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Het beroep van de leraar staat ter discussie. Hierbij spelen fundamentele vragen een rol. - Kan het leraarschap beschreven en beoordeeld worden op grond van competentielijsten? - Wordt het beroep van leraar in de nabije toekomst overbodig door educatieve computerprogramma’s? - Hebben leraren zelf iets in te brengen in de vormgeving van hun beroep? Zowel theoretisch als empirisch toont dit onderzoek aan dat een strikt zakelijkinstrumentele benadering onvoldoende recht doet aan de eigenheid van het leraarschap. De auteur pleit in dit kader voor een rehabilitatie van het woord roeping. Zo blijkt uit een
enquête dat veel leraren positieve associaties hebben bij roeping: zij associëren dit begrip met een zich aangesproken weten door jonge mensen. In het verlengde hiervan voelen leraren zich gedreven om bij te dragen aan de vorming van hun leerlingen. Een andere opvallende uitkomst is dat veel leraren spirituele associaties hebben bij hun leraarschap. Ook uit de gehouden diepte-interviews blijkt dat er sprake is van roeping. Zo blijkt de inspiratiebron voor de inzet voor leerlingen in de eigen persoonlijke en professionele levensgeschiedenis te liggen. Deze beleving van het leraarschap draagt bij aan de
persoonlijk-professionele ontwikkeling en kan als roeping gekenschetst worden. De analyses leiden tot een model van de professionaliteit, waarbinnen betekenisgeving en menswaardigheid centraal staan. Zowel theoretisch als qua onderzoek biedt deze studie interessante ingangen voor iedere professional die een menswaardige professionaliteit nastreeft binnen sectoren zoals de gezondheidszorg, hulpverlening, overheid, onderwijs en politie.
International child abduction occurs when one parent wrongfully (ie in breach of the parental responsibility of the other parent) takes a child to a country other than that of the child's habitual residence, or wrongfully keeps a child in such country. The author of this work was part of a research team that conducted a study, partially funded by the European Commission, to examine this problem in Belgium and Hungary, analysing cases from 2007 and 2008 and interviewing affected parents. This book is a revised version of the Belgian research report, which sets the problem of child abduction within its international
context. It looks at the families in which abductions took place, how preparations were made for abduction, the quest for the return of the child (including legal proceedings) and the aftermath of the abductions. Throughout the book, the results of the quantitative and qualitative data are explained. What emerges is that when a child is abducted, the solutions offered by the law are often inadequate. Family conflict is a complex societal issue, and child abduction is a severe form of family conflict. Rather than responding to child abduction with strict and contentious legal proceedings, the book argues that solutions
based on respect, psychological assistance, and a search for consensus should be favoured.
Onderzoek naar daders en slachtoffers van extrafamiliaal pedoseksueel misbruik is, ook in Vlaanderen, behoorlijk gevorderd. Reële onderzoeksinteresse naar partners of expartners, als dichtste naasten van daders, bleef tot dusver evenwel uit, zelfs internationaal. Nochtans zijn zij misschien de verborgen slachtoffers. De omvang van de stigmatisering die zij ervaren, blijkt verrassend groot, en de maatschappelijke assimilatie met de door hun (ex-) partners gepleegde feiten vrijwel totaal. Ook zelfstigma blijkt systematisch voorhanden. Partners en ex-partners voelen zich niet gehoord en ervaren belangrijke
drempels naar en in de hulpverlening.0.
Toegewijde dokters.
Ways to Study and Research Urban, Architectural and Technical Design
Een Veldonderzoek Naar de Rol Van Theater Binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming Op Havo en Vwo
Wat leraren willen!
Evidence-Based Logopedie
A Neo-Schumpeterian Vision

Value Learning Trajectories: Theory, Method, Context provides a theoretical, methodological and contextual framing of value learning alongside individual life trajectories in a diverse range of international educational settings. It brings together philosophical approaches on value learning with empirical research findings from Australia, Austria, Ethiopia, Estonia, Finland, Germany,
Iran, the Netherlands and the United Kingdom. A critical interdisciplinary bridge between value learning and life trajectory research, the volume gathers together contributions from leading and emergent researchers to facilitate evidence-informed insights and future collaborations in the field.
