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This book includes the post-conference proceedings of the 23rd RoboCup International Symposium, held in Sydney, NSW, Australia, in July 2019. The 38 full revised papers and 14 invited papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 74 submissions. This book highlights the approaches of champion teams from the competitions and documents the proceedings of the 23rd annual RoboCup International
Symposium. Due to the complex research challenges set by the RoboCup initiative, the RoboCup International Symposium offers a unique perspective for exploring scientific and engineering principles underlying advanced robotic and AI systems.
Studieboek op hbo-niveau.
Noordoost-Engeland, 1926. Drie maanden nadat ze elkaar in Londen hebben ontmoet, komt Elaine (of Elly, zoals Joe Remington haar graag noemt) als Joe’s bruid naar zijn grote huis op de heuvels net buiten Fellburn. Waar Joe al bang voor was gebeurt ook: Elly kan absoluut niet aarden in haar nieuwe omgeving. Ze keurt de vriendschappelijke manier waarop haar man met zijn personeel omgaat af en toont een regelrechte
afschuw voor David Brooks, Joe’s chauffeur en tuinman maar bovenal zijn boezemvriend. En of Elly’s vooroordelen nog niet genoeg zijn, wordt Joe ook nog eens geconfronteerd met een algehele staking. De gevolgen ervan zullen vooral in het industriële noordoosten, waar Fellburn ligt, desastreus zijn. Wanneer Elly veel eerder zwanger raakt dan ze wil, eist ze dat haar ongetrouwde zus Betty bij hen komt wonen om haar bij
te staan. Dat lijkt niet zo’n verstandige beslissing, want Betty’s aanwezigheid maakt de kloof tussen de pasgehuwden alleen nog maar breder. Of helpt ze juist de afstand te verkleinen?
Ligging, opbouw en karakteristieke elementen van tien verschillende Nederlandse landschappen.
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de high society van San Francisco
haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Zie Scherp
Vang me als ik val
Gambar Teknik Manufaktur SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan (Edisi Revisi)
Het ware geheim van schrijven
Object georiënteerd programmeren met C# voor gevorderden, enthousiastelingen en geeks
Het ontwerpproces in de praktijk
Zie Scherper
computer ondersteund ontwerpen : leerboek en naslagwerk
Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009 - 2de geheel herziene druk
C# voor beginners, enthousiastelingen en geeks.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou!
Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
In de afgelopen tien jaar heeft het internet de wereld van uitgeverij, media en communicatie gedemocratiseerd. Dit heeft geleid tot een enorme participatiedrift in de wereld van de bits. Een zelfde trend komt nu tot bloei in de wereld van de dingen. Chris Anderson onthult in Makers hoe ondernemers het web gebruiken om bedrijfjes op te zetten met de hele wereld als afzetgebied en hoe zij significant minder financiële middelen, tooling en infrastructuur
nodig hebben dan traditionele productie. Andersons unieke visie is dat productie op kleine schaal een belangrijke bron voor toekomstige groei zal zijn; dat het succes van de gigantische bedrijven op zijn retour is; dat in deze eeuw van open source, op maat gemaakte producten, en doe-het-zelf-product design, het collectieve potentieel van een miljoen hobbyknutselaars losgelaten zal worden op de wereldmarkt. De volgende industriële revolutie komt eraan.
