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Informatievaardigheden SADAN-opdracht 
Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 
 

1.1 Vertaal je thema / informatievraag in een aantal trefwoorden of 
zoektermen 
 
 
 
   Kindermishandeling (eigen kennis)  Pedagogische thuiszorg (Google) 
 
 
Overparenting (Google)      Incest (eigen kennis)  Lebensborn (docent) 
 
 
                
            
            
 
 
Pleegzorg (eigen kennis) Kind & Gezin (eigen kennis)   Amy Chua (pedagogiek) 
 
 

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

 
Amy Chua ® Google 

Totaal zoekresultaten 7140000 
Afbeeldingen Heel veel 
Nieuws 31600 
Video’s 236000 
Boeken 34000 

 
 
     Incest ® Google 
Totaal zoekresultaten 238.000.000 
Afbeeldingen Heel veel 
Nieuws 1050000 
Video’s 31700000 
Boeken 3600000 

 
      
 

Afwijkende/extreme opvoedingen – structuren 
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Incest ® Bing 
Totaal zoekresultaten 12600000 
Beeld Heel veel 
Nieuws Ongeveer 100 
Video’s Heel veel 

 
 

1.3 Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een 
gelijkaardige verkennende zoekopdracht via LIMO. Probeer aldus ook 
diverse soorten bronnen (vind je dezelfde ? andere ?) te vinden 
 
     Amy Chua ® LIMO 
Totaal zoekresultaten 3704 
Nieuwsberichten 824 
Boeken 45 
Conferentieverslagen 57 
Diverse teksten 32 
Audiovisueel materiaal 20 
Eindwerken 1 

 
     Incest ® LIMO 
Totaal zoekresultaten 85435 
Artikels 52651 
Boeken 921 
Naslaggegevens 196 
Conferentieverslagen 198 
Audiovisueel materiaal 240 
Reviews 10830 

 

 
1.4 Kwaliteit van de zoekresultaten 
 
Craptest ‘kindermishandeling’ 

Bron 1 
Kindermishandeling. (sd). Opgeroepen op oktober 19, 2018, van Kind & Gezin: 

https://www.kindengezin.be/veiligheid/kindermishandeling/ 
 
 
C: Er wordt geen datum vermeld. 
R: De site is afkomstig van de Vlaamse Overheid ® geen partijdige tekst. 
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A: De informatie is afkomstig van de Vlaamse Overheid. 
P: De bedoeling van de site is om mensen te informeren. Het doelpubliek kan iedereen zijn 
(zowel studenten als opvoeders). Dit is puur informatief en bevat geen reclame. 
 

Bron 2 
Kindermishandeling. (sd). Opgeroepen op oktober 19, 2018, van vzwzijn: http://www.vzwzijn.be/wat-

is-geweld/themas/kindermishandeling 
 
 
C: De bron werd aangemaakt in 2018. 
R: Het is geen partijdige tekst want ook deze site is afkomstig van de Vlaamse Overheid. 
A: De organisatie die verantwoordelijk is voor deze bron is de Vlaamse Overheid. 
P: De bedoeling van deze bron is om mensen te informeren. Ook hier is het doelpubliek zowel 
studenten als volwassenen. Voor verdere hulp of specifieke informatie verwijzen ze je door 
naar het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling. 

Bron 3 
Kindermishandeling. (2018, januari 4). Opgeroepen op oktober 19, 2018, van Wikipedia: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermishandeling 
 
 
C: Er is geen exacte datum te vinden over wanneer de bron aangemaakt werd. Wel is de 
pagina laatst bijgewerkt op 4 januari 2018. 
R: Er is geen literatuurlijst aanwezig. De bronnen waarnaar verwezen worden zijn: De cijfers 
in de Verenigde Staten, Nederlands Jeugdinstituut en NIZW/AMK 2005 rapportage. 
A: Er wordt geen auteur vermeld, in feite kan iedereen aanvraag doen om iets toe te voegen. 
Er is geen bewijs dat de auteurs experts zijn. 
P: De bedoeling van deze tekst is om mensen te informeren. Doelgroep zijn vooral 
volwassenen & studenten. Voor nog andere informatie wordt er een link gemaakt naar Bureau 
Jeugdzorg Nederland.  
 

1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht 
en vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en 
LIMO 
 
Het zoekproces verliep redelijk traag. Ik vond weinig informatie terug waarvan ik dacht dat 
deze voldoende bruikbaar zou zijn. Voorlopig denk ik dat ik genoeg trefwoorden gebruikt 
heb. Het was wel een uitdaging voor mij om andere zoekmachines te gebruiken dan Google 
want ik gebruik deze vrijwel altijd. Brontypes zoals eindwerken en hoofdstukken uit boeken 
vond ik heel moeilijk terug. Mijn voornemens zijn om in het vervolg ook andere 
zoekmachines te gebruiken dan enkel Google. Ik ga in het vervolg meer beroep doen op 
LIMO. 
 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
 
Heeft de opvoeding van de ouders een invloed op hoe de ouders hun eigen kinderen 
opvoeden?  
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Stap 2: De basistekst: zoeken en diverse info eruit halen 
 

2.1 Bronvermelding 
 

 

Turnell, A., & Essex, S. (2010). Als er ‘niets aan de hand’ is: Een oplossingsgerichte methode bij 
ontkenning van kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
 

2.2 Bronvermelding bis 

“Het belangrijkste is dat alle officiële instanties die bij de zaak betrokken zijn, zoals 
jeugdzorg en justitie, het gebruik van deze benadering onderschrijven aangezien hun gezag en 
invloed essentieel zijn om het gezin te motiveren daadwerkelijk een veiliger situatie op te 
bouwen.  

