
Gedrag in organisaties
Alblas, Gert ; Wijsman, Ella 367.1

albl
Gedrag in organisaties is dé inleiding in de organisatiepsychologie. De auteurs geven in dit boek
een uitgebreide beschrijving van het gedrag van mensen in organisaties en mogelijke verklaringen
hiervoor. Aansprekende voorbeelden en cases geven aan hoe de kennis in de praktijk werkt. - Met
lit.opg.
9789001876937 2018

Programmeren in C#
Bell, Douglas ; Parr, Mike ; Nederlandse bew.: Hermans, Kris 525.5

bell
C# is een van de meest wijdverspreide programmeertalen. Het is eenvoudig en universeel
toepasbaar. Bovendien is het, als objectgeoriënteerde taal, een succesvolle benadering van
programmeren.
Met index.
9789043036139 2020

Building Machine Learning Systems with Python
Coelho, Luis Pedro ; Richert, Willi ; Bruchner, Matthieu 525.5

coel
This third edition of Building Machine Learning Systems with Python addresses recent
developments in the field by covering the most-used datasets and libraries to help you build
practical machine learning systems.
Met index
9781788623223 2018

Java : How to Program
Deitel, Paul ; Deitel, Harvey 525.5

deit
Java How to Program, Early Objects, 11th Edition, presents leading-edge computing technologies
using the Deitel signature live-code approach, which demonstrates concepts in hundreds of
complete working programs. The 11th Edition presents updated coverage of Java SE 8 and new
Java SE 9 capabilities, including JShell, the Java Module System, and other key Java 9 topics.
Met index
9781292223858 2018

Handboek HTML5 en CSS3
Doolaard, Peter 528.52

dool
Van alle technieken voor het maken van webpagina’s en webapps zijn HTML en CSS de
belangrijkste. Zonder HTML geen webpagina’s en zonder CSS blijft het een kale boel. In deze
vijfde, bijgewerkte editie van dit handboek leert u omgaan met beide webtalen. U leert eerst hoe u
de content markeert met HTML zodat de paginastructuur klopt. Daarna maakt u de onderdelen van
de pagina op met CSS. Met index.

9789463560818 2019

Refactoring : improving the design of existing code
Fowler, Martin ; Beck, Kent 525

fowl
Refactoring, Second Edition', features an updated catalog of refactorings and includes JavaScript
code examples, as well as new functional examples that demonstrate refactoring without classes.
Met literatuuropgaven en index.

9780134757599 2019

Head First Design Patterns
Freeman, Elisabeth 525

free
Met index.

9781492078005 2020

Head First Design Patterns
Freeman, Elisabeth ONLINE

This book shows you the patterns that matter, when to use them and why, how to apply them to
your own designs, and the object-oriented design principles on which they're based.
Met index.

978-1-492-07800-5 2021



Foundations of Software Testing ISTQB Certification
Graham, Dorothy ; Veenendaal, Erik van ; Black, Rex 521.4

grah
Now in its fourth edition, Foundations of Software Testing: ISTQB Certification is the essential guide
to software testing and to the ISTQB Foundation qualification. Completely updated to
comprehensively reflect the most recent changes to the 2018 ISTQB Foundation Syllabus, the book
adopts a practical, hands-on approach, covering the fundamental topics that every system and
software tester should know.
Met woordenlijst, literatuuropgave en index.
9781473764798 2020

Kali Linux 2018 : Windows Penetration Testing
Halton, Wolf ; Weaver, Bo 520.72

halt
This book has the most advanced tools and techniques to reproduce the methods used by
sophisticated hackers to make you an expert in Kali Linux penetration testing.
Met index.

9781788997461 2018

Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek
Hardyns, Wim ; Snapbaan, Thom 521.2

hard
Met deze verzameling van beloftevolle en bruikbare methoden en technieken bieden we studenten,
onderzoekers, professionals en beleidsmakers een toegankelijk overzicht van de mogelijkheden
van big data en innovatieve onderzoeksmethoden.
Met index.
9789462361584 2020

Spring Boot : Up and Running : Building Cloud Native Java and Kotlin
Applications

Heckler, Mark 525.5
heck

With over 75 million downloads per month, Spring Boot is the most widely used Java framework
available. Its ease and power have revolutionized application development from monoliths to
microservices. Yet Spring Boot's simplicity can also be confounding. How do developers learn
enough to be productive immediately? This practical book shows you how to use this framework to
write successful mission-critical applications. Met index.
9781492076988 2021

Projectmanagement op basis van PRINCE2
Hedeman, Bert ; Fredrikz, Hans ; Vis van Heemst, Gabor 366.44

hede
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. Met index
9789401805940 2020

Introduction to Java Spring Boot : learning by coding
Henley, A.J. ; Wolf, Dave ; Ankomah, Afua 528.59

henl
This book is a beginners guide to Spring Boot 2.0. The purpose of this book is to give users step by
step instructions on how to implement fundamental web development techniques in Spring Boot
2.0.

