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1. Betekenis 
 
Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep 
extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur, 
waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen. Het individu of de 
groep vervreemdt steeds meer van de maatschappij en kan daarna steeds meer neigen naar het 
uitvoeren van zijn gedachten, een extreme vorm van deviant gedrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2. De verschillende stappen 
2.1. Eerste stap: Algemene onderwerpsverkenning  
2.1.1. Vertaal je thema/informatievraag in een aantal   trefwoorden of zoektermen 

 
Een synoniem voor radicalisering is extremisme.  
Op Wikipedia heb ik verschillende termen gevonden die te maken hebben met radicalisering.  

- Gedachten  
- Gedragingen  
- Norm  
- Extremistische daden 
- Deviant gedrag 
- Ideologie  
- Indicatie 
- Identiteit  
- Discriminatie 
- Radicale opinies 
- Superioriteitsgevoel  
- Terrorisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen voor een verkennende/vergelijkende 
zoekopdracht 

 
Terrorisme via Bing  

 
Soort bron Aantal 
Artikel 160.000 
Boek 67.900 
Video 1.640.000 
Afbeelding 72.100 
Tijdschrift 42.500 
Eindwerk  23.200 
Documentaire 212.000 
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Terrorisme via Yahoo 

 
Soort bron Aantal 
Artikel 156.000 
Boek 100.000 
Video 1.660.000 
Afbeelding 110.000 
Tijdschrift 115.000 
Eindwerk  7.500 
Documentaire 225.000 

 
 

Deviant Gedrag via Google 
 
Soort bron Aantal 
Artikel 83.400 
Boek 63.000 
Video 41.800 
Afbeelding 199.000 
Tijdschrift 81.600 
Eindwerk  1.730 
Documentaire 25.000 

 
 

Deviant Gedrag via Bing  
 
Soort bron Aantal 
Artikel 1.740.000 
Boek 1.410.000 
Video 11.500.000 
Afbeelding 590.000 
Tijdschrift 129.000 
Eindwerk  39.200 
Documentaire 72.700 
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Ideologie via Google 
 
Soort bron Aantal 
Artikel 6.940.000 
Boek 738.000 
Video 10.800.000 
Afbeelding 158.000 
Tijdschrift 217.000 
Eindwerk  8.050 
Documentaire 1.220.000 

 
 

Ideologie via Yahoo 
 
Soort bron Aantal 
Artikel 619.000 
Boek 71.400 
Video 1.140.000 
Afbeelding 52.200 
Tijdschrift 18.800 
Eindwerk  2.100 
Documentaire 69.100 

 
 
Ik heb eerst elke term in de zoekmachine gestoken en rondgekeken wat ik over elk aspect zou 
kunnen vinden. Al de soorten bronnen die ik heb gebruikt, waren het meest te vinden. Daarna 
heb ik per term een soort bron gezocht om de aantallen apart te kunnen vinden.  
Mijn eerste indruk is dat er op Google veel meer artikels te vinden zijn dan op andere 
zoekmachines. Bij Bing heb ik het grootste aantal video’s gevonden. Yahoo heeft de kleinste 
aantallen. Om diverse resultaten te vinden, is Yahoo niet de beste zoekmachine. 
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2.1.3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 
verkennende zoekopdracht via LIMO. Probeer aldus ook diverse soorten bronnen 
te vinden. 

 
Terrorisme 

 
Soort bron Aantal 
Artikel 2.164 
Boek 1.362 
Afbeelding 1 
Review  20 
Tijdschrift 10 
Eindwerk  112 
Documentaire 48 

 
 
 

Ideologie  
 
Soort bron Aantal 
Artikel 4.083 
Boek 5.766 
Video 9 
Oude Drukken 8 
Tijdschrift 458 
Eindwerk  378 
Reviews 243 

 
 

Deviant Gedrag 
 
Soort bron Aantal 
Artikel 88 
Boek 46 
Conferentieverslagen  1 
Diverse teksten 4 
Eindwerk 15 
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2.1.4. Kwaliteit van je onderzoeksresultaten 

 
Boek over Terrorisme 

 
C.R.A.P. test antwoord 
Currency Ja, februari 2012 
Reliability Neen, geen literatuurlijsten. 

Geen eigen mening, maar feiten uit de 
geschiedenis. 

Authority Auteur niet vermeld. 
Point of view Dit materiaal is geschreven om mensen te 

informeren over terrorisme in heden, 
verleden en toekomst. 
Doelpubliek wordt niet vermeld. 
Er wordt geen reclame gemaakt. 

 
 

Artikel over Deviant Gedrag 
 
C.R.A.P. test Antwoord 
Currency 12 maart 2018 
Reliability Er wordt verwezen naar een onderzoek van 

de UGent. 
Geen eigen mening, want het werd bewezen 
aan de hand van een onderzoek. 

Authority Het onderzoek werd uitgevoerd door Borcu 
Korkmazer, Sander De Ridder en Sofie Van 
Bauwel. Alle 3 
communicatiewetenschappers. 

Point of view Het doel is om mensen te informeren dat 
sexting meer voorkomt bij jongeren dan 
vroeger door Snapchat.  
Doelpubliek is volwassenen en jongeren. 
Voor Snapchat (en andere kanalen) wordt er 
reclame gemaakt. 
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Eindwerk over ideologie 
 
C.R.A.P. test Antwoord 
Currency Academiejaar 2008-2009 
Reliability Het is een onderzoek van een studente aan 

de UGent. 
Geen eigen mening, want ze heeft een 
onderzoek uitgevoerd. 

Authority Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Marieke Van De Woestyne, studente 
psychologie en pedagogische 
wetenschappen. 

