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1. Onderwerpsverkenning 
 

1.1 Basistekst 
Het artikel die ik heb gekozen is te vinden onder het titeltje puberteit. 

 

Van den Berg, J., Hoffenaar, P.J. (2011). Emoties van pubers in één dag. Kind en adolescent, 

32, 156-169 

1.1.1 Context 

Het artikel die ik koos, komt uit het vak tijdschrift Kind en Adolescent. Kind en Adolescent 

is vakliteratuur bestemd voor  pedagogen, psychiaters, psychologen en andere 

professionals die werken met kinderen en adolescenten. Het vaktijdschrift wordt 

uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum.  

 

1.1.2 Auteur 

Er zijn twee auteurs aanwezig bij mijn artikel. Ik zal deze kort voorstellen, beschrijven. 

Jannie van den Berg, is behandelcoördinator en gedragswetenschapper bij LSG – 

Rentray. Deze info is onderaan het artikel te vinden. Ik zocht nog naar extra informatie 

op het internet  en vond zo nog één artikel die mevrouw van den Bergh samen schreef 

met meneer Hoffenaar. Hieronder zal ik het artikel refereren. In het artikel is ook nog 

een mailadres van mevrouw van den Bergh te vinden; amcvdberg@gmail.com 

Berg, J. vanden. & Hoffenaar, P.J. (2007). The Nanny voorbij: Nieuwe wegen voor de 
aanpak van kinderen met een kort lontje. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 130-136. 

 
Peter J. Hoffenaar, is docent en onderzoeker aan de universiteit van Amsterdam. Over 

hem ik wel nog extra informatie gevonden op het internet. Hij geeft les in de 

vakgebieden; pedagogiek, onderwijskunde en lerarenopleiding. Het mailadres die ook te 

vinden is in het artikel is; P.J.Hoffenaar@uva.nl . Op het internet heb ik ook nog twee 

extra publicaties gevonden van meneer Hoffenaar: 

P.J. Hoffenaar, F. van Balen & J. Hermanns (2010). The impact of having a baby on the   
level and content of women's well-being. Social Indicators Research, 97(2), 279-295. 

 

mailto:amcvdberg@gmail.com
mailto:P.J.Hoffenaar@uva.nl
http://dare.uva.nl/document/181732
http://dare.uva.nl/document/181732
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P.J. Hoffenaar (2009). Straf voor iedere leerlding die het verdient? Kind en Adolescent,  

30(4), 266-268. 
 

1.1.3 Structuur 

De structuur van het artikel is duidelijk.  Het artikel bestaat uit tekst,  figuren en tabellen. 

Ik zal nu even de tussentitels opsommen. 

 

 Inleiding 

 Kernaffect, pulse en spin 

 Methode 

 Onderzoeksgroep en procedure 

 Meetinstrumenten 

 Kernaffectvariabiliteit 

 Persoonlijkheid 

 Probleemgedrag 

 Resultaten 

 Samenhang tussen de kenmerken van kernaffecttrajecten 

 Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en persoonlijkheidstrekken 

 Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en probleemgedrag 

 Discussie 

 Literatuur 

 

Het refereren in de bronnenlijst is via het APA-principe, dus dit is in orde! 

Verder valt er mij niet veel op inzake de structuur. 
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2. Inhoud in lijsten & syntheses 
  

2.1 Lijsten 
Ik heb lijsten gemaakt van trefwoorden, specialisten en bronnen. Organisatie en 

voorzieningen kwamen er niet voor in mijn artikel maar bij stap 5, bespreek ik een zelf 

gevonden organisatie. 

2.1.1 Trefwoorden 

Day Reconstruction Method: Deze is ontworpen om gegevens te beschrijven van ervaringen 

van personen, op een dag. Dit doet men door een systematische reconstructie uit te voeren 

op de volgende dag.  

 

Variabiliteit: veranderlijkheid 

 

Sense of coherence: De mate waarin iemand samenhang ervaart in zijn of haar denken, 

handelen en voelen. 

