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STAP 1 

ONDERWERPSVERKENNING 

DE CONTEXT VAN HET ARTIKEL 

Bekijk en beschrijf de onmiddellijke context van het artikel. Wat is het geheel rond het artikel [uit welk 

vak-tijdschrift komt het precies, welke organisatie geeft dit uit, …] én beschrijf kort dit geheel. 

Mijn artikel is eigenlijk een hoofdstuk uit een boek, namelijk Pubers van nu!. Het is 

geschreven door Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen. Het boek is uitgegeven in 

2009 in Houten door Bohn Stafleu van Loghum. Het is een Nederlandse uitgeverij die 

zich vooral toelegt op medische boeken en de gezondheidzorg. De uitgeverij is 

ontstaan in 1990. 
DE AUTEUR(S) VAN HET ARTIKEL 

a. Wie schreef het artikel? Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen 
    Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs? Neen 
b. Wat vind je verder op internet over deze auteurs? 

KLAAS JAN TERPSTRA ; werkt sinds 1987 als trainer en heeft een eigen 

bureau voor opleiding, training en coaching ( www.osmoconsult.nl ). 
Hij is afgestudeerd in de chemiedidactiek en is een kleine dertig jaar 
als docent scheikunde en algemene natuurwetenschappen werkzaam 
geweest in het voortgezet onderwijs, waarvan zestien jaar ook als 
leerlingbegeleider/ counselor. Daarnaast is hij als studentbegeleider en 
universitair docent betrokken geweest bij het ICLON, de lerarenopleiding 
van de universiteit van Leiden. 

Opleidingen: 
 Opleiding Gestalt en Systemisch Werk 
 Trainingen gestalt- en psychosynthese; teamcoaching 
 Doctoraal chemiedidactiek 
 Eerstegraads onderwijsbevoegdheid scheikunde en algemene 

natuurwetenschappen 

Werkervaring:  
 Trainer, coach en oprichter van OsmoConsult 
 Instituutsbegeleider aan de lerarenopleiding, het ICLON, van de 

Universiteit van Leiden 
 Opleider van leraren tot trainer van leerlingen met sociaal-

emotionele problemen 
 Ontwikkelaar van presentatie-, faalangstreductie- en 

stresstrainingen 
 Didactische onderzoeker op het gebied van 

ontwikkelingsprocessen tijdens het leren in kleine groepen, 
afgerond met een publicatie 

 Leerlingbegeleider 
 Leraar scheikunde en algemene natuurwetenschappen 
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HERBERD PRINSEN ; heeft een eigen praktijk voor psychotherapie, in het 

bijzonder voor pubers, hun ouders en docenten. Verder heeft hij een 
trainings- en adviesbureau (www.hpc.nu) voor het onderwijs en organisaties 
in het bedrijfsleven. Hij heeft ruime ervaring op onderwijsgebied; hij was tien 
jaar leerlingbegeleider/counselor en tot begin 2009 nog actief als docent 
biologie, mens & maatschappij. Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam 
staan. 

   Opleidingen: 

 Contextueel hulpverlener ‘Leren over Leven’  
 Lesbevoegdheid biologie en verzorging 

Werkervaring: 

 Trainer/adviseur en freelance opleider bij OsmoConsult 
 Contextueel hulpverlener 
 EMDR therapeut 
 Leerlingenbegeleider/counselor 
 TOV (tussentijdse opvang voor vroegtijdige schoolverlaters) 
 Docent biologie, mens & maatschappij 
 Glen Mills school ( school voor vroegtijdige schoolverlaters) 
 Auteur van diverse boeken 

c. Wat vertellen de catalogi / databanken over de auteurs (; m.a.w heeft deze auteur nog geschreven?) 

HERBERD PRINSEN: Help! Mijn kind heeft faalangst. Mijn kind een kanjer! Pubers 

van nu! Handboek sociale vaardigheidstraining. Sociaal vaardig: een gids voor ouder 
en kind. Sociale vaardigheidstraining. 

KLAAS JAN TERPSTRA: Pubers van nu!  

DE STRUCTUUR VAN HET ARTIKEL 

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst? 

Er is een duidelijke structuur. 

b. Wat zijn de tussentitels? 

5.1 Signaleren en herkennen, 5.2 Ik zie, ik zie wat jij ook ziet, 5.3 

Signaleringsinstrumenten, 5.4 De rol en de systematiek van de begeleider bij 

diagnosticeren en begeleiden, 5.5 Diagnosticeren, 5.6 Zelfvertrouwen en motivatie: 

waar kun je die halen?, 5.7 Autonomie, relatie en competentie. 

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst? 

Alles staat in de bronnenlijst. Zie bronnenlijst stap 3. 
d. Wat valt je verder nog op inzake structuur? 

Er word gebruik gemaakt van schema’s, puntjes, afbeeldingen,.. 

ONDERLIJN DE BELANGRIJKE ZAKEN IN JE ARTIKEL 

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. B.v. verwijzingen naar gedrukte en digitale bronnen 
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onderlijn je, specialisten kleur je rood, essentiële begrippen, definities en moeilijke woorden kleur je geel, namen 

van instellingen of organisaties kleur je groen.  

Begeleiding in en door de jungle van de puberteit 

5.1 Begeleiding in en door de jungle van de puberteit  

Op basis van de feiten die het observeren en eventuele signaleringsinstrumenten opleveren, kun je besluiten 

met een puber waarover je je zorgen maakt een (diagnostisch)gesprek te voeren. Je kunt de gegevens uit de 

observaties en uit de signaleringsinstrumenten ook gebruiken als de puber en/of zijn ouders graag willen dat je 

een (diagnostisch)gesprek met de puber hebt. In zo’n gesprek wordt onderzocht wat voor de puber nodig is om 

de trein weer op de rails te krijgen. Ook dan is het van belang dat de begeleider zijn hypothese altijd bij de 

puber checkt. 

5.2 Ik zie, ik zie wat jij ook ziet 

Observeren is, zoals hierboven al even beschreven, systematisch en doelgericht waarnemen van concreet, 

meetbaar gedrag, om vervolgens op basis hiervan te komen tot een zo veel mogelijk waardevrije interpretatie 

van dat gedrag en een eventuele waardering ervan. We kunnen dat in een schema zetten. In het schema 

worden de valkuilen bij observeren aangegeven. Wat ik kan zien is dat de puber onderuithangt. En eigenlijk 

stopt mijn observatie hier. Ik kan niet weten waarom de puber deze houding aanneemt. De observaties die ik 

daarna doe, worden vervolgens gekleurd door mijn interpretaties en ook mijn interventies zullen daardoor 

gekleurd zijn. Wil ik meer halen uit mijn observaties zoals in het schema vermeld, dan zal ik telkens mijn 

observaties moeten checken bij de puber. Als het goed is richten mijn observaties zich dus uitsluitend op het 

gedrag van de puber. 

Als er correct en zo veel mogelijk waardevrij door meerdere personen wordt geobserveerd, vergroot dit de 

betrouwbaarheid. Naast de techniek van observeren kunnen de volgende afspraken worden gemaakt: 

Welk gedrag wordt geobserveerd? 

Welke personen leveren een bijdrage aan de observatie? 

In welke context is het gedrag geobserveerd? 

Het observatieverslag mag geen waardeoordelen over de puber bevatten, alleen feiten. 

5.3 Signaleringsinstrumenten 

Door het gebruik van signaleringsinstrumenten in de vorm van vragenlijsten kan de puber het een en ander 

over zichzelf ‘vertellen.’ In het onderwijs wordt van verschillende van deze signaleringsinstrumenten 

gebruikgemaakt. Sommige worden inmiddels ook in de hulpverlening gebruikt. De SVL (SchoolVragenLijst) of 

inmiddels de digitale versie SAQI, de VSV (Vragenlijst StudieVoorwaarden), de GSV (Geldergroep 

SchoolbelevingsVragenlijst) en de Studeon zijn hier voorbeelden van. Met behulp van deze verschillende 

vragenlijsten stelt de puber een ‘profiel’ van zichzelf op. Laat je eerst goed informeren over de plussen en 

minnen van de verschillende vragenlijsten ten opzichte van elkaar. De verschillende uitgevers en bureaus zijn 

graag bereid een adviseur langs te laten komen met een demoversie. Zo kun je onderzoeken welke het 

prettigst werkt en welke het beste past in de organisatie van de school of instelling.  

De vragenlijsten worden uitgegeven door: 

 SVL: Pearson; 

 SAQI: Libbe Mulder; 

 VSV: KPC Groep; 

GSV: Geldergroep/Studeon; Cito. 
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De PMTK (Prestatie Motivatie Test Kinderen) is ook een signaleringsinstrument. Voor een school vinden wij 

deze minder geschikt omdat alleen professioneel geschoolden (psychologen) hem mogen afnemen en 

interpreteren. En het is volgens ons een wat verouderd instrument. Welke vragenlijst je ook gebruikt, je moet 

weten dat de antwoorden op welke vragenlijst dan ook in principe de volgende dag al niet meer valide zijn. Het 

is namelijk erg belangrijk met welke gedachten een puber de vragenlijst heeft ingevuld en wat er vooraf is 

gebeurd. Je kunt je voorstellen dat een puber als hij met veel plezier van huis is vertrokken en op school een 

paar goede cijfers of complimenten heeft gekregen zo’n lijst anders invult dan wanneer hij ruzie met zijn vader 

heeft gehad, op school vervolgens een conflict heeft met een docent en daarna een vette onvoldoende 

terugkrijgt. Het is en blijft dus altijd een momentopname. Verder kan het zijn dat hij hem sociaal wenselijk 

heeft ingevuld. Sommige vragenlijstuitgevers beweren dat hun lijst dit scoort. In de contacten die ik met pubers 

heb krijg ik vaak te horen dat zij heel goed weten wat de controlevragen zijn en hoe ze hierop moeten 

antwoorden als ze niet willen opvallen. Het is en blijft dus aan de begeleider om dit na te vragen in een gesprek 

met de puber, naar aanleiding van zijn ingevulde vragenlijst en hem misschien te confronteren met 

tegengestelde signalen die hij afgeeft en die jou en eventueel anderen zijn opgevallen. 

