
 

                              Sadan opdracht 
              Saw-informatievaardigheden 
 

 

 
 

                    
 
 
 
                              ONDERZOEK NAAR LOOPBAANBEGELEIDING 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inhoudsopgave 

STAP 1: Algemene onderwerpsverkenning  

1.1 Trefwoorden/zoektermen  

1.2 Gebruik de zoektermen  

1.3 LIMO  

1.4 Kwaliteit en betrouwbaarheid  

1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je zoektocht  

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag  

STAP 2: De basistekst  

2.1 Bronvermelding  

2.2 Context  

2.3 Auteur  

2.4 Structuur  

2.5 Gelijksoortige info  

2.6 Lijsten  

2.7 Citeren en tekstreferentie  

2.8 Digitale presentatie  

Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken  

3.1 De vindplaats van de bronnen uit je basistekst  

3.2 Auteurs  

3.3 Het colofon als snelle info  

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst.  

Stap 4: Contextualisering  

4.1 Organisaties  

4.2 Juridische documenten  

4.3 De maatschappelijke context  

4.4 Statistieken  

4.5 Cijfergegevens verwerken en er zelf aanmaken  

Besluit  

 

 
 
 

1 

https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402499
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402500
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402501
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402502
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402504
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402506
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402508
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402510
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402512
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402514
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402515
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402516
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402517
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402518
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402519
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402520
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402521
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402522
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402523
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402524
https://docs.google.com/document/d/1EphL1SlP6r7boZyMs0ryW7tI9G3Wr-poUrwsw_HUdas/edit#_Toc469402525


STAP 1: Algemene 
onderwerpsverkenning 

1.1 Trefwoorden/zoektermen 
 

- Loopbaanbegeleiding 
- Loopbaancheques 
- Loopbaancoaching 
- Carrierebegeleiding 
- Carrierecoaching 
- loopbaanbegeleidingstraject 
- loopbaanbegeleidingswerk 
- loopbaanbegeleidingscentra 
- VDAB 
- loopbaanadviseur 

 
Ik ben al deze termen bekomen via: wikipedia. 
 

 

1.2 Gebruik de zoektermen  
A. 

TOT RES. BING GOOGLE 

loopbaanbegeleiding 634000 647000 

loopbaancheques 26 700 14 600 

loopbaancoaching 116 000 176 000 

loopbaanadviseur 52 000 117 000 

vdab 7 350 000 2 320 000 
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B. 

LOOPBAANBEGELEIDING BING GOOGLE 

boek                          /                    1910 

artikel/krant                         0                    1300 

website                         /                       / 

afbeelding              onbekend                onbekend 

video              onbekend                     3040 

 

LOOPBAANCHEQUES BING GOOGLE 

boek                       /                         8 

artikel/krant                       0                        49 

website                      /                         /  

afbeelding                onbekend             onbekend 

video                      10                     171 

 

LOOPBAANCOACHING BING GOOGLE 

boek                      /                      477 

artikel/krant                      1                      315 

website                      /                         / 

afbeelding                 onbekend                  onbekend 

video                 onbekend                     1 410 

 

LOOPBAANADVISEUR BING GOOGLE 

boek                      /                     435 

artikel/krant                     0                     256 

website                     /                      /  

afbeelding               onbekend               onbekend 
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video               onbekend                    766 

 

 

VDAB BING GOOGLE 

boek                      /              11 000 

artikel/krant                    10              10 100 

website                     /                         / 

afbeelding                onbekend             onbekend 

video                onbekend                31 800 

 

 

● Bij bing is er geen filter voor enkel boeken te zoeken. 
● Voor de term ‘loopbaanbegeleiding’ vind je bij google veel meer dan bij bing. 
● Bij google krijg je wel gegeven hoeveel video’s er gevonden zijn bij BIng niet. 
● Bij google wordt de zoeksnelheid aangegeven terwijl dat bij BIng niet zo is. 
● Over het algemeen liggen de totale zoekresultaten hoger bij Google als bij 

BIng. 
● Er is geen filter voor ‘enkel’ websites op te zoeken. 
● Voor VDAB waren er veel meer resultaten als bij de andere zoektermen. 
● Bij bing kun je makkelijk op ‘datum, taal, regio etc..’ zoeken terwijl je bij google 

eerst naar geavanceerd zoeken moet. 
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1.3. Limo. 
Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten. 

a. Hoeveel resultaten bekom je ? 

b. Welke soorten informatiebronnen bekom je ?  

A. 

LIMO  Aantal resultaten 

loopbaanbegeleiding 274 

loopbaancheques 4 

loopbaancoaching 22 

loopbaanadviseur 10 

VDAB 892 

 

B. 