Over Makers: 'Makers is zo enthousiasmerend geschreven dat je op het einde van het boek met dezelfde jongensachtige blik naar de wereld kijkt als de auteur. Dat op zich is al verfrissend. Maar het boek is ook stevig onderbouwd en rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden.' De Tijd 'Fabrieken zullen niet meer nodig zijn, net zomin als boeren, vrachtwagenschauffeurs en Chinezen die voor 10 cent per uur zonnebrillen, iPhones of Gucci-jurkjes in elkaar
zetten. Wat je in de toekomst koopt, is een digitaal ontwerp, meer niet. De 3D-printer doet de rest. [...] Er komt een revolutie aan.' Marian Donner in nrc next Over eerder werk van Anderson: 'Ruim baan voor de ideeën van Anderson!' Frankwatching.nl 'Een absolute aanrader en een klassieker [].' Marketingfacts.nl 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Chris Anderson is [] een connaisseur.' de Volkskrant 'Freeis zonder twijfel één van de relevantste
boeken van de afgelopen tien jaar. Dit meesterwerk is voor iedere ondernemer verplichte kost [].' Dagblad de Limburger 'Chris Anderson heeft met Free opnieuw een spraakmakend en uitdagend boek geschreven.' Automatiseringsgids
Als je hele leven opeens een leugen blijkt... Was Ridley Jones tien minuten later opgestaan en had ze de metro genomen in plaats van de taxi, dan was haar leven misschien niet op z’n kop komen te staan door dat ene, allesbepalende moment dat het startschot vormt van een bizarre aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een mysterieus pakketje maakt duidelijk dat haar hele leven een grote illusie blijkt te zijn. Al haar zekerheden zijn in een klap
weggevaagd en Ridley weet niet wie ze nog kan vertrouwen. Koortsachtig gaat ze op zoek naar antwoorden, waarbij ze gedwongen wordt om alles wat ze ooit over zichzelf dacht te weten in twijfel te trekken. Iedereen lijkt iets te verbergen te hebben – of ligt het aan haar? Met Mooie leugens schreef Lisa Unger een sexy literaire thriller die je de adem beneemt. Een pageturner pur sang met een van de meest verfrissende heldinnen sinds jaren. ‘Spannend,
sexy, subtiel... De beste nagelbijter die ik in tijden heb gelezen.’ – Lee Child #mooieleugens
- Getallen - Algebra - Getallenrijen - Vergelijkingen - Meetkunde - Functies - Calculus - Achtergronden - Antwoorden - Formuleoverzicht - Trefwoordenregister
Hij wilde dat ik alles zou vertellen, zodat hij mijn stoutste dromen waar kon maken. Als ik had geweten hoe goed hij was, had ik mijn mond wel gehouden. Maar dat deed ik niet. Ik vertelde hem alles Beth Bradshaw is de manager van een trendy bar in de Engelse kustplaats Brighton. Ze ontmoet veel aantrekkelijke mannen en wanneer de charmante Ilya met haar flirt, kan Beth het niet nalaten op zijn avances in te gaan. Zo raakt ze betrokken bij een
opwindend seksueel spel. Terwijl hun relatie steeds heftiger wordt, beginnen de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid te vervagen. Wanneer Ilyas troebele verleden hem inhaalt, beseft Beth dat zij zich los moet maken van deze gevaarlijk verslavende man. Maar Ilya is niet van plan Beth zomaar te laten gaan. Vurig Verlangen verscheen oorspronkelijk in de succesvolle erotische serie Black Lace. Het grote succes valt te verklaren door de
nietsverhullende verhalen waarin de erotische fantasieën van vrouwen op expliciete wijze worden beschreven.
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Holly Krauss leidt een prettig leven. Ze is succesvol en heeft privé alles goed voor elkaar. Maar dat is één kant van haar persoonlijkheid. De andere Holly is losbandig en wild, zoekt de verkeerde mensen op en belandt in riskante situaties. Wanneer de roekeloze uitspattingen elkaar steeds sneller opvolgen en haar wilde kant de overhand neemt, dreigt ze de controle over haar leven te verliezen en begint het geduld van Holly s geliefde en vrienden op te raken. Is zij paranoïde of zijn haar angsten reëel? En als Holly niet meer op haar eigen intuïtie
kan vertrouwen, wie is er dan om haar op te vangen als ze valt?
A unique source of social and economic information on this increasingly important region.
The indoor environments of many buildings are in a sorry state. "Duurzaamheid en klimaatbeheersing" describes the application of passive systems, systems 'without a plug', that improve the comfort of buildings. Passive systems influence the design of a building from the start. The book describes how these systems are integrated in the design. The following topics are covered: heating, ventilation, cooling, adaptive building, light and view, noise, greenery, water, and smart materials.
Zitten, lopen en schrijven dit zijn de drie basiselementen van Natalie Goldbergs schrijfpraktijk. Vijfentwintig jaar na het verschijnen van haar bestseller 'Writing Down the Bones' / 'Schrijven vanuit je hart' heeft zij de ervaringen van haar `True Secret- schrijfretraites verwerkt in 'Het ware geheim van schrijven'. In stilte schrijven met een open, niet oordelende geest, dat is haar motto. Als praktisch zenbeoefenaar benadrukt zij naast de stilte ook het belang van beweging, het contact met de aarde. `Het vinden van je schrijversstem is het vinden
van je ruggengraat: je verbindt je adem van inspiratie met de adem van de wereld. NATALIE GOLDBERG `Oprecht, grappig, diepzinnig, kalm, en woest Natalie zorgt ervoor dat je meteen wilt gaan schrijven. JACK KORNFIELD, auteur van 'Het wijze hart'
Boek bevat vraagstukken, analyseprocedures en diverse voorbeelden ter illustratie. Op de site staan animaties en videouitwerkingen met uitgebreide instructies.
