Overzicht eindwerken over familieberaden in Sporen
In dit document vind je een overzicht van de eindwerken die er sinds 2015 werden gemaakt rond
familieberaden en het werken met families in vzw Sporen. Auteurs zijn bachelorstudenten
Sociale Readaptatiewetenschappen en Sociaal werk en masterstudenten Sociaal werk en Sociaal
beleid. Enkel de eindwerken die helemaal werden afgewerkt, worden vermeld.

Schooljaar 2015 -2016
Bachelorproeven

Student

Richting

Jonathan Soffers

Sociale
Netwerkgesprekken in kaart gebracht
Readaptatiewetenschappen

Lise Clottens

Sociaal werk

Anne Willebrords

Sociaal werk

Esther Leemans

Sociale
Readaptatiewetenschappen

Josefien Nachtergaele

Sociaal werk

Emily Lambert

Sociaal werk

Sarah Van Gastel

Titel

De participatie van jongeren aan hun
familienetwerkberaden van naderbij
bekeken
Uitdagingen bij netwerkwerk in de
bijzondere jeugdzorg
Voor ieder een veilig (t)huis

Netwerk(t)beraad

Familienetwerkberaad binnen een
project voor alternatieve dagbesteding
Sociale
De kracht van sociale netwerken, een
Readaptatiewetenschappen vergelijkend onderzoek vanuit Studio 3
naar het netwerk inzetten van jongeren
in hun begeleiding

Masterproeven

Student

Richting

Titel

Jana Tegethoff

Master of Science in het
Sociaal Werk en Sociaal
Beleid

Vermaatschappelijking van de zorg
binnen de integrale jeugdhulp:
effectiviteit van familienetwerkberaden

Schooljaar 2016 -2017
Bachelorproeven

Student

Richting

Kamiele Van Paasen

Sociaal werk

Neirynck Laura

Lien Vandenbergh

Lieselot Lambert

Silke Gijsen

Freya Daems
Axelle Cardeynaels

Titel

Betekenis van het netwerk voor het
geplaatst kind en de ouders
Sociale
Overzicht van de belangrijkste
Readaptatiewetenschappen methoden ter ondersteuning van
contextbegeleidingen binnen Vzw
Sporen
Sociale
Een externe voorzitter, de kracht van
Readaptatiewetenschappen een succesvol netwerkberaad? Een
onderzoek bij contextbegeleiders over
de beleving van een externe voorzitter
Sociale
Een externe voorzitter, de kracht van
Readaptatiewetenschappen een succesvol netwerkberaad? Een
onderzoek bij netwerkfiguren over de
beleving van een externe voorzitter
Sociaal werk
Netwerkberaden in de Pas. Wat zijn de
ervarngen van netwerk en
contextbegeleider met
netwerkberaden?
Sociaal werk
De rol van jongeren binnen
familieberaden in het Traject
Sociaal werk
Veiligheid gegarandeerd?
Verwachtingen bij veiligheidsafspraken
in de IJH.

Masterproeven

Student
Sofie Morren

Richting
Master of Science in het
Sociaal Werk en Sociaal
Beleid

Titel
Familienetwerkberaden vanuit het
perspectief van het sociaal netwerk

Schooljaar 2017 -2018
Bachelorproeven

Student

Richting

Marike Pauwels

Sociale
Netwerk(t)! Hoe zien de jongeren van
Readaptatiewetenschappen vzw Sporen (Studio 3) hun netwerk?

Keena Maes

Sociaal werk

Amy Sackey

Silke Van Holder

Titel

Beleving en participatie van kinderen
aan een famillienetwerkberaad
Sociale
Zoektocht naar een veilig netwerk. Een
Readaptatiewetenschappen belevingsonderzoek naar
netwerkfiguren in het leven van
jongeren van ’t Zij-huis.
Sociaal werk
Netwerken: puzzelen naar veiligheid en
verbondenheid. Een onderzoek naar
het effect van netwerkberaden bij
jongeren binnen vzw Sporen, afdeling
de Pas.

Schooljaar 2018 -2019
Bachelorproeven

Student

Richting

Nele Verhoeven

Sociale
Samen op weg naar verandering. De
Readaptatiewetenschappen kijk op gedeeld eigenaarschap vanuit
verschillende professionals binnen de
jeugdhulpverlening
Sociale
De kracht van samen. Onderzoek naar
Readaptatiewetenschappen verplicht werken met
familienetwerkberaden ter uitbouwing
van de vermaatschappelijking van de
zorg.
Sociale
(Net)werkt het ook voor consulenten?
Readaptatiewetenschappen Netwerkberaden bekeken door de
ogen van de sociale dienst
jeugdrechtbank
De zoektocht naar wat (net)werkt? Hoe
kunnen leefgroepbegeleiders
netwerkgericht werken met kinderen,
jongeren en gezinnen die langdurig in
vzw Sporen verblijven?
Sociaal werk
Ouders weten wat goed is voor hun
kind. Onderzoek naar gedeeld
eigenaarschap in de Bijzondere
Jeugdzorg, vzw Sporen ’t Zij-huis
Sociaal werk
Netwerkgericht werken bij jongeren: de
impact van familienetwerkberaden op
lange termijn

Myrthe Dexters

Daphne Van Hove

Gwenalyn Geeraerts

Emilie Mistler

Isa Vroman

Titel

Schooljaar 2019 -2020
Bachelorproeven

Student

Richting

Titel

De Reyck Lorelien

Sociale
Beleving van andere leden van het
Readaptatiewetenschappen netwerk bij een netwerkberaad

Dekinder Maïté

Sociale
Beleving van andere leden van het
Readaptatiewetenschappen netwerk bij een netwerkberaad

Goedhuys Annelies

Sociale
Gedeeld eigenaarschap binnen een
Readaptatiewetenschappen netwerkberaad

Ine Caers

Sociale
Gedeeld eigenaarschap binnen een
Readaptatiewetenschappen netwerkberaad

Yasmin Dejaeghere

Sociale
Implementatie van netwerkberaden
Readaptatiewetenschappen binnen Klimop

Birgit Mertens

Sociale
In welke mate is het organiseren van
Readaptatiewetenschappen een netwerkberaad
veiligheidsverhogend volgens
jeugdconsulenten?

Schooljaar 2020 -2021
Bachelorproeven

Student

Richting

Goessens Phoebe

Sociale
Wat heeft het team van de Zwier
Readaptatiewetenschappen nodig i.f.v. netwerkberaden en het
werken met het netwerk?
Sociale
Hoe kijken ex-cliënten (jongeren en
Readaptatiewetenschappen ouders) terug op de familieberaden die
ze deden?
Sociale
Hoe ervaren begeleiders van de Pas de
Readaptatiewetenschappen aanloop en organisatie van
familieberaden?
Sociale
Welke ervaringen hebben jongeren en
Readaptatiewetenschappen ouders met familieberaden?

Palombo Ariana

Thomas Maxim

Salon Sanchez Ana

Leperre Margot

Saliën Tomasz

Titel

Sociale
De beleving van gezinnen rond de
Readaptatiewetenschappen beperkingen van sociale contacten als
gevolg van de coronamaatregelen, in
MFC Traject
Sociale
Wat is de ervaring van
Readaptatiewetenschappen opvoedingsverantwoordelijken met de
principes uit het handboek
Contextbegeleiding van Sporen?

