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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 

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

zoektermen 
❖ Personen met een handicap 

o Zoekopdracht op google.com was:  

➢ Ander woord voor mensen met een beperking 

o In de zoeklijst op Google.com zag ik de volgende titel staan: 

➢ Synoniem van handicap; ander woord voor handicap - synoniemen 

❖ Personen met een functiebeperking 

o Mijn zoekopdracht op google.com was:  

➢ Wikipedia handicap 

o Ik klikte op volgende link en daar stond het gevonden woord:  

➢ https://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap 

❖ Auditieve beperking 

o Mijn zoekopdracht op Google.com was: 

➢ Verschillende beperkingen 

o In de zoeklijst van Google.com zag ik de volgende titel staan:  

➢ Verschillende handicaps – Stichting Accessibility 

o Ik klikte op volgende site en daar zag ik het woord staan: 

➢ https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps 

❖ Personen met een mentale beperking 

o Eigen kennis 

❖ Visuele beperking 

o Mijn zoekopdracht op Google.com was: 

➢ Verschillende beperkingen 

o In de zoeklijst van Google.com zag ik de volgende titel staan:  

➢ Verschillende handicaps – Stichting Accessibility 

o Ik klikte op volgende site en daar zag ik het woord staan: 

➢ https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps 

❖ Cognitieve of neurologische beperking 

o Mijn zoekopdracht op Google.com was: 

➢ Verschillende beperkingen 

o In de zoeklijst van Google.com zag ik de volgende titel staan:  

➢ Verschillende handicaps – Stichting Accessibility 

o Ik klikte op volgende site en daar zag ik het woord staan: 

➢ https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps 

 

 

https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps
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2. Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of 

combinaties ervan…) voor een verkennende, vergelijkende 

zoekopdracht 

 Zoekterm 

 Visuele beperking Auditieve beperking Neurologische beperking 

Aantal 

zoekresultaten  

642 000 resultaten 

(Yahoo.com) 

1. Ik typte de zoekterm 

in op Yahoo.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onderaan de 

pagina 

1 270 000 resultaten 

(Bing.com) 

1. Ik typte de zoekterm 

in op Bing.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onder de 

zoekbalk 

284 000 resultaten 

(Yahoo.com) 

1. Ik typte de zoekterm in 

op Yahoo.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onderaan de 

pagina 

344 000 resultaten (Bing.com) 

1. Ik typte de zoekterm in 

op Bing.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onder de 

zoekbalk 

178 000 resultaten 

(Yahoo.com) 

1. Ik typte de zoekterm in 

op Yahoo.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onderaan de 

pagina 

501 000 resultaten 

(Bing.com) 

1. Ik typte de zoekterm 

in op Bing.com 

2. Daarna zocht ik naar 

het aantal 

zoekresultaten 

3. Ik vond het aantal 

terug onder de 

zoekbalk 

 

 Zoekterm 

Bronnen Visuele beperking Auditieve beperking Neurologische beperking 

Boeken 

2570 resultaten (Google.com) 

1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 

2. Ik klikte op ‘meer’ onder de 

zoekbalk 

3. Daarna klikte ik op 

‘boeken’ 

4. Ik zocht de resultaten 

5. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

1710 resultaten (Google.com) 

1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 

2. Ik klikte op ‘meer’ onder 

de zoekbalk 

3. Daarna klikte ik op 

‘boeken’ 

4. Ik zocht de resultaten 

5. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

2930 resultaten (Google.com) 

1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 

2. Ik klikte op ‘meer’ onder 

de zoekbalk 

3. Daarna klikte ik op 

‘boeken’ 

4. Ik zocht de resultaten 

5. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 
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Video 

7270 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op ‘video’s’, 

onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

1360 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op ‘video’s’, 

onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

2520 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op 

‘video’s’, onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

Nieuws 

142 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op ‘nieuws’, 

onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

247 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op ‘nieuws’, 

onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

797 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm in op 

Google.com 
2. Daarna klikte ik op 

‘nieuws’, onder de zoekbalk 
3. Ik zocht de resultaten 
4. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

Tijdschriften 

66 400 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm ‘visuele 

beperking tijdschriften’ in op 
Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

19 000 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘auditieve beperking 
tijdschriften’ in op 
Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

88 300 resultaten 
(Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘neurologische beperking 
tijdschriften’ in op 
Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

Sport 

142 000 resultaten 
(Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm ‘visuele 

beperking sport’ in op 
Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

77 500 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘auditieve beperking sport’ 
in op Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

95 900 resultaten 
(Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘neurologische beperking 
sport’ in op Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

Documenten 

80 700 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm ‘visuele 

beperking documenten’ in 
op Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

32 800 resultaten (Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘auditieve beperking 
documenten’ in op 
Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 
3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 

50 100 resultaten 
(Google.com) 
1. Ik typte de zoekterm 

‘neurologische beperking 

documenten’ in op 

Google.com 

2. Ik zocht de resultaten 

3. Deze vond ik onder de 

zoekbalk terug 
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4. Gebruik dezelfde zoektermen voor een gelijkaardige verkennende 

zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook diverse soorten bronnen 

te vinden. 
 Zoekterm  

Bronnen 
Visuele 

beperking 
Auditieve 
beperking 

Neurologische 
beperking 

Hoe vond ik de resultaten? 

Aantal 
zoekresultaten 

algemeen 
169 resultaten 50 resultaten 59 resultaten 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. Ik vond de resultaten onder 

de zoekbalk. 

Boeken 
112 resultaten 

 
38 resultaten 50 resultaten 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘boeken’ staan. 

3. Naast het woord ‘boeken’ 
stond het gevonden aantal 

tussen haakjes. 

Eindwerken 43 resultaten 17 resultaten 2 resultaten 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘eindwerken’ 

staan. 
3. Naast het woord 
‘eindwerken’ stond het 
gevonden aantal tussen 

haakjes. 

Artikels 37 resultaten 10 resultaten 9 resultaten 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘artikels’ staan. 

3. Naast het woord ‘artikels’ 
stond het gevonden aantal 

tussen haakjes. 

Diverse 
teksten 

25 resultaten 
 

12 resultaten 
 

1 resultaat 
 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘diverse teksten’ 

staan. 
3. Naast het woord ‘diverse 

teksten’ stond het gevonden 
aantal tussen haakjes. 

Audiovisueel 
beeldmateriaal 

15 resultaten 1 resultaat 
 geen 

resultaten 
gevonden 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘audiovisueel 
beeldmateriaal’ staan. 

3. Naast het woord 
‘audiovisueel beeldmateriaal’ 

stond het gevonden aantal 
tussen haakjes. 
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Andere 2 resultaten 
 geen resultaten 

gevonden 

 geen 

resultaten 

gevonden 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘andere’ staan. 

3. Naast het woord ‘andere’ 
stond het gevonden aantal 

tussen haakjes. 

Reviews 
1 resultaat 

 
 geen resultaten 

gevonden 

 geen 
resultaten 
gevonden 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘reviews’ staan. 

3. Naast het woord ‘reviews’ 
stond het gevonden aantal 

tussen haakjes. 

Games 1 resultaat 
 geen resultaten 

gevonden 

 geen 
resultaten 
gevonden 

1. Ik typte de zoekterm in. 
2. In de linkerkolom onder de 

rubriek ‘type bronnen’ zag ik 
het woord ‘games’ staan. 

3. Naast het woord ‘games’ 
stond het gevonden aantal 

tussen haakjes. 

4. Kwaliteit van je zoekresultaten 

Currency = actualiteit 

Wanneer werd de bron gemaakt? Wordt er een datum vermeld? 

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te 

klikken. 

Er staat niet wanneer de bron gemaakt is, maar wel 

wanneer deze laatst is bijgewerkt. De bron is laatst 

bijgewerkt op 26 mei 2014 om 22:50. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en 

daarna op de eerst link met als titel ‘Wat is een 

neurologische beperking – Startpagina 

GoedeVraag’. 