	

 

 
 
Turnell, A., & Essex, S. (2010). Een overzicht van het resoluut oplossingsgerichte model. In Als er 

'niets aan de hand is': Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling 
(Vol. Fase 1: voorbereiding, pp. 28-43). Houten: Nohn Stafleu van Loghum. 

 

2.3 Context 
 
Mijn deeltje komt uit het boek: Als er ‘niets aan de hand is’: Een oplossingsgerichte methode 
bij ontkenning van kindermishandeling. Mijn zin vond ik terug in hoofdstuk 2: Een overzicht 
van het resoluut oplossingsgerichte model.  
Het boek werd geschreven door 2 auteurs: Andrew Turnell & Susie Essex. Er is dus sprake 
van samenwerking. De uitgever van het boek is: Bohn Stafleu van Loghum. De doelgroep van 
dit boek is vooral naar opvoeders en ouders gericht. Het boek is ook bedoeld voor 
hulpverleners van Jeugdzorg en de Kinderbescherming.  
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2.4 Verneem meer over de auteur 
 
Andrew Turnell 
Andrew is een maatschapelijk werker, gezinstherapeut en adviseur voor kinderbescherming 
uit Perth, Australië. Naast pedagogisch werk onderhoudt hij een klinische praktijk die werkt 
met gezinnen waar kindermishandeling aanwezig is, maar ouders het ontkennen. Andrew is 
momenteel werkzaam bij wettelijke beschermingsorganisaties in Nieuw-Zeeland, Engeland, 
Nederland, Canada, de VS en West-Australië om voortdurende ondersteuning te bieden. 
 
Deze informatie komt voort van: https://www.resolutionsconsultancy.com/contact/andrew-
turnell/ 
Een pagina op Wikipedia over hem heb ik niet gevonden. 
  
Susie Essex 
Over Susie vind ik (buiten dat ze meeschreef aan het boek) amper informatie weer. 
 

2.5 Structuur 
 
Ik vind de tekst best oké opgebouwd. De tekst wordt goed opgedeeld in verschillende thema’s 
door middel van alinea’s en subtitels. Dit geeft een gestructureerd overzicht weer. Ook wordt 
er gebruik gemaakt van ‘casussen’. Deze helpen je om meer inzicht te krijgen in de situaties, 
wat ik zeker een pluspunt vind. 
Helemaal op het einde van het boek vindt u de bronnen terug die gebruikt werden. De 
bronnen die vermeldt worden kun je vergelijken met de APA-structuur.  
 

2.6 Zoek gelijksoortige info en duid die aan 
 
2.7 Lijsten met die gelijksoortige info 
 

¨ Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen betrokken bij je thema. 
Jeugdzorg Kinderen, jongeren en ouders krijgen soms te 

maken met situaties die ze niet de baas kunnen. 
Bij ernstige of langdurige problemen kunnen ze 
in contact komen met jeugdzorg. 
 
JAC Kortrijk 
Tel: 056 71 02 38 

Justitiehuis Onder de naam justitiehuis werd in België een 
loketfunctie opgericht met als taak onder meer 
burgers te informeren, slachtoffers bij te staan en 
daders te begeleiden bij hun strafuitvoering. 
 
Justitiehuis Kortrijk 
Tel: 056 26 06 31 
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Pleegzorg We spreken over pleegzorg als mensen - de 
pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten 
dienste stellen van een andere persoon - het 
pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar 
eigen gezin kan of mag blijven wonen. 
 
 
Pleegzorg West-Vlaanderen 
Tel Kortrijk: 056 25 23 69 

Raad voor de 
Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming komt op 
voor kinderen van wie de ontwikkeling en 
opvoeding gevaar loopt 
 
Raad voor de Kinderbescherming Middelburg 
Tel: +31 118 673 333 
 

 
 
 
 
 

¨ Lijst van specialisten 
Tilman Furniss 
 

 
 

Furniss was arts-assistent 
kindergeneeskunde, een lid van de 
keuringsarts systeem Amsterdam, 
en lid van de regeringscommissie 
om trauma gevolgen van 
kindermishandeling en 
verwaarlozing van de regering van 
Nederland. 
Hij was ook assistent van de 
afdeling Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie van het Hospital 
for Sick Children, Londen. 
Later werd hij hoogleraar aan de 
universiteit van Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie van Munster.  
Hij ontwikkelde methoden om 
kinderen voor mogelijke 
geweldwedervarende 
gebeurtenissen te interviewen.  
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John Gumbleton 
 

 
 
 
 

