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onderwijskundige concepten, principes, theorieën, modellen en methodes en leert deze kenniselementen ook actief toepassen. Het gaat
immers niet alleen om het snel verwerken van onderwijskundige basiskennis. De toepassing staat centraal. Dit boek overstijgt de traditionele
formele instructiecontexten (kleuterschool, lagere school, secundaire school) en besteedt aandacht aan bedrijfsopleidingen, professionele
opleidingen en informele leercontexten zoals musea en tentoonstellingen.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy Laurence Sterne 1990 Fictieve biograﬁe waarin weinig over de hoofdpersoon
bekend wordt doordat de verteller de chronologie op zijn kop zet, voortdurend op komische wijze uitwijdt en goochelt met typograﬁe en
hoofdstukindeling.
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap Martin Valcke 2010
Door de bril van de taal Guy Deutscher 2012-06-19 Karel V sprak ooit de woorden: 'Ik spreek Spaans tot mijn God, Italiaans tegen de vrouwen,
Frans tegen de mannen en Duits tegen mijn paard.' De onderliggende these dat verschillende talen in verschillende omstandigheden niet
even goed te gebruiken zijn, wordt ook tegenwoordig nog breed gedragen. Guy Deutscher daagt ons, in een prikkelende, toegankelijke en
humoristische stijl, uit om te onderzoeken of de taal inderdaad eﬀect heeft op ons wereldbeeld. Hij neemt de lezer mee op een
ontdekkingsreis door de tijd en over de hele wereld en gaat in op de vraag of de taal ons een spiegel verschaft voor onze culturele omgeving.
Kan deze these wetenschappelijk onderbouwd worden? Zijn alle talen even complex? Of spreken primitieve volken primitieve talen? Ziet onze
wereld, wanneer men deze in andere talen beschrijft, er ook anders uit?
De Klucht der Vergissingen William Shakespeare 2022-02-08 "De Klucht der Vergissingen" van William Shakespeare (vertaald door L. A. J.
Burgersdijk). Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres. Van bekende klassiekers &
literaire ﬁctie en non-ﬁctie tot vergeten−of nog niet-ontdekte pronkstukken−van de wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist moet
lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en apparaten te verbeteren.
Ons doel is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen zijn in een digitaal formaat van een hoogwaardige
kwaliteit.
Misleid door toeval 2009 Filosoﬁsche studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de ﬁnanciële wereld.
Zwakke lezers, sterke teksten? J.F.H. Land 2009 Proefschrift, waarin gekeken wordt op welke wijze leesteksten in het vmbo beter afgestemd
kunnen worden op de lees- en leerattitude van vmbo-leerlingen. Voor o.a vakcollecties jeugdliteratuur.
Leren en instructie 1995 Inleidend studieboek op HBO/WO-niveau over onderwijspsychologie.

Het leven van Apollonius van Tyana Philostratus 2014-01-08 Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen
vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún
profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog groepen die Apollonius beschouwen als een belangrijke leraar. In de eerste eeuw trok
ﬁlosoof Apollonius van Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn ascetische levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan tot
saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en herstelde oude religieuze gebruiken.
Philostratus biograﬁe is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Het leven van Apollonius is een bonte verzameling reisbeschrijvingen,
verhalen over exotische dieren, de zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Dat alles in een kader van literaire,
mythologische en historische toespelingen. Mede daarom is zijn boek door de eeuwen heen veel gelezen.
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosoﬁsche studie over de betekenis van toeval, onzekerheid, risico en menselijk
falen.
Leven en leer van beroemde ﬁlosofen Diogenes (Laertius) 2008 Anekdotisch-biograﬁsch handboek uit de tweede eeuw na Christus van de
antieke Griekse ﬁlosoﬁe.
Letteroefening C. A. VERVIER 1840
Zwervende vogels Rabindranath Tagore 1971
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze
doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels
niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp
van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooﬂijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde
schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman
Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991 Goethes kleurenleer, waarbij aan de beleving van kleuren een belangrijke rol wordt
toebedeeld.
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap Martin Valcke 2007 Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten.
De inhoudelijke en structurele uitwerking van dit handboek illustreert een visie op leren en instructie. De lezer maakt kennis met
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