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Stap 1: onderwerpsverkenning 

Artikel: De invloed van kinderdagverblijf op voeding en beweging 
 

Algemene verkenning 

Vaktijdschrift 

Jeugd en Co 

Auteurs 

Jessica Gubbels,  
Stef Kremers,  
Carel Thijs,  
Annette Stafleu,  
Dave van Kann, 
Sanne de Vries, 

Nanne de Vries. 

Begrippen belangrijk/ moeilijk 

KOALA-onderzoek 

Bronnen 

Uitgebreid 

Ben-Sefer, E., Ben-Natan, M. & Ehrenfeld, M. (2009). Childhood obesity: current literature, policy and 

implications for practice. International Nursing Review, jaargang 56, 

nummer 2, pagina 166-173. 

JeugdenCo | | Kennis 04 | 2010 

21 

De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en bewegingBenjamin, S.E. e.a. (2009). Early child 

care and adiposity at ages 1 and 3 years. Pediatrics, 

jaargang 124, nummer 2, pagina 555-562. 

Bos, W. & Huynen, B. (2010). Gebruik en kosten van kinderopvang 2006-2008. In: Centraal 

Bureau voor de Statistiek, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010. Den Haag/Heerlen, 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Bradley, R.H. (2010). From home to day care. Chaos in the family/child-care mesosystem. 

In: Evans, G.W. & Wachs, T.D. (red.), Chaos and Its Influence on Children’s Development. 

Washington, American Psychological Association. 

Brown, W.H. e.a. (2006). Assessing preschool children’s physical activity. The observational system 

for recording physical activity in children-preschool version. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, jaargang 77, nummer 2, pagina 167-176. 

Eurostat (2008). Childcare in the EU in 2006. A quarter of children aged less than three in formal 

childcare. And more than 80% of children from three to compulsory school age. Luxemburg, 

Eurostat Press Office. 

Gubbels, J.S. e.a. (2010). Interaction between physical environment, social environment 

and child characteristics in determining physical activity at child-care. Health Psychology, 

in druk. 

Gubbels, J.S. e.a. (ingediend). Impact of parenting practices on children’s dietary intake, 

physical activity and development of body mass index: the KOALA Birth Cohort Study. 

Gubbels, J.S. e.a. (2010a). Child-care use and the association with body mass index and 

overweight in children 7 months to 2 years of age. International Journal of Obesity, jaargang 

34, nummer 10, pagina 1480-1486. 

Gubbels, J.S. e.a. (2010b). Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old 

children. Journal of Human Nutrition and Dietetics, jaargang 23, nummer 1, pagina 97-101. 

Hurk, K. van den, Dommelen, P. van, Buuren, S. van, Verkerk, P.H. & HiraSing, R.A. 

(2007). Prevalence of overweight and obesity in the Netherlands in 2003 compared to 

1980 and 1997. Archives of Disease in Childhood, jaargang 92, nummer 11, pagina 992-995. 

Kremers, S.P. e.a. (2005). Netherlands research programme weight gain prevention (NHFNRG): 

rationale, objectives and strategies. European Journal of Clinical Nutrition, jaargang 

59, nummer 4, pagina 498-507. 

Kroon, M.L. de, Renders, C.M., Wouwe, J.P. van, Buuren, S. van & HiraSing, R.A. (2010). 

The Terneuzen birth cohort: BMI changes between 2 and 6 years correlate strongest with 

adult overweight. PLoS One, jaargang 5, maand 2, e9155. 

Oude Luttikhuis, H. e.a. (2009). Interventions for treating obesity in children. Cochrane 
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Database of Systematic Reviews, artikelnummer CD001872. 

Singh, A.S., Mulder, C., Twisk, J.W., Mechelen, W. van & Chinapaw, M.J. (2008). Tracking 

of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obesity 

Reviews, jaargang 9, nummer 5, pagina 474-488. 

Singer E. & Kleerekoper, L., 2009. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg. 

Tavecchio, L., IJzendoorn, R. van & Stams, G.J. (1996). Onderzoek: kinderopvang en thuis 

twee gescheiden werelden. Kinderopvang, jaargang 6, nummer 12, pagina 24-27. 

JeugdenCo | | Kennis 04 | 2010 

22 

J. Gubbels, S. Kremers, C. Thijs, A. Stafleu, D. van Kann. S. de Vries en N. de VriesWorld Health 

Organization. (2010). Childhood overweight and obesity on the rise. Gene` 

ve, 

World Health Organization. 

World Health Organization (2004). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 

Report of a WHO consultation. Gene` 

ve, World Health Organization. 

Jessica Gubbels (jessica.gubbels@maastrichtuniversity.nl) is onderzoeker aan de Universiteit 

Maastricht. 

Stef Kremers (s.kremers@maastrichtuniversity.nl) is universitair hoofddocent aan de 

Universiteit Maastricht. 

Carel Thijs (c.thijs@maastrichtuniversity.nl) is universitair hoofddocent aan de Universiteit 

Maastricht. 

Annette Stafleu (annette.stafleu@tno.nl) is projectleider bij TNO Kwaliteit van Leven. 

Dave van Kann (d.vankann@maastrichtuniversity.nl) is onderzoeksassistent aan de Universiteit 

Maastricht. 

Sanne de Vries (sanne.devries@tno.nl) is onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven. 

Nanne de Vries (n.devries@maastrichtuniversity.nl) is hoogleraar aan de Universiteit 

Maastricht. 
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Tussentitels 

aanwezig 

Alinea indeling 

aanwezig 

Uitgever 
Joyce Rodenhuis 

Doelgroep 

Volwassenen(ouders) en mensen uit het vakgebied. 

Structuur  

Duidelijk en overzichtelijk. 