Point of view Het doel is om iets te bewijzen die te maken 
heeft met ideologie.  
Doelpubliek zijn mensen die interesse 
hebben in de Psychologie, ideologie. 
Er wordt reclame gemaakt voor UGent en de 
studierichting. (Woestyne, 2009) 

 
 

2.1.5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en vergelijken 
van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO. 

 
a) Het proces is goed verlopen. Ik heb alles gemakkelijk kunnen vinden. Gelukkig waren 

er voor elk van mijn zoektermen veel bronnen aanwezig.  
b) Neen, ik zou geen andere trefwoorden gebruiken. 
c) Bij deviant gedrag heb ik geen video’s kunnen vinden, maar wel conferentieverslagen. 

Ik vond dat wat vreemd want er kunnen veel video’s gemaakt worden erover. Zoals 
mensen die veel te veel drinken.  

d) Ik stel vast dat sommige onderwerpen normale bronnen niet bezitten, zoals 
afbeeldingen en video’s.   

 
2.1.6. Formulering mogelijke informatie- en onderzoeksvraag. 

 
 

a) In hoeveel landen komt radicalisering voor?  
b) In welke mate doen mensen aan radicalisering als ze deviant gedrag hebben? 
c) Wat zijn typische gedragingen voor mensen met extremistische daden? 
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2.2. Tweede stap: De basistekst 

Artikel: https://www.researchgate.net/publication/319156013	

2.2.1. De bronvermelding 
 
Als tekst in verband met Radicalisering heb ik verschillende teksten gevonden die ik kon 

gebruiken voor deze opdracht.  
Weert, A. V. (2017, augustus). Hoe werkt vroegsignalering door lokale jongerenwerkers in 

de strijd tegen terrorisme? Opgehaald van Research Gate: 
https://www.researchgate.net/publication/319156013 

Spee, I., & Reitsma, M. (2015). Achtergrondinformatie. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, 
lastig of radicaliserend? (pp. 6-15). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 

2.2.2. Bronvermelding bis 

Over hoe het monitoren op mogelijk risicovolle individuen in de praktijk verloopt, en op 
basis waarvan lokale professionals oordelen over veronderstelde signalen van radicalisering 
versus (gewelddadig) extremisme in hun dagelijkse bezigheden, is vervolgens weinig bekend. 
Binnen het terrorismeonderzoek wordt in bescheiden mate aandacht besteed aan de 
dagelijkse praktijk van de frontlinie.  

(T.	Bjørgo	&	I.M.	Gjelsvik,	2004,	p.	30-56.	) 
2.2.3. Context 

 
De tekst heb ik gevonden op Research Gate, dat is een site waar wetenschappers en 
onderzoekers informatie kunnen delen, vragen stellen en beantwoorden. Dat is een 
betrouwbare bron, want de informatie zal gecontroleerd worden en indien nodig 
verwijderd. Er zijn 2 auteurs voor deze tekst, namelijk Annemarie Van de Weert en Quirine 
Eijkman. Beide afgestudeerd aan de hogeschool van Utrecht.  
 

2.2.4. Verneem meer over de auteur 
 
In de tekst stond er niks vermeld over de auteurs. 
Hogeschool Utrecht heeft een website waar ze al hun onderzoekers vermelden. Annemarie 
Van de Weert staat erbij met alle studies die ze heeft uitgevoerd in het verleden.  
Ook Quirine Eijkman staat op de website van Hogeschool Utrecht.  
Ze hebben allebei toegang tot het recht aan het kenniscentrum Sociale Innovatie.  
Mevrouw Eijkman werkt eveneens als ondervoorzitter en commissielid bij het college voor de 
Rechten van de Mens. Ze heeft al onderzoek gedaan naar de effecten van 
veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten en accountability 4 
communicatiesurveillance.  
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2.2.5. Structuur 
 
De tekst heeft volgens mij niet veel structuur, omdat er geen inhoudstafel is. Moest ik iets 
specifiek willen weten, dan moet ik de hele tekst lezen en dat is tijdsverlies. Er zijn 
tussentitels aanwezig, daarmee is het duidelijk waarover ze het gaan hebben. Er is enkel 
tekst, dit wil zeggen dat de schrijvers niet voor illustraties hebben gezorgd om de tekst een 
beetje minder saai te maken. De bronvermeldingen zijn wel heel duidelijk. Bij elke term die 
bronvermelding vraagt, staat er een cijfer. Onderaan de bladzijde vind je het cijfer terug met 
de gepaste bron. Er is wel niet gewerkt volgens de APA-normen. Ze hebben gewoon 
komma’s geplaatst tussen de naam, titel, datum… In de voetnoten staan de 
bronvermeldingen.  
 

2.2.6. Zoek gelijksoortige info en duid die aan  
 
Weert, A. V. (2017, augustus). Hoe werkt vroegsignalering door lokale jongerenwerkers in 
de strijd tegen terrorisme? Opgehaald van Research Gate: 
https://www.researchgate.net/publication/319156013 
 

2.2.7. Lijsten met die gelijksoortige info 
 

Organisaties/diensten/voorzieningen 
 

Onderzoeksinstituut RAND Dit is niet te vinden op de sociale kaart, 
omdat deze is opgericht in de Verenigde 
Staten.  

Politie Dit is de vinden over de hele wereld. 
Aangezien mijn tekst geschreven is door 
Nederlandse ondezoekers is deze ook niet te 
vinden op de kaart. Ze zeggen ook niet 
welke afdeling van de politie. 

 
 
 
 
 Specialisten 
 
McCauley 

 
 
 
 
 
 
 
 

bron: https://su.org/about/faculty/raymond-mccauley/  

Hij is een wetenschapper, 
ingenieur en ondernemer. Hij is 
geboeid om technologie met de 
realiteit te verbinden.  
Hij wil aantonen hoe snel 
veranderingen worden toegepast.  

Moskalenko Over deze persoon kan ik op het 
internet niks terugvinden.  
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Schmid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/aernout-
schmidt#tab-1  

Hij heeft recht en informatica 
gestudeerd en is docent aan de 
universiteit sinds 1988.  