Een vragenlijst is voor een puber een hulpmiddel bij het formuleren van zijn zelfbeeld. 

5.4 De rol en de systematiek van de begeleider bij diagnosticeren en begeleiden 

Tijdens een diagnostisch of begeleidingsgesprek is het goed als de begeleider de puber laat merken dat hij een 

passant is, een richtingaanwijzer zoals ik mijzelf vaak noem. Hij kan de verschillende wegen aangeven die een 

puber zou kunnen bewandelen om weer beter in zijn vel te zitten. Het is telkens aan de puber die weg te gaan. 

Natuurlijk kan de begeleider een stukje mee oplopen, maar verder kiest de puber de weg die hij wil gaan. Soms 

merk je bij de puber weerstand, zoals; ‘hallo, ik zit hier om van jou te horen wat goed voor mij is en wat ik moet 

doen’. Voor velen gaat er een wereld open als ze zien dat ze zelf samen met anderen aan de slag moeten. 

Verder merk ik in mijn praktijk dat pubers het erg prettig vinden als ze ervaren dat er veel pubers zijn die met 

problemen kampen. Vaak lopen ze erg lang met het idee dat zij de enige zijn; als ze zien dat dat niet zo is geeft 

dit hun moed om de problemen onder ogen te zien. Pubers leren vooral veel van medepubers en mensen uit 

de directe context. De begeleider functioneert slechts als coach, wegwijzer – voor de ego’s van veel begeleiders 

is dit misschien wel even schrikken. Als begeleider ben je volgens ons niet Tita Tovernaar of Hans Kazan en kun 

je de puber niet beter in zijn vel toveren – dat is een illusie. Je kunt ze handvatten en gereedschap aanreiken en 

uitleggen hoe die werken, het werk zullen ze zelf moeten doen. Net zoals een korfbalcoach tijdens een 

wedstrijd niet naast de spelers in het veld kan staan om hun te zeggen hoe zij op de korf moeten schieten, dat 

hebben de spelers tijdens de training van hem en elkaar kunnen leren. In hoofdstuk drie is aan de orde geweest 

dat de begeleider het risico loopt om op de stoel van de ‘betere ouder’ te gaan zitten en welke gevolgen dit kan 

hebben. ‘Leren en ervaren door te doen’ zou het motto van elke begeleiding moeten zijn. Voor en/of tijdens de 

begeleiding is het belangrijk dat er samen doelen worden gesteld en dat deze telkens getoetst en bijgesteld 

worden. Elk (begeleidings)gesprek heeft een duidelijk welkom en afscheid; hierdoor krijgt de puber het gevoel 

dat hij gekend is en dat hij er toe doet. Verder is het goed dat je er de voorwaarden voor schept dat de puber 

het gevoel heeft gekend te zijn en dat hij weer invloed heeft of kan krijgen. Het is belangrijk dat er een veilige 

atmosfeer is; als de puber zich niet veilig voelt is de kans groot dat hij niet kan oppakken wat hem geboden 

wordt en dit kan zijn groei, ontwikkeling en al wat in hem zit blokkeren. De veiligheid kun je onder andere 

bereiken door tijdens het eerste gesprek direct duidelijke werkafspraken te maken en de manier van feedback 

geven af te spreken. 

Voor de begeleiding van pubers kun je van vele verschillende therapieën en begeleidingstechnieken gebruik 

maken. Uit antwoorden op vragenlijsten, interviews en gesprekken met pubers blijkt dat de puber het erg 

prettig vindt als zijn begeleider ‘eclectisch’ te werk gaat: kijkt wat de puber op dat moment nodig heeft en wat 

op dat moment het beste past en hem dit ook biedt. Hiermee doe je de puber recht. Er leiden immers 

meerdere wegen naar Rome. Zo zijn er de cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie, systeemtherapie, 

contextuele therapie, familie-opstellingen van Hellinger, rationeel-emotieve therapie (RET), neurolinguïstisch 
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programmeren (NLP), transactionele analyse (TA), om er een aantal te noemen. Wie meer wil weten over deze 

therapieën verwijzen wij naar het internet, boeken en andere publicaties. 

5.5 Diagnosticeren 

Op basis van de verzamelde informatie kan de begeleider in een diagnostisch gesprek onderzoeken wat een 

passende volgende stap kan/ moet zijn. In hoofdstuk 3 schreven we dat voor een succesvolle begeleiding van 

de puber een zo snel mogelijk ‘verbinden’ met de ouders zeer wenselijk is. Vandaar dat het goed is om ouders 

via een brief of telefoontje (dat wat gebruikelijk is op de school of instelling) op de hoogte te brengen van het 

voornemen een gesprek met hun puber te willen voeren. Dan kunnen de ouders zo nodig contact met de 

begeleider opnemen, mochten ze vragen hebben. Vooraf is bij de puber en zijn ouders bekend waar het 

gesprek ongeveer over zal gaan en wat ze kunnen verwachten. Ook wie het gesprek zal leiden en wat het 

eventuele doel van het gesprek is. Het gesprek moet een open karakter hebben en het beheersen van 

gespreksvaardigheden is een must. De vraagstelling moet in ieder geval een informatief en reflectief karakter 

hebben.  

Over de uitkomsten en conclusies van het gesprek zullen de puber en de begeleider het eens moeten zijn. 

Centraal staat steeds de vraag hoe de puber denkt, voelt en handelt. Eveneens is van belang of de puber iets 

wil veranderen aan de situatie met betrekking tot zijn gedrag, voelen en denken. Het is goed je te bedenken 

dat het hier gaat om willen en niet om kunnen. Er is een kans aanwezig dat de puber weerstand gaat vertonen 

om dit proces niet aan te gaan. In hoofdstuk 6 komen we daar op terug. Niet durven of denken niet te kunnen 

is zeer waarschijnlijk de bron van deze weerstand en moet als zodanig expliciet in het gesprek aan de orde 

komen. Dit zou namelijk te maken kunnen hebben met een loyaliteitsconflict waar de puber in denkt terecht te 

komen. Niet willen is namelijk vaak van een ander existentieel niveau. 

5.6 Zelfvertrouwen en motivatie: waar kun je die halen?  

Uit antwoorden op vragenlijsten die wij pubers hebben voorgelegd blijkt dat de puberteit een onzekere 

periode is in het leven van de mens. Een andere conclusie uit deze antwoorden is dat veel agressie, 

grensoverschrijdend gedrag, motivatieproblemen en het niet zo gemakkelijk kunnen kiezen vaak te maken 

hebben met onzekerheid en weinig zelfvertrouwen. Als het zelfvertrouwen van de puber groter wordt, zal zijn 

onzekerheid afnemen en dan zullen zijn agressieve en grensoverschrijdende gedrag, zijn motivatieproblemen 

en het niet zo gemakkelijk kunnen kiezen ook afnemen. Net als veel dieren die angstig zijn omdat ze 

aangevallen of in het nauw gedreven worden of die onzeker zijn, blazen ze zich op, bluffen, bijten, spugen, 

slaan en dergelijke. De puber doet min of meer hetzelfde. Als je je van buiten maar zo groot mogelijk maakt 

valt je zachte en onzekere binnenkant minder op. We kunnen de puber helpen meer zelfvertrouwen te 

ontwikkelen door hem positieve feedback te geven. Voor ieder mens en in het bijzonder voor pubers is het van 

levensbelang het gevoel te hebben er toe te doen, de moeite waard te zijn. Dit kun je ervaren als je positieve 

feedback krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van complimenten, schouderklopjes. Belonen werkt bij een puber vele 

malen beter dan straffen. Daarbij: als een puber alleen maar te horen krijgt wat hij allemaal fout doet, ervaart 

hij dat hij alleen maar aandacht krijgt als hij zich negatief gedraagt. Wat weer leidt tot nog meer negatief 

gedrag, want liever negatieve aandacht dan geen aandacht, en zo ervaar je in ieder geval dat je leeft en er voor 

je maatjes in ieder geval toe doet. Ken Blanchard schrijft in zijn boek The one-minute manager : ‘Feedback is 

the breakfast of champions’. Hiermee zegt hij dat feedback voeding van kampioenen is. Jammer dat veel 

mensen in Nederland feedback vertalen met ‘kritiek’, waardoor ‘feedback’ doorgaans neerkomt op vertellen 

van wat niet goed is of is gegaan. Zo wordt de ‘voeding’ wel erg eenzijdig en kan zelfs ziek maken. Vaak worden 

leerlingen alleen beoordeeld en krijgen ze geen feedback. Leerlingen geven daarentegen aan dat ze meer leren 

van informeren dan van beoordelen. 

Feedback is deels persoonsgebonden (wie je bent, je karakter), deels taakgebonden (wat je doet, je gedrag); 

beide kunnen negatief en positief zijn. Negatieve persoonsgebonden feedback is dodelijk, bijvoorbeeld: ‘je bent 
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een etterbak’. Hier kun je namelijk niks mee, want als je het bent dan zul je je ook zo gedragen. Met ‘je 

gedraagt je als een etterbak’ kun je wel wat: je kunt erover nadenken of je je gedrag wilt veranderen of niet. 

Als je ermee doorgaat zijn er natuurlijk wel consequenties die je dan ook op de koop toe moet nemen. Immers, 

als je een regenboog wilt zul je regen voor lief moeten nemen. Het is aan ons volwassenen om pubers veel 

positieve persoonsgebonden en taakgebonden feedback te geven: daarvan groeien pubers en ontwikkelen ze 

zich. Vooral: hun zelfvertrouwen stijgt erdoor. Natuurlijk moet een puber ook negatieve, taakgebonden 

feedback krijgen waarmee, hopelijk consequent, de kaders worden aangegeven. Want dat is wat een puber van 

ons volwassenen verwacht: samen de kaders aangeven waarbinnen ze zich mogen bewegen. Dit zorgt voor een 

veilige context waarin de puber kan werken en oefenen om een betekenisvolle volwassene te worden. In de 

begeleiding van pubers die erg onzeker zijn kun je onderzoeken of een faalangsttraining soelaas kan bieden en 

verder kun je als begeleider gebruik maken van technieken uit onder meer de RET, NLP en TA en proberen de 

puber een aantal ankers te laten ontdekken die hem houvast kunnen bieden in momenten van onzekerheid en 

(faal)angst. In het Handboek Sociale vaardigheidstraining (Prinsen & Terpstra, 2004) en op de site 

www.pubervannu.nl staan vele oefeningen en tips om de te onzekere puber te helpen. Als de motivatie 

verloren gaat, werkt dit door in de gehele schoolloopbaan en vaak in de rest van het leven. Maar dooddoeners 

werken niet. 

