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OMSCHRIJVING

Beroep op onderzoekBeroep op onderzoek laat je kennismaken met de belangrijkste aspecten van
kwantitatief onderzoek. Dit handige boek gidst je met talloze praktijkvoorbeelden langs het hele
kwantitatieve onderzoekspectrum. Van probleemstelling via het vergaren van gegevens tot analyse en
rapportage. Een betrouwbare steun en toeverlaat voor jou bij het doen van kwantitatief onderzoek. De
herziene editie is volledig geactualiseerd en nog beter afgestemd op de praktijk. Met de unieke code bij het
boek krijg je toegang tot de ondersteunende website www.beroepoponderzoek.noordhoff.n. Daar vind je
o.a. toetsen met feedback, een demotoets en uitleg van Excel en SPSS.Beroep op onderzoek leert je
kritisch omgaan met vakliteratuur. Ook helpt het je om zelf zinvolle onderzoeksvragen te leren stellen.
Het behandelt het opzetten van een onderzoek en het analyseren van gegevens. Met Beroep op onderzoek
leer je hoe je je professionele handelen goed kunt onderbouwen. Waardevolle kennis met het oog op je
latere beroepspraktijk. Kortom: een uitstekende investering in jouw toekomst! Waarom kiezen voor
Beroep op onderzoek-overzicht van het volledige kwantitatieve onderzoekspectrum;-geen voorkennis
nodig;-inclusief vele online tools, waaronder toetsen!Noordhoff Campuz CardDeze editie bevat een
Noordhoff Campuz Card wat eenvoudig toegang geeft tot een groot online aanbod aan toetsen en
studieondersteunende materialen. Met deze handige kaart heb je één jaar lang onbeperkt toegang tot vele
online extra’s zoals oefentoetsen, samenvattingen, begrippentrainers en bijvoorbeeld online colleges.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Beroep heeft betrekking op waarde-onderzoek. Als het beroepschrift betrekking heeft op een
waardevaststelling die het gevolg is van een waarde-onderzoek dat door ...

The Rights Forum en 24 andere organisaties dringen er in een open brief bij het Strafhof op aan een
onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden niet langer uit te stellen.

Mindf*ck: illusies worden werkelijkheid. Wie dacht dat magische krachten alleen voor echte goochelaars
waren, heeft het mis. Het tv-programma Mindf*ck hield je al ...
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Lees verder...
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