 

Kernaffect: De cognitieve toegankelijke kern van een emotie, een stemming of een 

emotionele gebeurtenis. Deze kern bestaat uit 2 dimensies. Plezierig – onplezierig (valentie) 

en actie – passief (activering). 

 

Pulse and spin: Pulse reflecteert fluctuaties in intensiteit, los gezien van welke emoties nu 

precies het gevoelsleven gekleurd hebben. Spin weerspiegelt schommelingen in de kwaliteit 

van verschillende gevoelens, los van de intensiteit.  

 

Thrill seeking: Dit meet in hoeverre iemand het prettig vindt om extreme sensaties te 

ervaren, het leidt tot risicozoekend gedrag. 

 

Neuroticisme: Dit verwijst naar de regulatie van gevoelens van angst, verdriet, 

ontevredenheid en boosheid. Verwijst ook naar de openheid voor nieuwe ervaringen, die 

aangeeft hoe breed de interesse is en of de persoon creatief te werk kan gaan. 

 

Fluctuaties:  schommelingen 

 

2.1.2 Specialisten 

1. Peter Kuppens, is leerkracht kwantitatieve psychologie en individuele verschillen.     

 

Hij heeft al een tal van publicaties op zijn naam staan, waarvan ik er een paar zal refereren: 

Koval, P., Kuppens, P. (2011). Changing emotion dynamics: Individual differences in the effect 
of anticipatory social stress on emotional inertia. Emotion, in press. 

Stouten, J., Kuppens, P., Decoster, S. (2011). Being Angry for Different Reasons: The Role of 
Personality in Distributive Justice. Journal of Applied Social Psychology, In press. 
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Vanbrabant, K., Kuppens, P., Braeken, J., Demaerschalk, E., Boeren, A., Tuerlinckx, F. (2011). 
A relationship between verbal aggression and personal network size. Social Networks, in 
press. 

De contactgegevens die ik vond zijn: 

 

Tiensestraat 102 

3000 Leuven 

peter.kuppens@ppw.kuleuven.be 

 

De volgende vragen zou ik stellen aan meneer Kuppens: 

 

 Vanwaar uw interesse in de voor psychologie? 

 Heeft al schrijnende situaties meegemaakt? 

 Hoe bevalt het u les te geven aan adolescenten? 

 

2. Geertjan Overbeek, is hoofddocent ontwikkelingspsychologie. 

In 2003 werkte meneer Overbeek mee aan een onderzoek om de relatie ouders – kind te 

kunnen beschrijven. 

Ik vond enkel zijn mailadres al contactgegeven: 

g.overbeek@uu.nl 

De volgende vragen zou ik stellen aan meneer Overbeek: 

 Waarom bent u begonnen als leraar? 

 Waarom boeit de doelgroep jongere u? 

 Waar heeft u school gelopen? 

 

3. Paul van Geert, is hoogleraar ontwikkelingspsychologie in Groningen 

Hij schreef een boek, die de titel Dynamic systems of development: change between 

complexity and chaos draagt. 

De contactgegevens die ik vond zijn: 

Grote kruisstraat 2/1  
9712  Groningen 
vangeert@inn.nl 
 
De volgende vragen zou ik stellen aan meneer van Geert: 

 Waarom schreef u een boek? Zullen er nog volgen? 

 Waarom boeit de doelgroep jongere u? 

mailto:peter.kuppens@ppw.kuleuven.be
mailto:g.overbeek@uu.nl
mailto:vangeert@inn.nl
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4. Herbert Hoijtink, is professor statistiek aan de universiteit van Utrecht. 

Hij heeft ook al meerdere publicaties op zijn naam staan, enkele ervan zal ik refereren: 

Kuiper, R.M., Klugkist, I.G. & Hoijtink, H.J.A. (2010). A Fortran 90 Program for Confirmatory Analysis 
of Variance. Journal of Statistical Software, 34(8), 1-31.  