‘Doe het nu maar, later zul je me dankbaar zijn!’ mag rationeel juist zijn, toch versnelt het bij geen enkele puber 

de hartslag. Gelukkig valt motiveren wel te leren. Uitgangspunt is de inspiratie van de begeleider. Van 

ongemotiveerdheid wordt wel vaak gesproken, maar volgens ons bestaat dat eigenlijk niet. Wat wel bestaat is 

‘anders gemotiveerd zijn’. Met andere woorden: als een puber zich voor biologie totaal niet interesseert wil dat 

niet zeggen dat hij geen interesse heeft, zijn interesse is alleen anders gericht (dan op biologie). Voor het 

afronden van een opleiding is een basismotivatie nodig, maar uit onderzoek blijkt dat de hoogte van deze 

motivatie op geen enkele wijze samenhangt met de hoogte van de cijfers. Een school die veel hoge cijfers 

geeft, heeft niet per definitie gemotiveerde leerlingen. Een betere graadmeter is hoeveel plezier de leerling 

beleeft aan wat hij doet. Dit betekent dat de school voor een groot deel bepaalt of de leerlingen er met plezier 

heengaan. Het welbevinden van de leerling binnen zijn context hangt immers samen met zijn gemotiveerdheid. 

Een school die leerlingen weet te motiveren erkent een aantal behoeften die essentieel zijn voor emotionele 

veiligheid. Dit geldt ook voor de motivatie van de puber in een begeleidingsproces. Twee van onze uitspraken 

die wij belangrijk vinden zijn: ‘waar je energie in stopt, dat wordt groter’ en ‘straf van dichtbij en beloon op 

afstand’. Dit geldt in de omgang met volwassenen en nog meer in de omgang met jongeren. Als je energie stopt 

in dat wat goed gaat, zal dat groter worden en dit zal een zuigende werking hebben. Streep niet alleen door 

met het rode potlood, geef leerlingen erkenning voor wat ze kunnen. Zo krijgen ze het gevoel dat ze er toe 

doen. Straffen is óók noodzakelijk, maar straf van dichtbij en als het een plaats heeft in je pedagogische 

strategie, niet alleen als repressief middel dient. Bij straffen van dichtbij blijft het negatieve zo klein mogelijk. 

Op het moment dat je beloont op afstand maak je het positieve groot en laat je de puber weten dat je alleen 

aandacht voor hem hebt als hij zich positief gedraagt. Zo heeft de puber geen negatief gedrag nodig om 

aandacht te krijgen. Hij krijgt namelijk alleen aandacht bij positief gedrag. Door op deze manier jongeren te 

benaderen en consequent met ze om te gaan zal de motivatie toenemen en het grensoverschrijdende, 

agressieve en negatieve gedrag afnemen of zelfs verdwijnen. 

5.7 Autonomie, relatie en competentie 

Menselijk gedrag vindt altijd zijn oorsprong in de vervulling van een aantal basisbehoeften waardoor het 

zelfvertrouwen en de motivatie zullen toenemen. Er zijn vele, soms tegenstrijdige theorieën over de relatie 

tussen gedrag en behoeften. Hier gaan wij in dit boek niet verder op in. Wij stellen dat de behoefte aan 

competentie, relatie en autonomie een belangrijke rol spelen in het menselijk functioneren en dat zij bij de 

begeleiding van pubers goed inzetbaar zijn. Voordat wij hier nader op ingaan stellen wij een associatieoefening 

rond deze begrippen voor. 

http://www.pubervannu.nl/
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LIJSTEN (  ZIE STAP 3 )  

Maak ruwweg vanuit deze globale verkenning, lijsten met  

a. Interessante bronnen die je nog wil doornemen (tip: mix van sociaalwetenschappelijke, juridische 

en statistische bronnen) 

b. Met organisaties betrokken bij het thema (tip: denk eerst eens na of je er reeds kent en ga dan pas 

het internet op) 

c. Met specialisten 

d. Definities en moeilijke woorden 

MAAK EEN SYNTHESE VAN JE TEKST 

Maak tot slot een korte synthese van je tekst. Die synthese of een interpretatie verwerk je per persoon 

in een PowerPoint van ongeveer 10 dia’s. Zoek illustratief materiaal op het internet om in je 

voorstelling op te nemen (vergeet je bron niet te vermelden) of maak het zelf aan. Origineel materiaal 

wordt hoger gewaardeerd. Zorg dat je presentatie vanzelf en logisch loopt bij aanklikken. Zorg voor 

animaties binnen minimaal één dia. Sla je presentatie op als Klas_naam_voornaam.ppt. Praktisch nut 

(o.m.) : via deze digitale presentaties kan je snel zicht krijgen van de inhoud van de artikels van je 

groepsleden. 

BEGELEIDING IN EN DOOR DE JUNGLE VAN DE P UBERTEIT 

5.1 SIGNALEREN EN HERKENNEN 

Door te observeren kan je mogelijke problemen signaleren. Maar observatie vraagt om 

een zekere deskundigheid. Als observator ben je snel geneigd om je eigen meningen in je 

observatie te verwerken. Hierop moet je jezelf voortdurend op controleren, je mag je 

enkel aan de kale feiten houden. Op basis van je verworven feiten door observatie kan je 

een diagnostisch gesprek voeren met de puber.  

5.2 IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ OOK ZIET 

Observeren is systematisch en doelgericht waarnemen van concreet, meetbaar gedrag. 

Bij het observeren zijn er valkuilen waar je voor moet oppassen. Het observatieverslag 

mag enkel feiten bevatten, geen oordelen. 

5.3 SIGNALERINGSINSTRUMENTEN 

Door vragenlijsten te gebruiken als signaleringsinstrument kan de puber het een en het 

ander ‘vertellen’ over zichzelf. Het is een hulpmiddel bij het formuleren van zijn 

zelfbeeld. 

5.4 DE ROL EN DE SYSTEMATIEK VAN DE BEGELEIDER BIJ DIAGNOSTICEREN EN BEGELEIDEN 

De begeleider moet laten merken aan de puber dat hij een richtingsaanwijzer is, een 

coach. Vaak lopen pubers met het idee rond dat ze de enigen zijn met hun probleem. 

Maar wanneer ze beseffen dat ze niet de enigste zijn gaat er een wereld voor hen open. 

Zo krijgen ze de moed om hun problemen onder ogen te komen. Pubers leren het meest 
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van mensen vanuit hun directe context. De begeleider en de puber moeten samen 

doelen opstellen. En een duidelijk welkom en afscheid is een vereiste. Hierdoor krijgt de 

puber het gevoel dat hij gekend is en dat hij er toe doet. 

5.5 DIAGNOSTICEREN 

Op basis van de verzamelde informatie door observatie en signaleringsinstrumenten kan 

de begeleider in een diagnostisch gesprek onderzoeken wat een passende volgende stap 

kan zijn. 

5.6 ZELFVERTROUWEN EN MOTIVATIE: WAAR KUN JE DIE HALEN? 

Uit afleiding van vragenlijsten blijkt dat de puberteit een onzekere periode is in het leven 

van een mens. Agressie, grensoverschrijdend gedrag, motivatieproblemen en het niet zo 

gemakkelijk kunnen kiezen heeft vaak te maken met onzekerheid en weinig 

zelfvertrouwen. De laatst opgenoemde elementen nemen af als het zelfvertrouwen van 

de puber toeneemt en de onzekerheid verminderd. Je kan pubers vergelijken met dieren 

die in het nauw gedreven worden of angstig zijn. Ze brullen, bijten, spugen, blazen zich 

op, slaan,.. Via feedback kan je de puber meer zelfvertrouwen doen ontwikkelen. 

5.7 AUTONOMIE, RELATIE EN COMPETENTIE 

Door vervulling van de basisbehoeften van de mens neemt het zelfvertrouwen en de 

motivatie toe. 

 AUTONOMIE: De term autonomie is afgeleid van het Grieks αυτονομία (autonomía, 

autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)) en beschrijft het 

vrij zijn van extern bestuur. Het concept wordt teruggevonden in politiek, technisch, 

filosofisch, geneeskundig, moreel en psychologisch verband. Het verwijst daarbij 

steeds naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen 

verantwoorde beslissingen te nemen. Een goed Nederlands synoniem is zelfbestuur. 

Het tegenovergestelde van autonoom is heteronoom. 

 RELATIE: Relaties tussen mensen kunnen de vorm hebben van een liefdesrelatie in 

diverse vormen. Er hoeft echter geen liefde in het spel te zijn om van een 

intermenselijke relatie te spreken, zoals bijvoorbeeld bij zakelijke relaties. 

 COMPETENTIE: Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te 

voeren of een probleem op te lossen. Vaardigheid wordt veelal vergaard door 

ervaring. 

Plaats je digitale presentatie (ppt) op jullie wiki. Hou het het tekstdocument met al deze informatie die je 

bijeen hebt gezocht goed bij en geef het later ook een logische plaats op je wiki. Overleg regelmatig met je 

groepsleden zodat jullie geleidelijk aan zicht krijgen op mekaars werk. Zo zal jullie wiki gericht kunnen 

worden opgebouwd en een brede stroom van informatie over het thema bevatten. 
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STAP 2 

WIKIWELKOM 

Zie http://lesfemmesd-alost.wikidot.com/jennifer-haerynck 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesfemmesd-alost.wikidot.com/jennifer-haerynck
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STAP 3  

INHOUD IN LIJSTEN EN SYNTHESES 

TREFWOORDENLIJST 

Zorg voor een trefwoordenlijst (vaktermen) over jullie thema : voeg alle lijstjes van de projectleden 

samen tot één handige, gefilterde alfabetische lijst. 