2 jaar geleden. Dit vond ik terug onder de gestelde 

vraag op de pagina. 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-

beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘auditieve beperking’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Auditieve beperking – Accessibility’ te 

klikken. 

Sinds 2017, dit vond ik onderaan de pagina. 

 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
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Reliability = betrouwbaarheid 

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

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te 

klikken. 

Er is geen literatuurlijst, maar er wordt wel 

verwezen naar bronnen van informatie. Onder 

andere naar kenmerken van een visuele beperking, 

gerelateerde woorden,… 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en 

daarna op de eerst link met als titel ‘Wat is een 

neurologische beperking – Startpagina 

GoedeVraag’. 

Er is geen literatuurlijst, maar er wordt wel 

verwezen naar bronnen van informatie. Onder 

andere naar andere sites waar meer uitleg wordt 

gegeven. 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-

beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘auditieve beperking’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Auditieve beperking – Accessibility’ te 

klikken. 

 

Er is geen literatuurlijst, maar er wordt wel 

verwezen naar bronnen van informatie. Er wordt 

verwezen naar gerelateerde woorden. 

Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te 

klikken. 

De bron is niet partijdig. Het gaat hier niet om 

iemands mening, maar om feiten. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en 

daarna op de eerst link met als titel ‘Wat is een 

neurologische beperking – Startpagina 

GoedeVraag’. 

De bron is niet partijdig. Bij deze bron kan iemand 

wel zijn eigen mening geven maar dit deden ze niet. 

Ze gebruikten andere bronnen zoals bijvoorbeeld 

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Categorie:Neurologi

sche_aandoening. 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-

beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘auditieve beperking’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Auditieve beperking – Accessibility’ te 

klikken. 

De bron is niet partijdig. Het gaat hier niet om 

iemands mening, maar om feiten. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
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Point of view = objectiviteit 

Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt? (Om mensen te overtuigen, om te 

verkopen, om te informeren) 

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap Ik 

kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op de 

titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te klikken. 

Het materiaal is geschreven om mensen te 

informeren. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en daarna op 

de eerst link met als titel ‘Wat is een neurologische 

beperking – Startpagina GoedeVraag’. 

Het materiaal is geschreven om mensen te 

informeren. 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘auditieve 

beperking’ in te tikken en daarna op de titel 

‘Auditieve beperking – Accessibility’ te klikken. 

Het materiaal is geschreven om mensen te 

informeren. 

 

 

Authority = autoriteit 

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

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te 

klikken. 

Er zijn diverse auteurs want iedereen kan de pagina 

objectief aanvullen met info. Ik vond een lijst met 

namen van personen die er aan meewerkten toen ik 

bovenaan op de startpagina op het woord 

‘geschiedenis’ klikte. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en 

daarna op de eerst link met als titel ‘Wat is een 

neurologische beperking – Startpagina 

GoedeVraag’. 

Er zijn op deze pagina 3 auteurs. De persoon die een 

vraag stelde en 2 personen die een antwoord gaven. 

Hun gebruikersnamen zijn: Sandra Olthuis, Erna55 en 

Joan D’arc.  

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-

beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘auditieve beperking’ in te tikken en daarna op 

de titel ‘Auditieve beperking – Accessibility’ te 

klikken. 

Er is een organisatie verantwoordelijk, namelijk 

Stichting Accessibility. Dit vond ik onderaan de 

startpagina. 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
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Wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen) 

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap Ik 

kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op de 

titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te klikken. 

Iedereen 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en daarna op 

de eerst link met als titel ‘Wat is een neurologische 

beperking – Startpagina GoedeVraag’. 

Iedereen 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘auditieve 

beperking’ in te tikken en daarna op de titel 

‘Auditieve beperking – Accessibility’ te klikken. 

Iedereen, maar vooral professionals en de site is 

wat moeilijk voor kinderen. 

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst? 

Bron: Antwoord: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_handicap Ik 

kwam aan deze bron door in google ‘visuele 

beperking Wikipedia’ in te tikken en daarna op de 

titel ‘Visuele handicap – Wikipedia’ te klikken. 

 

Nee 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/ 

vraag/554016/neurologische-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google 

‘neurologische beperking’ in te tikken en daarna op 

de eerst link met als titel ‘Wat is een neurologische 

beperking – Startpagina GoedeVraag’. 

Nee 

https://www.accessibility.nl/over-

toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking 

Ik kwam aan deze bron door in google ‘auditieve 

beperking’ in te tikken en daarna op de titel 

‘Auditieve beperking – Accessibility’ te klikken. 

Nee 

 

5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht 

en vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet 

en LIMO 
a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 

❖ Het zoekproces verliep goed, het was af en toe wat zoeken bij de diverse 

zoekmachines omdat iedere zoekmachine de resultaten op een andere plaats 

plaatst. Ik heb zowel in Limo als op de verschillende zoekmachines op het 

internet de nodige info gevonden. 

 

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/handicaps/auditieve-beperking
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b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke? 

❖ Ja, bij sommige zoekmachines was het nodig om extra zoektermen in te 

voegen om iets concreet te vinden. Bij sommige zoekmachines had je weinig 

filters waardoor een langere zoekterm een beter resultaat levert. Een 

voorbeeld hiervan is: Visuele beperking boeken intikken als je wilt weten 

hoeveel resultaten er zijn bij de bron boeken en er geen filter is op een 

bepaalde zoekmachine. 

c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit? 

❖ De bronnen audiovisueel beeldmateriaal, reviews en games vond ik bij weinig 

zoektermen. Vooral bij de term neurologische beperking waren er vaak geen 

tot weinig resultaten. De bronnen vond ik amper omdat dit ook niet helemaal 

aanleunt bij de beperking. Ik vond deze bronnen op limo, maar ik zie niet echt 

een link met bv. een visuele, auditieve of neurologische beperking. Het 

audiovisueel materiaal kwam nogal veel voor bij een visuele beperking omdat 

dit ook bij deze doelgroep aanleunt, maar bij auditieve en neurologische 

beperking waren er veel minder tot geen resultaten want dit is niet echt op 

hen gericht. 

d. Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens? 

❖ Ik merkte dat de ene zoekmachine veel beperkter is dan de andere. Door deze zoekopdracht 

uit te voeren zag je goed de verschillen tussen de zoekmachines zoals bv. minder filters, 

minder specifieke resultaten,… 

6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
❖ Welke verschillende beperkingen zijn er? 

❖ Wat houden de verschillende beperkingen in? 

❖ Welke rechten hebben mensen met een beperking? 

❖ Welke bronnen leunen goed aan bij een zoekterm? (Bv. bij zoekterm ‘visuele beperking) 

❖ … 
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Stap 2: De basistekst 

1. Bronvermelding 
Maaskant M. & Schuurman M. (2015). Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap: 

brochure voor verwanten en professionele ondersteuners. Utrecht: Kennisplein 

gehandicaptensector. 

2. Bronvermelding bis:  
❖ “Het boek ‘De wondere wereld van dementie’ is een aanrader voor nadere informatie over 

omgevingszorg en omgaan met dementerenden.” (Verbraeck & Van der Plaats, 2008, p. 25). 

❖ “Validation is een methodiek om te communiceren met gedesoriënteerde ouderen en hen te 

ondersteunen om hun eigenwaarde, identiteit en zelfrespect te herstellen.” (Feil, 2004, p. 24) 

❖ “In de publicatie ‘Beknopt overzicht dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’ van 

Rianne Meeusen worden onder andere per stadium van dementie gedragskenmerken 

weergegeven.” (Meeusen, 2010, p. 28) 

3. Context 
❖ Uit welk vaktijdschrift/boek/verzamelwerk komt het? 

• Het komt uit de brochure “Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap”. 