Professionals in onderwijs, zorg en welzijn stimuleren op doelgerichte wijze bij kinderen en volwassenen processen van leren, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Goed onderzoek kan waardevolle inzichten opleveren in hoe dit verloopt en hoe effectief de gekozen middelen en aanpakken zijn. Hoe doe je zulk onderzoek, hoe leer je dat en waar moet je op letten, zodat de resultaten kloppen en
bruikbaar zijn? Dit boek bevat 50 teksten in volgorde van alle fasen van onderzoek. De teksten kunnen afzonderlijk worden gelezen en bieden uitleg en achtergronden bij een aantal soorten onderzoek en bruikbare methoden en technieken, aangevuld met voorbeelden en praktische suggesties. Bij elke onderzoeksfase worden kritische aanwijzingen gegeven voor het bewaken en verhogen van de
kwaliteit en de opbrengst. Het boek is bedoeld voor studenten, docenten, professionals en onderzoekers op HBO- en WO-niveau. Het biedt een grondige kennisbasis voor het opzetten, uitvoeren, rapporteren, begeleiden, beoordelen en benutten van onderzoek. Het is een neerslag van kennis over en ervaring met het opzetten, uitvoeren en verslag doen van onderzoek, en van rijke ervaringen bij
het begeleiden van onderzoeken van studenten, professionals, onderzoekers en promovendi.
Verslag van een literatuuronderzoek naar en interviews met leerkrachten over recente veranderingen in het onderwijs.
Denken en doen in praktijkgestuurd onderzoek
Praktijkgericht onderzoek en methodiekontwikkeling / druk 1 / ING
Web Survey Methodology
Sale & leaseback van zorgvastgoed in de caresector
HCI in Business, Government, and Organizations: eCommerce and Innovation
Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn.
Economics and the Business Environment is directed at students who will be taking up managerial positions in trade and industry or in government. The economic environment of European companies is central to the book giving students a good impression of recent developments within the European economy. The theories described enable students to: calculate how much competition firms within a particular business sector are exposed to analyze the current economic position of a particular country and make exchange rate prognoses gauge the effect of the economic
environment on business sales and profits. Complicated analyses and mathematical models have been avoided as much as possible. Instead, diagrams and graphs illustrate the causal relationships between economic factors, making this book an ideal primer for those needing the basics of economics for their business degree.
Onderzoek naar de sale en leaseback als strategisch vastgoedbeleid binnen de zorgsector.
Information System Development—Improving Enterprise Communication are the collected proceedings of the 22nd International Conference on Information Systems Development: Improving Enterprise Communication—ISD 2013 Conference, held in Seville, Spain. It follows in the tradition of previous conferences in the series in exploring the connections between industry, research and education. These proceedings represent ongoing reflections within the academic community on established information systems topics and emerging concepts, approaches and ideas. It is
hoped that the papers herein contribute towards disseminating research and improving practice. The conference tracks highlighted at the 22nd International Conference on Information Systems Development (ISD 2013) were: Applications Data and Ontologies End Users Enterprise Evolution Industrial cases in ISD Intelligent Business Process Management Model Driven Engineering in ISD New Technologies Process Management Quality
Economics and the Business Environment
Regional Economic Change in Europe
Tien keer beter! 3
Resonating Sacralities
Kwaliteit als ervaring
Value Learning Trajectories
Zorgverlening op basis van 'verantwoorde zorg' kan goede zorg juist in de weg staan. Een verslag van een praktijksituatie in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.
