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books are readily within reach here.
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Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence, 9th Edition is the
trusted resource for those wanting to master the research methods that
are foundational to evidence-based practice. This highly respected
textbook covers how to appraise and apply existing research evidence, as
well as how to participate in research and quality improvement projects.
This new 9th edition has been extensively updated to reﬂect today’s focus
on online research in the digital era and includes clear, step-by-step
guidelines for all major quantitative and qualitative research approaches
— including supporting examples from the latest high-quality literature.
There’s also new content on translational research, coverage of the most
current research tools and techniques, and an increased use of
illustrations, tables, and other visuals to help engage visually oriented
readers of all levels. Coverage of quantitative, qualitative, and other
research methodologies provides a solid foundation to conduct, appraise,
and apply research evidence to the realities of today's clinical practice.
Balanced coverage of qualitative and quantitative methods addresses the
qualitative research methodologies that are often the starting point of
research projects, particularly in magnet hospitals and DNP programs.
Clear, comprehensive coverage is organized into ﬁve units that include:
an introduction to nursing research; coverage of the research process;
application for evidence-based health care; how to analyze data,
determine outcomes, and disseminate research; and how to propose and

Haal de vroedvrouw! Jennifer Worth 2013-04-02 Het is 1950 als de 22jarige Jennifer Worth als vroedvrouw komt werken bij de nonnen van
Nonnatus House, een kloosterorde die al sinds 1870 actief is in de
Londense docklands. Het is een plek waar behalve de politie en de
bewoners niemand durft te komen: bordelen, straatbendes en
alcoholisten tussen de gebombardeerde huizen. Kinderen worden geboren
onder erbarmelijke omstandigheden in huizen zonder elektriciteit en
veelal zonder stromend water. Geen gemakkelijke omgeving om in te
werken, maar naast deze hardheid en onvermijdelijke drama s ervaart
Jennifer Worth onverwachte vriendelijkheid en begrip, altijd vergezeld van
een grote dosis Cockney-humor. Jennifer Worth vertelt niet alleen met
liefde over de vrouwen voor wie ze dag en nacht klaarstaat, maar ook
over de nonnengemeenschap waarin ze woont: wijs en vroom, maar ook
werelds en grappig, soms gekmakend en vaak excentriek. Haal de
vroedvrouw! geeft een indringend, levendig en ontroerend beeld van een
kleurrijke achterbuurt uit vervlogen tijden, en is een ode aan mensen die
gevormd zijn door de harde omgeving waarin ze leefden
Burns and Grove's The Practice of Nursing Research - E-Book
Jennifer R. Gray 2020-07-21 Winner of the 1st-place American Journal of
Nursing Book of the Year award in nursing research/evidence-based
practice for 2021! Burns & Grove’s The Practice of Nursing Research:
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seek funding for research. Strong emphasis on evidence-based practice
addresses this key graduate-level QSEN competency and reinforces how
to generate research evidence and appraise and synthesize existing
research for application to clinical practice. Rich examples from nursing
literature bring research principles to life. Emphasis on the most currently
used research methodologies focuses on the methods used in both
quantitative research and qualitative research, as well as outcomes
research and mixed-methods research. Coverage of digital data collection
examines the use of online research tools. Quick-reference summaries
include a table of research methods inside the front cover and a list of
types of research syntheses (with deﬁnitions) inside the back cover.
Helpful user resources are included with each new text purchase on the
companion Evolve website and feature 400 interactive review questions
along with a library of 10 full-text research articles.
Freakonomics Steven D. Levitt 2011-06-14 `Als Indiana Jones econoom
zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective.
Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat
hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een
econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische econoom.
In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de
verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux
Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij,
heeft het dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed
draaiende economie niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van
abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over
economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een
meeslepende vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed
verandert en verscherpt. `Een fascinerend en belangrijk boek, leesbaar,
compact en barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit
boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel
concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de
Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve
antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
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Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition
Wendy Laura Belcher 2019-06-07 “Wow. No one ever told me this!”