Opgedeeld in ondertitels. 

onderwerpsverkenning 

Referentie:  

http://download.springer.com/static/pdf/552/art%253A10.1007%252Fs12450-010-0343-

y.pdf?auth66=1383811949_68dd090ab7bf5bb24015b5da9e6a3a1b&ext=.pdf 

samenvatting van het artikel: 
Kinderen die in een kinderdagverblijf zitten hebben meer kans om overgewicht te krijgen. Uit 

onderzoek blijkt dat dit afhangt van de medewerkers en allerlei andere factoren. Meestal is het 

probleem dat de ouders het thuis helemaal anders aanpakken dan op het kinderdagverblijf. Daarom 

is het belangrijk dat medewerkers communiceren met de ouders over zaken die goed lopen of 

minder goed lopen. 

http://download.springer.com/static/pdf/552/art%253A10.1007%252Fs12450-010-0343-y.pdf?auth66=1383811949_68dd090ab7bf5bb24015b5da9e6a3a1b&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/552/art%253A10.1007%252Fs12450-010-0343-y.pdf?auth66=1383811949_68dd090ab7bf5bb24015b5da9e6a3a1b&ext=.pdf
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Vragen 

Vraag 1 

Bekijk en beschrijf de onmiddellijke context(-kenmerken) van het artikel. Wat is het geheel rond het 

artikel [uit welk vak-tijdschrift komt het precies, welke organisatie geeft dit uit, voor welke doelgroep 

/ professionelen is het geschreven, …]. Merk op : deze context-elementen zijn eigenlijke de 

bouwstenen, de identiteitsgegevens van het artikel / de bijdrage nodig voor het opstellen van een 

referentie / bronvermelding. 

 

Kenmerken 

- Onderzoeken 

- Resultaten 

- Conclusie 

- Tips 

Vak-tijdschrift 

Jeugd en Co 

Organisatie 

Nederlands Jeugd Instituut 

Doelgroep 

Volwassenen(ouders) en mensen uit het vakgebied. 

Referentie 

http://www.jeugdenco.nl/ 

Bronnenlijst 

Uitgebreid (zie vorige pagina’s de uitgebreide versie) 

Uitgever 

Joyce Rodenhuis 

http://www.jeugdenco.nl/
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Vraag 2 

De auteur Ga na : a. Wie schreef het artikel ? Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de 

auteur(s) ? b. Wat vind je verder op internet over deze auteur(s) ? Dit kan via een algemene 

zoekmachine, maar probeer gerichter te werken en zeker ook de site van zijn werkplek te (be-

)zoeken ! c. Wat vertellen de catalogi / databanken over de auteur(s); met andere woorden wat heeft 

deze auteur nog geschreven ? 

 

Wie? 

Door Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries en 
Nanne de Vries. 

Info over auteurs? 

In artikel:  

o Jessica Gubbels (jessica.gubbels@maastrichtuniversity.nl) is onderzoeker aan de Universiteit 

Maastricht. 

o Stef Kremers (s.kremers@maastrichtuniversity.nl) is universitair hoofddocent aan de 

Universiteit Maastricht. 

o Carel Thijs (c.thijs@maastrichtuniversity.nl) is universitair hoofddocent aan de Universiteit 

Maastricht. 

o Annette Stafleu (annette.stafleu@tno.nl) is projectleider bij TNO Kwaliteit van Leven. 

o Dave van Kann (d.vankann@maastrichtuniversity.nl) is onderzoeksassistent aan de 

Universiteit Maastricht. 

o Sanne de Vries (sanne.devries@tno.nl) is onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven. 

o Nanne de Vries (n.devries@maastrichtuniversity.nl) is hoogleraar aan de Universiteit 

Maastricht. 
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Op internet: 

Catalogi / databanken: (welke artikels schreef hij nog?) 

o Jessica Gubbels 

Wat ze nog schreef:  

Positieve aanpak van ouders voorkomt overgewicht bij kinderen 

o Stef Kremers  

Wat hij nog schreef: 

Determinanten van gedrag 

Beweeggedrag van kinderen van 8-12 jaar 

Evaluatie van interventies ter preventie van overgewicht 

Meetinstrumenten voor onderzoek naar stoppen met roken 

o Carel Thijs 

Wat hij nog schreef: 

Maternal serum HDL cholesterol level and childhood overweight 

Physical activity parenting: a systematic review of existing validated questionnaires and 

associations with child activity levels. 

o Annette Stafleu 

Wat zij nog schreef: 

Eetgedrag in relatie tot calorie- en vetinname bij patiënten met diabetes mellitus type 2  

Association between parenting practices and children's dietary intake, activity behavior 

and development of body mass index: the KOALA Birth Cohort Study 

o Dave van Kann 

Wat hij nog schreef: 

Niet weergegeven. 

o Sanne de Vries 

Wat zij nog schreef: 

Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard 

o Nanne de Vries  

Wat hij nog schreef: 

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: effecten van beleidsondersteuning op de 

ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking 

Sturing op integraal gezondheidsbeleid: de rol van het gemeentelijke management 

Gemeentelijke intersectorale samenwerking stimuleren: lokale begeleiding bij het 

ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid 

De omvang en aard van verkoopstrategieën gericht op kinderen bij voedingsmiddelen 
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Vraag 3 

De structuur : beschrijf kort, dat mag gerust opsommend, hoe het artikel globaal is opgedeeld. a. 

Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange doorlopende tekst ? b. Zijn er veel 

of weinig tussentitels ? c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de 

bronnenlijst ? d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ? 

Tussentitels 

Aanwezig 

Alinea indeling 

Aanwezig 

Structuur  

Duidelijk en overzichtelijk. 

Opgedeeld in ondertitels. 

 Voldoende tusseltitels 

De referenties staan alfabetisch. 

Dat er vaak verwezen word naar ‘hulp’ voor ouders die hiermee te kampen hebben. 

 

Vraag 4 

Neem het artikel verder strikt vormelijk door. Verlies je niet in de inhoud. Daar is het niet om te 

doen. Onderlijn of breng kleur aan volgens een eigen logisch systeem. Maak onderscheid in de 

diversiteit aan informatie van je artikel. Zo kan je bij voorbeeld verwijzingen naar gedrukte en digitale 

bronnen onderlijnen, specialisten rood kleuren, essentiële begrippen, definities en moeilijke 

woorden geel, namen van instellingen of organisaties kleur je groen, vermeldingen van wetteksten 

krijgen een oranje kleur (slechts een voorbeeld uiteraard; neem eigen kleuren of tekens om al deze 

zaken aan te duiden; denk functioneel en stip vooral die zaken aan die je in de volgende deelstappen 

van de opdracht nodig hebt). 