Gumbleton was prichter van 
Resolutions Child Protection 
Consultancy, samen met Colin 
Luger.  
Ze hebben zich gespecialiseerd in 
het werken met gezinnen die in 
ontkenning waren of in geschil 
waren met de autoriteiten voor 
kinderopvang, soms als 
onbehandelbaar beschouwd. Ze 
boden beoordelings- en 
herenigingsprogramma's aan in 
situaties waar kinderen te maken 
hadden gehad met mishandeling, 
maar waarbij de zorgverleners de 
verantwoordelijkheid ontkenden. 
Dit gebeurde vaak ondanks tegen 
hen ingebrachte vaststellingen in de 
familierechtbank of zelfs 
veroordeling door de correctionele 
rechtbank. Ondertussen is 
Gumbleton in pensioen. De enige 
service die hij blijft bieden is 
beperkte raadpleging van 
werknemers over specifieke 
gevallen. Dit zijn meestal situaties 
waarin werknemers gebruik maken 
van de Resoluties-aanpak of 
complexe/risicovolle gevallen zijn. 
 
 

Colin Luger 

 
 

Oprichter van Resolutions Child 
Protection Consultancy, samen met 
John Gumbleton. 
Zie tekst bij Gumbleton voor info 
over de organisatie. 
Luger werkte meer dan 40 jaar mee 
om kinderen te beschermen in 
wettelijke en vrijwillige settingen. 
De laatste 15 jaar ook in de 
privépraktijk. 
Luger stierf in september 2015 aan 
kanker. Colin laat een erfenis achter 
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 van een voorbeeldige praktijk die 
kinderen en gezinnen helpt om zich 
veilig te herenigen. 
 

 
¨ Lijst met vaktermen: definities en moeilijk woorden die in je tekst staan. 

Aantijging: synoniem ® beschuldiging 
Autortiteit: synoniem ® bevoegdheid, gezaghebber 
 
Contactambtenaar: ambtenaar die namens een ambtelijke instantie het 
contact onderhoudt met een cliënt 
 
Follow-up: Uitvoering van het gezinsveiligheidsplan bewaken en 
verfijnen.  
 
Gezinsveiligheidsplan: plan dat toekomstige woonsituatie beschrijft 
om hereniging mogelijk te maken. Plan gaat in op toekomstige 
problemen en het doel van veiligheid in het gezin.  
 
Interventiestrategie: Gerichte inspanning om het gedrag van een 
individu – meestal diens leefstijl – op één risicofactor te wijzigen. 
 
Reclassering: instantie die personen begeleidt die als gevolg van het 
(vermoeden van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie 
in aanraking zijn gekomen. 
 

 
¨ Lijst met soorten bronnen 

Boeken Uitgeverij, auteur en plaats worden 
vermeldt 

Tijdschriften Er wordt een onderdeel vermeldt + 
paginanummers 

 
¨ Maak een top 5 van bronnen uit je bronnenlijst van je basistekst die jou 

meest interessant lijken om later door te nemen. 

1. Kempe,	R.,	&	Kempe,	C.	(1978).	Child	abuse.	Londen:	Fontana.	[Nederlandse	
vertaling:	Kindermishandeling.	Amsterdam:	Wetenschappelijke	Uitgeverij,	
1981.] 

2. Farmer,	E.,	&	Pollock,	S.	(1998).	Substitute	care	for	sexually	abused	and	
abusing	children.	Chichester:	Wiley. 

3. Haley,	J.	(1980).	Leaving	Home:	The	therapy	of	disturbed	young	people.	New	
York:	McGraw-	Hill.	[Nederlandse	vertaling:	Weg	van	thuis:	de	behandeling	
van	problematische	gezins-	situaties.	Amersfoort:	Infopers,	1982.]	 
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4. Dale,	P.,	Davies,	M.,	Morrison,	T.,	&	Waters,	J.	(1986).	Dangerous	families:	
Assessment	and	treatment	of	child	abuse.	Londen:	Routledge. 

5. Dale,	P.	(2004).	‘Like	a	fish	in	bowl’:	parents’	perception	of	child	protection	
services.	Child	Abuse	Review,	13,	137-157.  
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 
 

3.1 De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je 
basistekst 
 
Aderman,	J.,	&	Russell,	T.	(1990).	A	constructivist	
approach	to	working	with	abusive	and	neglectful	
parents.	Family	Systems	Medicine,	8(3),	241-250.		

 

Opgezocht via LIMO, Google & Google 
Scolar. Slechts 1 zoekresultaat gevonden: 
http://psycnet.apa.org/record/1991-05300-
001 Geen specifieke plaats gevonden waar 
het document zich bevindt. 

Dobash,	R.E.,	&	Dobash,	R.P.	(1992).	Women,	violence	
and	social	change.	Londen:	Rout-	ledge.	

 

Artikel online toegankelijk via LIMO. 

English,	D.,	Marshall,	D.,	Brummel,	S.,	&	Orme,	M.	
(1999).	Characteristics	of	repeated	referrals	to	child	
protective	services	in	Washington	State.	Child	
Maltreatment,	4(4),	297-307.	

