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a) Wat moet ik nog trainen? 
Ik had het meeste moeite met de opdrachten op de wiki, waar we een referentie moesten 

aanmaken. Hiervoor moest ik steeds de Sadan wiki raadplegen, maar naar het einde van de 

opdrachten toe ging het al veel sneller en wist ik op Sadan snel terug te vinden wat ik nodig 

had. Een ander punt waar nog aan gewerkt moet worden is het werken met Powerpoint. Ik heb 

enkele uren tijd gestoken en het uitzoeken, hoe ik er voor kon zorgen dat mijn 

Powerpointpresentatie op de wiki opende met Powerpoint Viewer, maar dit is mij uiteindelijk 

niet gelukt. Ook om animatie toe te voegen aan mijn Powerpoint heb ik veel opzoekingwerk 

moeten verrichten, maar daardoor heb ik wel veel bijgeleerd.  

b) Wat ik heb geleerd en wat mij zal bijblijven? 
Ik heb zoals ik eerder al heb vermeld, veel bijgeleerd over het maken van een Powerpoint. Wat mij 

van deze wiki zal bijblijven is dat het moeilijk is om met een groep van 10 personen samen te werken 

en afspraken te maken. Het eerste probleem dat zich voordeed, was dat als we een vergadering 

hielden, niet iedereen aanwezig was. Er werd weliswaar een verslag van deze vergadering gemaakt 

en op de wiki geplaatst, maar dit werd niet door iedereen gelezen. Daardoor hebben we onze 

geplande deadlines niet gehaald, waardoor het moeilijk werd om verder te werken. Ook afspraken 

die werden gemaakt rond waar bepaalde informatie op de wiki moest worden geplaatst werd niet 

gerespecteerd, waardoor de wiki niet meer overzichtelijk is. Wat ik zal onthouden voor de volgende 

keer dat we een groepsopdracht moeten maken, is dat er duidelijke afspraken moeten worden 

gemaakt en dat iedereen verantwoordelijkheid moet opnemen voor te taak. 

c) Wat heb ik te kort in mijn wiki? 
Ik heb niet kunnen nagaan of er publicaties uit mijn bronnenlijst aanwezig waren in de 

schoolbibliotheek, omdat alle referenties op mijn bronnenlijst websites zijn. Er werden in het artikel 

nergens andere auteurs of specialisten vermeld, dus hierover heb ik ook geen onderzoek kunnen 

verrichten. De grafieken die ik normaal gezien ook wou vermelden in dit besluit kan ik niet gebruiken 

omdat deze nog niet werden opgesteld door de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn.  

d) Heb ik voldoende informatie gevonden? 
In verband met de auteur heb ik niet zo veel informatie gevonden, omdat deze nog andere beroepen 

heeft uitgeoefend voor ze is begonnen met schrijven, is er nog niet zoveel informatie over haar 

beschikbaar. Om informatie over haar te vinden heb ik beroep gedaan op de website van het 

tijdschrift waarin het artikel is verschenen. Ik heb ook beroep gedaan op google en wikipedia, maar 

dit heeft niets opgeleverd. Om tijdschriften te vinden die over het onderwerp asielzoekers schreven, 

heb ik wat meer problemen gehad. Dit heb ik proberen op te zoeken via de catalogus van de 

schoolbibliotheek, maar dit leverde enkel verkeerde resultaten op. Daarna heb ik gezocht naar 

wetenschappelijke tijdschriften die een website hebben, zodat ik kon controleren of er artikels in 

waren verschenen met als thema asielzoekers. Dit zoekproces heeft heel veel tijd in beslag genomen. 

Het zoeken van krantenartikels en eindwerken verliep wat vlotter. Hiervoor heb ik mediargus en de 

catalogus van de schoolbibliotheek geraadpleegd. Het zoeken naar een organisatie die zich bezig 

hield met ons thema, verliep vlot doordat er in de bronnenlijst van mijn artikel een referentie werd 
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gemaakt naar de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Alle informatie die ik nodig had, heb ik 

op deze website kunnen vinden. Als volgende moesten we nog de standpunten van de verschillende 

politieke partijen vermelden over asielzoekers. Hiervoor heb ik het standpunt van de partij lijst 

Dedecker onderzocht. Hiervoor heb ik de website van de partij geraadpleegd, maar het vergde veel 

tijd om hierop hun standpunt op terug te vinden. Dit werd nergens letterlijk vermeld, maar moest 

worden afgeleid uit de talloze artikels die op hun website gepost waren. Uiteindelijk heb ik hiervoor 

wel genoeg informatie gevonden. 

