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Selectiecriteria van de inventarisering 

 

1. Één fiche per autonome onderzoeksoutput  

 

Ieder onderzoek leidt soms tot een meerdere publicaties, die soms dezelfde onderzoeksoutput voorstellen 

(bv. een Nederlandstalige en Engelstalige publicatie). Wanneer we al deze publicaties proberen in de 

inventaris opnemen wordt de databank dan een chaos waarbij we op één trefwoord meerdere fiches 

terugvinden die eigenlijk altijd op eenzelfde onderzoeksoutput terugvallen. Let op, het gaat hier over 

onderzoeken met dezelfde onderzoeksoutput, niet over bv. onderzoek gebaseerd op dezelfde data, maar met 

een andere insteek. 

Hoe aanpakken? 

 Altijd eerst en vooral op zoek gaan naar het eerst gepubliceerde onderzoeksrapport. Dat krijgt de 

absolute voorkeur om de fiche op te maken. 

 Slechts indien dat rapport niet verkregen wordt, kan gekozen worden om een fiche op te maken op 

basis van een daaropvolgende publicatie (boek, artikel,...). 

 Indien later onderzoek een vernieuwend aspect heeft, mag deze echter wel worden opgenomen. 

2. Afbakening in onderzoek 

 

 Publicatiedatum: laatste 10 jaar op moment van inventarisatie. 

 Het onderzoek dat in aanmerking komt voor de JOP-inventaris betreft onderzoek m.b.t. jeugd in 

Vlaanderen of Brussel. Lokaal onderzoek wordt in principe níet opgenomen, tenzij men kan 

veronderstellen dat het enige impact op het klimaat in Vlaanderen heeft.  

 Geen onderzoek over ouders en hun opvoeding, over instrumenten die gehanteerd worden in 

jongerengerelateerde sectoren, enzovoort. Het moet wel degelijk over de jongeren en hun leefwereld 

zelf gaan.  

 Indien een onderzoek een ruimere leeftijdsklasse bestrijkt dan alleen jongeren, kan het wél 

opgenomen worden indien de jongere leeftijdsklassen ook apart worden besproken. 

 Vlaams onderzoek. 

3. Enkel onderzoek van methodologische kwaliteit  

 

 Indien een onderzoek niet voldoet aan een minimale kwaliteit, kan overwogen worden om het niet op 

te nemen in de databank. De minimale kwaliteitseisen zijn: 

• Het rapport beschrijft de onderzoeksmethode. 

• De toepassing van de onderzoeksmethode heeft een 'minimale kwaliteit'. 

• De link probleemstelling-methodiek-resultaat is verantwoord. 

• Het onderzoek wordt gedragen door een universiteit, overheidsinstelling of overkoepelende 

organisatie. 

• Geen laatstejaarsthesissen, wel doctoraatsthesissen. 

 Indien iemand twijfelt over de kwaliteit van het onderzoek, wordt dit in de onderzoekersvergadering 

besproken. 

4. Onderzoek is onderzoek 

 

 Empirisch onderzoek: Een onderzoeksdesign werd uitgetekend dat toelaat om systematisch relevante 

data in te zamelen ter beantwoording van een onderzoeksvraag.  

 Empirisch wordt hierbij in de brede zin begrepen. Data-onderzoek en beleidsanalyses komen ook in 

aanmerking. 
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 Geen visieteksten, geen theoretisch werk, niet louter cijfers (al dan niet met commentaar), geen 

loutere literatuurstudies... 

 Sommige databanken publiceren cijfermateriaal (VDAB, Kind en Gezin, BIVV...) en noemen het 

'onderzoek'. Als er géén sprake is van een onderzoeksopzet (onderzoekvraag, data-inzameling, -

verwerking,...), betreft het géén onderzoek voor de inventaris. 

 Een voorkeur gaat uit naar beleidsrelevant onderzoek. 

5. Geen website, powerpoint of poster 

 

Om te kunnen nagaan of een onderzoek wel degelijk met de nodige kwaliteit is uitgevoerd, hebben we nood 

aan voldoende informatie over het onderzoeksopzet, de uitvoering, enzovoort. Daarvoor hebben we nood 

aan een degelijke, geschreven bron. Onderzoeksrapportage dat zich beperkt tot een website-voorstelling, een 

poster, een powerpointpresentatie, een vulgariserend artikel, enzovoort kan daarom niet in aanmerking 

komen voor opname in de JOP-inventaris.  