Wendy Laura Belcher has heard this countless times throughout her years
of teaching and advising academics on how to write journal articles.
Scholars know they must publish, but few have been told how to do so. So
Belcher made it her mission to demystify the writing process. The result
was Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, which takes this
overwhelming task and breaks it into small, manageable steps. For the
past decade, this guide has been the go-to source for those creating
articles for peer-reviewed journals. It has enabled thousands to overcome
their anxieties and produce the publications that are essential to
succeeding in their ﬁelds. With this new edition, Belcher expands her
advice to reach beginning scholars in even more disciplines. She builds on
feedback from professors and graduate students who have successfully
used the workbook to complete their articles. A new chapter addresses
scholars who are writing from scratch. This edition also includes more
targeted exercises and checklists, as well as the latest research on
productivity and scholarly writing. Writing Your Journal Article in Twelve
Weeks is the only reference to combine expert guidance with a step-bystep workbook. Each week, readers learn a feature of strong articles and
work on revising theirs accordingly. Every day is mapped out, taking the
guesswork and worry out of writing. There are tasks, templates, and
reminders. At the end of twelve weeks, graduate students, recent PhDs,
postdoctoral fellows, adjunct instructors, junior faculty, and international
faculty will feel conﬁdent they know that the rules of academic publishing
and have the tools they need to succeed.
Waarom het is uitgegaan Daniel Handler 2012-10-05 Dit is de doos, Ed.
Hier zit alles in. Twee ﬂessendoppen, een bioscoopkaartje van Greta in
the Wild, een briefje van jou, een lucifersdoosje, je gradenboog, Joans
boek, de gejatte suiker, een speelgoedpick-up, die lelijke oorbellen, een
kam van het motel, en de rest van de spullen. Dit is het, Ed. Dit is het hele
verhaal waarom het is uitgegaan. Waarom het is uitgegaan is een
prachtige roman voor iedereen die weleens een gebroken hart heeft
gehad. Daniel Handler (beter bekend onder zijn pseudoniem Lemony
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Snicket) is op de middelbare school minstens drie keer gedumpt.
De Kleine Prins / druk 28 Antoine de Saint-Exupéry 2010-04
Weemoedig-poëtisch sprookje waarin een prinsje van een andere planeet
aan een piloot vertelt over zijn ervaringen.
Healthcare Writing Michael A. Arntﬁeld 2016-08-15 Notable for its use
of real document examples drawn from actual healthcare settings, in
addition to its central section’s extended focus on narrative medicine and
new media writing, Healthcare Writing: A Practical Guide to Professional
Success provides a wide-ranging, much-needed contemporary perspective
on the modes and contexts of writing most pertinent to today’s healthcare
professionals. Aimed at students enrolled in university- or college-level
healthcare programs, healthcare communication specialists, as well as at
current clinical practitioners seeking a portable reference and guide, this
book combines a detailed discussion of approaches to key healthcare
document types—both professional and academic—with a thorough but
accessible overview of essential points of grammar, punctuation, and
style.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey
2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het
perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven.
De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven naar
de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken,
jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze
hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is
een boek waar je je leven lang proﬁjt van hebt. Stephen Covey
(1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was
een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7
eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan
25 miljoen exemplaren verkocht.
The Broadview Guide to Writing - Revised Canadian Sixth Edition Doug
Babington 2016-12-15 Increasingly, writing handbooks are seen as overproduced and overpriced. One stands out: The Broadview Guide to Writing
is published in an elegant but simple format, and sells for roughly half the
price of its fancier-looking competitors. That does not change with the
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new edition; what does change and stay up-to-date is the book’s contents.
For the sixth edition the coverage of APA, Chicago, and CSE styles of
documentation has been substantially expanded; the MLA section has
now been fully revised to take into account all the 2016 changes. Also
expanded is coverage of academic argument; of writing and critical
thinking; of writing about literature, of paragraphing; of how to integrate
quoted material into one’s own work; of balance and parallelism; and of
issues of gender, race, religion etc. in writing. The chapter “Seeing and
Meaning: Reading (and Writing About) Visual Images” is entirely new to
the sixth edition.