Context Ieder mens is verweven in een netwerk van 
relaties, waarin het geven en ontvangen van 
(passende) zorg belangrijk is. De context 
omvat huidige en vroegere (ook overleden) 
en ook toekomstige relaties: (groot)ouders, 
pleeg- of stiefouders, adoptieouders, broers 
en zussen, vrienden en kennissen. Iedereen 
in een context heeft invloed op alle anderen. 
Onderscheiden worden: de primaire context 
(het gezin/de rechtstreekse familieleden, het 
thuis), de secundaire context (werk, 
collega’s, school) en de tertiaire context 
(vrije tijd, clubs, kerk e.d.). 

Begeleiden Vergezellen 
De ondersteunende partij spelen 
Adviserend, steunend medewerken 

Diagnosticeren De diagnose stellen (van) 
Als diagnose stellen 

Socratische vragen stellen Vragen stellen met de bedoeling de ander 
die er antwoord op geeft de waarheid te 
laten inzien. Dit probeer je te bereiken door 
steeds opnieuw een verhelderende vraag te 
stellen naar aanleiding van het gegeven 
antwoord. Zo krijgen eigen interpretaties 
geen of nauwelijks kans. 
Op deze manier probeer je de weg naar 
wijsheid te ontsluiten. 

Weerstand Met weerstand beschermen we het meest 
kwetsbare deel van onszelf. Achter 
weerstand zit altijd een angst, verlangen of 
kwetsbaarheid. 
Veranderen doet pijn en roept verzet op. 
Vaak wil het kind/de puber de beoogde 
gedragsverandering niet gaan uitproberen 
uit angst voor een onzekere, nieuwe 
toestand. Dit is meestal een teken van 
gebrek aan vertrouwen en veiligheid. Je kunt 
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pas veranderen als je het voordeel ervan 
inziet. Door de weerstand te zien en deze te 
benoemen (erkennen) kan die ook een bron 
van energie worden, waarmee je kunt 
werken en het veranderingsproces op gang 
kunt brengen. 

Eclectisch Het beste uitkiezend 
Faalangst De vrees om tekort te schieten. 
Feedback Feedback, terugkoppeling, is wat iemand 

(bijvoorbeeld de puber) terugkrijgt voor zijn 
prestaties. Feedback kan positief of negatief 
zijn, en zowel taakgericht als 
persoonsgericht (op wie je bent). Als ouder 
geef je je kind feedback op wat hij doet en 
wie hij is. Het is niet verstandig om 
negatieve persoonsgerichte feedback te 
geven. De ander kan hier meestal niets mee 
en je kunt er iemand dan ook volledig mee 
afbreken. Van positieve persoonsgerichte 
feedback groeien mensen. Het vergroot 
de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. 

Gedrag Manier waarop iemand zich gedraagt. 
 

Passant Voorbijganger 
Herkennen Weer kennen 
Hypothese  Stelling die men als waarheid aanneemt. 
Interventie Tussenkomst 
Loyaliteit Loyaal zijn betekent trouw en betrouwbaar 

zijn, opkomen voor iemand met wie je een 
relatie hebt, belangrijk zijn voor die persoon. 
Hoe sterker de onderlinge band, des te 
sterker de onderlinge loyaliteit, op basis van 
evenwicht tussen geven en ontvangen. 
Loyaliteit bestaat hoe dan ook, en is vaak 
oorzaak van onbalans: hoe slechter de 
ouders, hoe loyaler 
het kind. En andersom. Zo kunnen 
onderscheiden worden: 
- Horizontale loyaliteit, die bestaat in 
gekozen relaties – partners, vrienden, 
collega’s – die eventueel kunnen worden 
beëindigd; 
- Verticale loyaliteit, die bestaat tussen 
generaties en trouw betekent 
aan hen van wie men het leven ontving of 
aan wie men het leven heeft gegeven. 

Observator Waarnemer 
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Observeren Waarnemen 
Onzekerheid Het onzeker-zijn 

Hetgeen onzeker is 
Zelfwaardering Zelfwaardering, ook wel zelfvalidatie 

genoemd, betekent dat je beseft dat je ‘er 
toe doet’, dat je de moeite waard bent. Dit 
ontstaat wanneer jouw (passend) geven is 
gezien en erkenning krijgt. 

Puber Iemand van een leeftijd tussen kind en 
adolescent. 

Schoolloopbaan Het geheel van de schoolopleidingen die 
iemand gevolgd heeft. 

Signaleren Constateren 
Socratisch Volgens de leer van de Griekse filosoof 

Socrates. 
Valkuil Hinderlaag 
Veiligheid Toestand waarin iemand of iets vrij is van 

gevaar of schade. 
Vertrouwen Het geloof dat je op iemand kunt rekenen. 
Zelfbeeld Zelfbeeld is de kijk die iemand op zichzelf 

heeft, woorden die iemand gebruikt om 
zichzelf te beschrijven. Het wordt ook wel 
zelfconcept genoemd. Het bevat de 
antwoorden op vragen als ‘wie ben ik?’, 
‘welk beeld hebben anderen van mij?’, ‘doe 
ik er toe?’, ‘ben ik de moeite waard?’. Veel 
sociaal onhandige kinderen/pubers geven 
negatieve antwoorden op deze vragen. 

Zelfvertrouwen Een positief gevoel dat je ervaart als er eisen 
aan je gesteld worden om taken uit te 
voeren. Als iemand geen of een gebrek aan 
zelfvertrouwen 
heeft, komt dit vaak tot uiting in angst in de 
betreffende situatie. 

 

SPECIALISTEN 

Zorg voor een lijst van specialisten (deskundigen of ervaringsdeskundigen) die bezig zijn met dit 

onderwerp. Noteer van een viertal specialisten de naam, de voornaam, hoe je ze op het spoor kwam, 

de functie, de contactgegevens, eventuele publicaties. Contacteer ze niet, maar bedenk een drietal 

vragen die je hen kan stellen. 

Klaas Jan Terpstra1 werkt sinds 1987 als trainer en heeft een eigen 

                                                             

1
 Terpstra, K.J. & Prinsen, H. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-

313-7482-3_6 
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bureau voor opleiding, training en coaching ( www.osmoconsult.nl ). 

Hij is afgestudeerd in de chemiedidactiek en is een kleine dertig jaar 

als docent scheikunde en algemene natuurwetenschappen werkzaam 

geweest in het voortgezet onderwijs, waarvan zestien jaar ook als leerlingbegeleider/ 

counselor. Daarnaast is hij als studentbegeleider en universitair docent betrokken 

geweest bij het ICLON, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden. 

Deze specialist is één van de auteurs van mijn artikel. 

Klaas Jan Terpstra is te contacteren op Twitter. http://twitter.com/#!/KlaasJanTerpstr 

Vragen: Je hebt veel publicaties op uw naam in samenwerking met Herberd Prinsen, 

is er een vriendschap gegroeid tijdens het maken van deze publicaties? 

 

 

Herberd Prinsen2 heeft een eigen praktijk voor psychotherapie, in het 

bijzonder voor pubers, hun ouders en docenten. Verder heeft hij een 

trainings- en adviesbureau (www.hpc.nu) voor het onderwijs en organisaties 

in het bedrijfsleven. 

Hij heeft ruime ervaring op onderwijsgebied; hij was tien jaar leerlingbegeleider/ 

counselor en tot begin 2009 nog actief als docent biologie, 

mens & maatschappij. 

Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan. 

Deze specialist is één van de auteurs van mijn artikel. 

Herberd Prinsen is te contacteren op Twitter. http://twitter.com/Herbie59  

Vragen: Je hebt veel publicaties op uw naam in samenwerking met Klaas Jan 

Terpstra, is er sprake van een vriendschap? 

Je hebt nog maar recentelijk een nieuw boek uitgebracht namelijk het trainersboek, 

ben je er tevreden over? 

Dr. Martine France Delfos3 (1947) studeerde eind jaren zestig klinische research 

psychologie en begin jaren negentig Franse taal en letterkunde aan de Universiteit 

van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig 

onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als 

wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk 

gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het 

diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder 

andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, traumaverwerking en 

eetstoornissen. 

Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan 

                                                             

2 Terpstra, K.J. & Prinsen, H. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-
313-7482-3_6 

3 http://www.mdelfos.nl/index-n.htm 

http://www.osmoconsult.nl/
http://twitter.com/#!/KlaasJanTerpstr
http://www.hpc.nu/
http://twitter.com/Herbie59
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psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en 

groepsleiders. In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor 

Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm 

te geven. Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische 

praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. 

Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name 

psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat 

er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, 

staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid. 

Ze is verantwoordelijk voor verschillende wetenschappelijke onderzoeken in binnen- 

en buitenland. 

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent 

publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. 

Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over 

gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naar míj?! Gespreksvoering met 

kinderen tussen vier en twaalf jaar) en verschillen tussen mannen en vrouwen (De 

schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én 

hetzelfde). 

Ik heb deze specialist gevonden via de bronnenlijst van mijn artikel, dan heb ik haar 

opgezocht op google en zo ben ik op haar site terecht gekomen.  

Martine F. Delfos haar contactgegevens zijn mdelfos@mdelfos.nl  

Goeree  

183524 ZZ Utrecht  

Nederland 

ORGANISATIES/VOORZIENINGEN ( ZIE STAP 5 )  

Zorg voor een lijst van organisaties / voorzieningen die zich met jullie thema inlaten (zie ook Stap 5). 