 

In orde. 
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Vraag 5 

Maak ruwweg, vanuit deze globale verkenning en visuele structurering, lijsten met (zie vervolg ook 

Stap 3)  

 

Interessante bronnen die je nog wil doornemen 

Bos, W. & Huynen, B. (2010). Gebruik en kosten van kinderopvang 2006-2008. In: Centraal Bureau 

voor de Statistiek, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010. Den Haag/Heerlen, 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Singer E. & Kleerekoper, L., 2009. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg. 

Tavecchio, L., IJzendoorn, R. van & Stams, G.J. (1996). Onderzoek: kinderopvang en thuis twee 

gescheiden werelden. Kinderopvang, jaargang 6, nummer 12, pagina 24-27 

Organisaties en voorzieningen 

Wereldgezondheidsorganisatie 

World Health Organization 

Universiteit Maastricht 

Voedingscentrum  

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 

CM 

Crejaksie 

Crejaksie vzw is een autonome jeugddienst van de Liberale Mutualiteit. Zij verzorgen tijdens de 

vakanties (krokus-, paas-, zomer-, herfst-, kerstvakantie) kampen voor kinderen. Hun doel voor deze 

vakanties houdt in dat ze de kinderen en jongeren willen aanzetten tot zowel creativiteit als 

activiteit. 

Kampen: 

- Met zeer divers van thema’s; 

- Ze vinden plaats op verschillende plaatsen zoals de kust, binnenland (vb. Luik-Vieuxville), 

buitenland (vb. Spanje-L'estartit); 

- Zowel zomer- als ook wintervakanties;  

- Voor leeftijden van vijf tot dertig jaar. 

De monitoren worden door Crejaksie vzw zelf opgeleid door een basiscursus1 waarvan ze kunnen 

genieten. Hierin komen verschillende aspecten van een monitor aanbod. 

Naast deze cursus zijn ook nog andere diverse cursussen: 

http://sadan.wikidot.com/stap-3
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Startcursussen  

- Koffercursus (voor monitoren) 

- Basiscursus: monitor voor personen met een handicap 

- Basiscursus: animator in het jeugdwerk1  

- Basiscursus ski- of snowboardmonitor (vanaf 18 jaar) 

- Instapcursus  

Vervolmakingscursussen 

- Technische ski- of snowboardstage 18 jaar  

- Bagagecursus monitor 

- Bagagecursus specialist  

- Bagagecursus vakantieverantwoordelijke 

Specialisatiecursussen 

- Aspirant, begeleiden van groepen 

- Coördinatorcursus = Hoofdanimator in het jeugdwerk 

- Cursus specialist – monitor buitenland 

Contactgegevens 

Crejaksie vzw 

Gerselarendries 11 

1850 Grimbergen 

T  02 537 79 18 

F  02 537 92 67 

 

Trefwoorden: 

- Autonoom: zelfstandig. 

Referentie: 

Crejaksie (2013). Crejaksie Dé jeugddienst van de Liberale Mutualiteit. [website]. Geraadpleegd via 

http://www.crejaksie.be  

http://www.crejaksie.be/
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Specialisten 

 

Specialist 1 – Stef Kremers 

Voornaam:  

Stef Kremers 

Hoe kwam ik hem op het spoor? 

Hij is één van de schrijvers van mijn basisartikel. 

Functie: 

Professor Prevention of Obesity 

NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism 

Maastricht University Medical Centre 

Department of Health Promotion 

Contactgegevens: 

P. Debyeplein 1 

6200 MD Maastricht 

Nederland 

Phone: +31 43 388 24 31 

Fax: +31-43-3671032 

E-mail: s.kremers@maastrichtuniversity.nl 

Room: B1.096 Universiteit Maastricht 

Publicatie: 

Link: http://www.personeel.unimaas.nl/s-kremers/publications.htm 

3 vragen: 

1. Hoe kwam je erbij om in deze sector te gaan werken? 

2. Waarom boeit jou dit? 

3. Aan je Curriculum Vitae kon ik zien dat je al veel afwisseling hebt gedaan binnen jobs. 

Heb je hierdoor veel ervaring of vind je deze nog niet voldoende? 

Referenties: 

Kremers Stef (2013). Stef Kremers. [Website] Geraadpleegd via    

http://www.personeel.unimaas.nl/s-kremers/ 

University Maastricht. (2012). Stef Kremers. [Website] Geraadpleegd via 

http://www.maastrichtuniversity.nl 

  

mailto:s.kremers@maastrichtuniversity.nl
http://www.personeel.unimaas.nl/s-kremers/publications.htm
http://www.personeel.unimaas.nl/s-kremers/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/FHML/CAPHRI/DepartmentsCAPHRI/HealthPromotion/StaffHP/KremersStef.htm
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Specialist 2 – Jessica Gubbels 

Naam: 

Jessica Gubbels 

Hoe kwam ik heb op het spoor? 

Zij is één van de schrijfsters van mijn basisartikel. 

Functie: 

researcher at the Department of Health Promotion of Maastricht University. 

Contactgegevens: 

Van der Boechorststraat 7 

1081 BT Amsterdam 

Nederland 

Phone: +31 43 388 21 82 

E-mail: jessica.gubbels@maastrichtuniversity.nl 

Room: B1.112 Universiteit Maastricht 

Publicatie:  

Link: https://www.spotlightproject.eu/scientific-publications.html 

3 vragen: 

1. Van waar de interesse in dit vakgebied? 

2. Was je er van jongs af aan al mee bezig? 

3. Heb je mensen uit de familie die in dezelfde sector zitten dan jou? 

Referenties: 

Universiteit Maastricht (z.d.). KOALA-study. [Website]. Geraadpleegd via http://www.koala-

study.nl/  

Lakerveld Jeroen (z.d.). Spotlight. [Website]. Geraadpleegd via 

https://www.spotlightproject.eu 

Universiteit Maastricht (z.d.). Maastricht University Leading in Learning. [Website]. 