Klugkist, I.G., Laudy, O. & Hoijtink, H.J.A. (2010). Bayesian Evaluation of Inequality and Equality 
Constrained Hypotheses for Contingency Tables. Psychological Methods, 15(3), 281-299.  

Van Wesel, F., Hoijtink, H.J.A. & Klugkist, I.G. (2010). Choosing Priors for Constrained Analysis of 
Variance: Methods Based on Training Data. Scandinavian journal of statistics.  

Kuiper, R.M. & Hoijtink, H.J.A. (2010). Comparisons of Means Using Exploratory and Confirmatory 
Approaches. Psychological Methods, 15(1), 69-86.  

De contactgegevens die ik vond zijn: 

+31 30 2539137 

h.hoijtink@uu.nl 

De volgende vragen zou ik willen stellen aan meneer Hoijtink: 

 Vanwaar uw interesse voor statistiek? 

 Bent u ergens in gespecialiseerd? 

 Zou u nog een andere beroep willen beoefenen? 

 

2.1.3 Organisaties en voorzieningen 

In mijn artikel zijn er geen organisaties of voorzieningen besproken, dus deze opdracht 

kan ik niet tot een goed einde brengen. In stap 5 bespreek ik uitvoerig een zelfgekozen 

organisatie.  

2.1.4 Bronnen 

Mijn bronnenlijst heb ik helemaal op het einde vermeld in mijn werkdocument.  

2.2 PowerPoint en synthese 
De PowerPoint van mijn artikel is te vinden onder het titeltje puberteit. 

Synthese: 

Emoties  van pubers in één dag! 

De doelgroep van mijn artikel zijn jongeren tussen de 12 en 14 jaar. Er werd een verband gezocht 
tussen intra - individuele variabiliteit van affect en psychologisch welbevinden. 

Verbanden die werden gevonden, zijn meest overtuigend en consistent aangetoond voor  spin: dit is 
een construct dat schommelingen in de kwaliteit van gevoelens reflecteert. 

mailto:h.hoijtink@uu.nl
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Er werd vooral gebruik gemaakt van variabiliteit, dit is in de dynamische systeembenadering een 
belangrijke bron van informatie. Het onderzoek toonde aan dat sense of coherene positief 
samenhangt met welbevinden. Deze vorm van variabiliteit is nog niet veel gebruikt geweest en er 
wordt vooral beroep gedaan op schommelingen in de intensiteit. 

De pulse en de spin zijn in mijn artikel, twee zeer belangrijke begrippen, het zijn kernaffecttrajecten: 
dit is een cognitief toegankelijke kern van een emotie, stemming. 

Deze afbeelding is het model van pulse en spin. 

 

 

 

Er is gebruik gemaakt geweest van verscheidene meetinstrumenten;  namelijk kernaffectvariabiliteit, 
persoonlijkheid en probleemgedrag.  

 

Hiervan zijn verschillende resultaten gekomen: 

1. Samenhang tussen de kernmerken van kernaffecttrajecten 

2. Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en persoonlijkheden 

3. Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en probleemgedrag 
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Een discussiepunt die wordt gesteld in de tekst, is de generaliseerbaarheid ervan. 

De synthese van mijn artikel is te vinden onder het titeltje synthese. 
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3. Beschikking krijgen & meer zoeken 

3.1 Zijn er publicaties binnen handbereik? 

 3.1.1Werken in bereikbare bibliotheken 

In de bibliotheek van Izegem zijn er geen andere werken te vinden van de twee auteurs. Het 

artikel die ik bespreek is wel aanwezig in de bibliotheek. 

3.1.2 Sterauteurs 

Één van de sterauteurs van mijn artikel en tevens een specialist is Peter Kuppens. Van deze 

persoon zal ik enkele werken refereren.  

Wetenschappelijke artikels: 

Ceulemans, E., Kuppens, P., Van Mechelen, I. (2011). Capturing the structure of distinct types 
of individual differences in the situation-specific experience of emotions: The case of 
anger. European Journal of Personality, in press. 

