
Stap 4 

1. Andere publicaties van je auteurs  
 
In mijn dichte omgeving (Lauwe, Menen en Wevelgem) zijn er geen andere publicaties te vinden. 
In de KATHO is er wel nog een publicatie gevonden van Corian Messing: 
 

 Invoering passend onderwijs: een complexe en ingrijpende operatie 
Onderwijs en zorg zijn partners in passend onderwijs 
- http://www.springerlink.com/content/8718307l43707673/abstract/  

 
 Geen extra trefwoorden of vaktermen  

2. Publicaties bronnenlijst 
 
Ik heb in volgende databanken en websites gezocht en vond mijn boeken of artikelen niet terug. 

 Mediargus 

 Springerlink 

 Bibliotheel menen 

 Bibliotheek lauwe 

 Bibliotheek wevelgem 
 
Ik vond wel verwanten die je kon linken aan het thema van bepaalde referenties. Ook kwam ik iedere 
keer terug in contact met mijn artikel. 
 
 

 De sterauteurs in mijn artikel zijn:  
- Daan Wienke 
- Corian Messing 
- Astrid Boon 

3. de Excel oefenenig 
Die kan je terugvinden in mijn bestanden, wordt nog op de site gezet. 

4. De andere opgezochte informatie 
Op het internet 

Astrid Boon 

Te gezellig in de les / samenvatting boek 
 

 
  

http://www.springerlink.com/content/8718307l43707673/abstract/


In Te gezellig in de les houden Astrid Boon en Leo Prick een pleidooi voor een betere samenwerking 
tussen ouders, leraren en school. 

Aanleiding voor het schrijven van dit boek was de toenemende klacht van scholieren dat het in veel 
lessen zo gezellig wordt en dat het er zo ordeloos aan toegaat dat er niet gewerkt kan worden. 
Leerlingen dringen er daarom bij hun leraren op aan dat zij duidelijke regels stellen en die vervolgens 
ook strak en strikt handhaven. 

Ouders krijgen van scholen het verwijt dat zij de oorzaak zijn van de ordeproblemen omdat zij hun 
kinderen niet goed opvoeden. Van hun kant klagen ouders erover dat zij onkundig worden gehouden 
van de problemen die op de school van hun zoon of dochter spelen, zoals docenten die niet goed 
functioneren of lessen die soms maandenlang niet worden gegeven. 

Voor Te gezellig in de les baseerden Astrid Boon en Leo zich op diverse enquêtes onder scholieren, 
ouders en docenten en op gesprekken met leraren en leerlingen. 

Straf regels / samenvatting boek 
 

 

 

 

 

Praktijkverhalen uit de school 
 
Pubers vragen om tegenspel. Zeker als zij zichzelf en anderen door hun wangedrag benadelen. Op 
school leiden strenge maatregelen als verwijdering uit de klas en schorsing lang niet altijd tot 
verbetering van dat gedrag. Gesprekken, ook met de ouders, leveren steeds vaker te weinig op. Het 
aantal schorsingen blijft toenemen. Er zijn leerlingen die, alle sancties en een begripvolle benadering 
ten spijt, hun leven niet beteren. Zij belanden op wachtlijsten voor hulpverlening of worden 
verwezen naar het speciaal onderwijs. 
 
Ontspoord gedrag wordt vaak toegeschreven aan maatschappelijke omstandigheden of een falende 
opvoeding. Maar daarmee is de school nog niet ontslagen van de zorg voor orde en veiligheid. Wat is 
er nodig om een prettig leerklimaat te scheppen? Hoe brengen we leerlingen de mores van de school 
bij? Straf/Regels, voorheen verschenen onder de titel Wie de leerling liefheeft, bevat praktische en 
doeltreffende voorstellen voor allen die te maken hebben met de begeleiding en bijsturing van 
‘onaanspreekbare’ leerlingen. 
 