Geraadpleegd via http://www.maastrichtuniversity.nl 

  

mailto:jessica.gubbels@maastrichtuniversity.nl
https://www.spotlightproject.eu/scientific-publications.html
http://www.koala-study.nl/researchers_staff.html#gubbels
http://www.koala-study.nl/researchers_staff.html#gubbels
https://www.spotlightproject.eu/contact.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/FHML/CAPHRI/DepartmentsCAPHRI/HealthPromotion/StaffHP/GubbelsJessica.htm
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Specialist 3 – Nanne de Vries 

Naam: 

Nanne de Vries 

Hoe kwam ik heb op het spoor? 

Hij is één van de schrijvers van mijn basisartikel. 

Functie: 

Vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). 

Contactgegevens: 

Niet vermeld. 

Publicatie: 

Link: http://www.caphri.nl/nannedevries/ 

3 vragen: 

1. Hoe ben je tot vice-decaan benoemd? 

2. Waarom spreekt deze job je aan? 

3. Valt dit gemakkelijk te combineren met een gezin? 

Referenties: 

CAPHRI (2010). Prof. Dr. N.K. [Website]. Geraadpleegd via http://www.caphri.nl 

ENCYCLO (2007). [Online woordenboek]. Geraadpleegd via http://www.encyclo.nl 

Universiteit Maastricht (2012). Prof. Dr. Nanne de Vries nieuwe vice-decaan FHML.[Website]. 

Geraadpleegd via http://www.maastrichtuniversity.nl 

Trefwoordenlijst: 

Decaan: het hoofd van een faculteit op een universiteit. 

 

  

http://www.caphri.nl/nannedevries/
http://www.encyclo.nl/begrip/Decaan
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/Prof.dr.NanneDeVriesNieuweVicedecaanFHML.htm
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Specialist 4 – Jo Frost 

Naam: 

Jo Frost 

Hoe kwam ik heb op het spoor? 

Ik keek toen het programma ‘supernanny’ uitgezonden werd op de Vlaamse TV naar de 

Nederlandstalige versie dit boeide me enorm. De actrice van het Vlaamse programma word 

ook op deze pagina besproken. 

Functie: 

Actrice in het Brits programma ‘Supernanny’. 

Contactgegevens: 

London, U.K. 

Publicatie: 

Niet vermeld. 

3 vragen: 

1. Welke situaties bleven jou het meeste bij vanuit het programma Supernanny? 

2. Zijn er ouders die je na het programma nog om raad hebben gevraagd? 

3. Is er een bepaald iemand die je bij blijft uit het programma? 

Referenties: 

Jo Frost (2012). Jo Frost. [Website]. Geraadpleegd via http://www.jofrost.com 

Trefwoordenlijst 

(dit zijn de trefwoorden uit mijn basisartikel, verder in dit document komen nog trefwoorden voor.) 

KOALA-onderzoek Studie waarbij aangetoond wordt dat 
kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan 
een verhoogd risico hebben op overgewicht. 

Positieve energiebalans De energieinname is groter dan het verbruik. 

Chronische ziektes Een lichamelijke ziekte met lange ziekteduur 
zonder vooruitzicht op genezing. 

Preventie Maatregelen die men kan nemen om 
eventuele schade te voorkomen of ontstane 
schade te beperken. 

Het voedingsonderzoek X-aantal kinderen die geobserveert worden 
tijdens hun maaltijden in het 
kinderdagverblijf. Hiebij komen de 
onderzoekers het eetpatroon en het 
eetgedrag te weten van de kinderen. 

Lichamelijke activiteit Hoe actief men is en met welke activiteit 
men bezig is. Vb.: zitten, lopen, rennen,… 

Intensiteit  Sterkte of hevigheid. 

Bewegingsonderzoek De lichamelijke activiteit bestuderen. 

Inactief Niet werkzaam, passief. 
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Wetteksten 

Zijn niet aanwezig. 

Extra bronnen 

ENCYCLO (2007). Online woordenboek. [website] Geraadpleegd via http://www.encyclo.nl 

Powerpoint/synthese 

 

 

 

http://www.encyclo.nl/
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Kinderopvang  | De invloed van kinderdagverblijf op voeding en beweging   21 | P a g i n a  

Stap 2 : wikiWelkom 

Create account 

Login naam: Femke De Kimpe 

Aanmaak groepswebsite 

http://kinderopvang-b12.wikidot.com/  

Administrator 

Lay-out website 

Ik paste de lay-out aan van onze site over kinderopvang. 

Opbouw site (welkom,…) 

Top menu werd aangemaakt.  

Ik hielp hierbij ook mee. 

Persoonlijke voorstelling 

Femke De Kimpe 

 

Ik ben Femke De Kimpe. 

Ik zit in het eerste jaar Bachelor Orthopedagogie. 

Mijn interesse gaat uit naar autisme. 

Hiermee heb ik echter nog niet zoveel ervaring. 

Ik sta zeker open voor meer ervaring hier omtrent. 

Trefwoordenoverzicht 

(verspreid over het volledige document bij de passende ondertitel.) 

Individuele documenten 

Tekst-presentatie-rekenblad 

Aanwezig onder mijn persoonlijke voorstelling (Word, Powerpoint, Excel) 

  

http://kinderopvang-b12.wikidot.com/
http://kinderopvang-b12.wdfiles.com/local--files/femke/foto.jpg
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Stap 3 : Inhoud in lijsten en syntheses 

Subpagina’s aanmaken 

Hierbij maakte ik enkele pagina’s aan. 

De balk ‘wetenschappelijke info’ maakte in volledig aan samen met de voorbeeld lay-out bij elke 

pagina. 

Trefwoordenlijst  

(zie stap 1,4 en 5) 

Specialisten  

(zie stap 1)                                                

Organisaties/voorzieningen  

(Zie stap 1) 

Bronnenlijst  

De bronnenlijst is aanwezig op de site.  

We hebben deze onderverdeeld met verschillende titels zoals internet algemeen, eindwerken,… 

Uitgekozen bronnen 
Bos, W. & Huynen, B. (2010). Gebruik en kosten van kinderopvang 2006-2008. In: Centraal Bureau 

voor de Statistiek, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010. Den Haag/Heerlen, 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Brown, W.H. e.a. (2006). Assessing preschool children’s physical activity. The observatio-nal system 

for recording physical activity in children-preschool version. Research Quar-terly for Exercise 

and Sport, jaargang 77, nummer 2, pagina 167-176. 