Zoek zeker aanknopingspunten in je basistekst, maar grasduinen in je eigen kennis kan ook, evenals het 

hanteren van de sociale kaart (en/of info uit het vak Sociale instituties). 

www.voorkom.nl  

Organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen. Werkt met 

ervaringsdeskundigen. 

www.kindertelefoon.nl  

Organisatie waar kinderen en ook pubers in vertrouwen terecht kunnen voor hulp, 

advies en informatie. 

www.kjt.org 

Organisatie waar kinderen en ook pubers in vertrouwen terecht kunnen voor hulp, 

advies en informatie. 

mailto:mdelfos@mdelfos.nl
http://sadan.wikidot.com/stap-5


19 
 

BRONNENLIJST 

(deels nieuw; vervolg in Stap 4 ) Zorg voor een een bronnenlijst. In de tekst onderlijnde je de 

verwijzingen naar publicaties. Selecteer vijf tot tien referenties door middel van uitsluiting. [b.v. Indien 

mogelijk sluit je publicaties uit waar de auteur niet direct naar verwijst, publicaties met een algemene 

gedachte, publicaties die moeilijk op te sporen zijn, publicaties die de methoden, technieken of het 

onderzoek verantwoorden of publicaties van gewaardeerde vakgenoten.] Let vooral op de auteurs die 

in je artikel meer dan eens aangehaald worden. Doorgaans zijn deze ‘sterauteurs’ relevant voor je 

onderwerp, voor het verder zoeken naar informatie. Wat je overhoudt neem je op in een 

(automatische) APA-bronnenlijst in je eigen tekstdocument (functie bronnenbeheer in tabblad 

Verwijzingen). Daarna breng je die bronnen over op een geschikte pagina van jullie wiki. De referenties 

dienen uiteraard volledig, correct en consequent te zijn (zie basisprincipes van refereren). 

De ‘sterauteurs’ zijn paars gemarkeerd. 

Ambagtsheer, M. (2006). Kanjers. Baarn: Tirion Uitgevers.  

Apacki, C. (1994). Energize! Amstelveen: Quest International.  

Baseler, M. (2005). Let’s talk about love. Vianen: House of Books.  

Baseler, M. (2004). Let’s talk about boys and girls. Vianen: House of Books.  

Blanchard, K., Flower, S. & Hawkins, L. (2006). Zelfleiderschap en de one minute manager. 

Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.  

Blokland, G. & Akkerman, M. (2006). Wat nou ..... Pubers? Amsterdam: SWP.  

Boschma, J. & Groen, I. (2006). Generatie Einstein. Amsterdam: Pearson.  

Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R. (1994) . Tussen geven en nemen; over contextuele 

therapie. Haarlem: De Toorts.  

Cazemier, C. (2006). Maak er wat van. Amsterdam: Ploegsma.  

Compernolle, T., Lootens, H., Moggré, R. & Eerden, T. van (2003). Alles went ook een 

adolescent. Tielt: Lannoo. 

Crone, E. (2008). Het puberende brein. Amsterdam: Bert Bakker. 

Delfos, M. (2005). Ik heb ook wat te vertellen . Amsterdam: SWP. 

Delfos, M. (2000). Kinderen en gedragsproblemen. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Amsterdam: Bert Bakker. 

http://sadan.wikidot.com/stap-4
http://sadan.wikidot.com/4-refereren
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Drost, D.M. (1996). Mensen onder elkaar; psychologie van sociale interacties . Utrecht: De 

Tijdstroom. 

Est, E. van der (2008). De kracht van verbinding. Rotterdam: De Kruijff Grafi media. 

Galenkamp, H., Harst, A. van der & Roelofs, F. (2003). Ontwikkelen van emotionele 

intelligentie; praktijkboek voor de leraar. Baarn: HB uitgevers. 

Gieles, P. Een tas voor huiswerk. Ouders en hun brugklasser . Nijmegen: Berkhout. 

Grimhuijzen, T. van (2003). Van Last tot Lust. Het opvoeden van pubers . Amsterdam: SWP. 

Heffels, A. (2006). Praten met je pubers. Houten: Het Spectrum. 

Hollander, J., Derks, L. & Meijer, A. (1990). Neuro-Linguïstisch Programmeren in Nederland; 

basistechnieken en artikelen . Utrecht: Servire. 

Hoogenkamp, M., Joosten, F. & Voorst, K. van (2001). Sociale competentie; een vak apart. 

Leuven/Leusden: Acco. 

Horst, W. ter Onderwijzen is opvoeden . Kampen: Kok. 

Kool, J. (2000). Ho, tot hier en niet verder. Leuven/Leusden: Acco. 

Kouwenhoven, M. (1983). Transactionele Analyse in Nederland. Zutphen: Koninklijke 

Wöhrmann. 

Kuijer, G. (1980). Het geminachte kind. Amsterdam: Synopsis. 

Madaras, L. & A. (2008). Het opgroeiboek voor meisjes. Rijswijk: Elmar. 

Michielsen, M., Mulligen, W. van & Hermkens, W.L . (1999) . Leren over leven in loyaliteit; 

over contextuele hulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco. 

Mosterd, M. (2008). Echte mannen eten geen kaas. Amsterdam: Van Gennep. 

Movsessian, R. & S. (2006). Help, ik word puber. Oosterhout: Deltas. 

Mulligen, W. van, Gieles, P. & Nieuwenbroek, A.(2001). Tussen thuis en school; over 

contextuele leerlingbegeleiding. Leuven/Amersfoort: Acco. 
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Nauta, P. & Giesing, M. (2006). Leerlingen met een specifi eke hulpvraag. Eigen beheer/via 

www.nauta-giesing.nl. 

Nelis, H. & Sark, Y. van (2009). Puberbrein binnenstebuiten. Utrecht : Kosmos. 

Oomen, F. (2004). Hoe overleef ik de brugklas en Hoe overleef ik mijn ouders . Houten: Van 

Holkema & Warendorf. 

Prinsen, H. (2009). Mijn kind een kanjer! Houten: Bohn Stafl eu van Loghum. 

Prinsen, H. & Terpstra, A. (2004). Handboek Sociale vaardigheidstraining. Esch: Quirijn. 

Schöttelndreier, M. (2007). Kan ik ook van mijn kind scheiden? Amsterdam: Meulenhoff. 

Sitskoorn, M. (2007). Het maakbare brein. Amsterdam: Bert Bakker. 

Smith, P. (2000). EQ-training. Baarn: Bosch & Keuning. 

Thor-Wiedemann, S. (2007). Je zult maar puber zijn. Oosterhout: Deltas. 

Tielemans, E. (1994). Energize II. Amstelveen: Quest International. 

Tielemans, E. (2009). Energize III. Amstelveen: Quest International. 

Veenbaas, W. (1994). Op verhaal komen; werken met verhalen en metaforen in opleiding, 

training en therapie. Nieuwe wegen met NLP . Utrecht: Scheffers. 

Vreugd, A. de (2005). Bekijk ut. Kampen: Ten Have. 

Weisfelt, P. (1995). Nestgeuren. Utrecht: Scheffers. 
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STAP 4 

BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN 

In deze stap zoek je steeds meer en meer specifieke informatie over ons thema. Je doet dit eerst nog met de info 

direct uit je basisartikel als aanknopingspunt (en meer bepaald de bronnelijst ervan). Daarna verken je jullie 

thema ruimer via internet algemeen en specifieke bronnensoorten (zie uitleg en vademecum over bronnen). 

Ook hier de tip : blijf eerst alles bijhouden in je eigen werkdocument; nadien kan je die info eruit halen die op de 

wiki moet komen. 

ZIJN ER PUBLICATIES BINNEN HANDBEREIK ?  

Hier ga je na of je de bronnen vermeld in je basisartikel terug kan vinden, fysiek in de meest nabije bibliotheek. 

In de praktijk zal je dit nagaan om deze door te nemen om alzo je verder in je onderwerp te verdiepen. Hier 

beperken we ons in het vaststellen (gericht, via gepaste catalogi en databanken) waar die bronnen zich 

bevinden (vindplaats). 

1. Zoek uit of er van de auteur(s) van je artikel andere werken aanwezig zijn in minstens twee voor jou 

bereikbare bibliotheken. Noteer titels verwant met het thema. 

Ik vind maar één ander werk van mijn auteurs in voor mij bereikbare bibliotheken.  

Prinsen, H. & Terpstra, A. (2006). Sociaal 

vaardig: een gids voor ouder en 

kind. Kampen: Ten Have. 

Te vinden in KATHO Campus Tielt 
Plaatsingsnummer: 467 

 

2. Ga van de publicaties in de bronnenlijst van je basisartikel na of ze ter beschikking zijn in je 

campusbibliotheek, andere bibliotheken binnen Libis, de openbare bibliotheek in de buurt van de 

school of deze van je gemeente. Als je een publicatie vindt in de campusbibliotheek, herneem je de 

zoekactie niet in een andere bieb. Je eindigt met voor elke bron een vindplaats overzichtelijk in een 

tabel weer te geven. Combineer deze opdracht met 4 hier net onder. 

Ambagtsheer, M. (2006). Kanjers. Baarn: 

Tirion Uitgevers. 

Te vinden in Lessius Psychologie-
Logopedie 
 Plaatsingsnummer: 06.08 040 

Apacki, C. (1994). Energize! Amstelveen: 

Quest International.  

Te vinden in KATHO Campus Tielt 

Plaatsingsnummer: 622.1 

Baseler, M. (2005). Let’s talk about love. 

Vianen: House of Books. - 

Niet gevonden in LIBISnet 

Baseler, M. (2004). Let’s talk about boys 

and girls. Vianen: House of 

Niet gevonden in LIBISnet 

http://sadan.wikidot.com/3-secundaire-info
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Books.  

Blanchard, K., Flower, S. & Hawkins, L. 

(2006). Zelfleiderschap en de one 

minute manager. 

Amsterdam/Antwerpen: Business 

Contact. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Blokland, G. & Akkerman, M. (2006). 

Wat nou ..... Pubers? Amsterdam: 

SWP.  

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 373 

Boschma, J. & Groen, I. (2006). Generatie 

Einstein. Amsterdam: Pearson.  

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 659.1 

Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R. 

(1994) . Tussen geven en nemen; 

over contextuele therapie. 