9781088797242 2019

Hands-On network forensics : investigate network attacks and find evidence
using common network forensic tools

Jaswal, Nipun 520.72
jasw

Hands-On Network Forensics starts with the core concepts within network forensics, including
coding, networking, forensics tools, and methodologies for forensic investigations. You’ll then
explore the tools used for network forensics, followed by understanding how to apply those tools to
a PCAP file and write the accompanying report. In addition to this, you will understand how
statistical flow analysis, network enumeration, tunneling and encryption, and malware detection can
be used to investigate your network.
Met index.
9781789344523 2019



Handboek Javascript & jQuery
Kassenaar, Peter 525.5

kass
Met het Handboek JavaScript en jQuery leert u snel programmeren in JavaScript, de scripttaal die
op het web een belangrijke rol speelt. U hebt het nodig als u meer wilt dan alleen statische
websites opmaken met HTML en CSS. De auteur gaat uitgebreid in op taalconstructies, opdrachten
en de vele mogelijkheden die deze flexibele programmeertaal biedt. In het tweede deel van het
boek wordt het nog steeds erg populaire jQuery besproken. Met index.
9789463561396 2020

Cracking the coding interview : 189 programming questions and solutions
Laakmann Mcdowell, Gayle 525

Laak
I am not a recruiter. I am a software engineer. And as such, I know what it's like to be asked to whip
up brilliant algorithms on the spot and then write flawless code on a whiteboard. I've been through
this as a candidate and as an interviewer.
Cracking the Coding Interview, 6th Edition is here to help you through this process, teaching you
what you need to know and enabling you to perform at your very best. I've coached and interviewed
hundreds of software engineers. The result is this book.
Learn how to uncover the hints and hidden details in a question, discover how to break down a
problem into manageable chunks, develop techniques to unstick yourself when stuck, learn (or re-
learn) core computer science concepts, and practice on 189 interview questions and solutions.9780984782857 2015

Java foundations : introduction to program design and data structures
Lewis, John ; DePasquale, Peter ; Chase, Joseph 525.5

Lewi
Java Foundations is a comprehensive textbook for introductory programming sequences. The
versatile layout supports a two-or three-semester sequence and introduces students to the world of
programming-from basic programming concepts to the design and implementation of complex data
structures. Met index.
9780135205976 2020

Marketing.com 4.0 : praktijkboek e-commerce, social media & [en]
contentmarketing

Mark, Wim van der 369.1
mark

'Marketing.com 4.0' is een handige praktijkgids die ingaat op het nieuwe online kijk-, lees-, klik- en
koopgedrag van de consument. Met 'Marketing.com 4.0' leer je meer interactie en verkoop te
genereren via websites. Met register.

9789001877545 2017

Data Strategy : How to profit from a world of big data, analytics and the
internet of things

Marr, Bernard 366.45
marr

Data has massive potential for all businesses when used correctly, from small organizations to tech
giants and huge multinationals, but this resource is too often not fully utilized. Data Strategy is the
must-read guide on how to create a robust, data-driven approach that will harness the power of
data to revolutionize your business. Explaining how to collect, use and manage data, this book
prepares any organization with the tools and strategies needed to thrive in the digital economy.
Met index.
9781398602588 2021

Python for Data Analysis
McKinney, Wes 525.5

mcki
Get complete instructions for manipulating, processing, cleaning, and crunching datasets in Python.
Updated for Python 3.6, the second edition of this hands-on guide is packed with practical case
studies that show you how to solve a broad set of data analysis problems effectively. You'll learn
the latest versions of pandas, NumPy, IPython, and Jupyter in the process.
Met index.
9781491957660 2018

IT Management voor het HBO : Rapporteren
Meisner, Remco 366.1

meis
In dit zesde deel van de reeks wordt ingegaan op wat voor de IT Manager belangrijk is te weten
inzake rapporteren en alles dat daarbij komt kijken. In dit deel worden onder meer spreadsheets,
visualisaties, rapportage doelgroepen en rapportagestructuren behandeld.
Met lit. opg.
9789070808310 2013