 

6. Zoekstrategie onderzoek 

 

Om relevant onderzoek te identificeren worden alle onderzoekers en onderzoeksgroepen die rond jeugd 

werken bijgehouden in een Excel-bestand. Publicaties van deze auteurs en onderzoeksgroepen worden 

gevolgd. De verschillende onderzoeksgroepen binnen het JOP nemen de voor hen relevante auteurs of 

vakgroepen op zich, en de overige onderzoeksgroepen worden verdeeld. 

 

 

 

 

Samengevoegd: De 4 Geboden 

 Het onderzoek moet de situatie van Vlaamse en/of Brusselse jongeren betreffen. 

 Enkel empirisch onderzoek – in brede zin – van minimale methodologische kwaliteit, wordt 

geselecteerd, met een voorrang voor beleidsrelevant onderzoek 

 De inventarisatie gebeurt op basis van betrouwbare onderzoeksoutput (onderzoeksrapport, 

webpublicatie, boek, boekhoofdstuk, tijdschriftartikel…). Er wordt één onderzoeksfiche gemaakt per 

autonome onderzoeksoutput. 

 Alleen onderzoek dat is gepubliceerd tijdens het decennium voor de update van de databank, wordt 

geselecteerd. 
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Handleiding voor het invullen van de JOP-onderzoeksfiche 
 

 

In deze handleiding vind je stap voor stap terug hoe je een JOP-onderzoeksfiche dient in te vullen. Deze 

afspraken zijn nodig voor conformiteit van de fiches. Iedereen dient zich eraan te houden. 

 

In deze handleiding vind je het volgende terug: 

0. Basisregels: Algemeenheden waar je op moet letten bij het invullen 

1. Referentie: Hoe noteer je correct de referentie naargelang het soort onderzoek 

2. Abstract: Wat moet er in het abstract staan?  

Nota: Wanneer er een Engelstalig abstract bij het onderzoek zit wordt deze op de fiche toegevoegd 

onder het Nederlandstalige abstract! 

3.  Thema’s en trefwoorden: Lijst met thema’s en trefwoorden waar onderzoek onder geplaatst wordt. 

Meerdere opties zijn mogelijk. 

 
0. Basisregels bij het invullen van de fiches 
 

- Altijd weergeven wat de onderzoekers zelf aangeven. Dit wil zeggen dat je geen eigen conclusies trekt 

noch een eigen invulling geeft aan de onderdelen van de fiche met uitzondering van de invulling van 

de publicatievorm (referentie) en de toewijzing van de thema’s (thema’s en trefwoorden). 

- Respecteer steeds de bewoordingen van de auteur. Het geheel moet overzichtelijk (eventueel 

puntsgewijs) en kort weergegeven worden. 

- Indien er gegevens ontbreken in de publicatie, gelieve dat deel van de fiche niet in te vullen. Op deze 

plaatsen wordt een schuin streepje ‘/’ geplaatst. 

- Nooit in de ik- of wij-vorm schrijven. 

- De titeltjes die in deze handleiding worden gebruikt bij het uitleggen van de tekstonderdelen (“soort 

onderzoek:”, “afname:”, “onderzoeker:”, “onderzoeksinstituut”...) worden niet overgenomen bij het 

invullen van de fiche. 

- De lay-out wordt sober en overzichtelijk gehouden:  

- Opsommingen bij voorkeur aan de hand van cijfers of streepjes ‘-‘, GEEN vierkantjes, 

vinkjes, enz...  

- Bij voorkeur geen vetgedrukte of cursieve woorden gebruiken.  

- Zo weinig mogelijk inspringen.  

- Alle tekst in full justification (= zowel links als rechts uitgelijnd) zetten.  

- Zin telkens beginnen met een hoofdletter. Ook wanneer slechts één woord wordt 

neergeschreven, dient het  te beginnen met een hoofdletter. 

- Lettertype Calibri 11. 

 

In wat volgt overlopen we alle onderdelen van de onderzoeksfiche en geven we enkele 

richtlijnen/aandachtspunten bij het invullen. 