LOOPBAANBEGELEIDING LIMO 

Boek 168 

Eindwerk 27 

Video 0 

Artikel/krant 96 

afbeeldingen 1 

 

 

LOOPBAANCHEQUES LIMO 

Boek 0 

Eindwerk 2 

Video 0 

Artikel/krant 1 
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afbeeldingen 0 

 

LOOPBAANCOACHING LIMO 

Boek 10 

Eindwerk 1 

Video 0 

Artikel/krant 10 

Afbeeldingen 0 

 

 

LOOPBAANADVISEUR LIMO 

Boek 4 

Eindwerk 0 

Video 0 

Artikel/krant 6 

Afbeeldingen 0 

 

 

VDAB LIMO 

Boek 573 

Eindwerk 178 

Video 16 

Artikel/krant 228 

Afbeeldingen 1 

 

● Loopbaancheques is bij Limo geen goede zoekterm om te gebruiken. 
● Afbeeldingen en/of Video’s leveren bij Limo niet veel op. 
● Een meer bekendere/bredere term zoals vdab geeft meer resultaten weer. 
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● Evenveel bekomen bij gelijkaardige informatiebronnen als bij google etc is 
moeilijk. 

● Limo heeft een kleinere (meer betrouwbare) databank. 

1.4. Kwaliteit en betrouwbaarheid  
a. term: loopbaanbegeleiding 

          -wikipedia: laatst bewerkt op: 13 Oktober 2015 , wie de auteur is wordt niet 
weergegeven, je weet niet of het gebaseerd is op bronnen, ik denk niet dat wikipedia 
zeer betrouwbaar is aangezien eender wie een pagina kan aanpassen. 

          -vlaanderen.be: Er staat niet wanneer deze het laatste is bewerkt of wie de 
auteur is maar aangezien er duidelijk staat aangegeven onder aan de site dat dit een 
officiele site van de vlaamse overheid is denk ik dat dit wel een betrouwbare en up to 
date site is. 

 

1.5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je zoektocht 
a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 

Op zich verliep het zoeken wel makkelijk, je merkt wel dat je met verschillende 
zoekmachines zeer verschillende resultaten bekomt bijvoorbeeld het verschil tussen 
google een meer standaard zoekmachine en LIMO een zeer gespecialiseerde 
zoekmachine is zeer groot.  

b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken ? Welke ? 

Ik zou me meer focussen op de zoektermen waarbij je veel resultaten bekomt zoals 
VDAB zodat je een groter kader van keuze hebt want bijvoorbeeld bij 
loopbaancheques kreeg je niet veel resultaten, vooral bij LIMO niet, en dan heb je 
ook minder om je onderzoek op te baseren. 

c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit ? 

Voor loopbaancheques, loopbaanadviseur en loopbaancoaching vond ik niet veel 
informatie bij zowel de standaard zoekmachine (google) als bij LIMO. Voor het 
bronnentype ‘website’ vond ik bij geen enkele zoekmachine deze optie.  

d. Heb je nog bemerkingen ? 

Ik denk dat als je echt specifiek wilt werken en met betrouwbare resultaten dat je een 
zoekmachine zoals LIMO moet gebruiken, je hebt minder keuze maar bent zeker dat 
het juist is.  

1.6. formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvragen. 
- Wat zijn de voordelen van het volgen van een loopbaanprogramma ? 
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- Wie heeft er recht op loopbaancheques en wat zijn de voorwaarden waaraan 
je moet voldoen ? 

- Hoeveel loopbaanbegeleidingcentra zijn er in Vlaanderen ? 
- Wat houdt een loopbaanprogramma precies in ? 

Stap 2 De basistekst : zoeken en 
diverse info eruit halen 

2.1 Bronvermelding 

Bohn Stafleu van Loghum, (2006), Loopbaancoaching, Springerlink,supervisie en 
coaching 2006,102, 1-8. 

 

2.2 Context. 

Het is een artikel over pagina’s 95-102 van de cursus supervisie en coaching, 
volume 23, issue 3 met als auteur rupert spijkerman. dit artikel is gepubliceerd door 
Bohn Stafleu van Loghum. 

Het is de tekst uit de cursus in grote lijnen overgenomen in het artikel, dus het in 
voornamelijk voor mensen die geinteresseerd zijn in meer over het boek,  of over 
loopbaancoaching. 

 

2.3 Auteur. 

Het is een artikel over pagina’s 95-102 van de cursus supervisie en coaching, 
volume 23, issue 3 met als auteur rupert spijkerman. dit artikel is gepubliceerd door 
Bohn Stafleu van Loghum onderdeel van de site SpringerLink, het artikel is in grote 
lijnen gebaseerd op de cursus. 