Bastian, B., Kuppens, P., Park, J., Uchida, Y., Koval, P. (2011). Feeling bad about being sad: The 
role of social expectancies in amplifying negative emotions. Emotion, in press. 

Boeken: 

Kuppens, P. (2010). Towards understanding individual differences in emotional experience. 
In: Przepiórka A. (Eds.), Closer to emotions III. Lublin:. KUL. 

Kuppens, P. (2009). Anger. In: Sander D., Scherer K. (Eds.), Oxford Companion to Emotion and 
the Affective Sciences (pp. 32-33). Oxford:. Oxford University Press. 

Peter Hoffenaar, één van de auteurs van mijn artikel is ook een sterauteur. Van deze persoon 
zal ik ook enkele werken refereren. 

Artikelen: 

Berg, J. vanden. & Hoffenaar, P.J. (2007). The Nanny voorbij: Nieuwe wegen voor de aanpak 
van kinderen met een kort lontje. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 130-136. 

 
Zeeman, M., Hermanns, J., Hoffenaar, P., Grootens-Tecla, M., & Alberts, J. (2007). De 

behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onderzoek onder opvoeders met 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Pedagogiek, 2, 119-134. 
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3.1.3 Excel 

3.1.3.1 Oefening 1 

 

Oefening 1 van Excel is ook te vinden onder het titeltje Excel oefeningen.  

3.1.3.2 Oefening 2 

 

Oefening 2 van Excel is ook te vinden onder het titeltje Excel oefeningen. 

 

3.2 Internet algemeen 
Hiervoor zocht ik meerdere werken van de auteur Peter J. Hoffenaar. Het zijn drie werken, 

die ik heb gerefereerd.  

P.J. Hoffenaar, F. van Balen & J. Hermanns (2010). The impact of having a baby on the level 
and content of women's well-being. Social Indicators Research, 97(2), 279-295. 

 
P.J. Hoffenaar (2009). Straf voor iedere leerling die het verdient? Kind en Adolescent, 30(4), 

266-268. 
 

http://dare.uva.nl/document/181732
http://dare.uva.nl/document/181732
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S.K. Huijbregts, L. Tavecchio, P. Leseman & P. Hoffenaar (2009). Child rearing in a group 
setting: beliefs of Dutch, Caribbean Dutch, and Mediterranean Dutch caregivers in center-
based child care. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(5), 797-815. 

 

3.3 Kranten/weekbladen/magazines (commercieel) 
Adriaensen, M. (17 december 2011). Scholieren verslinden boeken van Dirk Bracke. Het 
Nieuwsblad. 
 
Jod. (26 oktober 2011). Vlindernet tegen cyberpesten. Het Nieuwsblad. 
 
Stl. (24 augustus 2011). Ook jongens puberen steeds vroeger. Het Nieuwsblad. 
 
Conderaerts, R. (12 november 2011). Wat het ook was, het is voorbij. Het Nieuwsblad. 
 
De Coninck, K. (19 november 2011). Kinderalcoholklinieken komen naar België. Het 

Nieuwsblad. 
 

3.4 Vak – tijdschriften  
Ik koos voor het vaktijdschrift KRAX. Het vaktijdschrift is het vakblad voor jeugdwerkers en 

onmisbaar voor iedereen die van ver of dichtbij het jeugdbeleid volgt. 

 

 
 

Op internet zocht ik twee artikelen die in het vaktijdschrift KRAX werden gepubliceerd. Deze 

zal ik refereren. 

Buyssens, V., Kil, E. (2011). Da’s geregeld! Plannen jongeren anders dan vroeger? KRAX,1, 1-3. 