 

1. Referentie 
 

Referentie Mardulier, T. (2001). Inclusief onderwijs in Vlaanderen: een stand van zaken. In R. Kennens 

(Ed.), Inclusief beleid voor personen met een handicap. Voorbeelden uit de beleidpraktijk (pp. 

107-130). Leuven: Acco. 

Taal Nederlands 

ISBN/DOI 90-334-4615-4 

Publicatievorm Bijdrage in reader 

 

A. Referentie  
 

Aandachtspunten: 

- De APA-richtlijnen strikt volgen: punten, komma’s, enzovoort nauwgezet plaatsen. 
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- Afkortingen vermijden (bvb. niet “onuitg.”, maar wel “onuitgegeven”; namen van tijdschriften voluit 

schrijven). Enkel volgende afkortingen gebruiken: “s.d.”, “s.n.”, “2e ed.”, “3e ed.”, en “Ed.” of “Eds.”.  

- Bij publicaties met minder dan 7 auteurs, worden steeds alle auteurs vermeld. Bij publicaties met 

meer dan 7 auteurs worden de eerste 6 auteurs vermeld, gevolgd door “, … “ en dan de laatste 

auteur. 

- De volgorde van de auteurs zoals aangegeven in het tekstdocument steeds respecteren. Promotoren 

worden enkel vermeld wanneer zij in de publicatie zelf als auteur vermeld staan. 

- Bij opsommingen van auteurs en redacteurs geen “en” tussen de laatste twee namen plaatsen, maar 

wel “&”.  

- Let goed op de naam van de auteur: worden 'van' en 'de' in  'Van de Velde' met hoofdletter of kleine 

letter geschreven? 

 

 

1) Boek 

Familienaam auteur, Initialen (Publicatiejaar). Titel van het werk: Ondertitel (Editie/druk). Plaats: Uitgever.  

•  Eén auteur:  

Van Hove, G. (2000). Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs: Het perspectief van ouders en kinderen. 

Leuven: Acco.   

•  Meerdere auteurs:  

Seynaeve, T., Hermans, K., Declercq, A., & Lammertyn, F. (2003). Aan de rand van de actieve welvaartstaat: 

Een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening. Gent: Acadamia Press. 

•  Vereniging, instelling of organisatie als auteur: 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2003). Jeugd 2003. Cijfers en feiten. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau 

voor de Statistiek. 

•  Auteur onbekend:  

Onderwijsvernieuwing: Een interdisciplinair onderwijskundig probleem. Verslagboek interuniversitaire 

conferentie onderwijskunde, Leuven, 1-2-3 september 1975. (1977). Leuven: Acco.  

•  Datum onbekend; naam uitgever onbekend; plaats van uitgave niet vermeld maar wel gekend :  

Stock, R. (s.d.). Vernieuwing in het Secundair Onderwijs. [Brugge]: s.n.  

•  Heruitgave:  

Brands, J. (1977). Kompensatieonderwijs, school en milieu: Over de "onderwijskansen" van arbeiderskinderen 

(7e ed.). Nijmegen: Link.  

•  Opgenomen in reeks:  

Beirnaert, R., De Keyser, C. C. & De Neve, H. (1974). Bijdragen tot de pedagogiek en didactiek van het 

secundair onderwijs: 2. Democratisch bouwen aan een doelgerichte afdeling menswetenschappen: 

Interimrapport 1968-1971. Leuven: Acco.  

 

2) Tijdschriftartikel 

Familienaam auteur, Initialen (Publicatiejaar). Titel artikel. Ondertitel. Titel tijdschrift, Jaargang(Aflevering), 

Pagina’s. 

!!! De ondertitel van het tijdschrift wordt niet vermeld. 

Finkenauer, C., Engels, R. & Meeus, W. (2002). Mijn geheim: de kosten en baten van geheimen voor ouders 

in de adolescentie. Pedagogiek, 22(3), 214-232. 

•  Jaargang niet gekend:  



 6 

Voorpostel, M., & van der Lippe, T. (2001). Jongeren en cultuur. Een verklaring voor verschillen in deelname 

aan elitaire en populaire cultuur. Mens en maatschappij, (3), 202-239. 

•  Aflevering niet gekend: 

Van Gils, J. (2000). Jeugdwerk in Vlaanderen. Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 27, 63-71. 