❖ Welke organisatie is verantwoordelijk voor dat tijdschrift/boek,…Voor de tekst. 

• De brochure is een onderdeel van de organisatie ‘Kennisplein gehandicaptenzorg’. Je 

vind de brochure op de site door: 

1. Naar deze link te gaan: 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg 

2. Bovenaan de pagina op de filter ‘cliëntgroepen’ te klikken. 

3. Daarna klik je op ‘ouder wordende cliënten’. 

4. Als laatste zie je onderaan de pagina een lijst, namelijk ‘direct aan de slag’. In deze 

lijst klik je op ‘Brochure: Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’. 

❖ Is er naast de auteur ook een redactieploeg of werkte hij voor alles alleen? Voor welke 

doelgroep/professionelen is het geschreven?  

• De 2 auteurs werkten voor alles alleen. De tekst is geschreven voor verwanten en 

professionele ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking. Ze willen de 

lezers vooral informeren. 

• De tekst geeft inzicht in dementie in het algemeen en specifiek bij mensen met een 

verstandelijke handicap 

• De informatie is bedoeld als eerste kennismaking met het onderwerp. Voor lezers die al 

meer weten over dementie, kan de informatie dienen als geheugensteun of naslagwerk. 

4. Verneem meer over de auteur 
De info die ik in de brochure vond:  

❖ Marian Maaskant is als onderzoekscoördinator verbonden aan Stichting Pergamijn (Echt) en 

is senior onderzoeker bij Maastricht University-Department of Health Services Research ten 

behoeve van het Gouverneur Kremers Centrum.  

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg
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❖ Martin Schuurman is zelfstandig onderzoeker in de zorg aan mensen met beperkingen. Hij 

voert zijn werkzaamheden uit vanuit zijn bureau Kalliope Consult. 

De info die ik via Google.com vond over Marian Maaskant: 

 Ik typte in de zoekbalk van Google.com ‘Marian Maaskant’ en klikte daarna op de titel 

‘Marian Maaskant – professioneel profiel – LinkedIn. Daar vond ik de info. 

 

❖ Beleidsadviseur bij De La Salle, specialistisch orthopedagogisch behandelcentrum 

❖ Boxtel, Noord-Brabant in Nederland 

❖ Huidig:  

• Maastricht University, De La Sale – Koraalgroep 

❖ Opleiding:  

• Gezondheidswetenschappen bij Maastricht University 

❖ Ervaring als:  

• Senior onderzoeker (17 jaar) 

• Beleidsadviseur (2,5 jaar) 

• Projectmedewerker ‘Ouderen in het vizier’ (7 maanden) 

• projectmedewerker Blauwe GGZ (8 maanden) 

• Onderzoekscoördinator (20 jaar en 4 maanden) 

• Onderzoeker (10 jaar). 

❖ Onderscheidingen en prijzen:  

• Toekenning IASSID-Stevens-Shapiro Fellowship Award (1992) 

❖ Organisaties:  

• IASSID organisator 2de Europese congres (2005-2006) 

• IASSID organisator ronde-tafel conferenties voor veroudering (1991) 

• Bestuurslid SOCAS (2003-2014) 

• Erkenningscommissie voor interventies in de langdurende zorg 

• Deelcommissie gehandicaptenzorg (2014). 

❖ Publicaties:  

• 4 publicaties in 2016 bv. Over leven en dood - tijdschrift voor verpleegkundigen. 

• 2 publicaties in 2015 bv. Mortaliteit bij mensen met verstandelijke beperkingen 

vergeleken met de algemene bevolking – tijdschrift voor zorg aan mensen met 

verstandelijke beperkingen. 

• 6 publicaties in 2014 bv. Stimuleren van bewegen bij mensen met verstandelijke 

beperkingen – een voorstudie naar de mogelijkheden van technologieën. 

• 18 publicaties in 2012-2013 bv. Studiegenoten met een verstandelijke handicap – 

tijdschrift voor verpleegkundigen. 

❖ Ervaring als vrijwilliger en goede doelen:  

• Contactpersoon individuele cliënten (1990) 

❖ Vaardigheden:  

• Examinator Maastricht University 

❖ Talen:  

• Nederlands (moedertaal) 

• Engels (professionele werkvaardigheid) 
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• Duits (basis) 

❖ Opleidingen:  

• Gezondheidswetenschappen in Maastricht University (1980-1984) 

• Onderzoeksopleiding in Maastricht University (1984-1985) 

• Promotie in Maastricht University en epidemioloog. 

De info die ik via Google.com vond over Martin schuurman: 

 Ik typte in de zoekbalk van Google.com ‘Martin Schuurman’ en klikte daarna op de titel 

‘Martin Schuurman – professioneel profiel – LinkedIn’. Daar vond ik de info. 

 

❖ Ervaring: 

• Publicist LaatBloeien (4 jaar) 

• Producent groeifactor (1 jaar, 5 maanden) 

• Ondernemen MKB brandstof (13 jaar) 

• Bestuursvoorzitter Change Club (3 jaar, 2 maanden) 

• Initiator klimaatmuziek (10 maanden) 

• Aanjager Delft Hyperloop (1 jaar, 3 maanden) 

• Bestuurslid Entrepreneus’ organization (1 jaar, 1 maand) 

• Voorzitter EO Accelerator Nederland 

• Ondernemer Jip (3 jaar, 3 maanden) 

• Oprichter/eigenaar inkoopcollectief Yiggers (14 jaar, 3 maanden) 

• Managing partner Wittgenstein New Business Associates (1 jaar) 

• Interim manager Flippo-relaunch (1 jaar) 

• Interim manager restructuring (1 jaar) 

• Marketing manager Verkade Chocolade (1 jaar) 

• Marketing & sales Unilever (5 jaar) 

• Afstudeerder GeoDelta (1 jaar) 

• Stagiair Philips Medical Systems (< 1 jaar). 

❖ Opleidingen:  

• EO/MIT Entrepreneurial Masters Program (2009-2011) 

• Open onderhandelen Frits Philips (1998) 

• Unilever advertising seminar (1997) 

• Unilever marketing & sales business programme (1994-1996) 

• NIMA-B (1994-1995) 

• Technische universiteit Delft – electrical engineering (1987-1994) 

• Student business courses (1992-1993)  

• Gereformeerde scholengemeenschap Amersfoort 

❖ Talen:  

• Engels 

• Nederlands 

 

❖ Publicaties:  

• We moeten onze samenleving nu weer ontknopen (22 maart 2017) 

• De val van Leham brothers heeft mij veranderd (10 juli 2016) 
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❖ Bronnen foto’s:  

• https://www.linkedin.com/in/marianmaaskant/detail/photo/  

• https://www.linkedin.com/in/ditismartinschuurman/detail/photo/  

 Ik vond hun foto op hun profiel. 

5. Structuur 
a. Kent het een duidelijke structuur? Is die logisch of is het één lange doorlopende tekst? 

• De tekst heeft een duidelijke structuur, het is een overzichtelijke tekst waar je 

makkelijk vind wat je zoekt. 

b. Zijn er tussentitels? 

Ja, er zijn 36 tussentitels die de tekst een duidelijke vorm geven. Enkele van deze tussentitels 

zijn o.a. omgevingsvorm, muziektherapie, validation,… 

c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug?  

• Er zijn ook afbeeldingen van o.a. organisaties, pictogrammen,… en er zijn ook 

tekstballonnen aanwezig. 

d. Hoe worden de referenties/bronvermeldingen opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de 

bronnenlijst? Welke wordt gebruikt? Omschrijf kort hoe en waar bronvermeldingen 

gebeuren en/of vergelijk met APA 

• De bronvermelding gebeurd met verwijzende cijfers in de tekst (eindnoten). Er wordt 

een cijfers geplaatst na de zin waar een verwijzing naar een bron moet plaatsvinden. 