Spanhove, S. (2011). De GSM – generatie. KRAX,1, 1-2. 

http://dx.doi.org/10.1177/0022022109338623
http://dx.doi.org/10.1177/0022022109338623
http://dx.doi.org/10.1177/0022022109338623
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3.5 Bijdrage uit een verzamelwerk 
Ten Siethoff, F.G.H., Van der Linden, A.P., Zeijlstra – Rijpstra A.E.I.J. (2010).   

Strafrechttoepassing voor jongeren. In Ten Siethoff, F.G.H., Van der Linden, A.P., Zeijlstra 

– Rijpstra A.E.I.J. (red.), Jeugd en recht. Bohn Stafleu van Loghum. 

3.6 Eindwerken/bachelorproeven  
Awouters, E. (2011). Opvoedingsgedrag bij ouders van kinderen en jongeren met een 

autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking: een exploratieve studie 
[eindwerk]. Leuven: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. 

 
Ceulemans, M. (2007). Emoties uitdrukken in het Nederlands : welke taalvariëteit gebruiken 

Vlaamse jongeren om te zeggen wat ze voelen? [eindwerk]. Leuven: Faculteit Letteren. 
 
Decat, E. (2003). Vijftien jongeren, drie G’s & een K-dienst: werken rond gevoelens, gedachten 

en gedrag in de leefgroep [eindwerk]. Kortrijk: IPSOC. 
 
Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het! : faalangst overwinnen [eindwerk].  Amersfoort CPS. 
 
Boogemans, A., Janssens, G., Verliefde, E. (1996). Sociaal vaardig : handleiding voor 

jongerenbegeleiding [eindwerk]. Leuven: Acco. 
 
Extra: een samenvatting van het laatste eindwerk. 

Het aangeboden pakket bestaat uit een videoband ’sociaal vaardig’ en een begeleidend 

handboek. De video is onontbeerlijk voor het realiseren van het programma. Het handboek is 

een praktische gids bij de video. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe u een programma 

over sociale vaardigheden concreet moet aanpakken. Bij de handleiding zijn ook enkele 

hulpmiddelen gevoegd (huiswerkbladen, observatieformulieren, ...) zodat u onmiddellijk aan 

het werk kan met een groep jongeren. 

3.7 Handboeken/verzamelwerken/monografieën 
Clerkx, M., De Groot, R., Prins, F. (2011). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Antwerpen: 

Garant. 

 

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

Scriptum. 

 

De Wilde, J., Van der Wal, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding: een 

praktijkgericht boek. 4de druk. Bussum: Coutinho. 

Dielemans, A., Kohnstamm, R., Nikken, P., Pardoen, J., Pijpers, R., Tillekens, Ger J. (2009). Hoe 

gaat het met de jeugd van tegenwoordig?: congresbundel puberteit. Houten: Bon Stafleu 

Van Loghum. 

 

Hartog Polkerman, C. (2009). Opstandig, Dwars & Driftig : handboek gedragsstoornissen ODD 

en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP. 
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4. Contextualiseren 

4.1 Organisaties 
De organisatie die ik uitvoerig zal bespreken is BaNaKa. 

 

Over BaNaKa: 

BaNaKa is een vzw en staat voor BAsic NAtuur KAmpen/KAnsen, voor bijzondere jongeren.  

Algemeen zijn dit jongeren die de kans niet hebben om hun vakantie op zo’n manier in te vullen. 

Bijzondere jongeren zijn vb. jongeren uit kansarme gezinnen, jongeren die leven in een instelling, …  

De mensen spreken vaak van bijzondere jongeren maar BaNaKa is tegen deze term want er bestaan 

geen bijzondere jongeren maar enkel bijzondere situaties.  

De jongeren hebben kans om deel te nemen aan de kampen, die doorgaan aan zee of de Ardennen. 

Tijdens de kampen is er altijd een spannende activiteit aanwezig, eentje die de jongeren 

waarschijnlijk nog nooit hebben gedaan in hun leven. 

Diversiteit wordt centraal gezet zodat respect en teamspirit automatisch een doel wordt dat bij elk 

kamp wordt bereikt.  