•  In press: 

Van Gils, J. (in press). Jeugdwerk in Vlaanderen. Gids sociaal-cultureel en educatief werk. 

 

3) Reader 

Familienaam redacteur, Initialen (Ed.). (Publicatiejaar). Titel van het werk. Ondertitel. Plaats: Uitgever. 

Eliaerts, C. (Ed.) (2002). Constructief sanctioneren van jeugddelinquenten. Een commentaar bij vijf jaar 

werking van BAS! Brussel: VUB Press. 

Hamers, P., Van Leeuwen, C., Braet, C., & Verhofstadt-Deneve, L. (Eds.). (2002). Moeilijke kinderen of 

kinderen die het moeilijk hebben? Leuven: Garant. 

•  Vereniging, instelling of organisatie als redacteur: 

Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (Ed.). (2002). Vaders in soorten. Vaders in soorten en maten 

gewikt en gewogen. Tielt: Lannoo. 

 

4) Bijdrage in reader 

Familienaam auteur, Initialen (Publicatiejaar).  Titel van bijdrage. In Initialen Familienaam redacteur (Ed.), 

Titel reader. Ondertitel (pp. Pagina’s). Plaats: Uitgever. 

!!! Let goed op punten, komma's, haakjes en hoofdletters in deze referenties. 

Spruijt, E., De Goede, M., & Van Der Valk, I. (2000). Veranderende gezinsvormen en het welbevinden van 

jongeren. In D. Manting & A.C. Liefbroer (Eds.), Gezinnen in beweging. Consequenties voor vaders, moeders 

en kinderen (pp. 85-108). Brussel: CBGS. 

•  Redacteur(s) onbekend: 

Siongers, J. (2000). Opinies en verwachtingen t.a.v. onderwijs. In Vlaamse onderwijsindicatoren in 

internationaal perspectief: editie 2000 (pp. 40-44). Brussel: Departement Onderwijs. 

 

5) Onderzoeksrapport 

5.1 Uitgegeven onderzoeksrapport  

Familienaam auteur, Initialen (Publicatiejaar). Titel onderzoeksrapport. Ondertitel. Plaats: Uitgever. 

!!! Dit is dus zoals de referentie van een boek. 

De Winter, M. (2003). Niet te groot en niet te klein...: Onderzoek naar effecten van schaalgrootte op het 

welbevinden van jeugdigen. Utrecht: NIZW. 

•  Vereniging, instelling of organisatie als auteur: 

Graffiti Jeugddienst vzw. (2000). De redactionele werking van tijdschriften, uitgegeven door het landelijk 

jeugdwerk. Gent: Graffiti Jeugddienst.  

5.2 Online beschikbaar onderzoeksrapport 

Familienaam auteur, Initialen (Redactiejaar). Titel onderzoeksrapport. Geraadpleegd op http://link 



 7 

Herbots, K., Asselman, H., & Put, J. (2015). Omgevingsanalyse Vlaams jeugdrecht, Rapport 4: Het 

kinderrechtelijk kader. Geraadpleegd op https://www.law.kuleuven.be/isr/omgevingsanalyse-volledig-

rapport-1 

5.3 Onuitgegeven onderzoeksrapport 

5.3.1 Universitair onderzoek 

Familienaam auteur, Initialen (Redactiejaar). Titel onderzoeksrapport. Onuitgegeven onderzoeksrapport, 

Vakgroep, Faculteit, Universiteit, Plaats. 

!!! Schrijf de naam van bekende Belgische universiteiten niet voluit. Gebruik de volgende afkortingen voor 

universiteiten (let op punten en hoofdletters): VUB, UGent, K.U.Leuven, UA, KULAK, LUC.  

In 2005 kregen twee universiteiten een nieuwe officiële naam: “Vrije Universiteit Brussel” (niet langer VUB 

gebruiken) en UHasselt (in plaats van LUC). Als je dus een rapport uit 2005 of later hebt, gebruik dan de 

nieuwe namen. 

!!! Respecteer de volgende volgorde: Universiteit, Faculteit, Onderzoeksgroep of vakgroep. Nooit meer 

vermelden dan deze drie lagen.  