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Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene
deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut
perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
Buku yang berjudul Gambar Teknik Manufaktur SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan kompetensi Keahlian Teknik pemesinan. Buku ini berisi pengetahuan Teknik pemesinan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan • Konsep dasar Computer Aided Design (CAD) • Etiket gambar detail komponen mesin dengan CAD 2D • Luas area gambar, gambar assembly dan pembuatan part list dengan CAD 2D Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Programmeren is een beetje zoals fietsen. Van zodra je ermee weg bent verleer je het niet. Maar je moet natuurlijk wel ervoor op een fiets springen. Erover lezen helpt niet. Dit boek hanteert de 'leren fietsen doe je door het te doen'-filosofie om je zo gekend te maken met de basisbeginselen van programmeren in C# ("see sharp"). Ieder hoofdstuk sluit af met een resem aan praktische oefeningen, die je zal doen inzien dat je, zelfs al na het eerste hoofdstuk, best wel nuttige programma's kan schrijven. Na dit deel zal je nog niet klaar zijn voor de Tour de France, maar je zal je al niet belachelijk maken wanneer je op een koersfiets je op de baan begeeft. In dit deel
behandelen we de beginconcepten zoals: variabelen en expressies, if-else structuren, loops, methoden en arrays. Zeggen die termen je niets, dan is dit het boek voor jou! Of ben je iemand die vaak 'goto' gebruikt in code en dringend heropgevoed moet worden? Oh boy, dan gaat dit boek zeker iets voor jou zijn!
Heb je al wat met C# gewerkt? Weet je hoe loops en arrays werken? Maar wil je nu naar het volgende level gaan?! In dit boek gaan we de object oriented programming (OOP) tour op en ontdekken we de magische, maar soms abstracte wereld van klassen, objecten, interfaces en polymorfisme in C#. De zijwieltjes worden er af gehaald en het wordt tijd om complexere applicaties te ontwikkelen. Het vervolg op Zie Scherp.
Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt gelezen.) Dit is geen motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu is veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair leiders, politici en zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je
doelen kunt bereiken op de efficiëntste manier. De adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te behalen. Het is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek waarin het meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als
Eerst winnen, dan vechten en Verander je zwakheden in je sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Chin-Ning Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de Ming-dynastie werd. Op haar tiende begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese farmaceutische bedrijven. Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant voor
overheden en internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de politieke situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in zeventien talen.
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Het programma van de stad" is het vierde en laatste deel in de succesvolle serie 'De kern van de stedebouw'. In dit laatste deel komen de theorie en praktijk van stedenbouwkundig ontwerpen samen. De basisprincipes van de ruimtelijk-functionele organisatie komen aan de orde, de schaalniveaus van ontwerp van 'wijk tot wereld' en sturingsmiddelen zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, streekplannen en notas ruimtelijke ordening, maar ook nieuwe ontwikkelingen als het pocketpark en nieuwe
programma's als de Deltametropool en de EURegio.
Klanten: aan de ene kant zijn ze uw broodwinning en dus uw waardevolste bezit. Aan de andere kant werken ze u regelmatig op de zenuwen. Ze stellen torenhoge eisen, zijn onredelijk en wispelturig. Misschien komt dat wel omdat ze heel andere behoeften hebben dan u denkt en dan ze zelf denken! Wat zijn de échte wensen en verwachtingen van een klant? Hoe denkt hij over u, over uw concurrenten, over zichzelf? Als u dat weet, kunt u daarop inspelen en de klant geven wat hij werkelijk nodig heeft. Jan
van Setten fluistert u in hoe u de klant voor u kunt winnen, zodat zowel hij als uzelf plezier heeft in het zakendoen. Met veel flair en humor en aan de hand van praktische voorbeelden wordt u aan het denken (en aan het werk!) gezet. Van Setten haalt heel wat opvattingen over klanten overhoop. Hij schopt tegen heilige huisjes, gooit knuppels in het hoenderhok, en geeft verwarrend eenvoudige antwoorden op prangende vragen. Na lezing van dit boek kijkt u met frisse blik tegen uw klanten en uzelf aan.
Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep. Of communicatieprocessen effectief verlopen is niet alleen afhankelijk van aan te leren technieken, maar vooral ook van de 'echtheid' van iemands optreden. Om effectief te kunnen communiceren heb je (zelf)kennis nodig over je eigen kwaliteiten.Dit leermateriaal helpt je om de basisvaardigheden zo aan te leren dat zij kunnen dienen als solide basis voor de ontwikkeling van je specifieke beroepsvaardigheden. De auteurs besteden in de
hoofdstukken op oriënterend niveau ook aandacht aan de toepassing van de basisvaardigheden in verschillende hulpverleningssituaties binnen welzijn en gezondheidszorg.Nieuw is de website met daarop een serie filmfragmenten waarin de besproken vaardigheden worden gedemonstreerd. Op deze website zijn ook toetsvragen, studieopdrachten en oefeningen opgenomen, die een actieve wijze van kennismaken met en oefenen van de beoogde vaardigheden mogelijk maken.Aan deze geheel herziene druk
zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: Argumenteren en Digitaal communiceren.Waar vele boeken vooral ingaan op de theorie, is dit boek ook erg praktijkgericht. Het geeft studenten goede handvatten om theorie toe te passen en te oefenen, waardoor het boek meer is dan alleen een verdiepend boek.
Mede door de verschijning van de eerste druk van dit boek, in 2008, is de belangstelling bij projectmanagers om een training te volgen op basis van de IPMA-C of IPMA-D examens zeer sterk gegroeid. Ook is het aantal opleidingsinstellingen dat trainingen aanbiedt voor deze examens, zeer sterk toegenomen. Dit boek was het eerste en enige boek dat de volledige leerstof voor IPMA-D en IPMA-C aanbood, afgestemd op de CITO-eindtermen voor beide examens. In deze tweede druk is de inhoud aangepast
aan de nieuwe CITO-eindtermen, versie 2011. Op basis van duidelijke uitspraken uit de markt is er voor gekozen om weer één boek uit te brengen dat zowel voorbereidt op het IPMA-C examen als op het IPMA-D examen. De hoofdopzet is dan ook niet gewijzigd. Wel zijn er onderwerpen weggelaten en toegevoegd, aansluitend op de nieuwe eindtermen. Bovendien wordt er nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de teksten die bedoeld zijn voor IPMA-C én IPMA-D, en de teksten die alleen aansluiten op
de IPMA-C eindtermen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met projectmanagement en voor degenen die een IPMA-C of IPMA-D examen willen afleggen en zich willen laten certificeren als projectmanager. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de NCB versie 3 van IPMA-NL. Daarmee biedt dit boek een uitgebreide en grondige verkenning van het vakgebied van de projectmanager, gebaseerd op de 46 competenties die de NCB onderscheidt. Deze competenties zijn verdeeld
in drie gebieden: Technische competenties Gedragscompetenties Contextuele competenties De consequente structuur van alle hoofdstukken maakt dat het boek goed toegankelijk is, ondanks het grote aantal behandelde onderwerpen. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website. De auteurs sluiten bij de nadere toelichting van de competenties aan op de in de CITO-eindtermen
vermelde referentieliteratuur. In principe zijn dat de publicaties die in Nederland en België gelden als de belangrijkste projectmanagementliteratuur. Die literatuur gaat veelal slechts in op één of enkele aspecten. Een van de sterke punten van Projectmanagement op basis van NCB versie 3 is dan ook dat het totale kennisgebied van projectmanagement, met alle aspecten, in een brede samenhang aan de orde komt. Er is gekozen voor een open schrijfstijl, waardoor de inhoud goed toegankelijk is. Tekstboxen
(kaderteksten) naast de hoofdtekst met praktijkvoorbeelden bieden extra verduidelijking bij de hoofdtekst. De inhoud van het boek is gereviewd door een uitgebreid team van ervaren IPMA-trainers en IPMA-gecertificeerde projectmanagers.
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Let op: De 1e druk is nog leverbaar.Note: This book is available in several languages: English, Dutch.Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2
Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil
zeggen dat de beschrijving van de processen en thema s is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar,
overdraagbaar en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk:- Expliciet onderscheid van de leerstof
voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn - Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.
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