 

Artikel teruggevonden via Google Scolar: 
journals.sagepub.com 
 
 

Dale,	P.,	Davies,	M.,	Morrison,	T.,	&	Waters,	J.	(1986).	
Dangerous	families:	Assessment	and	treatment	of	child	
abuse.	Londen:	Routledge. 

  

• Aanwezig in KU Leuven Bibliotheken 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 
PBIB: Bibliotheek Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen   +76.10 DALE 
1987   

 
Ferguson,	H.	(2004).	Protecting	children	in	time:	Child	
abuse,	child	protection	and	the	consequences	of	
modernity.	Londen:	Palgrave. 

 

Artikel online toegankelijk via LIMO. 

Farmer,	E.,	&	Pollock,	S.	(1998).	Substitute	care	for	
sexually	abused	and	abusing	children.	Chichester:	Wiley. 

  

Artikel online toegankelijk via LIMO. 

Freud,	A.	(1966).	The	Ego	and	the	mechanisms	of	
defense.	Londen:	Hogarth	Press.	[Neder-	landse	
vertaling:	Het	Ik	en	de	afweermechanismen.	Baarn:	
Ambo,	1973.]	 

 

• Boek beschikaar (Nederlandse vertaling) in 
KU Leuven Bibliotheken Maurits 
Sabbebibliotheek   GBIB: 
Godgeleerdheid  E159.964 FREU   

 
Parton,	N.,	&	O’Byrne,	P.	(2000).	Constructive	social	
work:	Toward	a	new	practice.	Londen:	MacMillan.	
[Nederlandse	vertaling:	Social	work:	een	constructieve	
benadering.	Houten:	Bohn	Stafleu	van	Loghum,	2007.]		

 

Boek beschikbaar (Nederlandse vertaling) in 
VIVES Campus Kortrijk Bibliotheek 1e 
verdieping nr 361. 

Trotter,	C.	(2004).	Helping	abused	children	and	their	
families.	Londen:	Sage 

	

• Boek beschikbaar KU Leuven Bibliotheken 
Rechtsgeleerdheid   RBIB: 
Rechtsgeleerdheid   2A CRI 8.24 TROT 2004. 
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Turnell,	A.,	&	Edwards,	S.	(1999).	Signs	of	safety:	A	safety	
and	solution	oriented	approach	to	child	protection	
casework.	New	York:	W.W.	Norton.	[Nederlandse	
vertaling:	Veilig	op-	groeien:	De	oplossingsgerichte	
aanpak	Signs	of	Safety	in	jeugdzorg	en	
kinderbescherming.	Houten:	Bohn	Stafleu	van	Loghum,	
2009.]	 

	

Boek (Nederlands vertaling) online 
toegankelijk via LIMO. 

Parton,	N.	(2005).	Safeguarding	childhood	in	a	late	
modern	society:	Early	intervention,	sur-	veillance	and	
individualisation.	Londen:	Palgrave.	 

• Boek beschikbaar in KU Leuven 
Bibliotheken Rechtsgeleerdheid   RBIB: 
Rechtsgeleerdheid   2A CRI 8.24 PART 
2006   

•  

Dale,	P.	(2004).	‘Like	a	fish	in	bowl’:	parents’	perception	
of	child	protection	services.	Child	Abuse	Review,	13,	137-
157. 

	

Artikel online beschikbaar via LIMO. 

Fromm,	A.	(1968).	The	revolution	of	hope:	Toward	a	
humanized	technology.	New	York:	Har-	per	and	Row.	
[Nederlandse	vertaling:	De	revolutie	van	de	hoop:	naar	
een	humanisering	van	de	technologische	samenleving.	
Utrecht:	Bijleveld,	1977.]	 

 

• Boek (Nederlandse vertaling) beschikbaar in 
VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e 
verdieping   130.12.27    

 

Haley,	J.	(1980).	Leaving	Home:	The	therapy	of	disturbed	
young	people.	New	York:	McGraw-	Hill.	[Nederlandse	
vertaling:	Weg	van	thuis:	de	behandeling	van	
problematische	gezins-	situaties.	Amersfoort:	Infopers,	
1982.]	 

 

• Boek (Nederlandse vertaling) beschikbaar in 
KU Leuven Bibliotheken Maurits 
Sabbebibliotheek   GBIB: 
Godgeleerdheid  007588/B, KU Leuven 
Bibliotheken Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen  Magazijn PBIB   *6.58 
HALE 1982  en VIVES Campus 
Brugge   Bibliotheek   607 /033.  

Kempe,	R.,	&	Kempe,	C.	(1978).	Child	abuse.	Londen:	
Fontana.	[Nederlandse	vertaling:	Kindermishandeling.	
Amsterdam:	Wetenschappelijke	Uitgeverij,	1981.] 

	

• Boek (Nederlandse vertaling) beschikbaar in 
KU Leuven Bibliotheken Maurits 
Sabbebibliotheek   GBIB: 
Godgeleerdheid  011297/B, O disee Campus 
Aalst Bibliotheek   UNASSIGNED 
location   364.6 KEMP, Belgian Parliament 
Library   Bibliothèque centrale - Centrale 
bibliotheek   A 81910 en VIVES Campus 
Brugge   Bibliotheek   323.4 /010. 

