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Intentie i m ten 11 c 
"Kwantitatieve Methoden" wil een snel, informeel communicatiemiddel zijn voor 
artikelen en korte notities die zowel relevant zijn voor de toepassing van sta¬ 
tu tiek of operltionele research, als van een^dergelijk niveau dat ze toeganke- 
liik in voor eon qroot ddntal leden van de VVS. 
Het doel is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van de commumcatie tussen VVS- 
leden die nieuwe methoden toepassen of ontwikkelen, en dit betreft zowe 
rommunicatiebinnen de secties als tussen de secties. Anderzijds het versprei- 
den van kennis en inzicht met betrekking tot moderne methoden voor dataverzame 
lino modllbouw en analyse en met betrekking tot de beschikbaarheid van statis- 
t sche“ Belangrijk zijn hierbij: snelheid van publicatie, het bevorderen 
van discussie het bereiken van een zo groot mogelijk deel van de leden van e 
VVS, en het zo goed mogelijk bestrijken van verschillende toegepaste speciali- 

Ko5ifwo1rdenndJorVde'auteurs aangeboden in een vorm die fotografische reproduc- 
tie mooeliik maakt Als voertaal verdient Nederlands de voorkeur, maar met na 
me voor repuSlfcaties, is ook Engels geen bezwaar voor acceptatie Auteurs- 
rechten blijven bij de auteurs; publicatie in "Kwantitatieve Methoden behoort 
geen belemmering te zijn voor publicatie in andere vakbladen. 
Voor publicatie kunnen o.a. in aanmerking komen: 7-iin ?pkpr 
- Interessante toepassingen die methodologisch van goede kwaliteit zijn, zeker 

ook indien niet voor alle problemen een oplossmg gevonden is. 
- Op toepassing gerichte artikelen over nieuwe of moderne methoden voordata- 

verzameling, modelbouw, of analyse of over de beschikbaarheid van statisti- 

sche data. 
- Prepublicaties. 
- Teksten van lezingen van de toegepaste secties. 
- ni<;russiestukken over grondslagen en methoden. 
- 0 merkingen en kHtiek over het gebruik van statistiek en operationele re- 

<;parrh door biiv. nieuwsmedia en overheden. . ... ,. 
- Ervaringen met programmatuur en voor VVS-leden relevante nieuwe ontwikkelm- 

npn nn de software- en hardwaremarkt. . ... , 
- Samenvattingen van moderne literatuur in de vorm van een overzichtsartikel 

of van een geannoteerde literatuurlijst. . ... 
- Reacties en commentaar op eerdere artikelen en korte notities. 
- Het signaleren van behoeften aan een bepaalde methode. 

Statement of policy 
"Kwantitatieve Methoden" is an informal newsletter 

•y0^. fnr, q+nristies and Overatzons Research). It largeLy cons^s^s oj pie 

UStedsfsfH%icffifhpofibU (onlyl through mor&erehip of tho VVS. See ad-trees 

below. 
Centvale Administratie van de WS: 
Mw. M.C. den Ouden, BoTMcentrum, Weena 700, Rotterdam. 
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