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Woﬀord) Morrison 1984 Een jong
Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de
ellendige werkelijkheid te ontsnappen.
De achterkant van de Amerikaanse droom Barbara Ehrenreich
2019-10-16 Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon.
Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan
te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en
Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze
als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en
verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een
enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet
genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten
minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd
Ehrenreich getroﬀen door het optimisme en de solidariteit onder de
laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een
indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Brooklyn-dwaasheid Paul Auster 2008 Drie in het leven teleurgestelde
mannen proberen zich in Brooklyn, New York staande te houden door een
gezamenlijke fantasie te ontwikkelen.
Max en de Maximonsters Maurice Sendak 1968 Op de avond dat Max voor
straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer
de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
Lessen voor levenden Elisabeth Kubler-Ross 2012-06-06 Jarenlang zorgde
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Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met haar
medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
APA Made Easy | In Accordance with the 6th Edition APA Manual Scott
Matkovich 2012 15 Minutes. That's as long as we think any student should
have to spend formatting their papers. Unfortunately, students often
spend hours trying to ﬁnd answers from hard to follow manuals or
confusing websites. Whether you want a step-by-step guide to building a
title page, suggestions for writing with greater clarity, or freedom from
doing internet searches every time you have a question about APA
standards, APA Made Easy is the only blueprint that you will need for
writing in APA style. This comprehensive writing guide includes illustrated
steps for formatting an APA document in: Microsoft Word 2010, Microsoft
Word 2011 for Mac, Microsoft Word 2013, and Apple's Pages programs.
You will also learn how to build an APA formatted paper from the ground
up by understanding: • How to outline information you've already
gathered. • How to write an essay or research paper from an outline. •
How to write a solid introduction. • How to use the required headings in a
research paper including Abstracts, Method, Subjects and Participants,
Materials or Apparatus, Results, and Discussion sections. • Building
Citations within your paper and on your Reference page. Also included in
this guide: • APA examples and high resolution screen shots to help
students correctly format documents within 15 minutes. • Over 150
completed Reference examples • Over 60 completed In-Text Citation
examples • How to use Headings eﬀectively in your writing • Speciﬁc
examples that cover how to cite new media such as blog posts, emails,
websites, online lectures, computer programs, social media and much
more. • A new section on using and citing DOI's (Digital Object Identiﬁers)
for new media. • A Short Sample paper in APA format. • For more
information on APA Made Easy and downloadable APA templates visit:
YouVersusTheWorld.com.
Het innovatiedilemma Clayton M. Christensen 2015-03-27 Geroemd door
iedereen van Steve Jobs en Jeﬀ Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek
een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen
een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de
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baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen
gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze
worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers die, met
aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te
vinden. Denk aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en autoindustrie op hun kop zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit
kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen.
Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor ondernemers die zich
onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor hen die
klaarstaan om ze te verslaan’.
Completing Your Qualitative Dissertation Linda Dale Bloomberg
2018-10-17 Completing Your Qualitative Dissertation oﬀers
comprehensive step-by-step guidance and practical tools for navigating
the personal and professional challenges that can arise during the
qualitative dissertation journey. Authors Linda Dale Bloomberg and Maria
Volpe skillfully blend the conceptual, theoretical, and practical,
empowering readers to successfully master both the content and the
process of their qualitative dissertations. The Fourth Edition has been
thoroughly updated to respond to developments in the ﬁeld, allowing the
book to have wider application for dissertation work within the evolving
world of qualitative inquiry. Included in this edition is a new chapter titled
“Achieving Alignment Throughout Your Dissertation,” a greater focus on
how all qualitative traditions can encompass activist research and social
justice inquiry, and enhanced coverage on the role of the researcher,
emphasizing the importance of reﬂexivity and approaching research
critically.