Ben-Sefer, E., Ben-Natan, M. & Ehrenfeld, M. (2009). Childhood obesity: current litera-ture, policy 

and implications for practice. International Nursing Review, jaargang 56, nummer 2, pagina 

166-173. 

Gubbels, J.S. e.a. (2010b). Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old children. 

Journal of Human Nutrition and Dietetics, jaargang 23, nummer 1, pagina 97-101. 

Hurk, K. van den, Dommelen, P. van, Buuren, S. van, Verkerk, P.H. & HiraSing, R.A. (2007). Prevalence 

of overweight and obesity in the Netherlands in 2003 compared to 1980 and 1997. Archives 

of Disease in Childhood, jaargang 92, nummer 11, pagina 992-995. 

Kroon, M.L. de, Renders, C.M., Wouwe, J.P. van, Buuren, S. van & HiraSing, R.A. (2010). The 

Terneuzen birth cohort: BMI changes between 2 and 6 years correlate strongest with adult 

overweight. PLoS One, jaargang 5, maand 2, e9155. 
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Singer E. & Kleerekoper, L., (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg. 

Tavecchio, L., IJzendoorn, R. van & Stams, G.J. (1996). Onderzoek: kinderopvang en thuis twee 

gescheiden werelden. Kinderopvang, jaargang 6, nummer 12, pagina 24-27. 

Gubbels, J.S. e.a. (2010a). Child-care use and the association with body mass index and overweight in 

children 7 months to 2 years of age. International Journal of Obesity, jaargang 34, nummer 

10, pagina 1480-1486. 
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Stap 4 : Beschikking krijgen en meer 
zoeken 

2 artikels van de auteurs met verwante thema’s 

 

Auteur 1: Stef Kremers 

Titel 1: Veranderen voedingsgedrag lastig maar niet onmogelijk. 

Referentie:  

Van Assema, P., Kremers, S., de Nooijer, J. & de Vries, N. (2010).  Veranderen voedingsgedrag lastig 

maar niet onmogelijk. Voeding nu, 12(5), 18-20. 

 

Auteur 2: Thijs Carel 

Titel 2: Invloed van de omgeving op overgewicht bij kinderen. 

Referentie: 

Gubbels, J., Kremers, S., Thijs, C., de Vries, N. & Stafleu, A. (2012). Invloed van de omgeving op 

overgewicht bij kinderen. Voeding nu, 14(1/2), 30-31. 

Publicaties in de bronnenlijst 

 

Referenties Vindplaats Soort bron 

Ben-Sefer, E., Ben-Natan, M. & Ehrenfeld, M. (2009). Childhood 
obesity: current litera-ture, policy and implications for practice. 
International Nursing Review, jaargang 56, nummer 2, pagina 166-
173. 

Hogeschool 
Gent 

Tijdschrift 

Benjamin, S.E. e.a. (2009). Early child care and adiposity at ages 1 
and 3 years. Pediatrics, jaargang 124, nummer 2, pagina 555-562. 

X Tijdschrift 

Bos, W. & Huynen, B. (2010). Gebruik en kosten van kinderopvang 
2006-2008. In: Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010. Den Haag/Heerlen, 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

X 
Heerlen 

Juridische bron 

Bradley, R.H. (2010). From home to day care. Chaos in the 
family/child-care mesosystem. In: Evans, G.W. & Wachs, T.D. 
(red.), Chaos and Its Influence on Children’s Development. 
Washington, American Psychological Association. 

X 
V.S. 

Verzamelwerk 

Brown, W.H. e.a. (2006). Assessing preschool children’s physical 
activity. The observatio-nal system for recording physical activity 
in children-preschool version. Research Quar-terly for Exercise and 
Sport, jaargang 77, nummer 2, pagina 167-176. 

X 
Groningen 

Tijdschrift 
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Eurostat (2008). Childcare in the EU in 2006. A quarter of children 
aged less than three in formal childcare. And more than 80% of 
children from three to compulsory school age. Luxemburg, 
Eurostat Press Office. 

X Handboek / 
Monografie / 
Boek 

Gubbels, J.S. e.a. (2010). Interaction between physical 
environment, social environmentand child characteristics in 
determining physical activity at child-care. Health Psychology, 
in druk. 

X 
 

Tijdschrift 

Gubbels, J.S. e.a. (ingediend). Impact of parenting practices on 
children’s dietary intake, physical activity and development of 
body mass index: the KOALA Birth Cohort Study. 

X Tijdschrift 
 

Gubbels, J.S. e.a. (2010a). Child-care use and the association with 
body mass index and overweight in children 7 months to 2 years of 
age. International Journal of Obesity, jaargang 34, nummer 10, 
pagina 1480-1486. 

X 
 

 

Tijdschrift 

Gubbels, J.S. e.a. (2010b). Child-care environment and dietary 
intake of 2- and 3-year-old children. Journal of Human Nutrition 
and Dietetics, jaargang 23, nummer 1, pagina 97-101. 

Oostende 
VLIZ 

Tijdschrift 

Hurk, K. van den, Dommelen, P. van, Buuren, S. van, Verkerk, P.H. 
& HiraSing, R.A. (2007). Prevalence of overweight and obesity in 
the Netherlands in 2003 compared to 1980 and 1997. Archives of 
Disease in Childhood, jaargang 92, nummer 11, pagina 992-995. 

X 
Londen 

Tijdschrift 

Kremers, S.P. e.a. (2005). Netherlands research programme weight 
gain prevention (NHF-NRG): rationale, objectives and strategies. 
European Journal of Clinical Nutrition, jaargang 59, nummer 4, 
pagina 498-507. 

X 
 
 

Tijdschrift 

Kroon, M.L. de, Renders, C.M., Wouwe, J.P. van, Buuren, S. van & 
HiraSing, R.A. (2010). The Terneuzen birth cohort: BMI changes 
between 2 and 6 years correlate strongest with 
adult overweight. PLoS One, jaargang 5, maand 2, e9155.  

X 
Groningen 

Tijdschrift 

Oude Luttikhuis, H. e.a. (2009). Interventions for treating obesity 
in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, 
artikelnummer CD001872.  