Achteraan in de brochure vind je een bronnenlijst waar je al deze genummerde 

bronnen terug kan vinden. Bij APA (korte verwijzingen in de tekst) staat de bron 

letterlijk in de tekst waardoor je tijdens het lezen onmiddellijk weet van welk jaartal 

het is en/of van welke auteur deze bron is. Bij de bronvermelding uit de brochure 

moet je eerst nog bladeren naar de laatste pagina’s. Op deze laatste pagina’s gaat 

het wel om APA (verwijzingen in de bronnenlijst). Daar worden de bronnen en de 

voetnoten samen in een lijst gebracht tot een overzichtelijk geheel. Er waren veel 

bronnen aanwezig in deze tekst. 

e. Wordt er met voet- of eindnoten gewerkt? Zo ja, wat staat daar precies in? 

• Ja, er wordt met eindnoten gewerkt. Na de tekst waar een bronverwijzing plaats 

moet vinden wordt er een klein cijfertje geplaatst. Dit cijfertje vind je achteraan 

terug in de bronnenlijst waar je de bijpassende bron terugvindt.   

6. Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

• Paars = De bronnen 

• Blauw = Ziektes/aandoeningen 

• Groen = Begrippen, definities en moeilijke woorden 

• Oranje = Namen van instellingen of organisaties 

• Geel = Specialisten of belangrijke personen 

https://www.linkedin.com/in/marianmaaskant/detail/photo/
https://www.linkedin.com/in/ditismartinschuurman/detail/photo/
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7. Lijsten met die gelijksoortige info 

Organisaties/diensten/voorzieningen Contactgegevens 
Algemene 

werking/doelgroep 

Academie voor Haptonomie 

Adres: Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG 

Doorn 

Tel.: 0343 51 51 78 

Site: https://www.haptonomie.nl/ 

Mail: info@haptonomie.nl 

Ze bieden een aanbod van 

scholingen en opleidingen 

over Haptonomie. 

 

Alzheimer Nederland 

Adres: Stationsplein 121 bus 2077, 

3800 CB Amersfoort 

Tel.: (033) 303 25 02 

Mail: info@alzheimer-nederland.nl 

Site: https://www.alzheimer-

nederland.nl/contact 

Ze werken samen aan een 

toekomst zonder dementie 

en aan de kwaliteit van leven 

van de cliënten. Ze geven 

voorlichting over de ziekte 

van Alzheimer en andere 

vormen van dementie, 

bieden ondersteuning en 

komen op voor betere zorg 

voor mensen met dementie. 

 

Fonds Psychische Gezondheid 

Adres: Stationsplein 125, 3818 LE 

Amersfoort 

Tel.: 033 421 84 10 

Mail: 

info@fondspsychischegezondheid.nl 

Site: www.psychischegezondheid.nl 

Ze financieren het 

wetenschappelijk onderzoek 

en zorgprojecten. Hun doel is 

nieuwe en betere 

behandelmethoden mogelijk 

maken. Ze willen mensen 

met psychische problemen 

en hun naasten uitzicht 

bieden op een beter leven. 

 

Multiplus 

Adres: Leopold Vanderkelenstraat 32, 

3000 Leuven 

Tel.: +32 16 32 59 04 

Fax: +32 16 32 59 33 

Mail: info@multiplus.be 

Site : http://www.multiplus.be 

Multiplus is een 

expertisecentrum rond 

personen met ernstige 

meervoudige beperkingen. 

Ze richten zich tot iedereen 

die als hulpverlener, 

familielid of vrijwilliger 

betrokken is bij personen 

met ernstige meervoudige 

beperkingen.  

 

Vlaamse Alzheimer Liga 

Adres: Rubensstraat 104 bus 4, 2300 

Turnhout 

Tel.: 014 43 50 60 

Fax: 014 43 76 54 

Site: http://www.alzheimerliga.be 

Mail : secretariaat@alzheimerliga.be 

Patiënten- en 

vrijwilligersvereniging van, 

voor en door mantelzorgers 

en familieleden van personen 

met (jong)dementie. 

mailto:info@haptonomie.nl
mailto:info@fondspsychischegezondheid.nl
mailto:info@multiplus.be
http://www.alzheimerliga.be/


18 
 

Nederlandse vereniging voor muziektherapie 

Stichting Faroma 

Fonds NutsOhra 

Stichting pergamijn 

GKC 

Kallipe consult 

Kennisplein gehandicaptenzorg 

 

 

Korenhof Marcia 

 
Bron: Google.com met als zoekterm “Korenhof 

Marcia”. Daarna klikte ik op afbeeldingen en daar 

vond ik deze foto met als link: 

http://www.aromakids.nl/service/about/. 

Ze is gespecialiseerd in aromatherapie voor baby’s, 

kinderen en  zwangere vrouwen. Ze is ook docent 

kinderyoga en ze volgde veel cursussen rond 

opvoeden. 

Bron: Google.com met zoekterm “Korenhof Marcia”. 

Ik klikte op de site 

http://www.aromakids.nl/service/about/. 

 

 

 

 

 

 

Specialisten Uitleg 

Feil Naomi 

 
Bron: Google.com met als zoekterm “Feil Naomi”. 

Daarna klikte ik op afbeeldingen en daar vond ik deze 

foto met als link: http://www.altenpflege-

online.net/Infopool/Nachrichten/Validation-weltweit-

Naomi-Feil-startet-Fundraising-Kampagne. 

Ze is geboren in 1932 te München. Ze bestudeerde de 

gerontologie (het ouder worden) en ze was voormalig 

off-broadway speelster. Ze ontwikkelde de 

validationtherapie. Dit is een methode om met zeer 

oude mensen te communiceren en hen te helpen.  

Bron: Google.com met zoekterm “Feil Naomi 

wikipedia”. Ik klikte op de site 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naomi_Feil. 
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Meeusen Rianne 

 
Bron: Google.com met als zoekterm “Meeusen 

Rianne”. Daarna klikte ik op afbeeldingen en daar 

vond ik deze foto met als link: 

https://nl.linkedin.com/in/rianne-meeusen-

b5aa9258. 

Ze is een orthopedagoog en een 

gezondheidszorgpsycholoog. Ze heeft al 

verschillende publicaties gemaakt, waaronder 

“Dementie in beeld” en “kun je uit de hemel 

vallen?”. 

Bron: Google.com met zoekterm “Meeusen 

Rianne”. Ik klikte op de site 

https://nl.linkedin.com/in/rianne-meeusen-

b5aa9258 

 

Van der Plaats Anneke 

 
Bron: Google.com met als zoekterm “Van der 

Plaats Anneke”. Daarna klikte ik op afbeeldingen 

en daar vond ik deze foto met als link: 

http://dementieverhalenbank.nl/tag/anneke-

van-der-plaats/ 

Ze is sinds 1970 werkzaam in de ouderenzorg. 

Eerst als verpleeghuisarts en daarna als sociaal 

geriater. De laatste jaren heeft ze zich verdiept in 

de beleving van hersenpatiënten door het 

bestuderen van neurowetenschappen. 

Bron: Google.com met zoekterm “Van de Plaats 

Anneke”. Ik klikte op de site 

http://www.dementie-winkel.nl/Hersenkunde 

 

Verbraeck Bob 

 
Bron: Google.com met als zoekterm “Verbraeck 

Bob”. Daarna klikte ik op afbeeldingen en daar 

vond ik deze foto met als link: 

http://www.condoleance.nl/13710/bob-

verbraeck.html 

Hij was trainer in de ouderenpsychiatrie, 

gespecialiseerd in dementie. Hij richtte in de 

jaren ’90 een bedrijf op met zijn vrouw waar hij 

zich inzette om de begeleiding van ouderen te 

verbeteren. In 2008 schreef hij een boek ‘de 

wondere wereld van dementie’.  