 
 
 
 Vaktermen 
 
Adequaat Op de juiste manier. 
Gewetensdilemma Je weet niet wat kiezen tussen goed en 

kwaad. 
Oudsher  Al sinds heel lang geleden 
Triggerfactoren  Concrete gebeurtenissen die het proces in 

gang zetten. 
 
 Soorten bronnen 
 
CVE-beleid  Countering violent extremisme  
Nationaal coördinator terrorismebestrijding 
en veiligheid. 

Ze zorgen voor de veiligheid van de burgers 
en proberen mensen met andere gedachten 
op het juiste spoor te krijgen. 

Onderzoeksinstituut RAND Ze hebben een rapport geschreven. 
 
 

Top 5 van bronnen 
 

Nationaal Coördinator Terrorisme- en Veiligheid, Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, 
Den Haag: NCTV 2016, p. 6.  

Het lijkt mij interessant om dit later door te nemen, omdat er de dag van vandaag veel over 
terrorisme wordt gepraat.  
NCTV,	Nationale	Contraterrorismestrategie	2016-2020,	Den	Haag:	NCTV	2016,	p.	64	 
Aangezien ik de richting Toegepaste Psychologie doe en wij daarover leren in de lessen.  
Q.	Eijkman	&	J.	Roodnat,	‘Beware	of	branding	someone	a	terrorist:	local	professionals	on	
person-	specific	interventions	to	counter	extremism’,	Journal	for	Deradicalization	2017,	10,	p.	
175-202;	B.G.J.	de	Graaff,	‘Hoe	breed?	Contraterrorisme-	en	radicaliseringsbeleid	onder	de	
loep’,	in:	J.	van	Donselaar	&	P.	Rodrigues	(red.),	Monitor	racisme	&	extremisme:	achtste	
rapportage,	Amsterdam/	Leiden:	Anne	Frank	Stichting/Universiteit	Leiden	2008,	p.	125-140;	
B.	de	Graaf	&	B.G.J.	de	Graaff,	‘Counter-terrorism	in	the	Netherlands	after	9/11:	the	“Dutch	
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approach”’,	in:	J.	Moran	(red.),	Intelligence,	security	and	policing	Post-9/11.	The	UK’s	response	
to	the	war	on	terror,	Hound-	mills/New	York:	Palgrave	2008,	p.	183-202;	NCTV	2016		

Deze	tekst	gaat	over	verschillende	religies	en	ideologieën	en	dat	is	volgens	mij	heel	
interessant. 
McCauley	&	Moskalenko	2017,	p.	214.	

Meer informatie over de experts zou gemakkelijk zijn om hun gedachten beter te verstaan. 
BVJong,	Beroepscode	kinder-	en	jongerenwerk,	2014,	geraadpleegd	op	12	mei	2017	van	
http://pdf.	swphost.com/Sozio/e-nieuwsbrief/2014/beroepscode_bvjong_2014_def.pdf	 
Ik ben zelf veel bezig met kinderen en jongeren, het zou voor mij interessant zijn om mij 
daar verder in te verdiepen. 

 
 

2.3. Derde stap: Beschikking krijgen en meer zoeken 

 
2.3.1. De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst. 

 
Bron Vindplaats 

Nationaal 
Coördinator 
Terrorisme- en 
Veiligheid, 
Nationale 
Contraterrorism
estrategie 2016-
2020, Den Haag: 
NCTV 2016, p. 6.  

Te vinden als PDF-bestand in Google.  
Nationale Contraterrorismestrategie. (2016). Geraadpleegd van 
https://www.nctv.nl/binaries/CT-strategie%202016-2020_tcm31-
80007.pdf 
 

NCTV,	
Nationale	
Contraterroris
mestrategie	
2016-2020,	Den	
Haag:	NCTV	
2016,	p.	64	 

Ook te vinden als PDF-bestand in Google 
Nationale Contraterrorismestrategie. (2016). Geraadpleegd van 
https://www.nctv.nl/binaries/CT-strategie%202016-2020_tcm31-
80007.pdf 
 

Beware	of	
branding	
someone	a	
terrorist:	local	
professionals	
on	person-	
specific	
interventions	
to	counter	
extremism’ 

Via Limo is er toegang tot een document die online staat. 
Eijkman, Q. (2017). BEWARE OF BRANDING SOMEONE A 
TERRORIST: LOCAL PROFESSIONALS ON PERSON-SPECIFIC 
INTERVENTIONS TO COUNTER EXTREMISM. Geraadpleegd van 
https://doaj.org/article/b004fd92ff9e4a07b82ffac68bf3c781 
 

McCauley	&	
Moskalenko	
2017,	p.	214.	

De bronvermelding is onduidelijk, want deze experts staan vermeld in 
meerdere boeken. 
De boeken die ik over hen heb gevonden, zijn online beschikbaar.  

Beroepscode	
kinder-	en	
jongerenwerk 

Als men het via Google opzoekt, is er een PDF-bestand die meer uitleg zal 
geven over deze bron. 
De Groot, N. (2014). Beroepscode kinder- en jongerenwerk. 
Geraadpleegd van http://pdf.swphost.com/Sozio/e-
nieuwsbrief/2014/beroepscode_bvjong_2014_def.pdf 
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A.	van	Gorp,	S.	
Hoorens	&	M.	
Kowalski,	
‘Omgaan	met	
en	managen	
van	ethische	
vragen	bij	
terrorismebestr
ijding’,	
Magazine	
Nationale	
Veiligheid	en	
Crisisbeheersin
g	2014,	5,	p.	52-
53,		
	

Als men op deze linkt klikt zegt de site dat er niks gevonden werd, terwijl in 
de bronvermelding staat dat het van deze site werd opgehaald. 
www.nctv.nl/binaries/magazine-nationale-veiligheid-en-	crisisbeheersing-2014-
5_tcm31-29543.pdf.	
 