X Elektronische 
bronnen 

Singh, A.S., Mulder, C., Twisk, J.W., Mechelen, W. van & Chinapaw, 
M.J. (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood: a 
systematic review of the literature. Obesity Reviews, jaargang 9, 
nummer 5, pagina 474-488. 

X Tijdschrift 

Singer E. & Kleerekoper, L., (2009). Pedagogisch kader 
kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier gezondheidszorg. 

Campus 
Kortrijk 

Boek 

Tavecchio, L., IJzendoorn, R. van & Stams, G.J. (1996). Onderzoek: 
kinderopvang en thuis twee gescheiden werelden. Kinderopvang, 
jaargang 6, nummer 12, pagina 24-27. 

Universiteit 
Amsterdam 

Tijdschrift 
 

World Health Organization. (2010). Childhood overweight and 
obesity on the rise. Gene`ve, World Health Organization. 

X Handboek / 
Monografie / 
Boek 

World Health Organization (2004). Obesity: preventing and 
managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. 
Gene`ve, World Health Organization. 

X Handboek / 
Monografie / 
Boek 
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Excel-oefening 

Oefening 1 

Soort bronnen Aantal Procent 

Boeken 4 21,05% 

Tijdschriften 12 63,16% 

Verzamelwerk 1 5,26% 

Websites 0 0,00% 

Grijze 
literatuur 
(folders, 
rapporten, …) 

0 0,00% 

Andere 2 10,53% 

Totaal 19 100% 
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Oefening 2 

Periode Aantal 

vroeger dan 2000 1 

2000 - 2005 2 

2006 - 2009 8 

2010 - 2013 8 

Totaal 19 
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Kinderopvang  | De invloed van kinderdagverblijf op voeding en beweging   28 | P a g i n a  

Publicatie uit de bronnenlijst – fysiek exemplaar 

Singer E. & Kleerekoper, L., (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg. 

Colofon: 

 
Op de colofon vind u enkele gegevens terug onder andere wie de vormgeving van het boek 

verzorgde, de eindredactie en wie zorgde voor de foto’s die zich in het boek bevinden. 

Er wordt ook verwezen naar de drukker van het boek.  

Dan worden er nog enkele zaken vermeld over aansprakelijkheid, uitgever, auteursrechtelijke 

plichten, auteurswet en twee stichtingen. 

Trefwoorden: 
- Reprografische: Kopiëren of reproduceren.  
- Bloemlezingen: Selectie van informatie uit een boek. 

 



Kinderopvang  | De invloed van kinderdagverblijf op voeding en beweging   29 | P a g i n a  

Voorflap: 

 
Op de voorflap vind u de titel van het boek terug namelijk ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’. 

De schrijfsters Singer Elly en Kleerekoper Loes worden ook vermeld. Er worden nog vier foto’s 

weergegeven voor de leeftijd 0 tot 4 jaar te verduidelijken. 
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Achterflap: 

 

Er wordt gezegd dat pedagogische werknemers een belangrijke rol hebben. Wat houdt het 

pedagogische kader allemaal in? Dit wordt hierin ook opgesomd. 

Er worden drie personen aangehaald die bezig zijn met het pedagogisch kader. 

Het initiatief wordt weergegeven, een streepjescode en de samenwerkingen. 

Trefwoorden: 

- Pedagogisch kader: Opvoedkundig kader. 

- Pedagogisch beleid: Hoe men omgaat met de opvoeding. 

- Pedagogische vaardigheden:  Bekwaamheid omtrent opvoeden. 
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Artikel van 2 ‘sterauteurs’ 

 

Auteur 1:  Jessica Gubbels 

Artikels: 

 Invloed van de omgeving op overgewicht bij kinderen. 

Auteur 2: Stef Kremers 

Artikels: 

 Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de beweegkuur. 

 Veranderen voedingsgedrag lastig maar niet onmogelijk. 

 Invloed van de omgeving op overgewicht bij kinderen. 

Referentie: 

Kremers, S. & Helmink, J. (2009). Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de 

beweegkuur. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 87(5), 193-194. 

Van Assema, P., Kremers, S., de Nooijer, J. & de Vries, N. (2010). Voeding nu, 12(5), 18-20. 

Wetenschappelijke info 

Internet algemeen 

o Jessica Gubbels 

Beschrijving: Volledige tekst 

Link:  

http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-

6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf 

o Stef Kremers  

Beschrijving: Volledige tekst 

Link:  

http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-

6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf 

o Annette Stafleu 

Beschrijving: Volledige tekst 

Link: 

http://download.springer.com/static/pdf/971/art%253A10.1007%252FBF03086839.pdf?auth66=

1387060179_9bafb88929f9e9251e8a7aa8666eae92&ext=.pdf 

o Sanne de Vries 

Beschrijving: Volledige tekst 

Link: 

http://download.springer.com/static/pdf/902/art%253A10.1007%252FBF03082238.pdf?auth66=

1387060265_3b037a277c746aae0ea4e65210cd1034&ext=.pdf 

http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/411/art%253A10.1007%252Fs13668-013-0042-6.pdf?auth66=1386934678_9c83cd914a2b0785a3f37176ffa6d830&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/971/art%253A10.1007%252FBF03086839.pdf?auth66=1387060179_9bafb88929f9e9251e8a7aa8666eae92&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/971/art%253A10.1007%252FBF03086839.pdf?auth66=1387060179_9bafb88929f9e9251e8a7aa8666eae92&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/902/art%253A10.1007%252FBF03082238.pdf?auth66=1387060265_3b037a277c746aae0ea4e65210cd1034&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/902/art%253A10.1007%252FBF03082238.pdf?auth66=1387060265_3b037a277c746aae0ea4e65210cd1034&ext=.pdf
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o Nanne de Vries  

Beschrijving: Volledige tekst 

Link:  

http://download.springer.com/static/pdf/191/art%253A10.1007%252Fs12508-012-0070-

4.pdf?auth66=1387060441_c197a05545034f9531dda2cda606cbc3&ext=.pdf 

Referenties: 

Gubbels, J., van Assema, P., & Kremers, S. (2013). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Dietary 

Patterns among Children. Curr Nutr Rep, 2, 105-112. Doi 10.1007/s13668-013-0042-6 

van de Laar, F., van de Lisdonk, E., Lucassen, P., Stafleu, A., Mulder, J., van den Hoogen, H., Rutten, G. 