 
 

3.2 Auteur van je basistekst 

Andrew Turnell is niet bepaald een veelschrijver. Naast het boek die ik gekozen 
heb als basistekst vind ik maar 1 boek van hij zelf terug: Working with “denied” 
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child abuse. Wel werkte hij af en toe mee aan boeken die allemaal 
kindermishandeling als thema hadden. Zoals: Inside Kinship Care: Understandig 
Family Dynamics and Providing.  

a) Andere boeken van Andrew Turnell zijn niet aanwezig in de 
campusbibliotheek. Het enigste werk die ik kon vinden was een artikel 
genaamd ‘Niet achteruit, maar vooruit: Andrew Turnell over zijn 
benadering bij kindermishandeling”. Je vind het in VIVES Campus 
Kortrijk   Bib 1e verdieping   376.5  

 
Levering, B. (2002). Niet achteruit, maar vooruit: Andrew Turnell over zijn benadering bij 
kindermishandeling. Catalogue. 
 

 
b) Een belangrijke ‘sterauteur’ in dit boek is Susie Essex. Van haar vind ik 

geen andere boeken terug. Wel vind ik artikels van haar terug via LIMO. 
Deze zijn echter niet aanwezig in de campusbibliotheek. 
Een tweede auteur die in dit hoofdstuk enkele keren vernoemd wordt is 
Gumbleton. Zoals je in hieronder kunt zien werkte hij vaak samen met 
Susie Essex. 
Ook van hem vind ik geen werken terug die zich in de campusbibliotheek 
bevinden.  
 
Voorbeelden:  

 
Essex, S., & Gumbleton, J. (1999, September). 'Similar but Different' Conversations: 

Working with Denial in Cases of Severe Child Abuse. Australian and New Zealand 
Journal of Family Therapy(20), 139-148. 

 

 
 
Essex, S., Gumbleton, J., & Luger, C. (1996, Augustus). Resolutions: Working with 

Families Where Responsibility for Abuse is Denied. Child Abuse Review, 191-201. 
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3.3 Het colofon (e.a. plekken in bron) als snelle info 
 
Colofon 
Hier staat de titel, jaar en plaats van 
uitgeven, wie heeft meegeholpen aan het 
boek en de vertalers. 
 

• Eerste druk: 1977 
• Tweede druk: 1978 
• Vertaald door: Drs. Frits Kandau & 

Jakob Mordegaai 
• ISBN: 9061315603 

Voorflap 
Hier staat de titel, de auteur, de uitgevrij. 
De voorflap is heel simpel; gewoon een 
zwarte achtergrond met een groene cirkel. 

• Titel: De revolutie van de hoop 
• Auteur: Erich Fromm 
• Uitgeverij: Bijleveld 

Achterflap 
De achterflap is simpel zwart. Hij bevat 
geen tekst of dergelijke. 

 

 
 

 
3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst 
 

a) Boeken 
• Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties 

Ik heb dit boek gevonden op LIMO, via de zoekterm 
“problematische  
opvoedingssituaties”. 

 
Hellinckx, W. (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (KOP-
serie 14). Leuven: Garant. 

 
• Het kind in het ziekenhuis: psychologischwetenschappelijke 

benadering 
Ik heb dit boek gevonden op LIMO, via de zoekterm 
“problematische opvoedingssituaties”. 

 
Ackermans, I. (2013). Het kind in het ziekenhuis: Psychologisch-wetenschappelijke 
benadering. Antwerpen: Garant. 
 

• Ik was een vrolijk kind: over incest en therapie 
Ik heb dit boek gevonden op LIMO via de zoekterm “incest”.  
 

Adams, A. (1991). Ik was een vrolijk kind: Over incest en therapie. Haarlem: De Toorts. 
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b) Artikels uit VAKtijdschriften 
• Gezinsgericht werken in pleegzorg: aanbevelingen 

Ik heb dit artikel gevonden op LIMO onder de zoekterm 
“pleegzorg”. 

 
Gezinsgericht werken in pleegzorg: Aanbevelingen. (1999). Sociaal : Welzijnsmagazine., In: 
Sociaal : welzijnsmagazine., Jrg. 20 (1999) nr. 8, p. 19-21. 
 

• Pleegzorg tussen gisteren en morgen: 
Ik heb dit artikel gevonden op LIMO onder de zoekterm 
“pleegzorg”. 

 
Dehaene, T. (1995). Pleegzorg tussen gisteren en morgen. Mensen Onderweg., 1-8. 
 

• America’s Top Parent. (Amy Chua’s Battle Hymn of the Tiger 
Mother) 
Ik heb dit artikel gevonden op LIMO onder de zoekterm “Amy 
Chua”. 

 
Kolbert, Elizabeth. (2011). America's Top Parent.(Amy Chua's 'Battle Hymn of the Tiger 
Mother'). The New Yorker, 86(46), 70. 
 

c) Eindwerken 
• Meerzijdige partijdigheid in de pleegzorg: de methodiek van de 

rondetafelbesprekingen 
Dit eindwerk heb ik gevonden via LIMO onder de zoekterm 
“pleegzorg”. Het is aanwezig in de campusbibliotheek.  
 