Het is gepubliceerd op de site springerlink. Met SpringerLink kan je zoeken naar 
Engelstalige tijdschriftartikels en e-books over onder andere biowetenschappen, 
geneeskunde, fysica, wiskunde, humane en economische wetenschappen, 
informatica en ingenieurswetenschappen. 
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2.4 Structuur 

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange 
doorlopende tekst ?  
De tekst heeft op eerste zicht een zeer duidelijke en logische structuur het is zeker 
en vast geen doorlopende tekst. 

 

b. Zijn er tussentitels ?  
Er wordt gebruik gemaakt van tussentitels. 

 

c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug (welke) ?  
Je vindt buiten tekst ook nog twee figuren terug en op het einde wordt er een tabel 
met voorbeelden gegeven. 

 

d. Hoe worden de referenties / bronvermeldingen opgemaakt respectievelijk in 
de tekst en in de bronnenlijst (= welk referentiesysteem wordt gebruikt; 
omschrijf kort en/of vergelijk met APA) ? 

De bronvermelding is opgemaakt volgens de APA richtlijnen en op alfabetische 
volgorde. 

 

 e. Wordt er met voet- of eindnoten gewerkt en zo ja, wat staat daar precies in ? 

In het pdf bestand van het artikel wordt er gewerkt met een voetnoot waarin Springer 
vermeld wordt, vanboven staat er ‘supervisie en coaching (2006) 23:95-102’ vermeld. 

 

 

2.5 Gelijksoortige info 

(zie bijlage) 
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2.6 Lijsten 

 

- Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen betrokken bij je thema.  

 

De Nederlandse Orde voor 
Loopbaanadviseurs 
Outplacementconsultants Carriere 
Coaches 

Noloc is de beroepsvereniging voor 
loopbaanprofessionals en zet zich in 
voor de bevordering van de 
professionaliteit van de beroepsgroep. 
Hun focus ligt dus bij de coaching en 
training van personen/groepen, 
voornamelijk  in de bedrijfssfeer. 
 
Noloc secretariaat 
Postbus 1058 
3860 BB Nijkerk 
Bezoekadres: Ambachtsstraat 15, Nijkerk 
Telefoon: 033 247 34 75 
E-mail: info@noloc.nl 

 

 

- Lijst van specialisten. 

 

Auteur Korte uitleg Foto 

Covey S. Stephen R. Covey was 
een Amerikaans auteur. 
Hij schreef onder andere 
de bestseller The Seven 
Habits of Highly Effective 
People.  

 
wikipedia 

10 



Budde Ellen Ellen Budde is senior 
projectmanager en werkt 
onder andere bij de 
Hogeschool van 
Amsterdam, waar zij 
projecten begeleidt op het 
gebied van organisatie, 
onderwijsontwikkeling en 
onderzoek. 

 
ellenbudde.nl 

McKergow M. Mark is een 
toonaangevende trainer in 
het Oplossingsgericht 
werken in organisaties en 
bedrijven en richt zich op 
managers, coaches, 
adviseurs 

 
sfwork.com 

Reynaert W. geen resultaten, de hele 
naam is niet vindbaar. je 
vindt wel een aantal 
boeken met zijn naam op 
maar hier blijft het ook bij. 

/ 

Spijkerman R. expertise: jongeren, 
middelengebruik, imago, 
sociale interacties, alcohol 
& roken. Hij heeft zijn 
eigen site: 
www.rupertspijkerman.nl 
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- Lijst met vaktermen: 

 

coachdoelen 
Eigen oordeel vertrouwen en 
zichzelf serieus nemen in haar 
beleving van stress. Een 
aanvaardbare uitweg uit het 
dilemma onderzoeken. Krachtig en 
actief communiceren over haar 
probleem met belangrijke mensen 
uit haar directe omgeving. 

 

feedback vragen 
Client leren  feedbackvragen te 
formuleren en feedbackinformatie te 
verwerken. 

loopbaanbegeleider Slaat op begeleidende diensten van een 
loopbaanadviseur om een scholier, 
student of werknemer te helpen bij het 
vinden van een nieuwe betrekking en 
de begeleiding van de loopbaan. 

loopbaangesprek Een introductie 

loopbaanontwikkeling Wijze waarop een loopbaan zich 
ontwikkelt 

marktprofiel opstellen 
Een duidelijk profiel van wat de client de 
andere partij te bieden heeft aan 
inspiratie, kwaliteiten en ervaring. Ik 
help mijn cliënt bij het verwoorden van 
dit profiel. 

 

 
 
netwerken 

 
Onderzoeken of cliënt zijn netwerk 
voldoende en adequaat benut voor 
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loopbaaninformatie en loopbaankansen. 
 

open communicatie De communicatie is transparant 

‘zelf-assesment’ programma Proces waarmee de deelnemer zijn 
persoonlijke kennis- en/of 
vaardigheidsniveau kan bepalen, vaak 
in relatie tot een bepaald 
competentieprofie 

zelfmanagment Een eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met de eigen sterke 
en zwakke kanten, interessen, waarden 
en ambities.  

zelfrealisatie Alle vaardigheden en kennis die je hebt, 
toepassen. 
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- Lijst met soorten bronnen.  