IT Management voor het HBO : Verandermanagement
Meisner, Remco 366.1

meis
In dit twaalfde deel uit deze reeks voor IT Managers betreden we in vogelvlucht het vakgebied
verandermanagement, ook aangeduid als veranderkunde of change management. Beschreven
worden enkele van de veelvoorkomende vraagstukken en meestgebruikte aanpakken om een
organisatie door veranderingen te geleiden. Beknopt beschreven worden onder meer de
onderzoeken die we kunnen doen met betrekking tot de startsituatie, bij de start van het
verandertraject, de mogelijkheden om de verandering te bewerkstelligen en de wijze waarop we
aan het eind van het verandertraject de aanpassingen kunnen borgen.
Met lit. opg.
9789070808358 2013

IT Management voor het HBO : Coaching
Meisner, Remco 366.41

meis
Dit vierde deel richt zich op vormen van coaching; de doelgroepen waarop deze vormen betrekking
hebben, en de opbrengsten die we van coaching mogen verwachten. Daarnaast schenken we
aandacht aan de structuur van het coachingstraject en specifiek aan socratisch coachen.
Met lit. opg.
9789070808297 2013

IT Management voor het HBO : Leidinggeven
Meisner, Remco 366.41

meis
Dit derde deel van de reeks behandelt voor de IT Manager relevante aspecten van leidinggeven.
Onder meer de bepaling van de optimale leiderschapsvorm en varianten van onderhandelen
komen aan de orde, alsmede delegeren, mandateren, motiveren en gedragsaspecten
Met lit. opg.
9789070808280 2013

IT Management voor het HBO : Intervisie
Meisner, Remco 366.41

meis
Dit vijfde deel in deze reeks gaat over vormen van intervisie; wie daarvan gebruik zou kunnen
maken en de voordelen het een organisatie kan brengen. We beschrijven de werkwijze die bij
intervisie doorgaans toegepast wordt (toegesneden op de verschillende courante vormen) en we
benoemen de keerzijde van intervisie. Besproken wordt op welke wijze vanuit een intervisietraject
praktijkinvloed uitgeoefend wordt op de doelgroep.
Met lit. opg.
9789070808303 2013

IT Management voor het HBO : Programma Management
Meisner, Remco 366.44

meis
In dit tiende boek uit deze reeks behandelen we programma management. Programma
management is gericht op het projectmatig realiseren van een organisatieblauwdruk (ook wel
blueprint genoemd). Programma management draagt bij aan het projectmatig implementeren van
nieuwe onderdelen in de lijnorganisatie, waarbij de managers vanuit de lijnorganisatie zelf mede
aan het stuur zitten van zo'n traject
9789070808259 2013

Slagen zonder leren
Meisner, Remco 419.2

meis
In dit boekje wordt aan studenten zowel als docenten uitgelegd op welke wijze zwak vervaardigde
toetsen tot onterechte voldoendes (kunnen) leiden. Zowel docent als student kan daar zijn of haar
voordeel mee doen: de student kan zijn beoordeling verhogen.
De docent wordt uitgedaagd om betere toetsen te ontwikkelen.
978-90-70808-36-5 2016

IT Management voor het HBO :  IT management & interim-management
Meisner, Remco 366.45

meis
Het eerste boek in deze reeks beschrijft de kennis en vaardigheden waarover de IT Manager en de
interim-manager dienen te beschikken om succesvol te kunnen opereren. Beschreven wordt onder
meer hoe individuen en groepen kunnen worden verleid tot samenwerking, wat een goede aanpak
is indien zich een conflict voordoet.
Met lit. opg.
9789070808266 2013



IT Management voor het HBO : Project portfolio management
Meisner, Remco 366.44

meis
In dit negende deel behandelen we projecten in samenhang, in een portfolio. Dankzij project
portfolio management zijn we in staat meerdere projecten efficiënt en effectief gebruik te laten
maken van de beschikbare middelen en menskracht. Door de systematische en gestructureerde
aanpak voorkomen we 'verrassingen' in de organisatie en dankzij de structuur wordt inefficiëntie
voorkomen. Portfolio management impliceert dat keuzes gemaakt worden. De juiste afweging is
daarbij van doorslaggevend belang.
Met lit. opg.
9789070808334 2013

IT Management voor het HBO : Financieel management
Meisner, Remco 362

meis
Dit zevende deel van de reeks behandelt om te beginnen financiële basiskennis, zonder welke de
IT Manager niet goed in staat is te rapporteren of beslissingen juist af te wegen. Vervolgens volgt
de introductie in financieel management. We beantwoorden de vraag wat daaronder valt, hoe het
zit met de kapitaalmarkt en de globalisering en hoe we ethisch correct handelen. Het financieel
overzicht wordt daarna behandeld: balans, winst-en-verliesrekening, cash flow et cetera. We
werken ze niet allemaal af, maar beperken ons in dit boek vooral tot de bekendere ratio's.
Vervolgens gaan we in op financieel plannen en het planmatig omgaan met geld
Met lit. opg.
9789070808327 2013

MINCE : a framework for organizational maturity : how fast can your
organization adapt to the ever changing environments?