Wie is wie: 

Lars Desmet: 

Hij is de voorzitter bij de werkgroep algemene organisatie. Vroeger was hij eindverantwoordelijke 

van diverse shops.  

Lars heeft twee kinderen: Yinthe en Sverre en hij wil ze niet verwennen met kapitaal maar de waarde 

laten kennen van de kleine dingen in het leven. 

Lotte Schepens: 

Zij is de ondervoorzitter bij de werkgroep algemene organisatie. Ze werkt als leerkracht in het lager 

onderwijs.  

Lotte houdt ervan om met haar kinderen te spelen in de natuur, ze verkiest de Ardennen.  

Annie Niessen: 

Zij is bestuurslid, zelf noemt ze haar een losse medewerker. De bedoeling is dat iedereen bij haar 

vragen kan gaan stellen, die zij probeert te beantwoorden aan de hand van haar levenservaring. 

Roland Desmet: 

Hij is een medewerker, vrijwilliger. Hij gaat mee op de kampen en is eigenlijk een man die helpt waar 

nodig. 
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Sven Desmet: 

Hij is een pedagogisch ervaringsdeskundige, vormingsmedewerker en bestuurslid. Hij houdt zich 

bezig met de vorming van de begeleiding en alles wat te maken heeft met het pedagogisch aspect 

van de organisatie.  

Er is een korte geschiedenis van de vzw BaNaKa, die ik hieronder even kort zal schetsen. 

Sinds de zomer van 2010 is de organisatie echt van start gegaan met drie schitterende kampen. In 

het totaal zijn er 200 meegegaan, verdeelt over de drie kampen. 

Sinds september 2010 is er een samenwerking ontstaan samen met Duinen en Heide vzw, inzake 

vormingen.  

Sinds oktober 2010 zijn de inschrijvingen veranderd naar online – inschrijvingen, die heel wat werk 

vereenvoudigen. De inschrijven voor de volgende kampen liepen vlot binnen. 

De informatie omtrent 2011 moet nog toegevoegd worden aan de site. 1 

4.2 Statistieken 
Dit is te vinden op de site onder ‘lijsten’. 

4.3 Juridische context 
Dit is te vinden op de site onder ‘lijsten’. 

4.4 Politieke context 
Dit is te vonden op de site onder ‘lijsten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 399 woorden (beschrijven BaKaNa) 
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5. Besluit 
Voor mij was deze Sadan – opdracht een hele klus! De technologie is niet mijn beste vriend 

maar de opdracht heen, leerde ik het beter kennen. Het internet is zeer breed voor 

informatie op te zoeken dus heb ik me het meest gericht op het internet, alhoewel ik ook de 

bibliotheek in Izegem raadpleegde voor iets op zoeken.  

Het opzoeken van bronnen en die refereren, daar kan ik wel nog aan werken maar het gaat 

al vrij goed. En dan de grootste moeilijkheid is voor mij is Excel. Ik heb veel moeite gehad om 

de stap in verband met Excel tot een goed einde te brengen maar ik ben zeer trots op mijn 

bekomen resultaat. 

Volgens mij ben ik niet ergens bepaald sterk in. Ik zal altijd proberen er iets zeer moois van te 

maken en gestructureerd. 
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6. Één publicatie uit de bronnenlijst 
De publicatie die ik heb genomen en bestudeerd uit de bronnenlijst, is de volgende: 

Berg, J. vanden. & Hoffenaar, P.J. (2007). The Nanny voorbij: Nieuwe wegen voor de aanpak 
van kinderen met een kort lontje. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 130-136. 

 
Nieuwe trefwoorden: 
 
Collaborative Problem Solving (CPS): CPS hanteert het uitgangspunt dat deze kinderen 
gebreken hebben op het gebied van cognitieve vaardigheden. 
 
 Mindfulness-Based Parent Training (MBPT): Het MBPT-model beoogt disfunctionele 
automatische gedragspatronen in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen te 
doorbreken. 
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