The Big Book of APA Citations and References Scott Matkovich
2014-01-03 The Big Book of APA Citations and References is the deﬁnitive
guide to getting every reference right. In response to dozens of websites
and online APA reference generators that often lead students down the
wrong path, each reference has been meticulously checked against the
Sixth Edition of the APA Manual for Publication for accuracy. Included in
this book are references for: - Books - Journals - Magazine - Newspapers Media - Reviews - Social Media - Online Posts and Much More. Also
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included: - 250 pages packed with over 1,000 reference examples Comprehensive information on in text citations - Quick example guides for
building references and in text citations fast - Detailed instructions on
creating any reference from the ground up.
Over fotograﬁe Susan Sontag 2019-10-01 ‘Nog altijd domineert Over
fotograﬁe het denken over fotograﬁe. De schrijfstijl is vintage Sontag:
trefzeker, stoer en stellig. Ze bracht de angsten en ambivalenties die veel
mensen voelen tegenover moderne technologie in het algemeen, en
fotograﬁe in het bijzonder, messcherp onder woorden. Zelfs nu kun je
amper een column, recensie of boek over fotograﬁe lezen waarin Sontag
niet wordt aangehaald – zeker wanneer het over foto’s van oorlog, honger
of geweld gaat.’ – Lynn Berger in De Correspondent Over fotograﬁe is een
boeiend relaas over wat foto’s eigenlijk zijn, over esthetische en morele
problemen waarmee we door hun alomtegenwoordigheid in onze
mediacultuur worden geconfronteerd en over de (on)bedoelde eﬀecten
van fotograﬁe. Het is een klassiek geworden, baanbrekend onderzoek
naar de rol en de betekenis van beelden. Sontag weet het moderne leven
zo scherpzinnig te vangen dat kritische vragen niet uit kunnen blijven.
‘Sontag heeft ons als geen ander geleerd na te denken over de rol en het
eﬀect van fotograﬁe in onze tijd. Prachtige essays.’ – Trouw ‘Een mijlpaal
in de reﬂectie over fotograﬁe. De opstellen over camp en pornograﬁe zijn
virtuoos.’ – De Tijd ‘Over fotograﬁe is het origineelste en meest verlichte
boek over dit onderwerp.’ – The New Yorker ‘Elke pagina roept belangrijke
en prikkelende vragen op, en bespreekt die vervolgens op de beste,
briljante manier.’ – The New York Times Book Review
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende
en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets
bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell
op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluﬀend talent. Uitblinkers
hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt
hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
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aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek:
spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment
weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times
bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
APA Peggy M. Houghton 2009 A simple guide to APA writing style that
discusses the mechanics of APA format and internal text citations, and
includes guidelines for actual reference page entries and a sample paper.
De dagboeken 1950-1962 / druk 1 Sylvia Plath 2005 Keuze uit de
dagboeknotities van de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
Citations Made Simple Joanne M. Weselby 2014-09-12 This book is the
ﬁrst in a series of guides for the four main formatting styles (APA,
Harvard, Chicago and Vancouver), and focuses on the APA (6th edition)
format. It is written in a way that is clear, logical and easy to understand.
Information is given on the general requirements of the APA format, the
correct way to cite sources, and all the formatting requirements for
diﬀerent types of bibliography entries.