A.	Reding	e.a.,	
Handling	
ethical	
problems	in	
counterterroris
m,	Brussel:	
Rand	Europa.		

De bron is verder uitgelegd in een PDF-bestand die te vinden is via Google. 
Men kan het volledige document lezen. 
/ (z.d.). The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps 
improve policy and decisionmaking through research and analysis.. 
Geraadpleegd van 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR20
0/RR251/RAND_RR251.pdf 
 

C.	McCauley	&	S.	
Moskalenko,	
‘Understanding	
political	
radicalization:	
the	two-
pyramids	
model’,	
American	
Psychologist	
2017		

Er staat niet veel informatie op de site, dus ik vind het niet echt betrouwbaar. 
De site lijkt ook niet aantrekkelijk 
 
McCauley (2017). Understanding political radicalization: The two-
pyramids model.. Geraadpleegd van 
http://psycnet.apa.org/record/2017-13879-002 
 

T.	Bjørgo	&	I.M.	
Gjelsvik,	
Norwegian	
research	on	the	
prevention	of	
radicalisation	
and	violent	
extre-	mism:	A	
status	of	
knowledge,	PHS	
Forskning	2015,	
22;	J.	Horgan,	
‘The	case	for	
firsthand	
research’,	in:	A.	
Silke	(red.),	
Research	on	
terrorism:	
trends,	
achievements	
and	failures,		

Een PDF-bestand die meer uitleg zal geven over de bron. Het is een redelijk 
lang document geschreven door de personen die in de bron vermeld staan.  
Bjorgo, T., & Gjelsvik, I. (2015). Norwegian research on the 
prevention of radicalisation and violent extremism: A status of 
knowledge. Geraadpleegd van 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/284584/researc
h_on_preventing_radicalisation.pdf?sequence=6 
 

W.	Schuurman	
&	Q.	Eijkman,	
Moving	
terrorism	
research	
forward:	The	
crucial	role	of	

PDF-bestand via Google. Ze vertellen ook wat meer over de auteurs van de 
teksten als soort van inleiding. 
 
Schuurman, B., & Eijkman, Q. (2013). Moving Terrorism Research 
Forward: The Crucial Role of Primary Sources. Geraadpleegd van 
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primary	
resources,	Den	
Haag:	
International	
Centre	for	
Counter-
Terrorism	
2013;	A.	Silke,	
‘The	devil	you	
know:	
continuing	
problems	with	
research	on	
terrorism’,	
Terrorism	and	
Political	
Violence	 

https://www.icct.nl/download/file/Schuurman-and-Eijkman-Moving-
Terrorism-Research-Forward-June-2013.pdf 
 

Ministerie	van	
Sociale	Zaken	&	
Werkgelegenhei
d,	Kernwaarden	
van	de	
Nederlandse	
Samenleving,	
Den	Haag:	
Ministerie	van	
Sociale	Zaken	&	
Werkgelegenhei
d	2014.	 

Hier is de bron enkel over een soort ministerie, dus heb ik de site van deze 
ministerie gevonden. 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid  

Schmid	2013,	p.	
10.  

Zowel op Limo als op Google kan ik geen boek of artikel terugvinden met 
de naam van deze bron. 
 

S.	Soholt,	
Forebygging	av	
radikalisering	
og	voldelig	
ekstremisme,	
By-	og	
regionforskning
sinstituttet,	
Oslo:	NIBR-
notat	2006,	p.	
12.	

Gevonden via Google. 
 
Lid, S. (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Geraadpleegd van http://www.hioa.no/Om-
OsloMet/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Forebygging-av-
radikalisering-og-voldelig-ekstremisme2 
 

A.	Dalgaard-
Nielsen,	‘Violent	
radicalization	
in	Europe:	what	
we	know	and	
what	we	do	not	
know’,	Studies	
in	Conflict	&	
Terrorism	2010,	
9,	p.	797-814;	J.	
Horgan,	‘De-
radicalisation	
or	disengage-	
ment?’,	
Perspectives	on	
Terrorism	2010,	
4,	p.	3-8;	C.	
Mastroe	&	S.	
Szmania,	
Surveying	CVE	
metrics	in	
prevention,	

Hier zijn verschillende bronnen te vinden.  
 
Gevonden via Google 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=f9964208-eae6-
4786-95e8-98fc8db90bdc%40sdc-v-
sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=53052603
&db=a9h  
 
Gevonden via Google 
Horgan, J. (2008). Deradicalization or Disengagement? 
Geraadpleegd van 
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/32/htm
l 
 
Gevonden via Google 
Neumann, P. (2013). The trouble with radicalization. Geraadpleegd 
van https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-2346.12049 
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disengagement	
and	de-
radicalization	
programs,	
Maryland:	
National	
Consortium	for	
the	Study	of	
Terrorism	and	
Responses	to	
Terrorism	
2016;	A.P.	
Schmid,	
Radicalisation,	
de-radicali-	
sation,	counter-
radicalisation:	
A	conceptual	
discussion	and	
literature	
review.	ICCT	
Research	Paper,	
97,	Den	Haag:	
International	
Centre	for	
Counter-
Terrorism	
2013;	B.W.	
Schuurman,	
Becoming	a	
Euro-	pean	
homegrown	
jihadist:	a	
multilevel	
analysis	of	
involvement	in	
the	Dutch	
Hofstadgroup,	
2002-2005	
(proefschrift),	
Leiden:	
Universiteit	
Leiden	2017;	D.	
Koehler,	
Understanding	
deradicalizatio
n.	Methods,	
tools	and	
programs	for	
countering	
violent	
extremism,	
Oxon/New	
York:	Routledge	
2016;	P.R.	
Neumann,	‘The	
trouble	with	
radicalization’,	
International	
Affairs	2013,	4,	
p.	873-893.		