Kwalitatief onderzoekBent u een nieuwsgierige huisarts? Dan onderkent u het belang van praten met en luisteren naar pati nten. Een randomized control trial voldoet immers prima als het gaat om een eenvoudige geneesmiddelenvraag. Met dit soort eenvoudig kwantitatief onderzoek is echter niet altijd het antwoord te vinden op de soms complexe vraagstukken van pati nten. Kwalitatief onderzoek is in de huisartsgeneeskunde nuttig, uitdagend en onmisbaar.Kwalitatief onderzoek in de huisartspraktijk zet onderzoek en werkelijkheid in de spreekkamer van de huisarts in een ander perspectief. Bij het in kaart
brengen van de verschillende aspecten van een samengesteld probleem is praten met pati nten een alternatief voor het rekenen en meten in kwantitatief onderzoek. Kijken, luisteren en de goede vragen stellen zijn kemvaardigheden van iedere huisart. Kwalitatief onderzoek is echter meer dan een beetje vrijblijvend met mensen praten: het is een methodologie. Kwalitatief onderzoek moet je leren, en dit boekje helpt daarbij.Vijf van de twaalf hoofdstukken in Kwalitatief onderzoek verschenen tussen 2004 en 2006 in Huisart & Wetenschap. Speciaal voor dit boek zijn er zeven praktische hoofdstukken toegevoegd.
Aan de rode komen onder andere verschillende waamemingsmethoden, kwalitatieve surveys, het halfopen interview, conversatieanalyse, meta-etnografie focusgroepen en het multimethodenonderzoek.Vijf van de twaalf hoofdstukken in Kwalitatief onderzoek verschenen tussen 2004 en 2006 in Huisart & Wetenschap. Speciaal voor dit boek zijn er zeven praktische hoofdstukken toegevoegd. Aan de rode komen onder andere verschillende waamemingsmethoden, kwalitatieve surveys, het halfopen interview, conversatieanalyse, meta-etnografie focusgroepen en het multimethodenonderzoek.In deze reeks
veschenen:Palliatieve zorg
Web Survey Methodology guides the reader through the past fifteen years of research in web survey methodology. It both provides practical guidance on the latest techniques for collecting valid and reliable data and offers a comprehensive overview of research issues. Core topics from preparation to questionnaire design, recruitment testing to analysis and survey software are all covered in a systematic and insightful way. The reader will be exposed to key concepts and key findings in the literature, covering measurement, non-response, adjustments, paradata, and cost issues. The book also discusses the hottest
research topics in survey research today, such as internet panels, virtual interviewing, mobile surveys and the integration with passive measurements, e-social sciences, mixed modes and business intelligence. The book is intended for students, practitioners, and researchers in fields such as survey and market research, psychological research, official statistics and customer satisfaction research.
Van huis uit katholiek
Introduction to Statistics with SPSS
The Inadequacies of the Law
handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek
Research
Third International Conference, HCIBGO 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, Canada, July 17-22, 2016, Proceedings, Part I

This volume constitutes the refereed proceedings of the Third International Conference on HCI in Business, Government and Organizations, HCIBGO 2016, held as part of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2016, which took place in Toronto, Canada, in July 2016. HCII 2016 received a total of 4354 submissions, of which 1287 papers were accepted for publication after a careful reviewing process. The 53 papers presented in this volume are organized in
topical sections named: social media for business; electronic, mobile and ubiquitous commerce; business analytics and visualization; branding, marketing and consumer behavior; and digital innovation.
Praktijkgestuurd onderzoek helpt het werk in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs te verbeteren, beter te onderbouwen en beter te verantwoorden. Dit boek geeft hiervoor een denk- en doekader. Via het doorlopen van een praktijkonderzoekscyclus maakt de lezer kennis met de methodologische richtlijnen voor het conceptualiseren, inrichten en uitvoeren van onderzoek. Door bij het toepassen van deze richtlijnen rekening te houden met de eigen wensen en (on)mogelijkheden én die van
de praktijkcontext, krijgt de lezer houvast om het eigen onderzoek een passende vorm te geven, die ‘goed genoeg’ is voor het verkrijgen van wetenschappelijk verantwoorde en praktisch relevante kennis. Deze interactie tussen de onderzoekcyclus, de persoon van de onderzoeker en de praktijkcontext is het centrale thema van het boek en maakt het onderscheidend. Het boek richt zich zowel op in de praktijk werkzame psychologen, pedagogen, leraren, intern begeleiders, sociaal werkers
en andere beroepskrachten in het sociale domein, als op degenen die hiervoor in opleiding zijn.