& van Weel, C. (2008). Eetgedrag in relatie tot calorie- en vetinname bij patiënten met 

diabetes mellitus type 2. Huisarts en wetenschap, 51(8), 372-377. Geraadpleegd op 

http://link.springer.com 

de Vries, S., Hildebrandt, V., Engbers, L., Hekkert, K. & Bakker, I. (2009). Bewegen gemeten: 

verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard. TSG, 87(5), 203-206. Geraadpleegd 

via http://link.springer.com 

van Assema, P., Joosten, S., Bessems, K., Raaijmakers, L., de Vries, N. & Kremers, S. (2011). De 

omvang en aard van verkoopstrategieën gericht op kinderen bij voedingsmiddelen. Tijdschrift 

voor gezondheidswetenschappen, 89(2), 108. Geraadpleegd op http://link.springer.com 

Kranten / week-of maandbladen / magazines (commercieel) 

 

1. Twintig vrijwilligers redden kinderopvang – GVA  

2. Eerste steen gelegd van nieuw kinderverblijf – De Standaard 

3. Vakantieopvang voor kinderen met een handicap: ook in 2014 – Het Nieuwsblad 

4. Duffel heft opnamestop in kinderopvang op – Het Nieuwsblad 

5. Stad stoot begijnhof af en zet in op voor- en naschoolse opvang – Het Laatste Nieuws 

Referenties: 

Cowie, L. (13 december 2013). Eerste steen gelegd van nieuw kinderverblijf. De standaard. 

Geraadpleegd via http://www.mediargus.be 

De Coster, R. (13 december 2013). Stad stoot begijnhof af en zet in op voor- en naschoolse opvang. 

Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be 

Engels, W. (13 december 2013). Duffel heft opnamestop in kinderopvang op. Het nieuwsblad. 

Geraadpleegd via http://www.mediargus.be 

Van Rompaey, C. (13 december 2013). Twintig vrijwilligers redden kinderopvang. Gazet van 

Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be 

http://download.springer.com/static/pdf/191/art%253A10.1007%252Fs12508-012-0070-4.pdf?auth66=1387060441_c197a05545034f9531dda2cda606cbc3&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/191/art%253A10.1007%252Fs12508-012-0070-4.pdf?auth66=1387060441_c197a05545034f9531dda2cda606cbc3&ext=.pdf
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://www.mediargus.be/
http://www.mediargus.be/
http://www.mediargus.be/
http://www.mediargus.be/
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WLT. (13 december 2013). Vakantieopvang voor kinderen met een handicap: ook in 2014. Het 

nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be  

http://www.mediargus.be/


Kinderopvang  | De invloed van kinderdagverblijf op voeding en beweging   34 | P a g i n a  

Vak-tijdschriften (wetenschappelijk) 

1. Vakblad Kinderopvang 

2. De draad 

3. Prima 

4. Brandpunt 

5. GO 

6. BBMP 

7. PIP 

Referenties: 

Borgdorff, M. (2011). Duurzaam spelen. GO, 2(7), 6. 

Borgdorff, M. (2011). Gun kinderen hun eigen tempo. GO, 2(7), 25-27. 

Bijdrage uit een verzamelwerk 

Diagnostiek en ontwikkeling van emotionele vaardigheden bij kinderen met autisme. 

Referenties: 

Begeer, S., Koot, H., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stegge, H. (2008). Begeleiding van kinderen en 

jongeren met autisme. In R. Didden, B. Huskens (red.), Diagnostiek en ontwikkeling van 

emotionele vaardigheden bij kinderen met autisme. (pp. 84-101). Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum.  

Eindwerken / bachelorproeven 

1. Moderne inzichten in de genetische basis van psychische aandoeningen : de analyse van 

genexpressie gegevens met een toepassing op autisme 

2. Discriminatie van subtiele verschillen in gelaatsexpressies bij kinderen met autisme aan de hand 

van een zoektaak met statisch en dynamisch beeldmateriaal. 

3. Kinderopvang in Zuid-Afrika: Zanokhanyo Educare Centre in Witzenberg. Een exploratie van de 

kwaliteit en de rol van cultuurspecifieke elementen en belevingen in de transculturele 

samenwerking 

4. De buitenschoolse kinderopvang 

5. Kinderopvang in Vlaanderen : kwaliteitsaspecten en inclusie 

Referenties: 

Van Brabant, S. (2009). Moderne inzichten in de genetische basis van psychische aandoeningen : de 

analyse van genexpressie gegevens met een toepassing op autisme [eindwerk]. Leuven: K.U. 

Leuven.  

Bijnens, K. & Eyckmans, L. (2009). Discriminatie van subtiele verschillen in gelaatsexpressies bij 

kinderen met autisme aan de hand van een zoektaak met statisch en dynamisch 

beeldmateriaal [eindwerk]. Leuven: K.U. Leuven.  
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Peeters, L. (2012). Kinderopvang in Zuid-Afrika: Zanokhanyo Educare Centre in Witzenberg. Een 

exploratie van de kwaliteit en de rol van cultuurspecifieke elementen en belevingen in de 

transculturele samenwerking [eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven.  

Dewyn, S. (2001).  De buitenschoolse kinderopvang [eindwerk]. Tielt : KATHO. 

Verlersberghe, D. (2003). Kinderopvang in Vlaanderen : kwaliteitsaspecten en inclusie [eindwerk]. 

Brugge: KHBO. 

Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën… 

1. Autisme 

2. Als leren pijn doet ... : opvoeden van kinderen met een leerstoornis 

3. Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen 

4. Mogelijkheden voor kinderen met beperkingen 

Referenties: 

Viaene, F. (2006). Autisme. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

Hellinckx, W., Ghesquière, P. (2008). Als leren pijn doet ... : opvoeden van kinderen met een 

leerstoornis. Leuven: Acco. 

Timmerman, K. (2007). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco. 