 

Bienemann, M., Reekers, M., & Spijkerman, R. (2005). De seniorcode. 
Zaltbommel: Thema.  

Covey, S. (2002). Prioriteiten, effectieve keuzes in leven en werk. 
Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.Covey, S. (2005). De achtste 
eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie. Amsterdam: Business Contact. 

Donnenberg, O., Halbertsma, L., & Verhaaren, F. (2003). Coachen als 
inspiratiebron. Doorn: StreamLinks. 

Jackson, P., & McKergow, M. (2002). Oplossingsgericht werken. Zaltbommel: 
Thema. 

Covey, S. (2005). De achtste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie. 
Amsterdam: Business Contact. 

 

2.7 Citeren en tekstreferentie 

 “Open communicatie betekent dat hij het contact niet gebruikt om zijn 

zelfbeeld te beschermen en iedere vorm van kritiek te ontzenuwen.” (Bohn 
Stafleu van Loghum,2006, p 6) 

2.8 Tot slot: De tekst verwerk je / vat je samen in een digitale presentatie 
(PowerPoint of andere9) van (ongeveer) 10 dia’s. Zoek illustraties en vermeld 
daarvan de bron. Zorg voor "animaties" tussen en in dia's. Sla je presentatie op 
als Klas_naam_voornaam_IV_voorstelling_artikel.1 
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Stap 3 Beschikking krijgen en meer 
zoeken 

3.1 De vindplaats van de bronnen uit je basistekst 

Bienemann, M., Reekers, M., & 
Spijkerman, R. (2005). De 
seniorcode. Zaltbommel: Thema.  

 

-Gevonden op LIMO,  
 
-Beschikbaar in kortrijk, roeselare,tielt 
en torhout. 

Covey, S. (2002). Prioriteiten, 
effectieve keuzes in leven en werk. 
Amsterdam/Antwerpen: Business 
Contact.Covey, S. (2005). De 
achtste eigenschap. Van effectiviteit 
naar inspiratie. Amsterdam: 
Business Contact. 

 

-Gevonden op LIMO 
 
-Beschikbaar in kortrijk, Roeselare, 
Tielt,Torhout. 

Donnenberg, O., Halbertsma, L., & 
Verhaaren, F. (2003). Coachen als 
inspiratiebron. Doorn: StreamLinks. 

 

-Niet gevonden. zowel op LIMO als op 
google. 

Jackson, P., & McKergow, M. 
(2002). Oplossingsgericht werken. 
Zaltbommel: Thema. 

 

-Niet gevonden. Zowel in Limo als in 
Google. 

Covey, S. (2005). De achtste 
eigenschap. Van effectiviteit naar 

-Gevonden in LIMO 
 
-Beschikbaar in Kortrijk,Roeselare,Tielt, 
Torhout 
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inspiratie. Amsterdam: Business 
Contact. 

 

3.2 Auteurs 

Auteur: Spijkerman R.: 

-De seniorcode : je loopbaan na je 45ste 
Biennemann, M. ; Spijkerman, R. ; Reekers, M.,(184 p.)  
s.l. : Thema-Schouten & Nelissen, 2005. 

-Loopbaangesprekken: praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur 
Spijkerman, Rupert 
Zaltbommel : Thema, 2008. 
 
Hij heeft een zeer breed onderzoeksgebied, hij onderzoekt onderwerpen zoals 
psychotherapie, omgaan met angsten/verslavingen, gezondheid , coaching en nog 
veel meer. Je kunt dus zeggen dat hij zeer veelzijdig is en zich niet bij 1 bepaald 
onderwerp houdt. 

 
Andere auteurs vernoemd in mijn text:  

Covey S.: 

Voor Covey S. vindt ik in LIMO geen rechtstreekse boeken of artikelen die te maken 
hebben met het onderwerp loopbaanbegeleiding, Er staat ook maar 43 boeken met 
onderwerpen zoals ‘De zeven eigenschappen voor succes in je leven’ (Zo heeft hij 
een aantal boeken met als titel ‘de zeven eigenschappen voor…’). Voor de rest zijn 
het voornamelijk engelse artikels over een breed vlak van verschillende 
onderwerpen.  