	

 

A.	Aly	&	J.L.	
Striegher,	

Gevonden via Google 
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‘Examining	the	
role	of	religion	
in	
radicalization	
to	violent	
Islamist	
extremism’,	
Studies	in	
Conflict	&	
Terrorism	2012,	
12,	p.	849-862;	
R.	Borum,	
‘Radicalisation	
into	violent	
extremism:	a	
review	of	social	
science	
theories’,	
Journal	of	
Strategic	
Security	2011,	
4,	p.	7-36;	
Schmid	2013;	
K.E.	Brown	&	T.	
Saeed,	
‘Radicalization	
and	counter-
radicalization	
at	British	
univer-	sities:	
Muslim	
encounters	and	
alternatives’,	
Ethnic	and	
Racial	Studies	
2015,	11,	p.	
1952-1968.		

	

Aly, A., & Striegher, J. L. (2012, 15 november). Examining the Role of 
Religion in Radicalization to Violent Islamist Extremism. 
Geraadpleegd van 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2012.720243 
 

 
 
 
 

2.3.2. Auteurs uit je basistekst 
A.  

McCauley 
Deze auteur heeft zeker nog andere werken, maar enkel over financiën en economie.  
Dit zou kunnen maken hebben met mijn onderwerp, maar in dit geval gingen de teksten niet 
over de financiën voor de staat. De andere werken die ik heb gevonden van deze auteur waren 
enkel online beschikbaar.  
 
Shmid 
Het is zeer onduidelijk of de andere werken van dezelfde Shmid zijn als diegene die voorkomt 
in mijn basistekst, omdat de schrijver vermeld staat bij zeer uiteenlopende onderwerpen en er 
staat geen eerste letter van de voornaam bij. Verschillende mensen dragen de naam Shmid en 
dus is het voor mij heel moeilijk om betrouwbare informatie over hem te vinden. 
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Van de Weert 
De onderzoekster die werkt aan de hogeschool van Utrecht. Eerder in deze opdracht heb ik al 
vermeld dat zij al verschillende onderzoeken heeft afgelegd. De onderzoeken zijn niet te 
vinden op Limo of Google, maar ze staan vermeld in haar bibliografie op de website van de 
hogeschool.  
 
Eijkman 
Een boek is beschikbaar in de bibliotheek van campus Kortrijk. Verder zijn er nog andere 
werken van deze onderzoekster, maar deze zijn enkel online beschikbaar.  
Eijkman, Q. (2011). function creep and privacy [boek]. Geraadpleegd op 5 december 2018, 
van https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201108-function-creep-en-privacy.aspx 
 
 

B.  
 
Mijn 2 steracteurs zijn McCauley en Moskalenko. Zij worden veel vernoemd in de tekst, maar 
hebben geen andere teksten die aansluiten bij het onderwerp radicalisering. Het is dus niet 
mogelijk om andere werken van hen toe te voegen.  
 
 

2.3.3. Het colofoon als snelle info 
 

Doucet, G. (2003). Terrorism, victims and international criminal responsibility. /, /: 
Atelier Didier Thimonier. 
Aangezien er in mijn basistekst geen boek als bronvermeld staat, heb ik via Limo een boek 
gekozen die meer verteld over mijn onderwerp. 
 
De uitgever is Atelier Didier Thimonier, maar de locatie van deze uitgever is nergens terug te 
vinden.  
Het boek werd uitgebracht in 2003. 
Het is oorspronkelijk een engels boek dus er is geen vertaler aanwezig. 
Het soort papier is net zoals bij andere boeken, iets dikker dan normale bladeren en een 
zachter soort wit. Fel wit papier is niet aangenaam om te lezen. 
Het lettertype is normaal en zeer goed leesbaar. 
De achter- en voorflap hebben een zwarte kleur en de letters zijn wit en rood. Het is ook 
duidelijk waarvoor het boek gaat aangezien de titel begint met ‘Terrorism’.  
Vaktermen zijn terrorism, victisms, criminal, Islam, attacks, etc 
 

2.3.4. Zoek nu verder dan je basistekst 
 
BOEK 

- Zoekterm: Radicalisering 
- Locatie: Limo 
- Aantal resultaten: 75 
- Bronnenlijst:  

Weeber, F. (2008). Terrorisme. Mechelen, België: Wolters Plantijn 
S.d (2018). Radicalisering. Gent, België: /. 
Hardyns, W. (2016). Radicalisering en terrorisme: van theorie naar praktijk. 
Antwerpen, België: /. 

 (2013b). De aanpak van radicalisering. Politea. Brussel, België: Politeia. 
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ARTIKELS UIT VAKTIJDSCHRIFTEN 
- Zoekterm: Radicalisering 
- Locatie: Limo 
- Aantal resultaten: 103 
- Bronnenlijst:  

Prins, E. (2017, 5 mei). Radicalisering Podium voor radicalisering [artikel]. 
Geraadpleegd van https://link-springer-
com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12449-017-0027-0 
Siekelinck, S. (2014). Radicalisering: een appel aan pedagogen [artikel]. 
Geraadpleegd van / 
Feys, R. (2016). Aanslagen-debat over integratieproblemen en radicalisering 
moslimjongeren, problemen Brusselse scholen & verwaarloosde integratie 
[artikel]. Geraadpleegd van / 

 
 
Eindwerken 

- Zoekterm: Terrorisme 
- Locatie: Doks 
- Aantal resultaten: 14 
- Bronnenlijst:  

 
Buysse, M. (2017). Recente maatregelen als gevolg van terrorisme [Eindwerk]. 
Geraadpleegd van 
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9943590 
Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends 
in terrorisme [Eindwerk]. Geraadpleegd van 
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE1589185 
   
Volckaerts, D. (2018). Terreur...slaat in als een bom: Verpleegkundige 
aandachtspunten bij blastletsels: Treat first what kills first [Eindwerk]. Geraadpleegd 
van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE11090696 
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Onderzoeksliteratuur 
- Zoekterm: Radicalisering 
- Locatie: Lirias 
- Aantal resultaten: 8 
- Bronnenlijst:  

 
• Agirdag, O. (2015). Opinion: Gaat het wel over radicalisering? [onderzoeksliteratuur]. 

Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1940127&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&search_
scope=Lirias&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contai
ns,radicalisering&sortby=rank&facet=local16,include,media&offset=0 

• Alsulaiman, A. (2004). Interview met Abied Alsulaiman: Sociale oorzaken liggen aan 
basis radicalisering [onderzoeksliteratuur]. Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1671528&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&search_
scope=Lirias&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contai
ns,radicalisering&sortby=rank&facet=local16,include,media&offset=0 

• De Backer, M., Claes, E., Bousetta, H., & Aertsen, I. (2018). Waarom we de term 
'radicalisering' beter weggooien [onderzoeksliteratuur]. Geraadpleegd van 
https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1940127&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&search_
scope=Lirias&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contai
ns,radicalisering&sortby=rank&facet=local16,include,media&offset=0 
   

 
Anderstalige bronnen 
 

- Zoekterm: Radicalism 
- Locatie: Springerlink (boek) 
- Aantal resultaten: 15259 
- Bronnenlijst:  
• Davis, J. C. (2017). Alternative Worlds Imagined, 1500-1700: Essays on 

Radicalism, Utopianism and Reality. Glasgow, UK: Springer International 
Publishing. 

• McLaughlin, P. (2012). Radicalism: A Philosophical Study. London, UK: Palgrave 
Macmillan UK. 

• Samli, A. C. (2016). Empowering the Market Economy through Innovation and 
Entrepreneurship. New York, USA: Palgrave Macmillan US. 

 
- Zoekterm: Radicalism 
- Locatie: Web of science 
- Aantal resultaten: 409 
- Bronnenlijst:  

 
• Aslan, E., & Rausch, M. (2018). Religious Education: Between Radicalism and 

Tolerance. /, /: Springer Fachmedien Wiesbaden. 
• Berg, S. (2016). Intellectual Radicalism After 1989: Crisis and Re-orientation in the 

British and the American Left. /, /: Transcript Verlag. 
   

• Ferreboeuf, R., Noble, F., & Plunkett, T. (2016). Preservation, Radicalism, and the 
Avant-Garde Canon. /, /: Palgrave Macmillan US. 
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E-Artikels 

- Zoekterm: Radicalisering 
- Locatie:GoPress Academic 
- Aantal resultaten: 3 
- Bronnenlijst: 

 
• / (2018, 11 december). Stichting Attanmia geeft nog steeds traininge. Rotterdams 

Dagblad, p. 33. 
• D Koning, A. (2018, 11 december). Omstreden stichting Attanmia weer 

actief. Rotterdams Dagblad, p. 33. Geraadpleegd van 
https://www.ad.nl/rotterdam/omstreden-stichting-attanmia-weer-actief~a8e9acdb/ 
   

• Vankersschaever, S. (2018, 11 december). Uit de hand gelopen stoerdoenerij of 
radicalisme? De Standaard, p. 9. Geraadpleegd van 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181210_04024292 

 
Internet algmeen 

- Zoekterm: Quirine Eijkman 
- Locatie:Google books 
- Aantal resultaten: 608 
- Bronnenlijst: 

In deze boeken heeft Q. Eijkman telkens een hoofdstuk mogen schrijven of ze heeft intensief 
meegeholpen om het boek te realiseren. 

 
Taylor, L., Floridi, L., & Der Sloot, V. A. N. (2016). Group Privacy: New Challenges of 
Data Technologies. /, /: Springer International Publishing.  
Bakker, E., & Grol, P. (2017). Nederlandse jihadisten: Van naiëve idealisten tot 
geharde terroristen. /, /: Overamstel Uitgevers. 
 
Hoffman, B., & Reinares, F. (2014). The Evolution of the Global Terrorist Threat: 
From 9/11 to Osama bin Laden's Death. /, /: Columbia University Press. 
 

- Zoekterm: Annemarie Van De Weert 
- Locatie:Google scholar 
- Aantal resultaten: 250 
- Bronnenlijst: 

 
• Van De Weert, A. (2017, 13 juli). Signaleren van Extremisme: Jongerenwerkers varen 

op eigen compas. Geraadpleegd van 
https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:hbokennisbank.nl:sharekit_hu%3Aoai%3
Asurfsharekit.nl%3A8b1effff-30c2-4a8b-9058-df4d6d7bca56 

• Van De Weert, A., & Eijkman, Q. (2017). De lokale jongerenwerker over de wirwar van 
het signaleren van radicalisering versus extremisme. Geraadpleegd van 
https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:hbokennisbank.nl:sharekit_hu%3Aoai%3
Asurfsharekit.nl%3Ae0797f56-d3fc-400c-bcb8-41f0cddc578c 
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Beeldmateriaal 
- Zoekterm: Terrorisme 
- Locatie:Limo 
- Aantal resultaten: 49 
- Bronnenlijst: 

 
• Moslima's [Video]. (2007). Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-

explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71166855000001471&context=L&vid=VIV
ES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%
20Engine&tab=all_content_tab&query=any,contains,terrorisme&sortby=rank&offset=0 

• Naudet, J., Naudet, G., & Halon, J. (2002). 11/9: gedenkwaardige documentaire over de 
aanslag op het WTC [Video]. Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71166855000001471&context=L&vid=VIV
ES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%
20Engine&tab=all_content_tab&query=any,contains,terrorisme&sortby=rank&offset=0 

• Prazan, M. (2012). History of terrorism [Video]. Geraadpleegd van 
https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71166855000001471&context=L&vid=VIV
ES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%
20Engine&tab=all_content_tab&query=any,contains,terrorisme&sortby=rank&offset=0 