Swing time Zadie Smith 2016-11-24 Twee vriendinnen uit een arme wijk
in Noord-Londen dromen ervan danseres te worden. Maar slechts een van
hen heeft talent. Het andere meisje moet haar droom prijsgeven, maar zal
zijdelings in de wereld van de dans blijven als persoonlijk assistente van
een wereldberoemde popster _ een bestaan vol glamour, maar altijd de
glamour van anderen. De moeilijke relatie met haar moeder confronteert
haar bovendien met allerlei vragen over haar afkomst. Wat hebben
muziek, dans en persoonlijke ambitie met elkaar te maken? In hoeverre
val je samen met de geschiedenis van je voorouders? En wanneer is een
mens eigenlijk vrij? De hechte maar ingewikkelde vriendschap tussen
deze meisjes eindigt abrupt als ze begin twintig zijn, maar ze blijven
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elkaars leven op afstand bepalen. Swing Time is een oogverblindend,
energiek en hartverwarmend verhaal over vriendschap, muziek en
afkomst en hoe al deze dingen bepalen wie we zijn. Deze roman, die
beweegt tussen de contrasterende decors van Noordwest-Londen en
West-Afrika, is een exuberante dans op de muziek van de tijd. Zadie
Smith (1975) is een van de grootste en invloedrijkste schrijvers van haar
generatie. Ze publiceerde de veelvuldig bekroonde romans Witte tanden,
De handtekeningenman, Over schoonheid, NW, De ambassade van
Cambodja en de essaybundel Ik heb mij bedacht. Ze schrijft regelmatig
voor The New Yorker en The New York Review of Books. 'Een eerbewijs
aan de dans als verbindende kracht, vol indringende observaties. Een
roman met een enorme reikwijdte en onvergetelijke personages. Swing
Time heeft een bijtende humor, omspant bijna letterlijk de wereld en is
een duizelingwekkende zoektocht naar identiteit, persoonlijke voldoening
en liefde. Dit verhaal van een verloren en hervonden vriendschap gaat
heel veel mensen aanspreken.' Booklist 'Een scherpe, met grote
beheersing geschreven roman over de dans en de zwarte identiteit, van
een schrijfster die zich vaardig door een mijnenveld van culturele
vraagstukken beweegt. Smith verbluft met haar beschrijvingen en de
ontwikkeling van haar intrige, toont wereld- en mensbeelden met de
scherpte van een camera. Een ontroerende, geestige en belangrijke
roman die de grote levensvragen aan de orde stelt met de sierlijke
behendigheid van een Fred Astaire of Michael Jackson.' Kirkus Reviews
'Een sterke en rijke roman. Breed van opzet maar ook diep, vooral waar
Smith haar briljante kijk op de popcultuur ventileert.' Publishers Weekly
The Practice of Nursing Research - E-Book Jennifer R. Gray 2013-12-24
Learn how to properly evaluate and use existing research data and how to
conduct your own original research. This authoritative text gives provides
a comprehensive foundation for appraisal, synthesis, and generation of
research evidence for clinical nursing practice. This new edition also
features enhanced coverage of the research methods most applicable to
evidence-based practice (outcomes research, intervention research, and
translational research), along with a signiﬁcant increase in the coverage
of qualitative research methodologies. Comprehensive coverage of
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nursing research organizes content into ﬁve units: Introduction to Nursing
Research, Nursing Research Processes, Tools for Evidence-Based
Healthcare, Strategies for Analyzing Research and Building an EvidenceBased Practice, and Writing Proposals and Obtaining Funding. Rich and
frequent examples from the literature demonstrate the importance and
immediacy of research in nursing practice and bring principles to life
through the context of actual published studies. Strong coverage of
quantitative and other clinically-applicable research methodologies gives
you a solid grounding to conduct, appraise, and apply research evidence
to the realities of clinical practice in today’s healthcare environment.
NEW! Enhanced emphasis on evidence-based practice equips you to
generate research evidence and to appraise and synthesize existing
research for application to clinical practice. Using the ANCC Magnet
Recognition Program criteria as a point of focus, this book prepares you
for today’s emphasis on evidence-based practice in the clinical setting.
NEW! Expanded emphasis on qualitative research addresses
phenomenological research, grounded theory research, ethnographic
research, exploratory-descriptive research, and historical research to
support the development of nursing. NEW! Updated coverage of digital
data collection guides you through use of the internet for research and
addresses the unique considerations surrounding digital data collection
methods. NEW! Pageburst ebook study guide gives you the opportunity to
fully master and apply the text content in a convenient electronic format
with integrated interactive review questions.