Bron: Google.com met zoekterm “Verbraeck 

Bob”. Ik klikte op de site 

http://www.condoleance.nl/13710/bob-

verbraeck.html. 

http://www.condoleance.nl/13710/bob-verbraeck.html
http://www.condoleance.nl/13710/bob-verbraeck.html
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Enkele namen uit mijn bronnenlijst: 

Jeanette Derks 

Barbotte E. 

Guillemin F. 

Hoekman J. 

… 

 

 

Vaktermen Uitleg Bron 

Dementie 

Dementie is een verzamelnaam voor 

een groep aandoeningen waarbij 

meerdere stoornissen in het cognitieve 

functioneren samen optreden. 

Doorgaans is dementie chronisch en 

progressief van karakter. 

Geheugenverlies staat meestal op de 

voorgrond, maar dat is bij alle vormen 

van dementie zo. 

Ik typte het woord 

“dementie” in de zoekbalk 

van het online woordenboek. 

http://vowb.vandale.be/zoek

en/zoeken.do# 

haptonomie 

De leer en studie van het gevoel en het 

gevoelsleven die de aspecten van het 

nabijheis-, aanrakings-, en 

gevoelscontact van menselijke 

affectieve relaties bestudeert en 

beschrijft. 

Ik typte het woord 

‘haptonomie’ in de zoekbalk 

van het online woordenboek. 

http://vowb.vandale.be/zoek

en/zoeken.do# 

Lewy body dementie 

Dit is te herkennen aan schommelingen 

in iemands geestelijke achteruitgang. 

Ook heeft iemand vaak verschijnselen 

van de ziekte van Parkinson. Denk aan 

tremoren (beven van lichaamsdelen 

zoals handen), stijfheid, langzame 

beweging, een gebogen houding en een 

afwijkende manier van lopen. 

Google.com met als zoekterm 

‘Lewy body dementie’. Ik 

klikte op de volgende link: 

https://www.alzheimer-

nederland.nl/dementie/soort

en-vormen/lewy-body-

dementie 

Realiteits- oriëntatie 

benadering (ROB) 

Dit houdt in dat de ouderen met 

dementie continu aan het hier en nu 

worden herinnerd. Dit gebeurt door het 

plaatsen en bewust gebruiken van 

kalenders, klokken, afsprakenlijsten,... 

In het contact met de dementerende 

persoon wordt deze op zijn fouten 

attent gemaakt en gecorrigeerd. Men 

probeert door het structureren de 

ouderen weer meer grip op het hier en 

nu te laten ervaren. 

Google.com met als zoekterm 

‘Realiteits- oriëntatie 

benadering’. Ik klikte op de 

volgende link: 

http://www.reflectieklanken.

nl 
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 Snoezelen 

Dit is een samentrekking van snuffelen 

en doezelen. Hierbij bevinden ze zich in 

een ruimte met voorwerpen, beelden, 

kleuren, geuren en geluiden die de 

zintuigen aangenaam prikkelen. 

Ik typte het woord 

‘snoezelen’ in de zoekbalk 

van het online woordenboek. 

http://vowb.vandale.be/zoek

en/zoeken.do# 

Validation methodiek 

Validation therapie combineert een 

theorie over het verschijnsel dementie, 

met praktische aanwijzingen voor de 

omgang met de mensen. Validation is 

daarmee een praktijktheorie, die verder 

gaat dan het beschrijven van 

voorbeelden. Validation gaat er vanuit 

dat dementerende mensen niet perse 

meer teruggehaald moeten worden 

naar onze werkelijkheid. 

Google.com met als zoekterm 

‘Validation methodiek’. Ik 

klikte op de volgende link: 

https://www.ensie.nl/piet-

van-der-ploeg/validation-

therapie. 

Delier 

Acetylcholine 

Cochrane collaboration 

Reperenterend 

reminiscentie 

 

Soorten bronnen 

Fysieke/gedrukte bronnen en digitale/elektronische bronnen  

▪ Info via boeken, tijdschriften, sites, een cd,… 

▪ Voorbeeld: 

Maaskant MA, Boer A (red.). (2002). Veroudering, dementie, rouw en verlies; respectvol 

omgaan    met mensen met een verstandelijke handicap. Inclusief CD-Rom: Volgen, 

Respectvol omgaan    met mensen met een verstandelijke handicap. Dwingeloo: Kavanah. 

Periodiciteit van bronnen  

▪ Eenmalig verschijnen (bv. boeken) 

Voorbeeld: 

Maaskant MA, Boer A (red.). (2002). Veroudering, dementie, rouw en verlies; respectvol 

omgaan    met mensen met een verstandelijke handicap. Inclusief CD-Rom: Volgen, 

Respectvol omgaan    met mensen met een verstandelijke handicap. Dwingeloo: Kavanah 

(Boek) 

▪ Maandelijks tot wekelijks (bv. magazines, tijdschriften) 

Voorbeeld:  

Markant. Themanummer Dementie, 9-2009 (maandelijkse verschijning) 

▪ Dagelijks (bv. krant) 

Voorbeeld: 

Balsters H. Zien en gezien. Opgehaald op 3-10-2011. (dagelijkse blogupdates) 

Indeling naargelang de doelstellingen van de auteur 

▪ Monografie (specifiek publiek) 
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Voorbeeld: 

http://www.dementiezorg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Brochure_dementie.pdf  

 De brochure zelf heeft een specifiek doelpubliek, namelijk verwanten en 

professionele ondersteuners. 

Relevante (of bruikbare) bronnen 

▪ Voldoet aan de criteria 

Voorbeeld: 

Maaskant MA, Hoekman J. (2011). DSVH, dementieschaal voor mensen met een 

verstandelijke    handicap, p.9-10. Bohn, Stafleu, van Loghum. Houten. 

 

Top  5 bronnen Waarom koos ik deze bron? 

Alzheimer Nederland. Vormen van dementie. 

Opgehaald op 15-9-2011  van: 

http://www.alzheimer-nederland.nl 

Omdat het over de verschillende soorten 

dementie gaat. Ik leerde hier vorig jaar al over 

en dit interesseert mij wel. 

Vlaamse Alzheimer Liga. Erfelijkheid en 

dementie. Opgehaald op 15-9-2011  van: 

http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_lev

en/gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php 

 

Omdat het over de Vlaamse Alzheimer Liga 

gaat, zij bieden meestal relevante en 

realistische info. 

Feil N. Validation. (2004). Een nieuwe visie op 

omgaan met gedesoriënteerde bejaarden.  

Dwingeloo: Kavanah.  

 

Omdat ik nog niet eerder van validation had 

gehoord en ik zou het interessant vinden om 

daar iets meer over te weten. 

Maaskant MA, Hoekman J. (2011). DSVH, 

dementieschaal voor mensen met een 

verstandelijke    handicap, p.9-10. Bohn, Stafleu, 

van Loghum. Houten. 

 

Omdat ik deze auteur al eerder in deze 

opdracht besproken heb. 

Meeusen R. (2010). Beknopt overzicht dementie bij 

mensen met een verstandelijke beperking.    

Gennep: Dichterbij 

Omdat deze bron over een stichting gaat en ik 

vraag me af waar de stichting zich voor inzet. 

 

8. Digitale presentatie 
❖ Zie Wikidot 

 

 

  

http://www.dementiezorg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Brochure_dementie.pdf
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php
http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 

1. De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst 
Bronnen Limo Databank 

Alzheimer Nederland. Vormen van dementie.  

Opgehaald op 15-9-2011  van: 

http://www.alzheimer-nederland.nl 

Ik vond enkele resultaten 

over Alzheimer Nederland 

en ik koos er 1 uit. 

  Online toegang 

Geen resultaat 

Vlaamse Alzheimer Liga. Erfelijkheid en dementie.  