  



5 
 

 

e) Literatuurlijst 

auteur onbekend, regeringsherschikking maakt plaats vrij voor asielakkoord. In:Trends, 30 

juli 2009. 

auteur onbekend, Fedasil trekt met noodrem aan alarmbel. In:Trends, 16 juli 2009. 

VANPETEGHEM B., Migratie, regularisatie en tutti quanti //. In: //Trends, 15 januari 2009. 

MOUTON A., Economische migratie moet los van asielbeleid. In: Trends, 14 augustus 2008. 

DE ZITTER A., Stap naar ondernemerschap blijft groot voor immigranten. In: Trends, 3 

april 2008. 

 DU JARDIN R., 65 nationalisteiten uitdagen om te leren! Naar een succesvolle leercultuur 

voor alle leerlingen van Leonardo Lyceum Quellinstraat Antwerpen. In: Welwijs, jg. 20, nr. 

3,2009. 

VAN NESTE G., Anderstalige minderjarige nieuwkomers in het onthaalbureau. Onthaal van 

nieuwkomers: een verhaal van alle tijden? In: Welwijs, jg. 18, nr. 1, 2007 

BASIC S., VAN HESPEN D. & POPPE I. Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Brussel, 2008. 

VERHULST D. Problemski Hotel Contact, Amsterdam Antwerpen, 2008. 

AARTS P.G.H. & VISSER W.D. Trauma: diagnostiek en behandeling.Houten, 2007. 

VAN MEETEREN M., ENGBERSEN G. & VAN SAN M. Onder papieren. 'Over de positie 

van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België.Acco, Leuven, 

Voorburg, 2008. 

BISSCHOPS P., BONNY W. & DAVELOOSE J. (Ea.) Breng eens wat kleur in je voortuin. 

'Spelen met kinderen uit andere culturen. Jeugd Rode Kruis, Brussel, 2007. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen VZW, http://www.vluchtelingenwerk.be 

N.PERRIN, Asielzoekers Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 

http://www.diversiteit.be ,2006, 23 p. 

Vlaams minderhedencentrum, http://www.vmc.be 

BLONTROCK E. Een huis of een thuis? 'Integratiemogelijkheden bij asielzoekers.' Katho-

Ipsoc, eindewerk, 2008. 

http://www.vluchtelingenwerk.be/
http://www.diversiteit.be/
http://www.vmc.be/


6 
 

DE BAERDEMAEKER B. Weldra plaats op de arbeidsmarkt voor asielzoekers? 

'Aandachtspunten voor de begeleiding vanuit CAW Mozaïek Woonbegeleiding.' Katho-Ipsoc, 

eindwerk, 2008. 

DE COSTER J. & VANHAELEN K. Integratie van asielkinderen in de kleuterschool. 

Europese Hogeschool Brussel, eindwerk, 2007. 

LAMBRICHTS J. Fedasil. 'federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.Katholieke 

Hogeschool Limburg-HB, eindwerk, 2009. 

DECOCK E. Interculturele communicatie vanuit de organisatie naar asielzoekers. ' 

Informatiecampagne voor families in het Klein Kasteeltje te Brussel Campus Sociale 

Hogeschool, eindwerk, 2007. 

RAEPSAET L.De nieuwe asielprocedure Katho-Ipsoc, eindwerk, 2007. 

MOMMERENCY J. Asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief: psychosociale begeleiding 

van asielzoekers in een L.O.I. Katho-Ipsoc, eindwerk, 2007. 

ALGOET I. Andere mensen, andere grenzen: omgaan met verschillen in waarden en normen 

bij een interculturele hulpverlening binnen een lokaal Opvanginitiatief Katho-Ipsoc, 

eindwerk, 2005. 

DE BAERE B. Recht op welkom: onthaal van vluchtelingenkinderen in een opvangcentrum 

Katho-Ipsoc, eindwerk, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

  