Research: This is it! is a unique textbook that offers an integrated discussion of quantitative and qualitative research. The theory is easily accessible, with appealing examples taken from all kinds of studies. This textbook light-heartedly describes the essence of quantitative and qualitative research in four steps in a such a way that students will want to do the research presented in the book. Step 1: Formulating the problem Step 2: The research design Step 3: Collecting data Step 4:
Processing, analysing and reporting research data With these steps, you have a valuable checklist at your disposal for designing and conducting your own research and for evaluating research proposals and reports. Excel is used for quantitative data analysis, in addition the book has an appendix explaining how to use SPSS.
leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek
Met andere ogen
This is it!
Dynamics between Religion and the Arts in Postsecular Netherlands
Overtuigen en activeren
Deze herziene druk van dit veel gebruikte studie- en praktijkboek bevat een aantal aanpassingen en uitbreidingen. In het hoofdstuk over onderzoeksstrategieën is het experiment toegevoegd. In de dagelijkse beroepspraktijk van onderwijs of gezondheidszorg wordt niet gauw een (zuiver) experiment opgezet, maar in de geschiedenis van de sociale wetenschappen zijn goed opgezette (quasi)experimenten van grote invloed geweest. Ook is een bespreking van implementatieonderzoek toegevoegd. Goed onderzoek doen is één
ding, het implementeren van de resultaten ervan in levensechte situaties is iets heel anders. Op vele maatschappelijke gebieden (gezondheidszorg, onderwijs, bestuur, veiligheid enz.) wordt in toenemende mate de noodzaak gevoeld om zich naast onderzoek ook bezig te houden met het invoeren van de uitkomsten in de praktijk. Verder is de beschrijving van actieonderzoek gewijzigd en aangepast aan nieuwe inzichten. De oorspronkelijke visie van de auteurs op actieonderzoek is niet gewijzigd. Er is een bespreking over
gestandaardiseerde toetsen toegevoegd (CITO, algemene intelligentietests, PISA enz.). Zoals zal blijken, spelen zij een belangrijke rol in de verschillende beroeps- en adviespraktijken en zijn hierover opnieuw fundamentele discussies ontstaan. In het hoofdstuk over kwantitatieve analyse is de t-toets toegevoegd. In de praktijk van het kwantitatieve onderzoek is dit een instrument dat goede diensten bewijst, wanneer het gaat om het vergelijken van groepen en het aantonen van effecten van ingrepen of programma’s. Ook is een
behandeling van factoranalyse en de analyse van de betrouwbaarheid van meetschalen (Cronbach’s Alpha) toegevoegd. Ten slotte is aan het boek een website gekoppeld die oefenmateriaal bevat voor de kwantitatieve, statistische analyse, waarmee lezers zich kunnen bekwamen in het zelfstandig uitvoeren van dergelijke analyses. Deze website bevat bestanden waarmee de lezer kan werken, alsmede instructieve stap-voor-stap uitwerkingen van de opgaven, in zowel het krachtige SPSS als Excel.
How can we develop a scientific basis for architectural, urban and technical design? When can a design be labelled as scientific output, comparable with a scientific report? What are the similarities and dis-similarities between design and empirical research, and between design research, typological research, design study and study by design? Is there a need for a particular methodology for design driven study and research? With these questions in mind, more than forty members of the Faculty of Architecture of the Delft
University of Technology have described their ways of study and research. Each chapter shows the objectives, the methodology and its implementation in search for a deeper knowledge of design processes and an optimal quality of the design itself. The authors - among them architects, urban planners, social scientists, lawyers, technicians and information scientists – have widely differing backgrounds. Nevertheless, they share a great deal. The central focus is a better understanding of design processes, design tools and the
effects of design interventions on issues such as utility, aesthetics meaning, sustainability and feasibility.
