het onderzoeksdomein van de immigratie en integratie: 

een algemeen overzicht: 1949-2002. Gent: Academia 

Press 

 

Gezocht via lirias 

 

e Anderstalige 

bronnen  

 

 

Emigration 

 

 

1 560 000 resultaten via google  

66351 resultaten via limo  

33 700 000 resultaten via Yahoo  

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

- Minjie, L. Takeshi, H. Yuan Pik, C. (2017). International 

migration and social pain responses. Personality and 

individual differences: 109, 137-141.  

 

Gezocht via limo  

 

 

- Docquier,F.Lodigiani, E. Rapoport, H. Schiff, M. (2016). 

Emigration and democracy. Journal of development 

economics. 120, 209-22 

 

Gezocht via science direct.   

 

 

 

- William, A. (1986). Human migration. Beverly Hills 

(Calif.) by Sage.  

 

Gezocht via web of science.  
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f E-artikels uit 

kranten- week- 

of 

maandbladen, 

magazines 

 

Migratie  

 

 

 

40 640 resultaten via gopressacademic 

1 680 000 resultaten via google  

26 300 000 resultaten via bing 

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

- Vos, C. (30, sept, 2017). Legalemigratie. De volkskrant, 

57  

 

Gezocht via gopressacademic 

 

- Bossema, W. (28, sept, 2017). 50 duizend 

vreemdelingen legaat toelaten is suikerspin. De 

volkskrant, 8  

 

Gezocht via gopressacademic 

 

 

- Peeperkorn, M. (27, sept, 2017). Eu wil 50.000 

vluchtelingen opnemen. De Morgen, 1 

 

Gezocht via gopressacademic 

 

 

g Internet 

algemeen  

 

 

Migratie/ Maria 

exterkate 

 

 

 

61 500 resultaten via google books 

759 resultaten sinds 2017 via google scholar 

 

Ik heb geen extra werken van Maria Exterkate.  

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

- Ypenburg, I. (2009). De multiculturele persoonlijkheid als 

gevolg van adoptie en migratie. Uitgeverij Van Gorcum. 

 

Volledige tekst  

 

Gezocht via google books 

 

- Yerden, I. (2000). Zorgen over zorg: traditie, 

wetenschapsrelatie, migratie en verzorging van Turkse 

ouderen in Nederland. Het spinhuis.  

 

Volledige tekst  

 

Gezocht via google books 

 

- Lucassen, J.M.W.G. (2012). Winnaars en verliezers. Een 

nuchtere balans van 500 jaar migratie. Bert bakker.  

 

Volledige tekst  

 

- Gezocht via google scholar 
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h Beeldmateriaal 

 

Migratie  

 

 

 

 

 

 

57 resultaten via limo  

27 resultaten via schooltv beeldbank  

10 700 resultaten via youtube 

 

Bronnen 3 uitgekozen resultaten  

 

 

- Phlypo, H.(Prod). &Vuylsteke, C. (Reg). (2013). The art 

of becoming [film].Brussel: Clind’oil films.  

 

Gezocht via limo  

 

- Dehandschutter, S. (Prod). &Khalifeh, M. (Prod). (2014). 

Reis naar Marokko. [documentaire]. Brussel: VRT. 

Canvas  

 

Gezocht via limo   

 

- Tania, N. (Prod). &Schneider, M. (Prod). & Schmidt, M. 

(Reg). Arbeidsmigratie: probleem of oplossing. 

[documentaire]. Nederland: VRPO 

 

Gezocht via schooltvbeeldbankt verdere link.  
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4 Contextualiseren  

 

4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening). 

http://www.vluchtelingendienst.be/home/ 

De organisatie die ik heb gevonden vangt migranten op die nood hebben aan informatie, 

psychische hulp of die willen doorgestuurd worden naar andere organisaties waar ze 

terecht kunnen met hun problemen aan vragen. Ik vind de inhoud van deze site erg 

toepasselijk bij het thema migratie. De layout is zeer mooi, en je vind door enkele 

klikken de zaken die je wil te weten komen over de vluchtelingendienst. Het is geen 

drukke site dus het is erg aangenaam om naar te kijken. Door de mooie layout was ik 