Haarlem: De Toorts.  

 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 361.413 

Cazemier, C. (2006). Maak er wat van. 

Amsterdam: Ploegsma.  

Niet gevonden in LIBISnet 

Compernolle, T., Lootens, H., Moggré, R. 

& Eerden, T. van (2003). Alles 

went ook een adolescent. Tielt: 

Lannoo. 

Te vinden in KATHO Campus Tielt 

Plaatsingsnummer: 433.1 

Crone, E. (2008). Het puberende brein. 

Amsterdam: Bert Bakker. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Delfos, M. (2005). Ik heb ook wat te 

vertellen . Amsterdam: SWP. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 159.922.8 

Delfos, M. (2000). Kinderen en 

gedragsproblemen. Lisse: Swets 

& Zeitlinger. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 376.56 



24 
 

Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme 

onbewuste. Amsterdam: Bert 

Bakker. 

Te vinden in Lessius Psychologie-
Logopedie  
Plaatsingsnummer: 05.04 228 
 

Drost, D.M. (1996). Mensen onder 

elkaar; psychologie van sociale 

interacties . Utrecht: De 

Tijdstroom. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 159.922.2 

Est, E. van der (2008). De kracht van 

verbinding. Rotterdam: De Kruijff 

Grafi media. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Galenkamp, H., Harst, A. van der & 

Roelofs, F. (2003). Ontwikkelen 

van emotionele intelligentie; 

praktijkboek voor de leraar. 

Baarn: HB uitgevers. 

Te vinden in KHLim LER Secund. Ond. 
Plaatsingsnummer: 454.1 

Gieles, P. Een tas voor huiswerk. Ouders 

en hun brugklasser . Nijmegen: 

Berkhout. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Grimhuijzen, T. van (2003). Van Last tot 

Lust. Het opvoeden van pubers . 

Amsterdam: SWP. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 373 

Heffels, A. (2006). Praten met je pubers. 

Houten: Het Spectrum. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Hollander, J., Derks, L. & Meijer, A. 

(1990). Neuro-Linguïstisch 

Programmeren in Nederland; 

basistechnieken en artikelen . 

Utrecht: Servire. 

Te vinden in KHK Campus Lier  
Plaatsingsnummer: 607.2 

Hoogenkamp, M., Joosten, F. & Voorst, Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 371.39 
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K. van (2001). Sociale 

competentie; een vak apart. 

Leuven/Leusden: Acco. 

Horst, W. ter Onderwijzen is opvoeden . 

Kampen: Kok. 

Te vinden in Lessius Mechelen Centrale 
Bib  
Plaatsingsnummer: 432 

Kool, J. (2000). Ho, tot hier en niet 

verder. Leuven/Leusden: Acco. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 615.851 

Kouwenhoven, M. (1983). Transactionele 

Analyse in Nederland. Zutphen: 

Koninklijke Wöhrmann. 

Te vinden in KHBO Campus Brugge 
Plaatsingsnummer: 607.32 /001a 

Kuijer, G. (1980). Het geminachte kind. 

Amsterdam: Synopsis. 

Te vinden in KATHO Campus Torhout 
Plaatsingsnummer: 433.9 

Madaras, L. & A. (2008). Het 

opgroeiboek voor meisjes. 

Rijswijk: Elmar. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 392.61 

Michielsen, M., Mulligen, W. van & 

Hermkens, W.L . (1999) . Leren 

over leven in loyaliteit; over 

contextuele hulpverlening. 

Leuven/Amersfoort: Acco. 

Te vinden in KATHO Campus Roeselare 
Plaatsingsnummer: 364.280/25 

Mosterd, M. (2008). Echte mannen eten 

geen kaas. Amsterdam: Van 

Gennep. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Movsessian, R. & S. (2006). Help, ik word 

puber. Oosterhout: Deltas. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Mulligen, W. van, Gieles, P. & 

Nieuwenbroek, A.(2001). Tussen 

thuis en school; over contextuele 

leerlingbegeleiding. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 371.39 
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Leuven/Amersfoort: Acco. 

Nauta, P. & Giesing, M. (2006). 

Leerlingen met een specifieke 

hulpvraag. Eigen beheer/via 

www.nauta-giesing.nl. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Nelis, H. & Sark, Y. van (2009). 

Puberbrein binnenstebuiten. 

Utrecht : Kosmos. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 159.922.8 

Oomen, F. (2004). Hoe overleef ik de 

brugklas en Hoe overleef ik mijn 

ouders . Houten: Van Holkema & 

Warendorf. 

Te vinden in KULeuven Psych.-Pedag. 
Wet.  
Plaatsingsnummer: +108.41 OOME 2004 

Prinsen, H. (2009). Mijn kind een kanjer! 

Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum. 

Te vinden in HUBrussel Campus Parnas 
Plaatsingsnummer: 37.032 

Prinsen, H. & Terpstra, A. (2004). 

Handboek Sociale 

vaardigheidstraining. Esch: 

Quirijn. 

Te vinden in Lessius Psychologie-
Logopedie  
Plaatsingsnummer: 05.11 162 1 

Schöttelndreier, M. (2007). Kan ik ook 

van mijn kind scheiden? 

Amsterdam: Meulenhoff. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Sitskoorn, M. (2007). Het maakbare 

brein. Amsterdam: Bert Bakker. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Smith, P. (2000). EQ-training. Baarn: 

Bosch & Keuning. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Thor-Wiedemann, S. (2007). Je zult maar 

puber zijn. Oosterhout: Deltas. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Tielemans, E. (1994). Energize II. Te vinden in KATHO Campus Tielt 
Plaatsingsnummer: 622.1 



27 
 

Amstelveen: Quest International. 

Tielemans, E. (2009). Energize III. 

Amstelveen: Quest International. 

Te vinden in KATHO Campus Tielt 
Plaatsingsnummer: 622.1 

Veenbaas, W. (1994). Op verhaal komen; 

werken met verhalen en 

metaforen in opleiding, training 

en therapie. Nieuwe wegen met 

NLP . Utrecht: Scheffers. 

Niet gevonden in LIBISnet 

Vreugd, A. de (2005). Bekijk ut. Kampen: 

Ten Have. 

Niet gevonden in  LIBISnet 

Weisfelt, P. (1995). Nestgeuren. Utrecht: 

Scheffers. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 373 

 

3. Let vooral op de auteurs die in je artikel meer dan eens aangehaald worden. Doorgaans zijn deze 

‘sterauteurs’ relevant voor je onderwerp. 

4. Maak de Excel-oefening die je hier onderaan vindt. Het is een combinatie van het onderscheiden van 

soorten bronnen en werken met een rekenblad. 

5. Kies één van de publicaties uit je bronnenlijst die je fysiek binnen handbereik hebt (dichtbije bieb). Ga 

deze effectief opzoeken, even ontlenen is sterk aan te raden. Bestudeer het colofon en voor- en 

achterflap van de publicatie. Neem hieruit enkele trefwoorden / vaktermen en voeg ze toe aan je 

trefwoordenlijst. Rangschik die lijst alfabetisch (kan eventueel in laatste Stap 6 gebeuren, bij de 

afwerking). 

Madaras, L. & A. (2008). Het 

opgroeiboek voor meisjes. 

Rijswijk: Elmar. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 392.61 

Anorexia nervosa Anorexia nervosa is een eetstoornis, 
waarbij iemand een vervormd beeld van 
het eigen lichaam heeft, een grote angst 
heeft om dik te worden en niet probeert 
een normaal lichaamsgewicht na te 
streven. Bij vrouwen treden ook 
onregelmatigheden in de menstruatie op. 

Circumcisie Een besnijdenis van een man of 
circumcisie is het verwijderen van de 
voorhuid van de penis. Het is een vrij 
eenvoudige operatie die poliklinisch kan 

http://sadan.wikidot.com/stap-6
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worden uitgevoerd. 
Endomorf Is een lichaamstype (een fors en rond 

type). 
Ibuprofen Ibuprofen is een pijnstillend middel dat 

behoort tot de groep van niet-steroïde 
ontstekingsremmers (NSAID's). Het werkt 
ontstekingsremmend, pijnstillend en 
koortsverlagend. 

Incest Incest of bloedschande is strikt genomen 
en van oudsher geslachtsgemeenschap 
tussen naaste bloedverwanten. Het 
woord komt van het Latijnse incastus, 
hetgeen "onkuis" betekent. Er bestaat 
tegenwoordig een zekere tendens om 
ook andere seksuele handelingen tussen 
dergelijke personen als incest te 
betitelen, en zelfs seksuele handelingen 
tussen pupillen en zorgbehoevenden 
enerzijds en personen die een 
opvoedende of verzorgende taak hebben 
anderzijds, maar geen bloedverwant zijn. 
In die zin gelden dus ook seksuele 
handelingen tussen een gehuwde man en 
zijn kind(eren), waarvan hij echter niet de 
biologische vader is, alsook tussen een 
ouder en een geadopteerd kind, als 
incestueus. Voor zover de incest wordt 
gepleegd met kinderen (pupillen), is er 
een overlap met pedoseksualiteit. Incest 
kan echter ook plaatsvinden tussen 
volwassenen met wederzijds goedvinden. 
Incest kan tot nakomelingen en zo tot 
inteelt leiden. 

Osteoporose Osteoporose is het gevolg van afgenomen 
bot-massa en verstoring van de bot-
matrix. Dit leidt tot een afname van de 
sterkte van de botten en een verhoogd 
risico op botbreuken, van met name de 
wervelkolom, heup, pols, bovenarm en 
bekken. Het risico op breuken neemt toe 
met de leeftijd; het betreft met name 
personen die ouder dan 75 jaar zijn. Een 
op de twee vrouwen en een op de vijf 
mannen van 50 jaar of ouder zal ten 
minste een botbreuk ten gevolge van 
osteoporose oplopen. De kosten voor de 
gezondheidszorg zijn enorm: voor heel 
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Europa zo’n 30 miljard euro. 
Prostaglandine Prostaglandinen zijn een groep van 

hormoonachtige stoffen die op lokaal 
niveau (paracrien) werkzaam zijn in het 
reguleren van vele fysiologische 
processen, zoals die bij ontstekingen, de 
verwijding en vernauwing van bloedvaten 
(vasodilatatie respectievelijk 
vasoconstrictie), pijn, koorts, longrijping, 
de bevalling en de bloedstolling. Voorts 
beschermen ze de maagwand tegen de 
zure maaginhoud. 