Melkboer Anna Burns 2019-04-09 Met een verbijsterend,
adembenemend tastbaar gevoel voor tijd en plaats verhaalt Melkboer
over de roddels en geruchten, de stilte en opzettelijke doofheid in een
naamloze stad. We volgen middelstezus, die druk bezig is haar misschienvriendje voor haar moeder verborgen te houden, terwijl iedereen in het
duister tast over haar ontmoeting met de melkboer - een gebeurtenis
waar zij zelf ook geen grip op weet te krijgen. Maar dan komt haar
schoonbroer erachter, en spoort hij haar zus aan om haar moeder op
middelstezus af te sturen. Plots wordt zij 'interessant' - het laatste wat ze
wilde. Want interessant worden betekent opgemerkt worden en
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opgemerkt worden is gevaarlijk. Melkboer is een zinderend eerlijke
roman, even accuraat en onsentimenteel als verwoestend en wreed. Een
verhaal dat overal en nergens zou kunnen plaatsvinden - een roman van
onze tijd. Anna Burns (1962, Belfast) publiceerde eerder twee romans en
een novelle. Zij won de Winifred Holtby Memorial Prize in 2001 en werd in
2002 genomineerd voor de Orange Prize for Fiction. Zij is de eerste NoordIerse auteur die met de prestigieuze Man Booker Prize werd bekroond.
'Niemand van ons heeft ooit eerder zoiets gelezen. Anna Burns' uiterst
onderscheidende stem daagt conventioneel denken uit en resulteert in
verrassend en meeslepend proza. Een verhaal over wreedheid, seksueel
vergrijp en verzet, verweven met scherpe humor.' JURYRAPPORT MAN
BOOKER PRIZE 'Melkboer heeft zijn eigen energie en stem. Hoewel de
roman zich afspeelt in Noord-Ierland tijdens de jaren zeventig, zet het je
aan het denken over andere regimes en de impact ervan zoals Stalins
Rusland en de Taliban. Ook de middeleeuwse heksenjachten, de Skripalvergiftiging en de #MeToo-beweging komen naar boven wanneer je dit
leest. (...) De verteller is origineel, grappig, ontwapenend en uniek. Net als
het boek.' THE GUARDIAN
The Broadview Guide to Writing - Sixth Edition Don LePan 2015-06-11
Increasingly, writing handbooks are seen as over-produced and
overpriced. One stands out: The Broadview Guide to Writing is published
in an elegant but simple format, and sells for roughly half the price of its
fancier-looking competitors. For the sixth edition the coverage of MLA,
APA, Chicago, and CSE styles of documentation has been substantially
expanded as well as updated. Also expanded is coverage of academic
argument; of writing and critical thinking; of writing about literature, of
paragraphing; of how to integrate quoted material into one’s own work; of
balance and parallelism; and of issues of gender, race, religion etc. in
writing. The chapter “Seeing and Meaning: Reading (and Writing About)
Visual Images” is entirely new. The online materials—including the
selection of interactive exercises—have also been revised considerably.
Research Methods: Masters and Phd Students Handbook Lucky
Yona 2020-12-01 This book is designed speciﬁcally for Master’s degree
and PhD students working on developing their thesis. It is a practical book
apa-citation-examples-6th-edition

designed to guide students from the initial stages of research proposal
preparation to ﬁnal stages of thesis report writing. It further gives proper
guidance on how to approach the thesis defense and how one can go
further in publication of articles in peer reviewed journals or turning the
thesis to a book.
Practical Handbook to Dissertation and Thesis Writing NDALAHWA
MUSA MASANJA In most higher learning institutions, a thesis or
dissertation represents a signiﬁcant part of research task that leads to the
contribution toward the body of knowledge in a given ﬁeld. Normally, the
two terms (Dissertation and Thesis) are used interchangeably. However,
dissertation refers to a research work which requires course work in a
particular program while occasionally thesis is applied for research work
without course work. For this reason, most of the programs in graduate
level require a student to either write a dissertation or a thesis. Every
institution has a format or guideline of preparing a dissertation or thesis.
Therefore, every student or researcher should take into consideration the
guidelines provided by their institutions. This book provides broad
practical guidelines to prepare a research proposal and dissertation or
thesis report. It is a step by step guide for writing a dissertation or thesis
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson
1995
De lachende politieman Maj Sjowall 2010-01-01 In Stockholm
ontdekken patrouillerende politieagenten een rode dubbeldekker die van
de weg is geraakt. Alle inzittenden zijn vermoord. Een van de slachtoﬀers
blijkt de jonge politieman Åke Stenström te zijn. De lachende politieman is
het vierde deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.