meteen geprikkeld om meer over de organisatie te weten te komen. Ik vind dat er 

genoeg informatie te vinden is om genoeg te weten te komen over hoe de organisatie in 

elkaar zit en waar ze voor bekend staan. De tekst vind ik eerder zakelijk. Er staan heel 

wat moeilijke woorden in waardoor het voor sommigen wat lastig kan worden om het te 

lezen. De organisatie is gericht naar asielzoekers, erkende vluchtelingen, subsidiair 

beschermde vluchtelingen, geregulariseerden, uitgeprocedeerden, clandestiene 

migranten en voor mensen die met deze doelgroep in contact wil komen of vragen heeft 

over asiel en migratie. Er zijn heel wat identiteitsgegevens te vinden zoals, het adres van 

de organisatie, telefoonnummer, e-mailadres. Er zijn dus genoeg manieren om de 

organisatie te bereiken. Ook kom ik terecht op de agenda van de vluchtelingendienst. 

Daar kan je alle activiteiten zien die gepland staan.  Er is geen auteur te vinden in de 

tekst, wel staan er enkele namen van medewerkers van de vluchtelingendienst te 

Mechelen vermeld. Er staan enkele links vermeld in de tekst. Zo word ik doorverwezen 

naar de facebookpagina, een link naar een beeldfragment, een link naar de website van 

de warmste week waar de vluchtelingendienst van Mechelen aan mee werkt. Ik denk dat 

de site betrouwbaar genoeg is aangezien er zo veel informatie te vinden is over de 

organisatie. Aangezien ze er e-mailadressen en telefoonnummers opzetten lijkt het 

volgens mij redelijk betrouwbaar. Na verder op gezocht te hebben op het web ik ook 

gezien dat de organisatie samenwerkt met de stad Mechelen. Dit is voor mij nog een 

reden van betrouwbaarheid.1 

 

Op de website staat geen document van de organisatie zelf. Wel ben ik via de site terecht 

gekomen op een recensie van een film. Daar zal ik de bronvermelding over maken. 

Bronvermelding:  

Ceulemans, E. (26 september 2017). Bekijk hier exclusief de trailer van ‘Zagros’. Eerste 

langspeelfilm van ‘BaghdadMesi’- regisseur gaat in première op film fest Gent. De 

Morgen. 

 

 

                                                           
1Aantal woorden 4.1: 351 

http://www.vluchtelingendienst.be/home/
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4.2 Juridische documenten. 

- 4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en <migratie> en tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 

de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Belgisch staatsblad. 

 

- 23 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake <migratie> en 

asiel. Belgisch staatsblad. 

 

- 7 JUNI 2007. - Wet houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door 

de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot 

wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie 

voor <Migratie> (IOM). Belgisch staatsblad. 

 

- 28 DECEMBER 2006. - Wet houdende instemming met het verdrag tussen het 

Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de 

Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 

Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het 

terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale <migratie>, en 

met de bijlagen, gedaan te Prüm op 27 mei 2005. Belgisch staatsblad. 

 

- 5 SEPTEMBER 2001. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het 

Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor <Migratie> betreffende de 

voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België, ondertekend te 

Londen op 4 december 1996 tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk 

België en het Intergouvernementeel Comité voor Europese <Migratie>, 

ondertekend te Genève op 2 juli 1973.Belgisch staatsblad. 
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4.3 De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld 

groeperingen. 

Ja, er is een migratiebeleid in België. 

Theo Francken is de staatssecretaris voor asiel en migratie. Hij behoort tot de N-VA.  

Na wat gezocht te hebben op het web, heb ik gemerkt dat iedere partij een visie heeft 

over migratie (CD&V, open VLD, Vlaams Belang, S.PA, NVA, Groen, LDD, PVDA,…). De 

een reageert al wat positiever dan de ander.  

 

Standpunt CD&V:  

CD&V vindt dat er meer centra moet komen om asielzoekers op te vangen. Ook 

vindt het dat asielzoekers geen financiële steun mogen krijgen, maar enkel 

materiële steun. De politieke partij vindt ook dat afgewezen en uitgeprocedeerde 

asielzoekers daadwerkelijk naar hun land van oorsprong moeten gerepatrieerd 

worden.  