Opgehaald op 15-9-2011  van: 

http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/ 

gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php 

Ik vond enkele resultaten 

over Vlaamse Alzheimer 

Liga en ik koos er 1 uit. 

 Fysiek exemplaar 

 UCLL Limburg 

 Open rek 605 

Geen resultaat 

Feil N. Validation. (2004). Een nieuwe visie op 

omgaan met gedesoriënteerde bejaarden.  

Dwingeloo: Kavanah. 

Ik vond mijn bron terug op 

Limo. 

 Fysiek exemplaar 

Vives Brugge & 

Oostende, UCLL Leuven & 

Limburg, Thomas More 

Kempen en Odisee  

 605.93/069 (Vives 

Brugge) 

Geen resultaat 

Maaskant MA, Hoekman J. (2011). DSVH, 

dementieschaal voor mensen met een verstandelijke    

handicap, p.9-10. Bohn, Stafleu, van Loghum. Houten. 

Ik vond mijn bron terug op 

Limo. 

 Fysiek exemplaar 

 UCLL Limburg 

 Open rek 326 

Geen resultaat 

Meeusen R. (2010). Beknopt overzicht dementie bij 

mensen met een verstandelijke beperking.    Gennep: 

Dichterbij 

Ik vond deze bron niet, 

maar wel een andere bron 

van Rianne Meeusen. 

 Online toegang 

Geen resultaat 

Bongers M, Maaskant M, Pilon C, Post T, De Ruiter M, 

Urlings H. (2002).  Respect voor eigenheid. Over 

ondersteuning van oudere mensen met een 

verstandelijke handicap    (brochure en videofilm). 

Utrecht: LKNG 

Ik vond deze bron niet, ik 

vond wel een andere bron 

van auteur Bongers M. 

 Online toegang 

Geen resultaten 

Jongerius P. (2010). Leven met dementie. Huis ter 

Heide: Abrona. 

Ik vond deze bron niet, ik 

vond wel een andere bron 

van auteur Jongerius P. 

Fysiek exemplaar 

 Vives campus 

Roeselare 

 Open rek DENKBEELD 

Geen resultaten 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/%20gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php
http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/%20gezondheid_dementie_en_erfelijkheid.php
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Sergeant S, Verhaest P. (2010). Dingske. Een 

beeldboek over dementie.  Antwerpen/Apeldoorn: 

Garant. 

Ik vond mijn bron terug op 

Limo. 

 Fysiek exemplaar 

Vives Brugge & 

Oostende, UCLL Leuven & 

Limburg, Thomas More 

Kempen en Odisee  

 613.98 SERG (Odisee) 

Geen resultaten 

 Meeusen-van de Kerkhof R, Van Bommel H, 

Van de Wouw W, Maaskant, M. (2001). Kun je uit de    

hemel vallen? Beleving van de dood en 

rouwverwerking door mensen met een verstandelijke    

handicap. Utrecht: LKNG 

Mijn bron was aanwezig. 

 Online toegang 
Geen resultaten 

Verbraeck B, Plaats A van der. (2008). De wondere 

wereld van dementie. Vanuit nieuwe inzichten    

omgevingszorg bieden aan dementerenden. 

Amsterdam: Reed Business. 

Mijn bron was aanwezig. 

Fysiek exemplaar 

 Vives campus 

Roeselare 

 Open rek 612.67/4 

Geen resultaten 

Multiplus (2008). Handleiding: Multi-sensory 

storytelling. Verhalen voor mensen met ernstige   

meervoudige beperkingen. Leuven: Expertisecentrum 

personen met ernstige meervoudige     beperkingen 

Mijn bron was aanwezig. 

 Online toegang 
Geen resultaten 

Maaskant MA, Boer A (red.). (2002). Veroudering, 

dementie, rouw en verlies; respectvol omgaan    met 

mensen met een verstandelijke handicap. Inclusief 

CD-Rom: Volgen, Respectvol omgaan    met mensen 

met een verstandelijke handicap. Dwingeloo: 

Kavanah. 

Mijn bron was aanwezig. 

Fysiek exemplaar 

Vives campus Kortrijk 

1ste verdiep, 376.45 

 

Geen resultaten 

Maaskant M, Meeusen-van de Kerkhof R, Van 

Bommel H, Van de Wouw W. Steun bij het sterven.    

Markant Kenniskatern 2008, 9, 8-10. 

Mijn bron was niet 

aanwezig, maar ik vond 

wel een bron van auteur 

Van Bommel H. 

 Fysiek exemplaar 

 Vives campus Kortrijk & 

Roeselare 

 Gelijkvloers (Kortrijk) 

Geen resultaten 

Markant. Themanummer Dementie, 9-2009 

Mijn bron was niet 

aanwezig, maar ik vond 

wel een andere bron van 

Markant. 

Fysiek exemplaar 

 Vives campus Torhout 

N.1154 & N.1477 

Geen resultaten 

Verberne GJCM. (1998). Netol, neuropsychologische 

testserie voor oudere licht verstandelijk    

gehandicapten. Oostrum: Stichting Vrienden van 

Nieuw Spraeland 

Mijn bron was aanwezig. 

Fysiek exemplaar 

Vives campus Kortrijk 

 Gelijkvloers 

Geen resultaten 
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Ik voegde telkens de kernwoorden van de titel in in de zoekbalk. Als mijn bron dan nog niet werd 

gevonden voegde ik 1 of meerdere auteurs in. Zo vond ik vaak mijn eigen bron terug, of een andere 

bron van 1 van de auteurs. 

2. Auteurs van je basistekst 
Marian Maaskant: 

❖ Maaskant, M. (2011). Verwondingen, vallen en ongelukken bij mensen met een verstandelijke 

handicap. Tijdschrift voor verpleegkundigen, 121, 2011, p. 42. 

❖ Maaskant, M. (2012). Diabetes én verstandelijk gehandicapt: ervaringen. Tijdschrift voor 

verpleegkundigen, 122, 2012, p. 58. 

❖ Maaskant, M. (2016). Over leven en dood: Levensverwachting bij een verstandelijke handicap. 

Tijdschrift voor verpleegkundigen, 126, 2016, p. 40-41. 

Martin Schuurman: 

❖ Schuurman, M., Finkenflügel, H. (2011). Instrumenten voor de bepaling van cliënttevredenheid 

naast elkaar geplaatst. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke 

beperkingen, 37, 2011, p. 35-48. 

❖ Schuurman, M., Van der Zwan, A. (2009). Inclusie zeggenschap support: op weg naar een 

samenleving waar iedereen welkom is. Antwerpen: Garant. 

❖ Van Beek, F., Schuurman, M. (2007). Werken met levensverhalen en levensboeken: praktische 

handleiding voor begeleiders. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

Naomi Feil: 

❖ Feil, N. (1991). Validation: een nieuwe benadering in de omgang met gedesoriënteerde ouderen. 

Dwingeloo: Kavanah. 

Validation: een nieuwe benadering in de omgang met gedesoriënteerde ouderen. 

 Fysiek exemplaar, Odisee, plaats 324 27 

❖ Feil, N., Winkler, G. (2004). Validation: respectvol omgaan met dementerende ouderen. 

Dwingeloo: Kavanah. 

 Validation: respectvol omgaan met dementerende ouderen.  

 Fysiek exemplaar, Vives campus Roeselare, CD-ROM 81 

Bob Verbraeck: 

❖ Verbraeck, B., Van der Plaats, A. (2008). Welke prikkels je moet aanbieden. Tijdschrift voor 

verzorgenden, Jrg. 40, p. 28-32. 

 Welke prikkels je moet aanbieden – Tijdschrift voor verzorgenden. 