Wie de leerling liefheeft 
  



Pubers vragen om tegenspel. Zeker als zij zichzelf en anderen door hun wangedrag benadelen. Op 
school leiden strenge maatregelen als verwijdering uit de klas en schorsing lang niet altijd tot 
verbetering van dat gedrag. Gesprekken, ook met hun ouders, leveren steeds vaker te weinig op. Het 
aantal schorsingen blijft toenemen. 
 Er zijn leerlingen, die alle sancties en een begripvolle benadering ten spijt, hun leven niet beteren. Zij 
belanden op wachtlijsten voor hulpverlening of worden verwezen naar het speciaal onderwijs. 
Ontspoord gedrag wordt vaak toegeschreven aan maatschappelijke omstandigheden of het falen van 
de opvoeding. Maar daarmee is de school nog niet ontslagen van de zorg voor orde en veiligheid. 
Wat is er nodig om een prettig leerklimaat te scheppen? Hoe brengen we leerlingen de mores van de 
school bij? 
 Een kwart eeuw ervaring met hulp aan lastige pubers, aan leerlingen die dreigen uit te vallen leidde 
tot een antwoord op die vragen. 
 Dit boek bevat praktische en doeltreffende voorstellen voor allen die te maken hebben met de 
begeleiding en bijsturing van 'onaanspreekbare' leerlingen. 
 

 Er zijn nog talrijke documenten zoals: interviews, radio, … te vinden maar geen 
informatie meer over haar boeken. 

 
Daan wienke 
 
Stap voor stap/ samenvatting boek 
 
Dit boek is inmiddels een klassieker op het gebied van de begeleiding die maatschappelijk 
werkers en andere zorgverleners kunnen geven aan ouders met jonge kinderen (0-6 jaar). Om 
tal van redenen, die in dit goed leesbare boek helder worden beschreven, kent de hulp- en 
zorgverlening aan deze groep ouders bijzondere aspecten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld 
hulpverlening voor ouders met kinderen met problemen op het gebied van spelen, eten, slapen 
en bewegen. De auteurs presenteren een helder en duidelijk stappenplan en geven talloze 
nuttige en goed bruikbare checklisten en overzichten. Het boek pretendeert geen 
wetenschappelijke beschouwingen te geven, maar is anderzijds wel het resultaat van de 
combinatie van gedegen kennis en praktijkervaring. Als zodanig zal het een goed hulpmiddel kunnen 
zijn voor iedereen die in dit werkveld werkzaam is. Ook als ondersteunend boek bij een MDW-
opleiding op hbo-niveau en soortgelijke sociaal-agogische opleidingen is het zeker goed bruikbaar 
 
 
Handreiking : reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs / boek 
PDF : http://www.nji.nl/publicaties/HandreikingRebound.pdf  
 
Reboundprogramma's in het voortgezet onderwijs 
Bouwstenen voor organisatie en methodiek/ samenvatting bij Corian Messing 
 
Tijdschriftartikels/ geen korte beschrijving te vinden 

 Afstemming nodig in Zorg- en adviesteams  
- PDF: http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/15763.pdf  

 BINGO of : hoe tref je de juiste hulpvariant ?  

 Frisse wijn in nieuwe zakken : vernieuwing in de jeugdhulpverlening  
 

 Ik kan voor de andere tijdschriften geen PDF of beschrijving vinden 
 
  

http://www.nji.nl/publicaties/HandreikingRebound.pdf
http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/15763.pdf


Corian Messing 
 
Samenhangende diagnostiek en indicatiestelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs voor jonge 
risicoleerlingen / boek 
 PDF: http://www.nji.nl/publicaties/Rapport%20Almelo.pdf  
 
Reboundprogramma's in het voortgezet onderwijs 
Bouwstenen voor organisatie en methodiek / samenvatting boek  
 
Iedere docent in het voortgezet onderwijs kent het verschijnsel: leerlingen die zich alleen 
met veel moeite tot de orde laten roepen. Het zijn leerlingen die opvallen door hun 
gedrag en werkattitude, zonder dat direct duidelijk is waardoor dit ontstaat. Valt dit 
gedrag nog onder normaal, zij het enigszins extreem pubergedrag? Of is er meer aan de 
hand? Vaak gaan de vragen over het lastige gedrag gepaard met zorgen over de 
thuissituatie. Interne maatregelen en ondersteuning vanuit de school zijn niet afdoende 
en de school concludeert dat er meer nodig is. Op dat moment komt voor ongeveer 3300 
leerlingen per jaar plaatsing in een reboundvoorziening in zicht.  
 