Monteyne, A. (2004). Meerzijdige partijdigheid in de pleegzorg: De methodiek van de 
rondetafelbesprekingen (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc. 
 

• Aan welke aspecten hechten ouders belang binnen de 
dienstverlening van Kind en Gezin? 
Dit eindwerk heb ik gevonden via LIMO onder de zoekterm “Kind 
en Gezin”. Het is online beschikbaar. 
 

Geens, C. (2014). Aan welke aspecten hechten ouders belang binnen de dienstverlening van 
Kind en Gezin? Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg. 
 

• Als het slachtoffer van incest gaat spreken: opvang van 
incestslachtoffers binnen de Politiezone Arro Ieper 
Dit eindwerk vond ik terug via LIMO onder de zoekterm “incest”. 
Het eindwerk is aanwezig in de campusbibliotheek. 
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Cokelaere, L. (2004). Als het slachtoffer van incest gaat spreken: Opvang van 
incestslachtoffers binnen de Politiezone Arro Ieper (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc. 
 

d) Onderzoeksliteratuur 
Databank Lirias niet toegankelijk. 

 
e) Digitale anderstalige bronnen 

• Parent Training for the Treatment of Oppositional Behavior in 
Young Children: Helping the Noncompliant Child 
Ik vond dit boek terug via de databank Springerlink onder de 
zoekterm “Child Focus”.  

 
McMahon R.J., Long N., Forehand R.L. (2011) Parent Training for the Treatment of 
Oppositional Behavior in Young Children: Helping the Noncompliant Child. In: Murrihy R., 
Kidman A., Ollendick T. (eds) Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct 
Problems in Youth. Springer, New York, NY 

 
• Child Abuse and Neglect in Uganda 

Ik vond dit boek terug via de databank ScienceDirect onder de 
zoekterm “Child abuse”. 

 
Korbin, Jill E, Krugman, Richard D, Kaawa-Mafigiri, David, & Walakira, Eddy Joshua. 
(2017). Child Abuse and Neglect in Uganda (Vol. 6, Child Maltreatment). Cham: Springer 
International Publishing. 
 

• Erratum to: Overparenting is Associated with Child Problems and 
a Critical Family Environment 
Ik vond dit artikel terug via de databank Springerlink onder de 
zoekterm “overparenting”.  

 
Segrin, C., Givertz, M., Swiatkowski, P., & Montgomery, N. (2015). Erratum to: 
Overparenting is Associated with Child Problems and a Critical Family Environment. 
Journal of Child and Family Studies, 24(2), 550. 
 

f) E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines 
• Minister Blok had een punt, maar moest een stap verder gaan 

Ik vond dit e-artikel terug via de databank Gopress Academic 
onder de zoekterm “Amy Chua”. 

 
Ruiter, J. J. (sd). Minister Blok had een punt, maar moest een stap verder gaan. 21.  
Arabist Tilburg University: Trouw. 
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• Vader van twee trekt naar rechter na opvallende berekening: “ik 
verlies 60.000 euro door hervorming kinderbijslag” 
Ik vond dit e-artikel terug via de databank Gopress Academic 
onder de zoekterm “Kind en Gezin”. 
 

(Vader van twee trekt naar rechter na opvallende berekening: “Ik verlies 60.000 euro 
door hervorming kinderbijslag”, 2018) 

 
• Veertig jaar cel voor moeder die kindjes vijftien uur lang in 

snikhete auto achterliet om te gaan feesten 
Ik vond dit e-artikel terug via de databank Gopress Academic 
onder de zoekterm “kindermishandeling”. 
 

(Veertig jaar cel voor moeder die kindjes vijftien uur lang in snikhete auto achterliet om 
te gaan feesten, 2018) 
 

g) Internet algemeen 
• Signs of Safety 

Ik vond dit boek terug via Google Books onder de zoekterm 
“Andrew Turnell”.  

 
Turnell, A., & Edwards, S. (1997). Aspiring to Partnership. The Signs of Safety approach to 
child protection. Child Abuse Review, 6(3), 179-190. 
 

• Niet achteruit, maar vooruit: Andrew Turnell over zijn 
benadering bij kindermishandeling 
Ik vond dit artikel terug via LIMO onder de zoekterm “Andrew 
Turnell”.  

 
Levering, B. (2002). Niet achteruit, maar vooruit: Andrew Turnell over zijn benadering bij 
kindermishandeling. Pedagogiek in Praktijk Magazine., In: Pedagogiek in praktijk 
magazine., Jrg. 8 (2002) nr. 10, p. 13-16. 
 

• Veilig opgroeien: de oplossingsgerichte aanpak signs of safety in 
jeugdzorg en kinderbescherming 
Ik vond dit boek terug via LIMO onder de zoekterm “Andrew 
Turnell”. 