 

Ellen Budde: 

-Ellen Budde (2007). Intermezzo. Korte activiteiten voor begeleiding, training en 
workshops . Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 199 p., isbn 978 90 313 4732 2, 
€ 34,20 (incl. kaartenset) 
Bennink, Hans 
Supervisie en Coaching, 2009, Vol.26(1), pp.55-57 

Voor de rest heeft Ellen Budde een hoop engelse wetenschappelijke artikelen over 
verschillende onderzoeken. 
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3.3 Het colofon als snelle info 

Gekozen boek: -Ellen Budde (2007). Intermezzo. Korte activiteiten voor 
begeleiding, training en workshops . Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 199 p., 
isbn 978 90 313 4732 2, € 34,20 (incl. kaartenset) 

Bennink, Hans 

Supervisie en Coaching, 2009, Vol.26(1), pp.55-57 

Colofon 

- Uitgever en zijn contactgegevens 

- Omslagontwerper 

- illustraties opdracht 

- ISBN 

- NUR 841 

 

Voorflap 

- Titel 

- Ondertitel 

- Auteurs 

 

Achterflap 

- Een korte tekst over wat je mag verwachten in dit boek 

- vermelding dat er een kaartspel bij hoort  

- doelgroep 
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3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst. 
 

a. boeken  

In limo heb je bij de zoekterm ‘loopbaanbegeleiding’ in totaal 171 resultaten voor 
boeken waarvan 166 fysieke items en 25 online items. 

-Verbruggen M. ; Sels L. (2009). Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen: de instroom in 
en effecten van loopbaanbegeleiding onder de loep genomen. Leuven : Katholieke 
Universiteit Leuven. Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2009. 

● gevonden in LIMO 
● online toegang 

 

-Saveyn J. (2008). Toetsingskader voor een kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding 
Schoolleiding en -begeleiding 2. Personeel en organisatie., Human Resources 
Management - Coaching en evaluatie - Toetsingskader 1, 28 p. , Mechelen : Wolters 
Plantyn, 2008. 

● gevonden in  LIMO 
● beschikbaar in campusbibliotheek VIVES, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout 

 

- Holleman, J. W. ; Maas, R. J. G. (1975). Loopbaanbegeleiding : hulpverlening aan 
studenten bij de planning en sturing van hun studie- en beroepsloopbaan. 
Amsterdam : Swets en Zeitlinger. 

● Gevonden in LIMO 
● beschikbaar in campusbibliotheek VIVES, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout 
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b. Artikels uit VAKtijdschriften.  

In LIMO heb je voor de zoekterm ‘loopbaanbegeleiding’ met als filter ‘artikels & 
tijdschriften’ in totaal 96 resultaten waarvan 92 fysieke exemplaren en 4 online 
exemplaren.  

-  Luken, T. (2003). Contextualisme als perspectief bij loopbaanbegeleiding. In: 
Loopbaanvisie : onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional.,  p. 4-9, 2014  

● Gevonden in LIMO. 
● Beschikbaar in campusbibliotheek VIVES, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout 

 

-Schutte, A. (2004). De juiste m/v op de verkeerde plek. In: Psychologie magazine., 
23 ; p. 20-22, 2004. 

● Gevonden in LIMO. 
● Beschikbaar in campusbibliotheek VIVES, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout 

 

-Vermeer,J. (2001). Coaching in de praktijk van zakelijke dienstverlening, Supervisie 
en Coaching, 2001, Vol.18(1), pp.129-133 

● Gevonden in LIMO. 
● Full text beschikbaar in de instelling ook online beschikbaarheid. 

 

-Cremers, W. (2012). Oud en afgeserveerd?: kunnen wij 55-plussers nog wel 
loopbaanbegeleiding geven?. In: Loopbaanvisie : onafhankelijk vakblad voor de 
loopbaanprofessional., 3(2012)4 ; p. 84-87, 2012 

● Gevonden in LIMO. 
● Beschikbaar in campusbibliotheek VIVES, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout 

 

Het valt me op dat het onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional vaker 
terugkomt, ook het tijdschrift van VVKBaO komt meerdere keren voor, voor de rest 
zijn het bv. christelijke tijdschriften waarvan ik niet vind dat deze van nut zouden zijn.  
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c. Eindwerken. 

A) In LIMO heb je voor de zoekterm ‘loopbaanbegeleiding’ onder de filter 
eindwerken in totaal 27 resultaten waarvan 24 fysieke resultaten.  

-Loopbaancounseling: Een kwantitatief onderzoek naar de behoefte aan 
jobbegeleiding, jobcoaching en loopbaanbegeleiding onder de kandidaten en klanten 
van HR Flux, Gevaert J., Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk 
(IPSOC), 2013. 

-Narratieve loopbaanbegeleiding: de betekenis van verhalen in loopbaanbegeleiding, 
Krijntjes G., Antwerpen : Thomas More. Opleiding Toegepaste psychologie 2014 

-Van CV tot CEO: loopbaanontwikkeling, Kuyls P., Heverlee : Katholieke Hogeschool 
Leuven. Departement Echo, 2009 

● Bovenste eindwerken zijn allemaal beschikbaar in de campusbibliotheek van 
VIVES, Kortrijk. 