"In this era of ongoing globalization a coherent vision on Europe's changing geo-economy is more important than ever before. Drawing on the work of Schumpeter, Fourasti'e and Perroux, the book at hand offers a new and policy-oriented perspective on regional economic change in Europe. Conceptually, it develops a middle-range theory by extending Schumpeter's vision with a sectoral and spatial dimension. This neo-Schumpeterian framework is concretized by exploring fifty years of structural change in Sardinia, the Ruhrgebiet
and the Öresund. "
Partnerstigma bij extrafamiliaal pedoseksueel misbruik
Basisboek Kwalitatief onderzoek
Theory, Method, Context
Evaluatie van het onderwijspersoneel. Beleid en praktijk in het Vlaamse secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en voor volwassenenonderwijs.
Banking on the Planet
Leraren, wat boeit jullie? Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan - Handelseditie

We are very pleased to introduce Open Source Development, Communities and Quality. The International Conference on Open Source Systems has come to its fourth edition – OSS 2008. Now, Free, Libre, and Open Source software is by all means now one of the most relevant subjects of study in several disciplines, ranging from information technology to social sciences and including also law, business, and political sciences. There are several conference tracks devoted to open source software with several publications appearing in high quality journals and magazines. OSS 2008 has
been organized with the purpose of being the reference venue for those working in this area, being the most prominent conference in this area. For this th reason OSS 2008 has been located within the frameworks of the 20 World Computer Congress, WCC 2008, in Milan, the largest event of IFIP in 2008. We believe that this conference series, and the IFIP working group it represents, can play an important role in meeting these challenges, and hope that this book will become a valuable contribution to the open source body of research.
Financial institutions are often the crucial factor in a society's progress toward sustainable development. Yet financial workers and public policy researchers are largely unaware of this role. Sustainability in Finance seeks to bridge this gap as it posits a theoretical foundation for a finance-policy partnership. The volume presents an innovative analysis of current practices at both global financial institutions and banks in developing countries and ultimately offers a valuable consideration of the future of sustainable development.
In The Netherlands, the arts have gained a sacralized status, while religion is increasingly viewed through the lens of heritage. The dynamic resonance of sacred forms this results in, is exemplary for the postsecular. Exploring this resonance, this book offers a strong counterweight to the popular trope of the arts having replaced religion in secularized societies. Instead it approaches artistic performance, religion, and its heritage as mutually engaging sacred forms. Lieke Wijnia thoroughly connects theoretical perspectives on the sacred with ethnographic research at the annual festival
Musica Sacra Maastricht. She explores the continued relevance of a broad conceptual approach to the sacred, as well as the practical side to negotiating the sacred at the festival. The resulting analyses shed new light on topics like musical performance as generator of the sacred, how art and heritage impact the continuity of religion in secularized societies, and the fragility of artistic performance in the contemporary fragmented framework of the sacred. This book offers an innovative and interdisciplinary interpretation of the continuing significant role of art and religion in postsecular
societies.
Sustainability in Finance
Handboek Gezondheidszorgonderzoek
Eilandbestaan. Mensen met autismespectrumstoornis en 'moeilijk verstaanbaar gedrag'.
Improving Enterprise Communication
Information System Development
Ernstige jeugddelinquenten gestraft? Praktijk van de uithandengeving
Summary: Sinds de introductie in 1999 van het schoolvak Culturele Kunstzinnige Vorming (ckv) maken de theatrale podiumkunsten een belangrijk onderdeel uit van cultuureducatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Omdat binnen ckv de receptieve cultuureducatie centraal staat, trekken leerlingen er massaal op uit om culturele activiteiten te ondernemen. Theaterbezoek is vanaf het begin populair. Hierdoor kregen aan de ene kant docenten te maken met een voor
het onderwijs tamelijk nieuwe kunstdiscipline; aan de andere kant kregen theaters en theatergezelschappen er een publieksgroep bij, die nog niet zo goed in het Nederlandse theaterwereldje was ingevoerd. In deze studie wordt het veld waar theater en onderwijs elkaar in het kader van CKV ontmoeten, onder de loep genomen.