Roose, R. (2003). Actie-onderzoek Integrale Jeugdhulpverlening Waasland. Een beweging naar het 

probleemveld. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Vakgroep Sociale Agogiek, Faculteit psychologie en 

pedagogische wetenschappen, UGent, Gent, België. 

5.3.2 Niet-universitair onderzoek 

Familienaam auteur, Initialen (Redactiejaar). Titel onderzoeksrapport. Onuitgegeven onderzoeksrapport, 

Vereniging/instelling/organisatie die onderzoek uitvoerde, Plaats. 

Govaert, K. & Buysse, B. (2002). Enquête inzake het gebruik van buitenschoolse kinderopvang voor kinderen 

van 3 jaar tot 12 jaar. Najaar 2002. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Kind en Gezin, Brussel, België. 

5.3.3 Combinatie 

Schillemans, L. & Verschelden, G. (2003). Ontwikkeling van een referentiekader voor 

opvoedingsondersteunende projecten. Onuitgegeven onderzoeksrapport, UGent & Preventieteam 

Bijzondere Jeugdzorg West-Vlaanderen, Gent & Brugge, België. 

 

6) Proceeding 

Conference proceeding = materiaal van een studiedag/conferentie zoals onuitgegeven papers. 

Familienaam auteur, Initialen (Presentatiejaar, presentatiemaand). Titel paper. Paper voorgedragen op titel 

congres, plaats. 

Kavadias, D. (2000, mei). Etnocentrisme in de school. De invloed van context en cultuur. Paper voorgedragen 

op de 9de Sociaal Wetenschappelijke Studiedagen, Amsterdam. 

 

7) Thesissen 

7.1 Uitgegeven 

Familienaam auteur, Initialen. (Redactiejaar). Titel thesis. [Masterthesis/Doctoraatsthesis]. Plaats: 

Onderwijsinstelling. 

Goris, P. (2000). Op zoek naar de krijtlijnen van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg: analyse van 

relaties tussen professionele actoren in het kader van een geïntegreerde preventieve aanpak van 

veiligheidsproblemen in achtergestelde woonbuurten. [Doctoraatsthesis]. Leuven: K.U. Leuven. 

7.2 Onuitgegeven 
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Familienaam auteur, Initialen. (Redactiejaar). Titel thesis. (Onuitgegeven masterthesis/doctoraatsthesis). 

Universiteit, Plaats. 

Vanobbergen, B. (2003). Geen Kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de 

commercialisering van de leefwereld van kinderen. (Onuitgegeven doctoraatsthesis), UGent, Gent, België. 

 

8) Elektronische bron: website 

De publicatiedatum is die van de opmaak of laatste wijziging van het document, vermeld onder page info 

(bij Netscape: Ctr-I). Indien er geen publicatiedatum kan worden gevonden, schrijf je (s.d.). De 

geraadpleegde datum is die waarop je zelf het laatst de website geraadpleegd hebt. 

Ackaert, L. & Van den Bergh, B. (2001). Een zoekproces naar de prevalentie van ‘Geweld tegen kinderen in 

het gezin’. Geraadpleegd op 9 september 2004, op 

http://www.cbgs.be/repository/geweldtegenkinderen.pdf 

 

 

B. Taal 
 

Dit betreft de hoofdtaal waarin het document geschreven is. Indien er ook in andere talen een abstract of 

samenvatting opgenomen is, hoeft dit hier niet vermeld te worden. 

!!! Hoofdletter aan het begin van het woord en geen punt erachter. 

 

C. ISBN of DOI 
 

ISBN 

Dit is een code die men veelal terugvindt op de eerste pagina’s van de publicatie. De ISBN code geldt voor 

gepubliceerde boeken.Tussen de cijfers van een code voegt men streepjes in. 

 

DOI 

Dit is een code om een wetenschappelijk artikel online terug te vinden. Deze code kan meestal worden 

teruggevonden op het eerste blad van het artikel, of op de site waarop het artikel werd gedownload.  

 

D. Publicatievorm 
 

!!! Eerste letter is een hoofdletter en er volgt geen punt na het woord. 

 

Mogelijkheden:  

 Boek 

 Bijdrage in boek 

 Tijdschriftartikel 

 Onderzoeksrapport 

 Doctoraatsthesis 

 Conference proceeding 

 Masterthesis (In principe worden masterthesissen niet opgenomen in de databank!) 