 
 

2.4. Vierde stap: Contextualiseren 
2.4.1. Organisaties 

 
Expertisecentrum 
opvoedingsonderste
uning 

Hallepoortl
aan 27 
1060 Bruss
el 
België 
 

EXPOO is het 
Expertisecentrum 
Opvoedingsondersteuning van 
de Vlaamse overheid, 
gepositioneerd in het 
agentschap Kind en Gezin. 2 
opdrachten van EXPOO 
het verzamelen, verrijken en 
verspreiden van kennis en 
knowhow inzake 
opvoeden,  opvoedingsonderst
euning en de leefomgeving 
van kinderen en jongeren 
en het praktisch ondersteunen 
van het brede werkveld  met 
methoden, technieken en 
instrumenten.   
Essentieel in onze visie is de 
netwerkgedachte: EXPOO is 
een open netwerk met inbreng 
van vele relevante partners. 
Want Vlaanderen heeft héél 
wat expertise. EXPOO wil een 
forum zijn waar deze 

Het doelgroep zijn 
mensen die moeite 
hebben met de 
opvoeding van hun 
kinderen door 
proobleemgedrag 
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expertise verder kan 
evolueren. 
Bij het uitvoeren van deze 
opdrachten werkt 
EXPOO altijd zo 
productgericht mogelijk. Net 
omdat we van betekenis 
willen zijn voor de praktijk, 
willen we geen louter 
kenniscentrum worden. Wat 
EXPOO onderneemt, moet 
een vertaling kennen naar het 
werkveld. 
 

Landelijk steunpunt 
extremisme  

Postbus 706 
3700 AS 
Zeist 
Tel: 088-20 
80 080 
info@hetlse
.nl 

Het Landelijk Steunpunt 
Extremisme (LSE) is 
gespecialiseerd 
in begeleiding, hulpverlening 
en advisering aan families en 
professionals die 
geconfronteerd worden met 
radicalisering en extremisme. 
Wij bieden:  

• Informatie over 
extremisme en 
radicalisering 

• Familieondersteuning 
• Individuele begeleiding 
• Contact met lotgenoten 
• Consultatie en 

trajectadvies aan 
professionals in 
casuïstiek 

• Kennisdeling en 
deskundigheidsbevorderi
ng op de thema's 
radicalisering en 
extremisme 

• Behandeling - wanneer 
specialisme op 
extremisme of snel 
schakelen nodig is biedt 
ons behandelteam 
diagnostiek en 
behandeling 

 

Individuen of 
families die te 
maken hebben 
radicalisering en 
extremisme. 
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Stichting School en 
Veiligheid 

Zwarte 
Woud 2 
3524 SJ 
Utrecht 

Tel: 030 - 
285 65 31 

 

Stichting School & Veiligheid 
bevordert een sociaal veilig 
klimaat op scholen. Dit 
betekent het bevorderen van 
sociaal gedrag, door 
bijvoorbeeld gedragsregels op 
school, en het tegengaan van 
grensoverschrijdend en 
ongewenst gedrag. Pesten, 
agressie, geweld, 
discriminatie, racisme, 
(homo)seksuele intimidatie, 
radicalisering en extremisme 
zijn hiervan voorbeelden. 
 

Stichting School & 
Veiligheid richt zich 
op leraren, 
conciërges, 
schoolleiders en -
bestuurders, 
vertrouwenspersone
n en 
veiligheidscoördinat
oren. Via Pestweb 
richt School & 
Veiligheid zich ook 
op leerlingen. 
 

 
Mijn focus zal op de stichting School en Veiligheid liggen. Deze organisatie zal zich focussen 
op sociaal gedrag bevorderen en grensoverschrijnend gedrag tegengaan. Deze organisatie is 
voor docenten, ondersteunende medewerkers, etc zodat ze weten wat hen te doen staat indien 
zulde gedragigingen zouden voorkomen op het schooldomein. Ze gaan langs in scholen en 
organiseren 2 dagdelen voor de docenten, ondersteunende medewerkers, conciërges, etc. Het 
eerste dagdeel bestaat uit uitleggen wat de school wil en waarvoor het staat. Het tweede 
dagdeel gaat dieper in op uitdagingen en mogelijke spanningen die het team heeft ervaren.  
Ze verkopen spellen, folders, boeken, etc  
De taal op de site is eerder gemoedelijk, iedereen kan en mag dit lezen. Ondersteunend 
personeel, die minder moeilijke termen kent dan docenten, kan deze folders en site ook 
raadplegen indien nodig. Naast radicalisering of geweld hebben ze het ook over calamiteiten, 
pesten, seksuele integriteit, burgerschapsvorming, etc.  
Er is geen auteur te vinden voor deze website, dus de betrouwbaarheid is niet verzekerd. Je 
kan wel beroep doen op de helpdesk en een afspraak maken. 
De manier van info overbrengen is heel overzichtelijk. Ze gebruiken kaders per thema en je 
kan alles makkelijk terugvinden. Bovenaan is een balk voor de thema’s, beleid & praktijk, 
kennisbank en vertrouwenswerk. Je hoeft dus niet te lang te zoeken om iets te vinden en dat is 
zeer handig. Er zijn verschillende emailadressen voor pesten, veiligheid, pers en media.  
Er is ook een verwijzing naar media en daar staan al de artikels waar zij in werden vernoemd 
als organisatie. Ze maken elk jaar een jaarverslag zodat ze de evolutie over de jaren heen 
kunnen opvolgen. Je hebt de mogelijkheid op een vacature op te sturen indien je in deze 
sector wenst te werken en aangezien ze heel gericht werken met gevoelige onderwerpen 
verwachten ze een diploma met een psychologische basis. 
Iedereen die in deze organisatie is geïnteresseerd kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Er 
zijn geen auteurs vermeld maar door de vele informatie die terug te vinden is op de site, is 
deze volgens mij zeer betrouwbaar. Ze werken tenslotte met scholen en scholen hebben liever 
erkende organisaties. 1 
 