 

4.4 Statistieken. 

Ik ben de statistieken bekomen door te zoeken op www.statbel.fgov.be. Door migratie in 

te tikken in de zoekbalk ben ik heel wat statistieken tegen gekomen. Ook heb ik op 

andere sites gezocht zoals www.europa.eu, www.vlaanderen.be, www.vmc.be en nog 

veel meer. De interessantste vond ik op www.statbel.fgov.be.   

 

Statistiek 1:  

- Het gaat hier om een statistiek die de evolutie van de emigraties en immigraties 

in België aantoont. Het onderzoek loop van 1948 tot 2003. De statistieken zijn te 

vinden in een tekst gemaakt door: T. Eggerickx, M. Poulain en C. Kesteloot met 

de medewerking van L. Dal, M. Debuisson, M. Foulon en G. Juchtmans.  

 

- Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18.  

http://www.statbel.fgov.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vmc.be/
http://www.statbel.fgov.be/
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Statistiek 2:  

- Ook in mijn gezochte basistekst staan er heel wat artikels. Het leek me ook 

handig om bij een van deze wat langer stil te staan. De statistiek die ik er heb 

uitgekozen gaat over de aantal westerse allochtonen in vergelijking met de aantal 

niet-westerse allochtonen. De tijdspanne loopt van 1972 tot 2050. Deze statistiek 

is gemaakt door Maria Exterkate.  

- www.statbel.fgov.be 

(Aangezien er geen auteur, datum… werd vermeld heb ik de website genomen als 

bron)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.statbel.fgov.be/
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5 Afwerking individuele werkdocumenten 

 

5.1 Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht. 

5.2 Gevonden info/ zoekresultaten. 

Bij de meeste opdrachten vond ik voldoende informatie, en moest ik vaak nog kiezen met 

welke info ik zou gaan werken. Bij andere oefeningen (2.7.2 en 3.3) vond ik minder 

makkelijk geschikte informatie en moest ik zoeken naar oplossingen. Alle zoekmachines 

die in de opdracht en in het vademecum vermeld stonden heb ik minstens 1 keer 

gebruikt. Sommigen vond ik wat beter en leuker om mee te werken dan de ander. Zo 

heb ik limo leren kennen waar ik doorheen de opdracht veel informatie heb uitgehaald. 

Volgens mij gebruikt ik wat te weinig Yahoo en bing. Dit komt waarschijnlijk omdat dit 

niet vertrouwd voelt en google een makkelijker alternatief is. De zoekstrategie die ik 

zeker zal meenemen naar later toe is het analyseren van de bronvermeldingen onderaan 

de tekst. Vroeg liet ik die gewoon links liggen maar nu ben ik specifiek gaan kijken wat 

de bronnen inhouden, waar ze te vinden zijn, en of de informatie relevant is. De 

vaardigheid die ik nog wat meer moet onder de knie krijgen is het zoeken naar juridische 

bronnen, dit vond ik dan ook de moeilijkste opdracht. De informatie die ik heb bekomen 

door de sadan- opdracht te maken lijkt me erg relevant en betrouwbaar. Door het 

specifiek zoeken naar goede sites, Boeken 

5.3 Verloop opdracht/ vaardigheden. 

Voor mij liep de sadan-opdracht redelijk vlot. Hier en daar had ik wat moeite met het 

zoeken van informatie waardoor het wat minder vlot verliep en ik heel wat tijd stak in 

deze opdracht. Ik vind van mezelf dat ik nu gerichter kan zoeken naar informatie. Ik heb 

heel wat nieuwe zoekmachines leren kennen die heel wat informatie bieden. Wat ik zeker 

nog moet trainen is het zoeken naar juridische bronnen. Waar ik behoorlijk goed in ben is 

volgens mij snel inzicht krijgen in een tekst en die dan ook goed kunnen samenvatten in 

mijn hoofd waardoor ik gerichter kan zoeken naar verdere informatie. Wat ik heb geleerd 

is dat er heel wat manieren bestaan om informatie te kunnen bekomen. Vroeger 

gebruikte ik steeds google. Nu heb ik geleerd dat er veel meer is dan dat en dat google 

niet altijd de beste zoekmachine is. Ook heb ik verschillende bronvermeldingen leren 

maken die ik in het verleden nog niet kon.  

 