Scoliose  Scoliose (oudgrieks: σκολιός, skolios = 
krom) is een zijdelingse verkromming van 
de rug (wervelkolom), waardoor één of 
twee bochten ontstaan. 
Het komt in meer of minder ernstige 
mate voor bij 4 op de 100 mensen. De 
wervelkolom draait meestal ook om haar 
as (dan spreekt men van een 
torsiescoliose) en veroorzaakt zo een 
bochel (gibbus). 

 

6. Zoek van twee van je 'sterauteurs' van de bronnenlijst van je basisartikel (zie vorige Stap 3) uit of er 

andere (dan vermeld in de bronnelijst) werken aanwezig zijn van hen in minstens één voor jou 

bereikbare bibliotheken. Noteer titels verwant met het thema. 

(Tielemens, E., & Delfos, M.) 
 

Tielemans, E., & Wolfs, R. (1992-1993). 
Luister, ik spreek... Spreek, ik luister... : 
Werkvormen voor luister- en 
spreekopvoeding in de basisschool. 
Brugge: Die Keure. 

Te vinden in KATHO Campus Torhout 

Plaatsingsnummer: moedertaal 

Van Kooij, R., & Tielemans, E., & Weber, 
R. (1998). Blootstelling aan pseudo-
oestrogenen en spermakwaliteit. 
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 
142, p. 2505-2508. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: Tijds. 
gezondheidszorg  
Bezit: 133(1989)-2009 
Te vinden in KATHO Campus Roeselare 
Plaatsingsnummer: NTG 
Bezit: 140 (1996) - 

Delfos, M. (2006). De wereld van Luuk: 
over autisme. 2de druk. Amsterdam: 
SWP. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 376.51 

Delfos, M. (2005). Zit een eetstoornis in 
je aanleg? Tijdschrift 
kinderverpleegkunde, 11, p. 10-12. 

Te vinden in KATHO Campus Roeselare 

Plaatsingsnummer: T KINDERVERPL 
Bezit: 4 (1998) nr.2 - 

http://sadan.wikidot.com/stap-3
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Delfos, M. (2002). Zoek de verschillen: 
over verschillen tussen jongens en 
meisjes. Bussum: Trude van Waarden 
Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 159.922.7 

Delfos, M. (2002). Ze vinden me druk: 
over drukke kinderen en ADHD. 2de druk. 
Bussum: Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 376.52 

Delfos, M. (2000). Blijf van me af!: over 
seksueel misbruik bij meisjes. Bussum: 
Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 392.62 

Delfos, M. (1999). Pip: over opgroeien 
met psychiatrisch gestoorde ouders. 
Bussum: Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 616.892 

Delfos, M. (1999). Zin in jezelf: seksuele 
voorlichting over masturbatie. Bussum: 
Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 392.61 

Delfos, M. (1998). Alles erop en eraan: 
seksuele voorlichting over zwangerschap 
en bevalling. Bussum: Trude van 
Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 392.61 

Delfos, M. (1997). Kop en staart: 
seksuele voorlichting over zaadlozing. 
Bussum: Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 

Plaatsingsnummer: 392.61 

Delfos, M. (1996). Blijf van me af!: over 
seksueel misbruik bij jongens. Bussum: 
Trude van Waarden Produkties. 

Te vinden in KATHO Campus Kortrijk 
Plaatsingsnummer: 392.64 

 

INTERNET ALGEMEEN  

Zoek uit of er van de auteur van je basisartikel ander werk online, via het internet, te vinden is en noteer de 

correcte referentie. Beschrijf of je van de publicaties de volledige tekst, een samenvatting of een verwijzing 

vindt. Als je volledige teksten vindt, kun je dit linken op je wiki. Die tekst-files eerst zelf op je PC downloaden en 

daarna op de wiki opladen is in die zin overbodig. 

BOEKEN 

Terpstra, K. J. (2010). Docent van nu. Culemborg: Twin Media B.V.  

Samenvatting: http://www.osmoconsult.nl/publicaties/boeken/docent-van-nu.html 

Terpstra, K. J. (2011). Mentor van nu. Culemborg: Twin Media B.V. 

Samenvatting: http://www.osmoconsult.nl/publicaties/boeken/mentor-van-nu.html 

Prinsen, H. (2009). Mijn kind een kanjer! Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Online publicatie: 

http://books.google.be/books?id=Hfj_n2FwZmUC&printsec=frontcover&dq=mijn+kind+een+

http://www.osmoconsult.nl/publicaties/boeken/docent-van-nu.html
http://www.osmoconsult.nl/publicaties/boeken/mentor-van-nu.html
http://books.google.be/books?id=Hfj_n2FwZmUC&printsec=frontcover&dq=mijn+kind+een+kanjer+herberd+prinsen&hl=nl&sa=X&ei=UdztToTVGMiD-wawpdyJAg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=mijn%20kind%20een%20kanjer%20herberd%20prinsen&f=false


31 
 

kanjer+herberd+prinsen&hl=nl&sa=X&ei=UdztToTVGMiD-

wawpdyJAg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=mijn%20kind%20een%20kanjer%20herber

d%20prinsen&f=false 

Samenvatting : http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/mijn-kind-een-kanjer  

Prinsen, H. (2010). Help ! Mijn kind heeft faalangst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum  

Online publicatie: 

http://books.google.be/books?id=pBX1p2qxhkYC&printsec=frontcover&dq=herberd+prinse

n&hl=nl&sa=X&ei=oNztTqzeFoi8-

QaYmJyKAg&redir_esc=y#v=onepage&q=herberd%20prinsen&f=false 

Samenvatting: http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/help-mijn-kind-heeft-faalangst  

Prinsen, H. (2011). Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden. Tielt: Terra 

– Lannoo 

Samenvatting: http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/handboek-sociale-

vaardigheidstraining-  

ARTIKELS  

Prinsen, H., & Terpstra K. J. (2009). Pubers klein krijgen of helpen groot worden. 

Geraadpleegd op 18 december 2011, op 

http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/pubers-van-nu.html  

Prinsen, H., & Terpstra, K.J. (2009). Van Dramadriehoek naar Groeidriehoek. Geraadpleegd 

op 18 december 2011, op 

http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/groeidriehoek.html  

Zie meer artikels op http://www.hpc.nu/artikelen  

 

KRANTEN / WEEKBLADEN  / MAGAZINES (COMMERCIEEL)  

Welke recente on-line krantenartikels kun je vinden over het thema / onderwerp ? Gebruik Mediargus. Elke 

student noteert vijf recente artikels. Spreek af wie in welke krant (en tot wanneer) zoekt, zodat jullie geen 

overlap hebben. 

Schrauwen, G. (03 augustus 2011). Blijven steken in de puberteit. Knack. Geraadpleegd via 

http://academic.mediargus.be/ 

Corelio. (04 juni 2011). Vroegere puberteit, vroeger eetproblemen. De Standaard. 

Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/ 

Concentra. (08 januari 2011). Puberteit bekruipt je als een spin. Het Belang van Limburg. 

Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/ 

http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/mijn-kind-een-kanjer
http://books.google.be/books?id=pBX1p2qxhkYC&printsec=frontcover&dq=herberd+prinsen&hl=nl&sa=X&ei=oNztTqzeFoi8-QaYmJyKAg&redir_esc=y#v=onepage&q=herberd%20prinsen&f=false
http://books.google.be/books?id=pBX1p2qxhkYC&printsec=frontcover&dq=herberd+prinsen&hl=nl&sa=X&ei=oNztTqzeFoi8-QaYmJyKAg&redir_esc=y#v=onepage&q=herberd%20prinsen&f=false
http://books.google.be/books?id=pBX1p2qxhkYC&printsec=frontcover&dq=herberd+prinsen&hl=nl&sa=X&ei=oNztTqzeFoi8-QaYmJyKAg&redir_esc=y#v=onepage&q=herberd%20prinsen&f=false
http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/help-mijn-kind-heeft-faalangst
http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/handboek-sociale-vaardigheidstraining-
http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd/handboek-sociale-vaardigheidstraining-
http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/pubers-van-nu.html
http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/groeidriehoek.html
http://www.hpc.nu/artikelen
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Vuylsteke, B. (26 december 2006). Puberteit start al vanaf tien jaar. De Nieuwe Gazet. 

Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/ 

Corelio. (06 juni 2009). De puberteit. De Standaard. Geraadpleegd via 

http://academic.mediargus.be/ 

VAK-TIJDSCHRIFTEN (WETENSCHAPPELIJK) 

1. Zoek in de campusbibliotheek welke tijdschriften (algemeen) relevant zijn voor het onderwerp en 
noteer de titels nadien op de wiki. 

2. Pik één tijdschrift uit deze lijst en noteer de referentie van minstens twee relevante artikels in deze 
tijdschriften. De referenties worden opgenomen in de bronnenlijst. 

http://www.vangorcum.nl/NL_toonTijdschrift.asp?ID=3570-0 Tijdschrift Pedagogiek 

http://www2.bsl.nl/maatwerk/ Maatwerk 

http://www.pedagogiek.nu/ PIP 

Dijkstra, J.K. (2004). Anders zijn als puber. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk 
werk, 3, p. 13-17. 

Dijkstra, J.K. (2008). Populariteit: onderzoek naar erbij horen tijdens de puberteit. 
Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 4, p. 27-28. 

 

BIJDRAGE UIT EEN VERZAMELWERK 

Zoek een bijdrage uit een verzamelwerk via de databank Springer / BSL, noteer de referentie van deze bijdrage 

en neem deze referentie op in de bronnenlijst. 