 
Turnell, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak signs of safety in 
jeugdzorg en kinderbescherming. Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum. 
 

h) Beeldmateriaal 
• Reportage: Kindermishandeling 
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Ik vond deze video terug via de databank LIMO, onder de 
zoekterm “kindermishandeling”.  
 

VTM. Telefacts VTM. Telefacts. (2007). Kindermishandeling (Telefacts). Vilvoorde: VTM - 
Telefacts. 
 

• Opvoeden: thema-uitzending 
Ik vond deze video terug via de databank LIMO, onder de 
zoekterm “kindermishandeling”.  
 

Nederland 2. Nederland 2. (2012). Opvoeden : Thema-uitzending (De Vijfde Dag). 
Hilversum: Nederland 2. 
 

• Incest 
Ik vond deze video terug via de databank LIMO, onder de 
zoekterm “incest”.  

 
VRT. Canvas VRT. Canvas. (2008). Incest (Terzake). Brussel: VRT. Canvas. 
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Stap 4: Contextualiseren 
 

4.1 Organisaties 
 
 
Organisaties: Wat doen ze? 
Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling 

Ze bieden advies, ondersteunen en helpen 
bij (vermoedens van) 
kindermishandeling. Ze helpen gezinnen 
en hulpverleners om de mishandeling 
bespreekbaar te maken en passende 
hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de 
veiligheid en het welzijn van het kind of 
de jongere steeds centraal. 
 

Kind & Gezin Ze hebben als opdracht om actief bij te 
dragen tot het welzijn van jonge kinderen 
en hun gezinnen door dienstverlening op 
de beleidsvelden preventieve 
gezinsondersteuning, kinderopvang en 
adoptie. 
 

Vzw Zijn In samenwerking met andere organisaties 
zet vzw Zijn regelmatig verschillende 
acties en campagnes op touw, gericht naar 
het brede publiek. 
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Organisatie: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling1 
Website: https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be 

 
Als ik de website bezoek, vind ik dat deze er in eerste instantie betrouwbaar en 
professioneel uitziet. Op de startpagina staat er bovenaan een “menu” met 
verschillende tabbladen die je doorwijzen naar verschillende onderwerpen. De 
onderwerpen die aangehaald worden zijn: 

- Over kindermishandeling 
- Over het Vertrouwencentrum Kindermishandeling 
- Onze centra 
- Voor hulpverleners 
- Documentatie & links 

 
Centraal op de site bevindt zich een welkomsfilmpje met veel informatie, die 
ons wegwijs helpt binnen in het Vertrouwenscentrum. 
Onderaan de site word allerlei informatie (praatlijnen, infodagen etc.) 
weergegeven ivm kindermishandeling. Ook vind je er de verschillende centras 
en hun partners terug.  
 
Ik vind de site zeer makkelijk te gebruiken. Er word grondig uitgelegd wat 
kindermishandeling is, wat het met je doet en wat je eraan kan doen. Je kan dus 
stellen dat deze site voor verschillende doelgroepen bedoeld wordt: zowel 
kinderen als opvoeders, ouders, studenten, etc,. 
 
Er wordt ook goed uitgelegd wat het vertrouwenscentrum precies inhoudt en wat 
het doet. De contactgegevens worden steeds goed naar de voorgrond gebracht.  
                                                
1 337 woorden (met bronvermelding) 
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De opmaak van de site spreekt mij zeer aan, dit waarschijnlijk door het gebruik 
van de kleuren. Het onderverdelen van de themas zorgt er ook voor dat het 
overzichtelijk wordt.  
 
In elke provincie en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  is er een 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Elk team wordt samengesteld door 
tal van deskundigen en de hulpverlening is volledig gratis.  
De partners waarmee worden samengewerkt zijn ‘Kind en Gezin’ en ‘Nu Praat 
ik Erover’. 
 
De taal die gebruikt wordt is voor iedereen bestemd. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
moeilijke woorden en als dit wel zo is wordt deze term uitgelegd. Wanneer mensen niet graag 
lezen (bv kinderen) kan het bekijken van het filmpje ook al voldoende zijn. Dit trekt kinderen 
en jongeren ook sneller aan om zich te verdiepen. 
 
Er zijn geen specifieke datums en auteurs aanwezig. De site werd opgesteld door 
het team van het vertrouwenscentrum zelf. De teams worden samengesteld met 
medische, psychologische en pedagogische medewerkers; ik beschouw het dus 
zeker als betrouwbaar.  
 
© 2018 - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
 

4.2 Juridische documenten 
 
1 Besluit van 13 december 2013 van de Vlaamse Regering tot wijziging van 

artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 
betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling. (27 januari 2014). Belgisch Staadsblad, 6786. 
 

2 Besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de integrale 
jeugdhulp. (28 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 17464. 
 

3 Besluit van 9 oktober 2015 van de Vlaamse Regering tot wijziging van een 
aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling en de interlandelijke adoptie. (6 november 2015). Belgisch 
Staatsblad, 67842. 
 

4 Besluit van 22 januari 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de 
Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. (8 februari 2016). 
Belgisch Staatsblad, 8692. 
 