Het denken over kwaliteit in de langdurige zorg is aan het schuiven. De tijd van ‘meetbare kwaliteit’ lijkt voorbij. In plaats daarvan is ‘narratieve verantwoording’ in opmars. Hans Reinders onderzoekt deze verschuiving en het denken waarop ze berust. Uitgaande van de langdurige zorg voert hij een pleidooi voor kwaliteitsonderzoek niet ter verantwoording maar in dienst van de dagelijkse praktijk. “Kwaliteit als ervaring kan met recht het opus magnum van Hans Reinders worden
genoemd. Decennia ervaring van de auteur komen samen in een boek dat leest als een reis. Of beter gezegd, een ontdekkingstocht naar waar het werkelijk om gaat in de langdurige zorg. Betekenis en zin geven aan verhalen van mensen. Weg met ‘de cliënt centraal’. Het gaat om mens-zijn en om de erkenning van individuele identiteit.” Laurent de Vries, bestuurder Viattence, organisatie voor ouderenzorg “In dit boek zet Hans Reinders ons aan het denken, allereerst door een
gedegen methodische vergelijking van kwaliteitsmetingen passend bij de notie dat ‘kwaliteit van bestaan’ het voornaamste ijkpunt is in de langdurige zorg. Vervolgens door allen die betrokken zijn bij de langdurige zorg een spiegel voor te houden met zijn verslag van het narratieve verantwoordingsinstrument ‘beelden van kwaliteit’. Na het lezen van dit boek kun je niet meer kijken als daarvoor.” Marius Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de
Zorginstellingen (NVTZ) “Kwaliteit van bestaan is een ervaringsbegrip, schrijft Hans Reinders. Het gaat er immers om hoe de cliënt de zorg beleeft, of de zorg aansluit op diens behoeften en verwachtingen. In zijn boek werkt Reinders dit uit voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, en mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom. Het boek zal zorgverleners aanspreken, omdat het ook raakt aan hun eigen verhaal.”
Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd “Mijn complimenten voor dit mooie boek. Op dit boek hebben velen zitten wachten. Het zal aan een grote behoefte voldoen. Hans Reinders beschrijft op overtuigende wijze dat voor het bevorderen van kwaliteit van bestaan in de langdurige zorg de narratieve methode en de zelfreflecterende professional essentieel zijn.” Henk J. Smid, directeur van ZonMw
Het up-to-date houden van het logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie is de afgelopen jaren min of meer gemeengoed geworden binnen het beroep. Toch blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en waar vind je snel bruikbare literatuur, hoe beoordeel je die, hoe bereken en interpreteer je klinisch relevante uitkomsten, hoe gebruik je systematische reviews en richtlijnen? Evidence-based logopedie geeft antwoord op deze vragen.In deze herziene editie is een
hoofdstuk toegevoegd over de essentie en beoordeling van kwalitatief onderzoek. Naast het boek is een website beschikbaar waarop rekenhulpmiddelen en ondersteunende documenten, zoals beoordelingsformulieren zijn te vinden. Verder is het boek geschikt gemaakt voor gebruik in zowel bachelor- als masteropleidingen. Ten slotte is de informatie geactualiseerd en aangepast aan recente internationale ontwikkelingen. Daarmee is Evidence-based logopedie naast een praktische
wegwijzer in het vinden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur, ook een handig naslagwerk bij het toepassen van deze vaardigheden.
Kwalitatief onderzoek
IFIP 20th World Computer Congress, Working Group 2.3 on Open Source Software, September 7-10, 2008, Milano, Italy
Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek
Een kwalitatief onderzoek
Customer Relationship Management
praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek

Introduction to Statistics with SPSS offers an introduction to statistics that can be used before, during or after a course on statistics. Covering a wide range of terms and techniques, including simple and multiple regressions, this book guides the student to enter data from a simple research project into a computer, provide an adequate analysis of the data and present a report on the findings.
Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden
Bouwstenen voor onderzoek in onderwijs en opleiding
Het Nieuwe Theaterleren
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
Praktische methoden voor de medische praktijk
Open Source Development, Communities and Quality
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