Sociale veiligheid binnen het onderwijs [folder]. (z.d.). Geraadpleegd van 
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/folder-sociale-veiligheid-binnen-
onderwijs-2-2/ 

                                                
1 351 woorden 
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2.4.2. Juridische documenten  

 
• Rooman, S. (2016, 23 december). Europese financiering voor opleidingsproject over 

radicalisering in gevangenissen. Geraadpleegd van 
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten_24 
   

• Van De Vijver, K. (2016, 26 september). Opleidingscentrum voor penitentiair personeel: 
een oefengevangenis. Geraadpleegd van 
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten_24 

 
• Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 [Regelgeving]. (2018, 6 juli). Geraadpleegd 
van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029812&param=inhoud 

• Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering houdende het bepalen van de culturele 
thema's op basis waarvan archief- en documentatiecentra van landelijk belang een 
aanvraag voor subsidiëring kunnen indienen [Regelgeving]. (2006, 20 juli). 
Geraadpleegd van 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015001&param=inhoud&ref
=search&AVIDS=1076136 
   

• Van Broeckhoven, K. (z.d.). Handvatten voor een lokale aanpak van radicalisering 
[Omzendbrief]. Geraadpleegd van 
http://www.vvsg.be/radicalisering/Documents/HLARmetBijlagen_0401.pdf 

 
Ik heb de trefwoorden ‘radicalisering en extremisme’ gebruikt. Om relevante zaken te vinden 
heb ik zowel wetten, decreten, omzendbrieven als persberichten gezocht.  
 
 

2.4.3. De maatschappelijke context 
 

A. Liesbeth Homans is de minister die bevoegd is voor de bevoegdheden binnenlands 
bestuur en stedenbeleid. Daarbinnen bevindt zich de actiegroep Radicalisering.  
Er is een Vlaams beleid, ze hebben een actieplan opgericht over radicalisering.  

 
actieplan radicalisering [Beleid]. (z.d.). Geraadpleegd van 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaams-beleid-actieplan-radicalisering 
 

B. Er is een website waar mensen zelf een zelfhulpgroep kunnen oprichten om hun 
probleem aan te pakken. Er bestaat nog geen groep rond radicalisering, maar mensen 
die hun probleem echt willen aanpakken, kunnen zelf een groep aanmaken. 
De partij NV-A houdt zich bezig met radicalisering. Liesbeth Homans (zoals eerder 
vermeld) is hiervoor bevoegd. Ze zegt dat goede argumenten extremistisch discours 
kunnen weerleggen. 

 
http://www.zelfhulp.be/ 
 
Homans, L. (2018, 11 januari). Maatschappelijke tegenverhalen bestrijden 
radicalisering. Geraadpleegd van https://www.n-va.be/nieuws/maatschappelijke-
tegenverhalen-bestrijden-radicalisering 
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2.4.4. Statistieken 
 
Volgens de statistieken bij de politie zijn de cijfers rond terrorisme de laatste 6 jaren sterk 
gedaald. Ze zien de cijfers zelfs meer dan halveren.  
 
Bové, L. (2018, 28 april). Politie ziet terrorismecijfers meer dan halveren. 
Geraadpleegd van https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/politie-ziet-
terrorismecijfers-meer-dan-halveren/10006856.html 
 
Minder mensen staan op de terreurlijst. Volgens het artikel zijn er 200 minder mensen op de 
lijst dan in 2015. De cijfers van 2017 stonden op 622 mensen op de lijst.  
 
Bové, L. (2017, 8 juni). Minder mensen op Belgische terreurlijst. Geraadpleegd van 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/minder-mensen-op-belgische-
terreurlijst/9902000.html  
 
 
Zoals te zien is in de tabel, zijn er in België niet evenveel aanslagen als in andere landen. Het 
artikel is helaas betalend, maar ik heb de tabel gevonden via Google Afbeeldingen. 
 
 
‘Meer aanslagen, minder slachtoffers’. (2017, 17 augustus). Geraadpleegd van 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180620_03571787 
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2.5. Vijfde Stap: Afwerking individueel werkdocument 
2.5.1. Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht 

 
Gevonden info – zoekresultaten 
Ik heb alles tamelijk vlot kunnen vinden. Zaken die voor mij moeilijker gingen, waren de 
statistieken. Er zijn zeer weinig statistieken te vinden over mijn onderwerp. Ik heb Google en 
Limo veel gebruikt. Maar de andere zoekmachines heb ik ook zoveel mogelijk afgelopen.  
Een zoekstrategie die ik later zeker ga gebruiken, is Limo. Ik vond dit een zeer handig middel 
en je kon er veel op terugvinden door verschillende termen te gebruiken.  
Mijn informatie is zeker relavant, maar of het altijd betrouwbaar is dat betwijfel ik. Soms kon 
ik de schrijver niet terugvinden of de datum wanneer het werd gepubliceerd.  
 
Verloop opdracht - vaardigheden 
Deze opdracht verliep voor mij zeer goed, ik heb alles redelijk makkelijk kunnen maken. 
Sommige dingen waren wat moeilijker om te vinden, maar door een beetje verder en langer te 
zoeken vond ik het wel. 
Ik denk niet dat ik nu sneller en efficiënter dan voor ik aan deze opdracht begon. 
Ik moet leren om nog uitgebreider te zoeken, meer vaktermen te gebruiken. 
Volgens mij ben ik tamelijk sterk in interessante zaken te zoeken waar veel informatie in te 
vinden is voor dit onderwerp. 
Het zal mij bijblijven dat deze opdracht zeer veel werk was en veel tijd in beslag nam. Voor 
de rest zal ik later zeker nog gebruik maken van Limo en de andere databanken die ik heb 
moeten gebruiken voor deze opdracht. 
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