 

     B)  In DoKs zijn er opvallend veel minder resultaten dan in LIMO, hier heb je maar 
3 resultaten bij de zoekterm ‘loopbaanbegeleiding’, dit zijn allemaal online 
exemplaren. 

-Wyffels S., ,  Een view op het huidig loopbaanbeleid binnen de Vlaamse 
organisaties: Een beschrijvend onderzoek naar de (attitude)veranderingen bij de 
Vlaamse organisaties die loopbaancheques met zich meebrenge n, Kortrijk : 
Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk, 2014. 

- Peremans P.,  Waarderend coachen in outplacement: Scheppen van een 
waarderend kader volgens waarderende coaching principes , Geel : Thomas More 
Kempen, 2015. 

- Gofflo L.,  Op zoek naar competenties: Oriëntering van adolescente jongens cat 1bis 
naar school en werk binnen vzw Jongerenwerking Pieter Simenon , Gofflo, Heverlee : 
Katholieke Hogeschool Leuven, 2011. 

 

d. Onderzoeksliteratuur.  

Bollen, A., Christiaens, J., De Vos, A., Forrier, A., Soens, N. (2006).   De rol van 
organisatie, individu en overheid ,  Loopbaanbegeleiding in bedrijfscontext: de rol van 
organisatie, individu en overheid.  Rapport VIONA-onderzoek: 2006. 1-265 p.  
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http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&indx=1&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&indx=1&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&indx=1&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51176634560001471&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51180085360001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51180085360001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51180085360001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51180085360001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51176384290001471&indx=3&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51176384290001471&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51176384290001471&indx=3&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51176384290001471&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=loopbaanbegeleiding&dum=true&dstmp=1481554731959
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/259345/2/VIONA_04_RPT_OrganisatieVanLoopbaanbegeleidingInBedrijfscontext_rapport.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/259345/2/VIONA_04_RPT_OrganisatieVanLoopbaanbegeleidingInBedrijfscontext_rapport.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/259345/2/VIONA_04_RPT_OrganisatieVanLoopbaanbegeleidingInBedrijfscontext_rapport.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/259345/2/VIONA_04_RPT_OrganisatieVanLoopbaanbegeleidingInBedrijfscontext_rapport.pdf


 

 

 

 

e. Digitale anderstalige bronnen  

Athanasou , J., Van Esbroeck, R. (2008). International Handbook of Career 

Guidance. Springer Netherlands 

 

Michalos, A. (2014).  Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research  (career 
guidance).  Springer Netherlands. p 564-564. 

  

f. E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. Welke recente 
(afgelopen zes maanden) kan je vinden? Gebruik de databank Gopress Academic.5 

Voor het afgelopen jaar verkrijg ik in totaal 184 resultaten met zoekterm 
loopbaanbegeleiding waarbij ik de filter voor enkel magazines en nieuwsbladen heb 
gebruikt voor de afgelopen 6 maanden verkrijg ik 117 resultaten met dezelfde filters. 

- Beckers, L. ( 04 Nov. 2016). De onmogelijke keuze tussen kroost en carrière. De 
morgen. 

- Delforge, G. (11 Okt. 2016). “Wij zijn er voor mensen die hulp zoeken”. Het 
nieuwsblad. Regionaal: mechelen. 

 

g. Internet algemeen (cfr. stap 1 Alg. onderwerpsverkenning). Zoek nu gerichter en 
zoek b.v. uit of er van de auteur van je basisartikel ander werk online, via het internet, 
te vinden is. Zoek bv. ook via google-books of google-scholar om online naar meer 
wetenschappelijke bronnen op zoek te gaan. Beschrijf kort of je van de publicaties de 
volledige tekst, een samenvatting of enkel een verwijzing (korte gegevens) vindt. 

Ik zocht eerst op google-scholar naar Rupert Spijkerman en bekwam 45 resultaten. 

- Spijkerman, R. Admiraal, D. ( Januari 2000). Loopbaancompetentie. 
Management van mogelijkheden. Kluwer. 

 

Ook heb ik op Google-books gezocht naar Rupert Spijkerman en hier bekwam ik 245 
resultaten. 

- Spijkerman, R. (1995). Loopbaandilemma’s: leer- en zoekprocessen op de 
arbeidsmarkt. LDC. (1995) 

→ dit zijn voornamelijk enkel korte verwijzingen. 
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http://link.springer.com/search?facet-creator=%22James+A.+Athanasou%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Raoul+Van+Esbroeck%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-0753-5


 

 

 

h. Beeldmateriaal.  