Dutch Bruce C. Donaldson 1997 A complete reference guide to modern
Dutch grammar, presenting a fresh and accessible description of the
language.
Meisje, vrouw, anders Bernardine Evaristo 2020-11-26 Van Londen tot
Schotland, van een non-binaire socialmedia-inﬂuencer tot een 93-jarige
vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages
van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een
onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een
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sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke wijze samen en
herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Writing about Quantitative Research in Applied Linguistics L. Woodrow
2014-09-28 With increasing pressure on academics and graduate
students to publish in peer reviewed journals, this book oﬀers a muchneeded guide to writing about and publishing quantitative research in
applied linguistics. With annotated examples and useful resources, this
book will be indispensable to graduate students and seasoned
researchers alike.
Guide to Reference Jo Bell Whitlatch 2014 Ideal for public, school, and
academic libraries looking to freshen up their reference collection, as well
as for LIS students and instructors conducting research, this resource
collects the cream of the crop sources of general reference and library
science information. Encompassing internet resources, digital image
collections, and print resources, it includes the full section on LIS
Resources from the Guide to Reference database, which was voted a #1
Best Professional Resource Database by Library Journal readers.
Organized by topic and thoroughly indexed, this guide makes it a snap to
ﬁnd the right sources. It oﬀers an appealing introduction to reference
work and resources for LIS students and also serves as an aﬀordable
course book to complement online Guide to Reference access.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen
in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in
handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen
en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij
staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze
breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite,
even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting
van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire
staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht
heeft verloren.

Woodrow 2019-10-25 Doing a Master’s Dissertation in TESOL and Applied
Linguistics is a practical guide for master’s students tackling research and
research writing for the ﬁrst time. Structured for use in class or as part of
an independent study, and divided into the four stages of designing,
researching, writing up and submitting a dissertation, this book: carefully
guides readers from the very beginning of producing a research proposal,
all the way through to assessment procedures and the provisions for
resubmission; covers publishing your dissertation and applying for higher
research degrees, including funding; addresses all the most fundamental
concerns students have about master’s dissertations, including how to
choose a topic and conducting a literature review; draws upon examples
from master’s dissertations from the UK, US and Australia and provides
numerous ‘how-to’ tables and checklists; and includes activities and
resources to facilitate master’s research and dissertation writing, as well
as FAQs and solutions at the end of each chapter. Tailormade for MA
students in TESOL or Applied Linguistics, this book is essential reading for
students on these degrees around the world as well as for their
supervisors and programme directors.
Madame Bovary Gustave Flaubert 2016-08-18 De liefde moet `als een
orkaan uit de hemel komen , vindt Emma Rouault, die op het
meisjespensionaat gezwijmeld heeft bij het lezen van de uiterst
dweperige geschriften die daar de ronde deden. Maar haar behoefte aan
een vurige liefde wordt niet vervuld in haar huwelijk met een
goedmoedige plattelandsdokter Charles Bovary. Ook de gepassioneerde
buitenechtelijke relaties waarin zij zich vol overgave stort schenken haar
niet het geluk waarvan ze droomt. Flaubert tekent met een scherp oog
voor de ﬁjnere gevoelens het leven van een vrouw die te gronde gaat aan
haar illusies.
Kafka op het strand Haruki Murakami 2013-10-29 Murakami werd dit
voorbije decennium een auteur voor wie je in gestrekte pas naar de
boekhandel holde. Met deze rijkelijke verhalenkrans voegt hij een nieuwe
parel aan zijn oeuvre toe. Kafka Tamura loopt op zijn vijftiende verjaardag
van huis weg om te ontsnappen aan de sombere voorspellingen van zijn
onmogelijke vader. Zijn reis voert hem naar een vreemde stad, waar hij

Doing a Master's Dissertation in TESOL and Applied Linguistics Lindy
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brute moord gepleegd, maar de identiteit van zowel dader als slachtoﬀer
is een groot raadsel.

de oude man Nakata ontmoet die met katten kan spreken. Er wordt een
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