Corian Messing en Daan Wienke beschrijven in Reboundprogramma's in het voortgezet onderwijs de 
gang van de leerling door het reboundprogramma, te beginnen bij de toeleiding en aanmelding en 
eindigend bij de afronding, het vertrek uit de rebound en het borgen van bereikte resultaten. De 
programmaonderdelen en voornaamste partners tijdens de rebound komen eveneens aan de orde. 
Daarnaast beschrijven de auteurs de laatste stand van zaken over rebound en geven zij werkbaar 
gebleken tips, gebaseerd op vijf jaar ervaring in het landelijke ondersteuningsprogramma voor 
reboundvoorzieningen van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze uitgave is primair bedoeld voor 
rebounddocenten, onderwijsassistenten en reboundcoördinatoren, voor jeugdzorgmedewerkers en 
coördinatoren van samenwerkingsverbanden, maar is ook geschikt voor geïnteresseerden die meer 
over rebound willen weten.  
 
Wegwijzer voor de intern begeleider: spil in de zorg van school en hulpverlening / boek 
PDF: http://www.nji.nl/publicaties/Wegwijzer.pdf  
 
Invoering passend onderwijs een complexe en ingrijpende organisatie/ tijdschriftartikel   
PDF: http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/2011/10/Invoering-passend-onderwijs.pdf  
 

 Er zijn nog veel meer werken te vinden op het internet   
  

http://www.nji.nl/publicaties/Rapport%20Almelo.pdf
http://www.nji.nl/publicaties/Wegwijzer.pdf
http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/2011/10/Invoering-passend-onderwijs.pdf


 
 

5 recente artikel uit mediargus 

Ik heb in het tijdschrift ‘Kind en Adolescent’ + tijdschrift voor psychotherapie  gezocht na 5 recente 
artikels. 

1. Het kinderlijke brein van de adolescent 
- volume en jaargang = volume 13, er staat 2005;2009;2010 en 2011 
Tijdschrift = kind en adolescent 
- gezondheid 
- auteurs = / 
- DOI: 10.1007/bf03060948 
- URL: 
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/w7j88412n3k01667/about/,DanaInfo=www.spri
ngerlink.com+  
 

2. Groepanalystische groepspsychotherapie met adolescenten. Een ontwikkelingsmodel. 
- volume en jaargang = volume 18, er staat 2010 en 2011 
- tijdschrift = tijdschrift voor psychotherapie 
- auteur = L.J.Thijhuis 
-DOI: 10.1007/bf03061762 
 

3. Adolescenten en de liefde. Congres Stichting adolescenten psychotherapie (STAP) en de 
Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP). Amsterdam, 8 en 9 oktober 2003 

- volume en jaargang = volume 18, er staat 2003, 2010 en 2011 
- tijdschrift = tijdschrift voor psychotherapie 
- auteur = liesbeth de Voogd 
- DOI: 10.1007/bf03062115 
-URL : 
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/0166u462425027n2/about/,DanaInfo=www.spri
ngerlink.com+  
 

4. Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar identiteitsvorming 
- volume en jaargang = volume 13, er staat 2010 en 2011 
- tijdschrift = kind en adolescent 
- auteur = Bart Soenens en Koen Luyckx 
-DOI: 10.1007/bf03060892 
-URL: 
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/j1661703876574n3/about/,DanaInfo=www.spri
ngerlink.com+ 
 

5. Depression in Young male adolescents ( Nederlandse PDF) 
- volume en jaargang = volume 18, er staat 2010 en 2011 
- tijdschrift = tijdschrift voor psychotherapie 
- auteur = G.H.F. van de Most 
-DOI:10.1007/bf03061741 
-URL: 
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/23727l6362724774/about/,DanaInfo=www.spri
ngerlink.com+  
 

https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/w7j88412n3k01667/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/w7j88412n3k01667/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/0166u462425027n2/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/0166u462425027n2/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/j1661703876574n3/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/j1661703876574n3/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/23727l6362724774/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+
https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/content/23727l6362724774/about/,DanaInfo=www.springerlink.com+


 
 
 
 
Bijdrage uit een verzamelwerk 
 
Puberteit en adolescentie, een verkenning 

 titel: pubers van nu! 
Auteurs: Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen 
Datum: 3 november 2009 
DOI: 10.1007/978-90-313-7482-3_2 
URL: http://www.springerlink.com/content/m76v40v8k55x433r/about/  
 