Janson, D. (2005). Mogelijkheden voor kinderen met beperkingen. Baarn: HB. 
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Stap 5 : Contextualiseren 

Organisatie(s) (zie stap 1) 

Statistieken 

Welke statistieken zijn er te vinden rond het onderwerp kinderopvang? 

 Ik vond statistieken over kleuteronderwijs in Oost-Vlaanderen. (zie Excel document – Oefening 3) 

 Ik vond statistieken over lager onderwijs in Antwerpen. 

 Ik vond statistieken over de eerste graad secundair onderwijs in West-Vlaanderen. 

Waar zijn deze te vinden? 

Op de site van www.lokalestatistieken.be 

Referentie: 

Moons, D. (2012). Kleuteronderwijs in Oost-Vlaanderen [Statistieken]. Brussel: Lokale statistieken. 

Moons, D. (2012). Lager onderwijs in Antwerpen [Statistieken]. Brussel: Lokale statistieken. 

Moons, D. (2012). Eerste graad secundair onderwijs in West-Vlaanderen [Statistieken]. Brussel: 

Lokale statistieken. 

Statistieken 

 

Jaartallen Jongens Meisjes Totaal 

2001 27 292 26183 53475 

2002 27401 26025 53426 

2003 27083 25889 52972 

2004 26830 25677 52507 

2005 26623 25456 52079 

2006 26616 25430 52046 

2007 26724 25605 52329 

2008 27174 26163 53337 

2009 28105 27060 55165 

2010 29165 27824 56989 

2011 30040 28634 58674 

2012 30655 29333 59988 

 

http://www.lokalestatistieken.be/
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Juridische context 

Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een 

problematische opvoedingssituatie 

 
Link: 

http://www.juriwel.be/Zoeken/Detail.aspx?DID=1001917&param=inhoud#top 

referentie: 

Juriwel (1994). Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor 

minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie [Omzendbrief]. Geraadpleegd via 

http://www.juriwel.be 
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http://www.juriwel.be/
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Politieke context (maatschappelijk / beleid / visie) 

Actief: 

- SP 

- CU 

- PVDA 

- VVD 

- CDA 

- GroenLinks 

- D66 

CDA: 

CDA wil ervoor zorgen dat ouders hun werk en de zorg voor kinderen blijven combineren. Flexibele 

arbeidstijden kunnen ouders hierbij helpen. Hiervoor heeft CDA samen met GroenLinks een 

initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken ingediend. Hiervoor nemen ze enkele initiatieven zoals 

investeringen in kinderopvang, de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de inkomsten. Het CDA 

helpt mee om de kinderopvangtoeslag af te bouwen. Hierbij denken ze bijvoorbeeld aan de 

kinderopvang niet per dagdeel af te rekenen maar per uur. 

Referentie: 

Wagenvoort, L. & Bosman, H. (2009). Christelijke kinderopvang Natuurlijk. [website]. Geraadpleegd 

via http://www.kinderopvangnatuurlijk.nl/ 

  

http://www.kinderopvangnatuurlijk.nl/
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Stap 6 : Afwerking 

Besluit/ Zelfevaluatie 

Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor jou verlopen ? 
Voor mij vlotte de sadan-opdracht in het begin niet zo. Er zaten precies dubbele opdrachten in. Dit 

merkte ik ook bij stap 6 de afwerking. Toen ik deze aan het doen was merkte ik dat er veel zaken 

dubbel in zaten zoals de structuur van mijn basisartikel, uitgeverij,.. 

Vanaf stap 3 (Inhoud in lijsten en syntheses) dacht ik: “Nu verloopt het van een leie dakje”, maar 

toen ik aan stap 4 (Beschikking krijgen en meer zoeken) kwam leek het weer een lange weg. Stap 5 

verliep weer zeer vlot. 

De vergadering van onze lay-out en afwerking van de site liep niet zo van een leie dakje. Enkelingen 

hielden zich bezig met multimediatoestellen die niet tot de vergadering hoorden. Deze 

multimediatoestellen waren enorme stoorzenders. Ik vond het ook jammer dat er iemand van ons 

leerteam aanwezig was die een vrijstelling heeft voor informatievaardigheden. Deze persoon kwam 

hier eigenlijk niets doen. Voor de rest verliep de vergadering wel vlot. 

Heb je voldoende info gevonden ?  
Ik vond voldoende informatie. Als ik niet voldoende informatie vond ging ik op meerdere sites gaan 

zoeken of in andere informatiebronnen zoals boeken, eindwerken, tijdschriften,… 

Ik had geen schrik om eens te gaan vergelijken tussen sommige informatiebronnen. Van deze 

bronnen maakte ik steeds een referentie volgens de APA-normen. 

Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken ? 
Ik ben steeds naar alle verwezen sites gaan kijken die nuttig konden zijn. Van de sites die hiervan 

voor mij nuttig leken verwerkte ik informatie. Ik weet niet direct waar ik nog zou kunnen gaan 

zoeken. Mijn bronnenonderzoek was al redelijk uitgebreid. 

Wat moet je nog verder trainen ? 
In het zien met welke bron ik te maken heb. De bronnen gaan refereren als ik weet welke het zijn 

daar heb ik geen problemen mee. 

Waar ik me nog verder in wil trainen is luisteren naar anderen hun mening. Ik let hier al op want dit is 

een aandachtspunt voor mij.  

Waar ben je sterk in ? 
Ik ben sterk in de leiding te nemen.  In lay-out en afwerking ben ik ook sterk, hoogstwaarschijnlijk 

omdat ik een perfectionist ben. 

Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven ? 
De vergadering zal me zeker bijblijven. Eigenlijk zal alles me wel wat bijblijven. Ook het werken met 

verschillende documenten in Word, Excel en Powerpoint. Hiermee friste ik mijn geheugen nog eens 

op. 
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Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of 

zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante 

informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ? 
Het is misschien een idee om stap 4 in twee verschillende stappen te delen. De opdracht zorgt ervoor 

dat verschillende aspecten van het vak informatievaardigheden aan bod komen. Ik vind der er niets 

ontbreekt. 

Misschien iets van een interview zou nog leuk zijn. Wij hadden het thema ‘kinderopvang’. Moest ik 

een medewerker of medewerkster kunnen interviewen, dan had ik hiervan ook nog informatie 

kunnen gebruiken. 