Meisner, Remco 366.1
meis

Assessment of Organizational Maturity is becoming a very popular technique. This book explains
how most organizations need to achieve and maintain the competitive ability to meet and take
advantage of change. Skills, technical ability, processes all must be in place to achieve competitive
advantage. Many companies aspire to 'maturity' in these areas; others use well documented and
successful frameworks and approaches in specific areas of the organization. Met literatuuropgave
en index.
9789087530471 2007

Learning Python for Forensics : Leverage the power of Python in forensic
investigations

Miller, Preston ; Bryce, Chapin 525.9
mill

Digital forensics plays an integral role in solving complex cybercrimes and helping organizations
make sense of cybersecurity incidents. This second edition of Learning Python for Forensics
illustrates how Python can be used to support these digital investigations and permits the examiner
to automate the parsing of forensic artifacts to spend more time examining actionable data. Met
index.
9781789341690 2019

Computersystemen en embedded systemen
Moergestel, Leo van 523

moer
Dit boek biedt een gedegen basiskennis op het gebied van computertechnieken waarbij ook
embedded systemen aan de orde komen. Daarnaast worden andere belangrijke systemen en
technieken besproken zoals digitale techniek, AD-DA conversie, DSP, bussystemen,
transmissietechnieken (o.a.TDM, FDM en CDMA), dataopslag in netwerken (NAS, SAN), systeem
performance, en operating systems. Er wordt  aandacht besteed aan moderne implementaties van
ethernet (VLAN), internetprotocollen (TCP/IP, IP versie 6) en Java en .NET technologie. Met index.
9789058754233 2016

Juridische vaardigheden
Mok, M.M. 390.8

mok
Juridische vaardigheden is geschreven voor studenten die een opleiding volgen waar Recht
gegeven wordt en behandelt zo goed als alle deelvaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening
van het juridisch vak. In deze vierde editie zijn de gebruikte voorbeelden geactualiseerd en waar
nodig voorzien van jurisprudentie van het afgelopen jaar.
Met reg.
9789001899707 2019



Learn FileMaker Pro 19 : The Comprehensive Guide to Building Custom
Databases

Munro, Mark Conway ONLINE

Discover how easy it is to create multi-user, cross-platform custom solutions with FileMaker Pro,
the relational database platform published by Apple subsidiary Claris International, Inc. Meticulously
rewritten with clearer lessons, more real-world examples and updated to include feature changes
introduced in recent versions, this book makes it easier to get started planning, building and
deploying a custom database solution.
9781484266809 2021

Practical Domain-Driven Design in Enterprise Java : Using Jakarta EE,
Eclipse MicroProfile, Spring Boot, and the Axon Framework

Nair, Vijay 521.1
nair

See how Domain-Driven Design (DDD) combines with Jakarta EE MicroProfile or Spring Boot to
offer a complete suite for building enterprise-grade applications. In this book you will see how these
all come together in one of the most efficient ways to develop complex software, with a particular
focus on the DDD process.
9781484245422 2019

The design of everyday things
Norman, Donald A. 770.6

norm
This book on the cognitive aspects of design contains examples of both good and bad design and
simple rules that designers can use to improve the usability of objects as diverse as cars,
computers, doors, and telephones.
Met reg.
9780262525671 2013

Computer Security and the Internet : tools and jewels from malware to
bitcoin

Oorschot, Paul C. van ONLINE

9783030834111 2020

Learn PHP 8 : Using MySQL, JavaScript, CSS3, and HTML5
Prettyman, Steve ONLINE

Write solid, secure, object-oriented code in the new PHP 8. In this book you will create a complete
three-tier application using a natural process of building and testing modules within each tier. This
practical approach teaches you about app development and introduces PHP features when they
are actually needed rather than providing you with abstract theory and contrived examples.
9781484262405 2020

Interaction Design : beyond human-computer interaction
Sharp, Helen ; Rogers, Yvonne ; Preece, Jenny 525.7

shar
The Fifth Edition of Interaction Design is an ideal resource for learning the interdisciplinary skills
needed for interaction design, human-computer interaction, information design, web design, and
ubiquitous computing.
Met referenties en index.
9781119547259 2019

Learn Kali Linux 2019 : Perform Powerful Penetration Testing Using Kali
Linux, Metasploit, Nessus, Nmap, and Wireshark

Singh, Glen D. 520.72
sing

Explore the latest ethical hacking tools and techniques in Kali Linux 2019 to perform penetration
testing from scratch. Gain comprehensive insights into security concepts such as social
engineering, wireless network exploitation, and web application attacks.
Learn to use Linux commands in the way ethical hackers do to gain control of your environment.
Met index
9781789611809 2019

Operating Systems : Internals and Design Principles
Stallings, William 525.1

stal
Met referenties, index.