 Fysiek exemplaar, UCLL Limburg, geen plaats gevonden 

❖ Verbraeck, B. (2009). De invloed van de omgeving, dementerenden in kleinschalige 

woonvoorzieningen. Tijdschrift voor verzorgenden, Jrg. 41, p. 20-23 

 De invloed van de omgeving, dementerenden in kleinschalige woonvoorzieningen 

 Fysiek exemplaar, UCLL Limburg, geen plaats gevonden 



26 
 

3. Het colofon als snelle info 
Op de voorste kaft staat er een afbeelding van oude meubels, de titel, een ondertitel en de auteurs. Op de 

achterkant las ik een tekst die beschrijft over wat het boek gaat. Het boek biedt een geheel nieuwe kijk op 

de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Het boek is een aanvulling van alles wat al bekend is 

over de psychosociale begeleiding van dementerenden.  

Trefwoord Uitleg 

Prikkels 
Stimulerende factor, aansporing, drijfveer, impuls, 

stimulans. 

Psychosociale 
Behorend tot of betrekking hebbend op de sociale 

aspecten van en invloeden op psychische . 

Probleemgedrag 
Gedrag dat een aanwijzing kan zijn voor, of kan 

leiden tot een psychisch probleem. 

Beschadigde 
Waaraan schade is toegebracht, niet heel/gaaf 

meer. 

Beleven 
Getuige zijn van, ondervinden, bijwonen, 

meemaken. 

Ik vulde telkens het trefwoord in op 
http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do. 

4. Zoek nu verder buiten je basistekst 
Bronnen Resultaten Hoe gevonden? 

Boeken 

 70 resultaten 

 Mander, E. (2016). Handboek neurologische 

communicatiestoornissen. Antwerpen : Garant. 

 Rommelse, N., Oosterlaan, J. (2008). Het ADHD 

bij kinderen Formularium: Een praktische leidraad. 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 Kalf, H., Rood, B., Dicke, H., Keeken, P. (2006) 

Slikstoornissen bij volwassenen: Een 

interdisciplinaire benadering. Houten: Bohn Stafleu 

van Loghum. 

Ik gaf de zoekterm 

‘neurologische 

beperking’ in op Limo.  

Ik filterde op ‘boeken’. 

Artikels uit 

vaktijdschriften 

 4 resultaten 

 (1992) Participatie en herstel van mensen met 

psychische aandoeningen en psychosociale 

beperkingen 

Rehabilitatie: tijdschrift voor rehabilitatie en herstel 

van mensen met psychische beperkingen. Tijdschrift 

voor rehabilitatie Amsterdam : SWP.  

(1994-2008) Jaarboek ontwikkelingspsychologie, 

orthopedagogiek en kinderpsychiatrie. Bijblijven: 

kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu 

Van Loghum. 

 Simons, J. (1994). Themata uit de 

psychomotorische therapie. Actuele themata uit de 

psychomotorische therapie. Leuven : Acco. 

 

Ik typte de zoekterm 

‘beperkingen’ in op 

Limo voor de 1ste bron 

en ‘ADHD’ voor de 2de 

en 3de bron. Ik filterde 

op ‘tijdschriften’. 

Er stonden geen 

auteurs bij het 1ste en  

2de artikel. 
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Eindwerken 

 97 resultaten 

 Stynen, D. (2010). Multiple Sclerose: 

Hulpmiddelen en diensten ter bevordering van de 

levenskwaliteit. Lier: Katholieke Hogeschool 

Kempen. 

 Desiron, E. (2009). Multiple Sclerose: 

Urinewegproblemen. Lier: Katholieke Hogeschool 

Kempen. 

 Verguts, A. (2008). Multiple Sclerose: 

Darmmanagement. Lier: Katholieke Hogeschool 

Kempen. 

Ik typte de zoekterm 

‘Multiple Sclerose’ in op 

Limo. Ik filterde op 

‘eindwerken’. 

Onderzoeksliteratuur 

 38 resultaten 

 Enzlin, P. (2008). Seksualiteit in intimiteit bij 

ziekte en handicap: een plaatsbepaling. 

 Vercruysse, S., Münks, L. (2012). Cognitieve 

problemen bij de ziekte van Parkinson. 

 Oris, L., Weets, I., Moons, P., Luyckx, K. (2015-09-

18). Ziekte-identiteit bij adolescenten en opkomende 

volwassenen met een chronische ziekte. 

Ik typte de zoekterm 

‘ziekte’ in op Lirias. Ik 

filterde op ‘conference 

proceedings’. 

Digitale anderstalige 

bronnen 

 202 resultaten 

William H., Gaddes D., Edgell. (1994). Learning 

disabilities and brain function. New York: Springer. 

 Renée, R. (2006). Cognitive Behavioral Therapy 

for Chronic Illness and Disability. Boston: Springer. 

 Prilleltensky, O. (2004). Motherhood and 

Disability. London: Palgrave Macmillan. 

Ik kende de vertaling 

van de zoekterm. Ik 

typte de zoekterm 

‘disability’ in op 

SpringerLink. Ik filterde 

op ‘book’.  

E-artikels 

 260 resultaten 

 Coppens, K. (29-11-2017). Mensen met 

beperking krijgen voorrang voor sociale woning. Het 

Laatste Nieuws, p. 13. 

 Herremans, M. (30-09-2017). "Ook met 

beperking kan je grenzen verleggen". Het Laatste 

Nieuws, p. 89. 

 DansAteljee, (25-08-2017). Proefles voor jonge 

dansertjes. Het Laatste Nieuws, p.18. 

Ik typte de zoekterm 

‘auditieve’ in op 

Gopress academie. Ik 

filterde naar ‘krant’. 

Daarna filterde ik nog 

eens naar ‘Het Laatste 

Nieuws’. 

Internet algemeen 

 3400 resultaten 

 Maaskant, M., Hoekman, J. (2011). 

Dementieschaal voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Bohn stafleu van Loghum, 

p. 74. = Ik kon 33 van de 74 pagina’s lezen. 

 Maaskant, M., Reinders, A. (2015). 

Pleegkinderen: opvoeding, begeleiding en zorg. 

Lannoo Campus. = Er werden enkele pagina’s 

weggelaten in het voorbeeldboek. 

 

 

Ik typte in Google.com 

‘Marian Maaskant’ in. Ik 

filterde op ‘boeken’. 
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Beeldmateriaal 

 3 resultaten 

https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_ 

video.asp?id=6179 

https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_ 

video.asp?id=6131 

https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_ 

video.asp?id=1679 

Ik typte in Vives Itunes 

‘beperking’ in.  

Stap 4: Contextualiseren 

1. Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
De website die ik ga bespreken is: http://www.uniek.org/nl. Ik ken de site door mijn stage in het middelbaar. 

De site is gemaakt voor verwanten van personen met een beperking, maar ook voor professionele 

ondersteuners. De inhoud/vorm van de site is duidelijk, er zijn verschillende rubrieken waardoor je snel je 

weg vind op de site. De rubrieken zijn relevant en zorgen ervoor dat je de nodige info kan vinden. De site 

spreekt me aan door de verschillende kleuren en de vele foto’s. Door de foto’s wordt ook meteen duidelijk 

waar de site voor staat. De taal die wordt gebruikt op de site is eerder zakelijke taal, ze gebruiken de 

vaktermen en ze gebruiken complete zinnen. Op de site staan er identiteitsgegevens van het VZW en er 

staan ook links naar alle onderdelen van het VZW. Unie-k zorgt en ondersteunt volwassenen met een 

meervoudige handicap. Wat meteen opvalt als je op hun site komt zijn de verschillende quotes zoals bv. 

“De ‘K’ in de naam UNIE-K wordt bewust apart geschreven. Ze verwijst naar de kwetsbare mensen 

die onze doelgroep zijn en naar de kansen die we hen willen aanreiken. Uiteraard hebben we ook 

grote aandacht voor de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning." Dit spreekt de bezoeker van de 

site onmiddellijk aan omdat je merkt dat ze opkomen voor personen met een beperking. Doorheen 

de verschillende rubrieken vind je o.a. de woorden home, zorgaanbod, over ons, in de kijker, actief 

bij unie-k en contact. Deze rubrieken hebben elk nog sub-rubrieken om nog een extra 

onderverdeling te vinden bij het zoeken. Op de site werd er gebruik gemaakt van animaties en 

sierlijke lettertypes. Doorheen de site gebruikten ze telkens dezelfde kleuren groen & oranje. 