Eindwerken 

 Wie ben ik ?!: over begeleiding en vorming van allochtone meisjes in de puberteit bij hun 
identiteitsontwikkeling 

- jaar = 2004 
- auteur = Rysma,Marieke 
- uitgever = katho IPSOC 
-fysieke details = 94p 
-stageplaats Gent, kadanz 
 

 Een ander lijf, een ander leven : groei en verandering in de puberteit, relaties met anderen, 

sex ontdekken, voor je gezondheid zorgen. (eindwerk) 
- Publicatiejaar = 1990 

- Uitgever = Ede/Antwerpen : Zomer & Keuning, 

- Auteurs = Bell, R. /  

- Fysieke details = 348 p. 
 - Originele titel = Changing bodies, changing lives 

  - Vertaling = van Andel-van der Vliet, Winnie /  

-ISBN = 90-210-5739-5  
 

 Opvoedingsproblemen in de puberteit. (eindwerk) 

- Publicatiejaar = 1984. 

-Uitgever = Zeist : Vrij Geestesleven, 

-Auteurs = Steiner, Rudolf, (1861-1925.) /  

- Fysieke details = 37 p. 

-Vertaling = Muijres, B. /  

-ISBN = 90-6038-193-9  
 
 
Vaktijdschriften 
 

 Kind en Adolescent 

 Tijdschrift voor psychotherapie 
 
Ik kies voor het tijdschrift ‘ tijdschrift voor psychotherapie’. 
Ik heb al twee artikelen staan van dit tijdschrift bij mijn recente artikelen. 
 
 

http://www.springerlink.com/content/m76v40v8k55x433r/about/
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32692?func=service&doc_number=007030821&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32693?func=service&doc_number=007030821&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32694?func=service&doc_number=007030821&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33983?func=service&doc_number=007036710&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33984?func=service&doc_number=007036710&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33985?func=service&doc_number=007036710&line_number=0007&service_type=TAG%22);


 
 
 
 
 
 
Belangrijke stukken die liggen in de campusbibliotheek te Kortrijk 

 Een ander lijf, een ander leven : groei en verandering in de puberteit, relaties met anderen, 

sex ontdekken, voor je gezondheid zorgen. (eindwerk) 
- Publicatiejaar = 1990 

- Uitgever = Ede/Antwerpen : Zomer & Keuning, 

- Auteurs = Bell, R. /  

- Fysieke details = 348 p. 
 - Originele titel = Changing bodies, changing lives 

  - Vertaling = van Andel-van der Vliet, Winnie /  

-ISBN = 90-210-5739-5  
 

 Opvoedingsproblemen in de puberteit. (eindwerk) 

- Publicatiejaar = 1984. 

-Uitgever = Zeist : Vrij Geestesleven, 

-Auteurs = Steiner, Rudolf, (1861-1925.) /  

- Fysieke details = 37 p. 

-Vertaling = Muijres, B. /  

-ISBN = 90-6038-193-9  
 

 Hoezo lastige puber?! Nieuwe inzichten voor de ouders. (boek) 
- jaar = 2011 
- auteur = Tietjens,Laura 
- uitgever = Shiedam : Scriptum 
- fysieke details = 287 p 
- isbn = 978-90-5594-778-2  
 

 Kleine ontwikkelingspsychologie 3 de puberjaren (boek) 
-  jaar = 2009 
-auteur = Rita Kohnstamm 
-uitgever = Bohn Stafleu en Loghum 
-fysieke details = 266 

- isbn = 978-90-313-6162-5  
 

 Kan heel belangrijk zijn de reeks van kleine ontwikkelingspsychologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32692?func=service&doc_number=007030821&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32693?func=service&doc_number=007030821&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-32694?func=service&doc_number=007030821&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33983?func=service&doc_number=007036710&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33984?func=service&doc_number=007036710&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.libis.be:80/F/HY58CGETT6299TNALGKUQC82U65MSMA1G6ETVYX26CLJN1U4JL-33985?func=service&doc_number=007036710&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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 Gebruikte sites 
- www. augustus.nl   
- www.bol.com  
- www.zoeken.bibliotheek.be  
- www.nji.nl 
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