Limo: bij LIMO vind ik bij mijn eerste zoekterm ‘loopbaanbegeleiding’ geen resultaten 
voor video’s dus heb ik een andere zoekterm gebruikt namelijk ‘loopbaan’ hierbij 
bekom ik 20 resultaten voor video’s maar deze zijn niet allemaal relevant aangezien 
het een zeer brede zoekterm is. Nog een andere zoekterm die ik heb gebruikt is 
‘loopbaanbeleid’ hierbij bekom ik 2 resultaten.  

 

VRT, Één . Brussel : VRT Eén. (2011). Remotie : een stap terug is een stap vooruit. 
Belgie: Brussel. 

 

Nederland 2 .Hilversum : Nederland 2. (2013). Vast of flex ?. Nederland. 

 

Op de Beeck, Greet (Director(s))  ;  van Doninck, Tine (Director(s)) . VRT. Canvas . 
(2013).  Het grijze goud.  VRT. Canvas, : Brussel. . 
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http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=VRT.+%c3%89%c3%a9n++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cscope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Nederland+2++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cscope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Op+de+Beeck%2c+Greet++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cscope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+van+Doninck%2c+Tine++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cscope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=VRT.+Canvas++&vl(79892545UI0)=creator&vl(188251362UI1)=all_items&fn=search&tab=all_content_tab&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&scp.scps=scope%3a(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2cscope%3a(SCOPE_773)%2cscope%3a(KHBO_P)%2cscope%3a(%22KATHO%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

Stap 4 Contextualiseren 

4.1 Organisaties  

organisatie: ucare.be   (http://www.ucare.be/) 

Ucare wenst bedrijven, organisaties en individuen op een professionele en 
resultaatgerichte wijze te adviseren en te begeleiden in hun loopbaanvraagstukken. 
Hiervoor reiken ze gepaste oplossingen aan inzake werving en selectie, assessment- 
en development centers, training en coaching, loopbaanbegeleiding, 
HR-development en outplacement.  
De taal is gemoedelijk, het wil namelijk iedereen aanspreken. Wel worden er 
‘vaktermen’ gebruikt in verband met het thema. Als je bijvoorbeeld niet weet wat een 
burn-out is, is het soms moeilijk te snappen wat de workshop errond precies inhoudt. 
De context maakt dit wel duidelijker en deze termen zijn ook makkelijk online te 
vinden. Ook worden er veel termen in het engels uitgedrukt. 
Er staan standaard contactgegevens maar meer van persoonlijke gegevens of de 
auteur van de site valt niet te vinden ook datum van de recentste herwerking is niet 
terug te vinden. Wat ze wel doen is op hun home-pagina recente vacatures, 
evenementen en Ucare nieuws posten. Ik kan  de website bestempelen als 
betrouwbaar, aangezien ze vermeld worden in het nieuws en hun website een 
duidelijke professionaliteit uitstraalt ook is er een aparte link ‘erkenningen’ waarop al 
hun licenties staan en hun erkenningen, ze zijn wel erkend door een paar dingen dus 
ik zou dit zeker een betrouwbaar bedrijf noemen. 
De site geeft een algemene kijk op de organisatie, wat ze allemaal doen, voor wie, 
hoe, waar ze vermeldt staan in de media etc. Op dit vlak is er zeker sprake van 
eerlijkheid. De linken kloppen en ze geven geen subjectieve informatie. 
Men gaat bij de begeleiding uit van de visie van de client, en niet van zichzelf. Ook 
de redelijkheid is dus oké. 
De site bespreekt niet enkel de loopbaanbegeleiding. Ze doen ook aan outplacement 
en geven opleidingen. Het is ook een organisatie die loopbaanbegeleiding aanbiedt 
dus er is zeker relevantie.De vormvereisten zijn ook oké. Er wordt gebruikt gemaakt 
van marges, titelkoppen en markeringen, duidelijke lettertypes, kleuren, enz. 
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http://www.ucare.be/


Je kunt makkelijk en spontaan solliciteren voor alle aanbiedingen. Er is ook een link 
vanboven op de site met ‘alle vacatures’ waar je dus op een snelle en op een 
makkelijke manier alle beschikbare vacatures kunt bekijken die er momenteel zijn op 
de site.  

4.2 Juridische documenten 
 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende 
maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S.08/09/2016) 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de 
loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015) 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten als gevolg 
van de opheffing van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie en de integratie van de taken in het Departement Werk en Sociale 
Economie (B.S.20/10/2014) 

-  

4.3 De maatschappelijke context  
a. Is er een beleid (regionaal of federaal), is er een agentschap of minister 
verantwoordelijk voor de aspecten / hulp- of diensverlening van jouw thema / concrete 
hulpvraag… ? 