9781292214290 2017



Design. Think. Make. Break. Repeat : a handbook of methods
Tomitsch, Martin; Borthwick, Madeleine; Ahmadpour, Naseem 770.6

tomi
This book introduces the reader to the changing role of design as a way of thinking and a
framework for solving complex problems and achieving systemic change. It documents 80 methods
that cover all stages of a design process, providing actionable guidance for applying the methods
across a range of projects. The methods are complemented by seven case studies to demonstrate
their application in different domains, from designing interfaces for autonomous vehicles to
addressing health and wellbeing.
9789063695859 2020

JUnit in Action
Tudose, Catalin 525.9

juni
Whether you're just starting with JUnit or you want to ramp up on the new features, JUnit in Action,
Third Edition has you covered. Extensively revised with new code and new chapters, JUnit in
Action, Third Edition is an up-to-date guide to smooth software testing.
Met index
9781617297045 2020

Data als succesfactor : Business Intelligence en datawarehousing
Verhagen, Karien ; Linden, Paul van der 521.2

verh
Data als succesfactor geeft aan hoe je de groeiende stroom data binnen organisaties kunt
organiseren, er kennis en informatie uit kunt verkrijgen en die in de praktijk kunt toepassen. Daarbij
spelen nieuwe technologieën en begrippen een belangrijke rol: Analytics, Artificial Intelligence,
Machine Learning, Deep Learning, Data Lakes, Data Labs, Hadoop en Map/Reduce. In deze
nieuwe editie wordt de techniek gerelateerd aan het doel: processturing.
Met lit.opg. en index
9789043037006 2020

Basisboek cybercriminaliteit : een criminologisch overzicht voor studie en
praktijk

Wagen, W. van der ; Oerlemans, J.J. ; Weulen Kranenbarg, M. 520.72
wage

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren, mede door de digitalisering van de samenleving, aan een
flinke opmars bezig. Het thema cybercriminaliteit krijgt dan ook een steeds prominentere plaats in
criminologisch onderwijs en onderzoek. Belangrijke vragen zijn: wat valt er precies onder
cybercriminaliteit? Hoe ziet de criminaliteit eruit en in welke opzichten verschilt het van traditionele
criminaliteit? Wie zijn de daders en slachtoffers? En wat zijn de implicaties voor de toepassing van
criminologische theorieën en voor de aanpak? Dit studieboek geeft antwoord op deze vragen.
Met index.
9789462361478 2020

Spring in Action
Walls, Craig 525.5

wall
Spring Framework has been making Java developers more productive and successful for over a
dozen years, and it shows no signs of slowing down! This new edition includes all Spring 5.0
updates, along with new examples on reactive programming, Spring WebFlux, and microservices.
Readers will also find the latest Spring best practices, including Spring Boot for application setup
and configuration.
9781617294945 2019

Kweekvlees, fake vlees en pizza’s uit de printer : over de toekomst van ons
voedsel

Water, Sebastiaan van de 628.9
wate

Wat we eten gaat de komende jaren drastisch veranderen. Ons huidige voedselpatroon is
onhoudbaar, maar gelukkig schiet de technologie te hulp. Gaan we binnenkort allemaal aan de
insecten? Welke bizarre mogelijkheden bieden in het lab gekweekt vlees? Kweken we het gros van
onze smaakrijke gewassen in paars verlichte flatgebouwen waar geen zonnestraal bij kan? Printen
we thuis pizza’s met een 3D-voedselprinter? En hoe zit het eigenlijk met de lang geleden beloofde
maaltijdpillen?
Met literatuuropgaven en index.
9789085716792 2020

Relationele databases en SQL
Wiegerink, Leo ; Bijpost, Jeanot ; Groot, Marco de 521.2

wieg
Dit boek behandelt de relationele databasetheorie en de relationele databasetaal SQL aan de hand
van aansprekende voorbeelden en helder uitgelegde theorie. De benadering is informeel en
praktisch maar tegelijkertijd conceptueel. Met register

9789024429936 2021


