vakbekwaam redeneren

Een levensgroot probleem
Ruis speelt helaas een veel te grote rol in de oordeels- en besluitvorming
in de jeugdzorg. Om dit tegen te gaan, is een goede, systematische
verklarende analyse onmisbaar.
Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets
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