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

a. De VDAB staat ook in voor de loopbaanbegeleiding. Zij staan gelijk met de visie 
van de overheid en hebben een regulerende functie. 

b. Er zijn vele organisaties actief rond het thema, waaronder de VDAB, Open Visier, 
… 
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4.4 Statistieken 
Zijn er statistieken over je onderwerp te vinden ? Let op: kopieer/plak niet de cijfers in je 
werkdocument, maar beschrijf kort over welke het precies gaat (doelgroep, periode, 
onderwerp…) en noteer de verwijzing (lijst-referentie in APA-stijl) naar die gegevens. Met 
andere woorden: welke statistieken zijn er rond je onderwerp te vinden (benoem ze) en 
waar zijn ze te vinden ? 

Overheidssites stellen veel cijfers ter beschikking; zie ook opnieuw 'vademecum 
bronnen'; denk aan verschillende niveaus in ons federale landje. 

 

-De cijfers zijn van de VDAB en gaan over het aantal werklozen, met rubrieken van 
aantal niet-werkende werkzoekenden en trend werkzoekenden. 

VDAB (Bewerking Departement WSE). (2016). Aantal niet-werkende werkzoekenden 
(Vlaams Gewest).  Geraadpleegd op 5 december 2016, op 
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshare
d%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur
&Page=Werkloosheid%20(VDAB)&nquser=gast&nqpassword=gast0000 
Andere cijfers van de VDAB gaan bijvoorbeeld over loontrekkende tewerkstelling. 
VDAB (Bewerking Department WSE). (2014). Loontrekkende tewerkstelling. 
Geraadpleegd op 5 december 2016, op 
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshare
d%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur
&Page=Tewerkstelling&nquser=gast&nqpassword=gast0000 
 

4.5 Cijfergegevens verwerken en er zelf aanmaken 
zie excelbestand 
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https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Werkloosheid%20(VDAB)&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Werkloosheid%20(VDAB)&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Werkloosheid%20(VDAB)&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Werkloosheid%20(VDAB)&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Tewerkstelling&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Tewerkstelling&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Tewerkstelling&nquser=gast&nqpassword=gast0000
https://wse-cijfers.vlaanderen.be/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FTrend%20%26%20Conjunctuur%2F_portal%2FTrends%20en%20Conjunctuur&Page=Tewerkstelling&nquser=gast&nqpassword=gast0000


Besluit 
zorg in een aparte paragraaf achteraan je werkdocument voor een persoonlijk besluit 
of zelfevaluatie met volgende elementen: 

GEVONDEN INFO 

Ik heb door middel van deze opdracht veel informatie gevonden rond 
loopbaanbegeleiding. Door de richtlijnen die we kregen in de verschillende stappen 
in verband met informatie opzoeken vond ik verschillende interessante 
bronnen.Bijvoorbeeld LIMO was een zeer ruime informatiebron die ik hiervoor niet 
kende. Hier heb ik dan ook heel wat informatie op gevonden. Ik heb niet veel naar 
fysieke exemplaren in de bibliotheek gezocht, aangezien ik het makkelijker vindt om 
online te zoeken dan in een bib. LIMO bijvoorbeeld biedt ook heel veel informatie 
online aan, dit vond ik een snellere en handigere manier om dezelfde informatie te 
verkrijgen als moest ik naar de bib zijn gegaan. 
De informatie die ik heb gevonden is relevant en betrouwbaar. Ik heb gezocht via 
sites die werden aangeraden in de les en voorgesteld in het document Vademecum 
bronnen. We hebben gezien dat info gevonden via deze sites en databanken 
relevante en betrouwbare info is daarmee dat ik deze heb toegepast. 
 

VERLOOP OPDRACHT - VAARDIGHEDEN 

De Sadan opdracht verliep soms eens wat vlotter als anders, vooral aan stap 3 heb ik 
lang bezig gezeten maar ik bleef wel consequent en op een goed tempo doorwerken 
waardoor ik bijna iedere week goed op schema zat. Ik zat iedere week in de les 
zodat ik een vraag had ik deze kon stellen wat het proces ook makkelijker en sneller 
liet verlopen. Ik kreeg het gevoel dat ik naarmate de opdracht vorderde meer en 
meer efficiënt leerde zoeken en snapte waarover het ging. De opdracht ging met 
andere woorden steeds beter en beter. 

Ik heb geleerd hoe een bronvermelding te maken via APA-richtlijnen wat ik voordien 
niet wist. Ik Heb ook geleerd dat er wel degelijk meer zoekmachines zijn dan google 
die het werk veel nauwkeuriger en betrouwbaarder kunnen uitvoeren zoals LIMO. 
Dus ik leerde dat er wel wat meer bij komt. Ook leerde ik info op de juiste manier 
refereren, zowel in de tekst als in een bronvermelding onderaan de tekst. Deze 
vaardigheid zal mij denk ik het meeste bijblijven aangezien deze regelmatig 
geoefend werd doorheen de opdracht. 
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