5 Besluit van 17 november 2017 van de Vlaamse Regering betreffende de 
erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de 
partnerorganisatie. (15 december 2017). Belgisch Staatsblad, 112530. 
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4.3 De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld 
groeperingen 
 

A. 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… ? 

• Kris Peeters: Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie 
en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een 
beperking. 

• Agentschap Jongerenwelzijn 
 

B. Welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of 
gebruikersgroepen, zelfhulpgroepen en andere, politieke partijen, …) zijn 
actief rond het thema/probleem, hebben een standpunt daarover ? 
Bespreek indien mogelijk kort een standpunt van één partij of van één 
maatschappelijke groepering. 

 
• Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ® biedt advies, ondersteuning 

en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Wij helpen gezinnen 
en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende 
hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het 
kind of de jongere steeds centraal. 
 

• CLB ® Het CLB-decreet omschrijft in algemene termen dat het CLB 
mee zorg draagt voor het welbevinden van leerlingen. Het CLB werkt 
schoolnabij waardoor het een uitgelezen partner is voor de leerkracht en 
de school om verontrustende situaties te melden en te bespreken. Het 
CLB werkt laagdrempelig voor de leerling en zijn ouders. Het opnemen 
van ondersteunende, hulpverlenende taken in verontrustende situaties lijkt 
dan ook vanzelfsprekend.  
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4.4 Statistieken 
 
Grafiek huiselijk geweld uit “Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld 
aanvaardt slachtofferhulp” 
 

 
 
CBS. (2008). Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt 
slachtofferhulp. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2008/46/een-op-de-vijf-slachtoffers-van-huiselijk-geweld-aanvaardt-
slachtofferhulp 
 
Ik heb gezocht onder de term “statistiek kindermishandeling” op Google. Ik heb 
dan gekozen voor de link van CBS. De grafiek geeft de prevalantie van huiselijk 
geweld weer tijdens de jaren 2004-2006. Je kan hier duidelijk uit stellen dat er 
steeds meer meldingen worden gedaan ivm huiselijk geweld. De werkelijke 
omvang van huiselijk geweld is vele malen groter. Vermoedelijk wordt minder 
dan één op de tien incidenten bij de politie gemeld.  
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Grafiek “geregistreerde slachtoffers van kindermishandeling naar gezinsgrootte” 

 
 
CBS. (2014). Geregistreerde slachtoffers van kindersmishandeling naar 
gezinsgrootte. Geraadpleegd via https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling   
 
Ook via de zoekterm “grafiek kindermishandeling” heb ik deze grafiek 
gevonden.  
“In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd 
bij de AMK’s. Dit betekent dat 6 op de 1 000 kinderen geregistreerd waren als 
slachtoffer van mishandeling. Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak 
slachtoffer. Van de kinderen tot en met 3 jaar werden 7 op de 1 000 kinderen 
geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling. Bij kinderen tussen 4 
en 11 jaar waren dat er 6 op de 1 000. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden met 
4 op de 1 000 kinderen het minst vaak geregistreerd als slachtoffer.” 
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Stap 5 Afwerking individueel werkdocument 
 

5.1 Maak jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd. 
 
5.2 Controleer op volledigheid. 
 
5.3 Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht.  
 
5.3.1 Gevonden info – zoekresultaten 
 
De meeste informatie vond ik terug onder de zoekterm “kindermishandeling” en 
“Kind en Gezin”. Ik heb zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van 
verschillende zoektermen tijdens de opdracht. Zoektermen zoals “Lebensborn” 
en “overparenting” waren heel moeilijk te vinden.  
Ik heb vaak beroep gedaan op de zoekmachine Google (Scholar) en via LIMO. 
Ik vind LIMO een heel fijn en overzichtelijke databank om mee te werken. Go 
Press Academy vond ik moeilijker om te gebruiken.  
Ik ga in de toekomst zeker gebruik blijven maken van LIMO als ik 
artikels/boeken nodig heb voor schoolopdrachten.  
De informatie kon ik meestal als betrouwbaar aanschouwen. Als ik hier mijn 
twijfels over had, ging ik op zoek naar andere bronnen. 
 
5.3..2 Verloop opdracht – vaardigheden 
 
Ik ben heel traag op gang gekomen tijdens deze Sadan-opdracht. 
Informatievaardigheden is voor mij een totaal nieuw vak. Ik ben niet zo’n held 
op vlak van computers en stelde dit dan ook altijd uit. Plots werd het hoog tijd 
een tandje bij te steken. Ik heb deze opdracht toch wat onderschat en ben van 
plan om in de toekomst tijdiger aan de slag te gaan.  
Ik heb door deze opdracht zeker geleerd efficiënter aan de slag te gaan als ik op 
zoek ben naar informatie! 
Ik moet toch nog een beetje trainen op het werken met Word. Ik ken de basis 
wel, maar bepaalde dingen waren nog helemaal nieuw voor mij.  
Een sterk punt is volgens mij het selecteren van wat relevante informatie is en 
welke irrelevant is.  
Het gebruiken van een correcte bronvermelding zal mij het meest bijblijven. Dit 
is ook iets wat we nog vaak nodig zullen hebben in verdere opdrachten.  
 
 
 
 
 