Kazemi, E., & Hoddap, R. M. (2006). Transition from Adolescence to Young Adulthood: The 

Special Case of Prader-Willi Syndrome. Butler, M. G., & Lee, P. D. K., & Whitman, B. Y. (red.), 

Management of Prader-Willi Syndrome. New York: Springer. 

EINDWERKEN / BACHELORPROEVEN 

Welke relevante eindwerken vind je in de campusbibliotheek / doks-databank die relevant zijn voor je thema ? 

Elke student noteert maximum vijf titels. 

Breugelmans, L. (2008). Hoe kunnen we, vanuit thuisbegeleiding, een aanzet geven om de 

communicatie tussen ouders en hun puber te verbeteren? [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

Houtekier, T. (2006). Depressie bij adolescenten: een mogelijke aanpak op school. 

[Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

http://www.vangorcum.nl/NL_toonTijdschrift.asp?ID=3570-0
http://www2.bsl.nl/maatwerk/
http://www.pedagogiek.nu/
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Verbrugghe, D. (2006). Via zelfreflectie naar sociaal vaardig gedrag: een sociaal 

vaardigheidstraining voor kinderen van zeven jaar tot en met zestien jaar in een 

psychologenpraktijk. [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.  

Verhaeghe, T. (2005). De adolescent in de verticaal gemengde leefgroep. [Eindwerk]. Kortrijk: 

KATHO IPSOC. 

Rysman, M. (2004). Wie ben ik?!: over begeleiding en vorming van allochtone meisjes in de 

puberteit bij hun identiteitsontwikkeling. [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

HANDBOEKEN, VERZAMELWERKEN, MONOGRAFIEËN 

Welke boektitels vind je in de campusbibliotheek die relevant zijn voor je thema? Noteer vijf recente titels. 

Tietjens, L. (2011). Hoezo lastige puber?!: Nieuwe inzichten voor ouders. Schiedam: Scriptum 

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelinspsychologie III : de puberjaren. 3de druk. Houten: 

Bohn Stafleu van Loghum. 

Nelis, H., & Sark, van Y. (2009). Puber brein binnenstebuiten: Wat beweegt jongeren van 10 

tot 25 jaar. Antwerpen: Kosmos Uitgevers. 

Sarneel, N. (2009). Het potjesverhaal: kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd. 

Antwerpen: Garant. 

Compernolle, T., & Lootens, H. (2007). Alles went, ook een adolescent: wegwijzer bij het 

opvoeden van jongeren. 13de druk. Tielt: LannooCampus 

Maak van al deze gevonden referenties één bronnenlijst op de wiki volgens de regels van de APA-kunst. Zie 

betreffende hoofdstuk in deze cursus Refereren. Tip : elkeen maakt deze referenties uiteraard eerst individueel 

op (waarbij je het bronnenbeheer binnen word kan gebruiken); pas daarna worden deze op de wiki 

samengebundeld. 
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STAP 5 

CONTEXTUALISERING 

Waar je tijdens de onderwerpsverkenning de directe context van je basisartikel (op zich) doornam, maak je hier 

de stap naar het verkennen van en info verzamelen over de ruimere context (in meer algemene betekenis van 

het woord). 

ORGANISATIES  

In Stap 3 staat reeds de opdracht om organisaties op te zoeken. Elke student zoekt minstens één organisatie / 

voorziening die met deze thematiek bezig is. Zoek online via de Sociale Kaart. Bezoek de website van de 

betrokken organisatie en bespreek die in maximaal 350 woorden. Laat automatisch het aantal woorden tellen 

en noteer het aantal woorden in een voetnoot. Gebruik bij de beschrijving van de site het tekstkritiekmodel 

(paragraaf Evalueren). 

Kindertelefoon 

De kindertelefoon is een organisatie waar kinderen en ook pubers in vertrouwen terecht kunnen voor hulp, 

advies en informatie. 

Wat doet de kindertelefoon? Alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die gepest worden, thuis 

problemen hebben, ruzie hebben met vrienden of zich rot voelen kunnen bellen of chatten met de 

kindertelefoon. 

Hoe kan je de medewerkers bereiken? Als je op de website (www.kindertelefoon.nl) of het forum geen 

antwoord vind, of je wil graag een vrijwilliger van de kindertelefoon spreken dan kun je de kindertelefoon 

bereiken door te bellen of te chatten. 

- Bel: 0800-0432 (gratis) 

- Chat: Voeg chatbot@kindertelefoon.nl toe aan je buddylist op Windows Live Messenger. Dit is enkel om te 

chatten met De kindertelefoon, e-mails worden niet beantwoord. Of probeer de chatbutton op de site 

(www.kindertelefoon.nl). 

Chatten en bellen kan elke dag van 14uur tot 20uur, ook in het weekend en tijdens feestdagen. Op de website 

kan je altijd een berichtje achterlaten op het forum of in de Shout Out. 

Als je belt of chat met de kindertelefoon hoef je niet je echte naam te zeggen, want de kindertelefoon is 

anoniem. De werknemers van de Kindertelefoon zullen nooit zomaar contact met je opnemen, JIJ bent degene 

die belt of chat. 

Organisatie en dienstverlening: De kindertelefoon is een  onderdeel van Bureau Jeugdzorg. BJ is een 

organisatie waar ouders en kinderen naartoe kunnen als een probleem in een gezin niet met praten alleen kan 

worden opgelost. Alle vrijwilligers die werken voor de Kindertelefoon volgen eerst een training vooraleer ze 

kunnen beginnen met werken als hulpverlener. In de training leren ze hoe ze met kinderen en jongeren kunnen 

praten via de telefoon en chat, met wat voor problemen de kinderen en jongeren kunnen zitten en hoe ze 

samen kunnen nadenken over een oplossing. 

Klachten? Hiervoor kan je terecht bij landelijkbureau@kindertelefoon.nl 

STATISTIEKEN 

http://www.kindertelefoon.nl/
mailto:chatbot@kindertelefoon.nl
http://www.kindertelefoon.nl/
mailto:landelijkbureau@kindertelefoon.nl
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Zijn er aangaande het onderwerp statistieken te vinden ? Let op: noteer niet de cijfergegevens maar de 

verwijzing naar die gegevens. Met andere woorden: welke statistieken zijn er rond je onderwerp te vinden 

[benoem ze] en waar zijn ze te vinden. Overheidsdiensten stellen steeds vaker statistieken ter beschikking via 

hun website. De federale overheid doet dit via www.statbel.fgov.be, de Vlaamse overheid via 

www.vlaanderen.be en de lokale overheid via www.lokalestatistieken.be. 

Er zijn niet veel cijfers te vinden rond het onderwerp Puberteit. Ik heb cijfers gevonden over 

vroegtijdige schoolverlaters op de site 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/. Dit is het 

enige wat ik gevonden heb die rond pubers gaat. 

JURIDISCHE CONTEXT 

 Welke wetteksten, reglementen, decreten, parlementaire documenten, … bestaan er aangaande je onderwerp 

? Gebruik de zoekfunctie van het Belgisch Staatsblad of via juridische databanken (o.a. Juriwel, juridat, jura,…). 

Een overzicht vind je via www.rechtslinks.be . 

Besluit op 17 december 1997 van de Vlaamse regering tot gelijkwaardigheid van de 

aanvraag tot afwijking voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het gewoon 

basisonderwijs (27 juni 1998). Belgisch staatsblad, 21217-21274. 

Ministerieel besluit op 5 november 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het 

koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden 

waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de 

kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten 

(15 november 2001). Belgisch staatsblad, 38990-39007. 

Besluit op 19 april 2002 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de 

ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair 

onderwijs van opleidingsvorm 3 (26 juli 2002). Belgisch staatsblad, 33272-33284. 

Besluit op 6 september 2002 van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid en 

gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de 

tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs (22 

november 2002). Belgisch staatsblad, 52134-52185. 

Decreet op 3 maart 2004 houdende wijziging van het decreet van 20 juli 2000 tot 

bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van 

jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/
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informatiecentra en van hun federaties (19 april 2004). Belgisch staatsblad, 

22559-22565. 

Besluit op 16 september 2005 van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en 

gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke 

eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (05 december 2005). Belgisch 

staatsblad, 52370-52413. 

Decreet op 30 juni 2006 betreffende de sociale integratie van <jongeren> door de sport, 

waarbij een sportcheque wordt ingevoerd (28 augustus 2006). Belgisch 

staatsblad, 42597. 

Besluit op 22 februari 2008 van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en 

gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » 

in het basis- en secundair onderwijs (14 april 2008). Belgisch staatsblad, 19741-

19764. 

Ministerieel besluit op 18 juni 2008 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk 

besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en 

voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische 

specialiteiten(20 juni 2008). Belgisch staatsblad, 31819-31851. 

Decreet op 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen 

de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan 

jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs (09 juli 2009). Belgisch 

staatsblad, 47470. 

Ministerieel besluit op 18 september 2009 betreffende de presentatie van gegevens 

noodzakelijk voor de notificatieprocedure van tabaksproducten (23 oktober 

2009). Belgisch staatsblad, 69377-69395. 

Besluit op 18 maart 2011 van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en 

gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en 
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ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs (12 juli 2011). 

Belgisch staatsblad, 41493-41495. 

POLITIEKE CONTEXT (MAATSCHAPPELIJK / BELEID / VISIE )  

Wat vind je omtrent je onderwerp aangaande de verantwoordelijke minister en het bevoegde departement ? Of 

: welke maatschappelijke organisaties (middenveld en andere) zijn actief rond jullie thema ? 

Ik vind geen maatschappelijke organisaties die actief zijn rond pubers. 
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STAP 6 

AFWERKING 

Zie dit werkdocument. 

PERSOONLIJK BESLUIT 

Deze Sadan-opdracht is in het algemeen goed verlopen voor mij. Soms zag ik er geen einde 

aan maar uiteindelijk ben ik er geraakt. Ik heb in stap 4 genoeg informatie gevonden, maar in 

stap 5 vond ik weinig informatie. Waar ik nog verder op moet trainen is het verder uitpluizen 

van het internet opzoek naar informatie. Persoonlijk vind ik dat ik sterk ben in refereren. 
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