 Webpagina 

 

 

2. Abstract 
 

Een abstract zegt heel kort waarover de bijdrage gaat. Hierin wordt vermeld over wie en wat het onderzoek 

gaat, wordt kort de methodologie weergegeven alsook de belangrijkste onderzoeksresultaten. Je kan hier kort 

opsommen wat er in de verschillende hoofdstukken van het onderzoek aan bod komt, maar hou er rekening 

mee dat een abstract slechts enkele regels tot maximaal 1/3 van een A4 blad bestrijkt. Indien er een abstract 

voorhanden is, controleer of het aan de criteria voldoet. Zo ja mag je deze gewoon overnemen (indien nodig 



 9 

vertalen naar het Nederlands). Als er een Engels abstract aanwezig is, voeg je deze toe aan de fiche, onder het 

Nederlandstalige. 

 

 

3. Thema’s en Trefwoorden 
 

Thema(’s) Gezin, vrije tijd, werk 

Trefwoord(en) … 

 

A. Thema('S) 
 

Alle onderzoeken moeten geplaatst worden onder één of meerdere thema’s [zie woorden in onderstaande 

lijst]. Deze zijn gebaseerd op de beleidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met andere 

thema’s. De themalijst is beperkt in aantal, gesloten en vast.  

 

!!!  Indien er meerdere thema’s van toepassing zijn, worden deze naast elkaar geplaatst, gescheiden door een 

puntkomma. Daarbij wordt de alfabetische volgorde van de themalijst gerespecteerd. Enkel het eerste thema 

in de opsomming begint met een hoofdletter en de opsomming wordt niet afgesloten met een punt.  

 

Themalijst:  

 Gezondheid en welzijn 

 Gender en diversiteit 

 Kansenongelijkheid 

 Delinquentie 

 Samenleving en politiek 

 Werk 

 Onderwijs 

 Vrije tijd 

 Media 

 Gezin 

 

B. Trefwoorden 
 

Trefwoorden gebruikt door de auteurs zelf worden hier toegevoegd. Er mogen geen eigen trefwoorden 

worden gegeven. Indien nodig worden de trefwoorden vertaald naar het Nederlands. 
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Voorbeeldfiche 
 
 

 

 
1. Referentie 
 

Referentie Meire J. (2009). Opvangtijd: Kinderen en hun beleving van de tijdsordening in een 

buitenschoolse opvang. Meise: Kind & samenleving. 

Taal Nederlands 

ISBN - DOI / 

Publicatievorm Onderzoeksrapport 

 

 

2. Abstract 
 
In dit rapport wordt een onderzoek voorgesteld naar de tijdsbeleving van kinderen in een buitenschoolse 

kinderopvang. Het gaat na hoe kinderen omgaan met de mogelijkheden en de beperkingen die de 

tijdsorganisatie van de kinderopvang voor en na school voor hen te bieden heeft. Het rapport brengt in de 

eerste plaats verslag uit van het gevoerde veldwerk. Als methode werd de ‘recreatieve methode’ toegepast. 

De kinderen werden gedurende 2 weken geobserveerd. Als het gaat om de mate waarin kinderen greep 

hebben op hun (buitenschoolse) tijd, heeft de kinderopvang te kampen met een inherent probleem dat het 

tijdskapitaal van kinderen al meteen beperkt: kinderen ‘moeten’ doorgaans naar de opvang komen. 

Aansluitend op de schooltijd betekent de opvangtijd een lange dag buitenshuis. De schooltijd interfereert 

soms ook (beperkt) met de opvangtijd, wanneer er ook huiswerk moet worden gemaakt en spelen of andere 

vormen van ontspanning niet mogelijk zijn. Anderzijds zijn er de organisatie en de invulling van de tijd binnen 

de opvang zelf, en die zetten deze verplichte tijd toch grotendeels om in verplichte vrije tijd. De 

tijdsorganisatie van de kinderopvang laat immers veel ruimte voor de autonomie van kinderen: het zijn in de 

eerste plaats de kinderen zelf die hun tijd ter plekke kunnen invullen. 

 

 

3. Thema’s en trefwoorden 
 

Thema(’s) Vrije tijd 

Trefwoord(en) / 

  

 