Telkens je een sub-rubriek opent komt de titel van deze rubriek nog eens bovenaan de pagina. Bij 

deze vind ik het dus een duidelijke, verzorgde en professionele site. Ik zou er zeker mijn weg op 

terug vinden en er is zeker voldoende relevante info aanwezig. Dit vind ik 1 van de betere sites van 

organisaties omdat zo’n sites vaak saai en niet gedetailleerd zijn waardoor ik al gauw geen zin meer 

heb om iets te zoeken op de site. Bij deze site had ik zeker dat gevoel niet.1 

Zijn er op de site ook eigen documenten? 

❖ Ja, ze hebben ook zelf documenten op hun site geplaatst. 

❖ Braet, K. (2016). 2016, een (f)unie-k jaar!, Vzw Unie-k. 

 

 

                                                             
1 Er zijn 369 woorden aanwezig in mijn tekst. 

https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_%20video.asp?id=6179
https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_%20video.asp?id=6179
https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_%20video.asp?id=6131
https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_%20video.asp?id=6131
https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_
http://www.uniek.org/nl
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2. Juridische documenten 

Bron Hoe gevonden 

Decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (1 januari 2015). Belgisch staatsblad, 83729. 

Zoekterm in Codex 
Vlaanderen ‘m-

decreet’. Ik filterde 
mijn resultaten tot 

‘decreten’. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende 

maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. (08/07/2016). Belgisch 

staatsblad, 60684. 

Zoekterm in Codex 
Vlaanderen 

‘verstandelijke 
beperking’. Ik filterde 

mijn resultaten tot 
‘besluit’. 

Protocol gesloten op 30 maart 2015 tussen de Federale Regering en de in 
artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden 

houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. (08/06/2015). 

Belgisch staatsblad, 30448. 

Zoekterm in Codex 
Vlaanderen ‘inclusie’. 

Ik filterde mijn 
resultaten tot 

‘protocol’. 

Decreet van 08/07/2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting. (01/09/2016). Belgisch staatsblad, 52734. 

Zoekterm in Codex 
Vlaanderen ‘Riziv’. Ik 

filterde mijn 
resultaten tot 

‘decreten’. 

3. De maatschappelijke context: politiek / beleid / visie / 

middenveld groeperingen 
Is er een beleid (regionaal of federaal), is er een agentschap of minister verantwoordelijk voor de 

aspecten / hulp- of dienstverlening van jouw thema / concrete hulpvraag? 

❖ Ja, er is een beleid van de federale overheid over o.a. ongelijke toegang tot de tewerkstelling 

voor personen met een handicap. (Google.com – zoekterm: federaal beleid personen met 

een handicap – fedweb.belgium.be) 

❖ Ja, er is een minister verantwoordelijk voor de aspecten van het thema. De minister die 

ervoor verantwoordelijk is, is Jo Vandeurzen (CD&V) – Vlaams minister van welzijn, 

volksgezondheid en gezin. (Google.com – zoekterm: minister personen met beperking -

http://www.jovandeurzen.be)  

Welke maatschappelijke organisaties zijn actief rond het thema, hebben een standpunt daarover? 

Bespreek indien mogelijk kort een standpunt van 1 partij of van 1 maatschappelijke groepering. 

❖ Congres DURF202, Ruim 700 mensen met en zonder beperking, familie, netwerk en 

professionelen nemen deel aan workshops, lezingen en dialoogtafels. Samen maken we 

uitdagingen bekend voor de toekomst. Die  richten zich niet alleen tot de overheid, maar gaan 

heel breed, naar de samenleving, de professionelen, de ‘gewone’ diensten … (Google.com – 

zoekterm: maatschappelijke organisaties mensen met een beperking - www.cera.be) 
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4. Statistieken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekterm in Google.com: statistieken personen met een beperking – Ik vond de statistieken op 

https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac. Ook beide foto’s vond 

ik op deze site. 

❖ Bij de bovenste tabel gaat het om de werkzaamheidgraad van mensen met belemmeringen 

(Vlaams gewest).  

 Werkzaamheidgraad van mensen met belemmeringen.  (januari 2013) geraadpleegd van 

https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac.. 

❖ Bij de onderste tabel gaat het om de werkzaamheidsgraden van mensen met 

hinder in dagelijkse bezigheden. 

 Werkzaamheidsgraden van mensen met hinder in dagelijkse bezigheden. 

(januari 2013) geraadpleegd van https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-

456b-847a-bec5300932ac.. 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1d687128-6f57-456b-847a-bec5300932ac
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Stap 5: Afwerking individuele werkdocumenten 

1. Maak jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd 

2.   Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht 

2.1 GEVONDEN INFO -ZOEKRESULTATEN 
 

Vond je voldoende informatie? Welke soorten verliepen vlot en welke minder? Welke catalogi/ 
zoekmachines / databanken gebruikte je veel of net weinig? 

❖ Soms was het moeilijk om alle info te vinden, maar door wat verder te zoeken vond ik het 
meestal wel. Limo verliep meestal wel vlot en ik gebruikte erg vaak Google.com ook. De 
databank die ik moeilijker vond om mee te werken was Gopressacademie en Springerlink.  

Welke zoekstrategie neem je zeker mee om later te gebruiken? 

❖ Niet steeds zoveel mogelijk info in de zoekbalk typen, maar enkel de kernwoorden gebruiken 
om de zoekactie efficiënter te laten verlopen. Ik zal ook meer gebruik maken van de filters bij 
de zoekmachines zoals bv. de filter boeken bij Google.com. 

Is de info relevant en betrouwbaar? 

❖ Ja, de info kwam meestal van professionele of informatieve sites. 

2.2 VERLOOP OPDRACHT – VAARDIGHEDEN 
 

Hoe verliep deze SADAN-opdracht voor je? 

❖ De opdracht verliep moeizaam, ik vond het moeilijk om in te schatten wat er precies 

verwacht werd bij de opdrachten en ik begreep veel vragen niet. Ondanks het moeizaam 

verloop is het me toch gelukt om een resultaat te kunnen bieden. 

Vind je dat je nu gerichter en efficiënter naar info op zoek gaat? 

❖ Ja, ik hou veel meer rekening met welke zoekterm ik ingeef en welke filter ik gebruik. 

Welke vaardigheden moet je zeker nog verder trainen? 

❖ Sneller kunnen werken en de opdracht globaal simpeler bekijken. Ik verdiepte me vaak te 

diep in bepaalde vragen, waardoor deze erg veel tijd in beslag namen. 

Waar ben je sterk in? 

❖ Ik ben sterk in het gedetailleerd aanbrengen van bv. de weg naar een bron. 

Wat heb je geleerd, wat zal je bijblijven? 

❖ Dat het belangrijk is om niet zomaar iets te kopiëren en dat je steeds een bron moet 

vermelden. 
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3. Controleer op volledigheid 
Bevat jouw werkdocument alle antwoorden op alle deelstappen en onderliggende opdrachten?  

❖ Ja, alle vragen werden ingevuld. 

Is jouw ander individueel document, digitale presentatie, gemaakt en afgewerkt? 

❖ Ja, deze is helemaal afgewerkt. 

Hebben jouw documenten een duidelijke herkenbare naam? 

❖ Ja, de documenten hebben een duidelijke naam.  

Stap 6: Wiki aanmaken en vorm geven 

Zie Wikidot 

Stap 7: Wiki inhoudelijk opbouwen 

Zie Wikidot 


