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Focus Apr 29 2022
Basisvorming in het
voortgezet onderwijs Jul 29
2019
Stapelen en doorpakken.
Marokkaanse studenten in
Amsterdam Sep 30 2019
Het Nieuwe Theaterleren Nov
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

24 2021 Summary: Sinds de
introductie in 1999 van het
schoolvak Culturele
Kunstzinnige Vorming (ckv)
maken de theatrale
podiumkunsten een belangrijk
onderdeel uit van
cultuureducatie in de
bovenbouw van het voortgezet
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onderwijs. Omdat binnen ckv
de receptieve cultuureducatie
centraal staat, trekken
leerlingen er massaal op uit om
culturele activiteiten te
ondernemen. Theaterbezoek is
vanaf het begin populair.
Hierdoor kregen aan de ene
kant docenten te maken met
een voor het onderwijs tamelijk
nieuwe kunstdiscipline; aan de
andere kant kregen theaters en
theatergezelschappen er een
publieksgroep bij, die nog niet
zo goed in het Nederlandse
theaterwereldje was ingevoerd.
In deze studie wordt het veld
waar theater en onderwijs
elkaar in het kader van CKV
ontmoeten, onder de loep
genomen.
De onderwijsbubbel Jan 03
2020 Kritische artikelen over
de misstanden in het onderwijs
in Nederland, met suggesties
ter verbetering.
Unequal Participation in
Mathematics and Science
Education Nov 05 2022 In 1987
lanceerde de Nederlandse
overheid de campagne 'Kies
exact' om o.a. meer meisjes
ertoe over te halen ook te
kiezen voor exacte
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

studierichtingen. Deze
campagne had echter niet het
beoogde effect. De auteur
presenteert in haar boek een
aantal Nederlandse en
internationale studies die de
ongelijke participatie van
bepaalde groepen van
leerlingen, onder meer meisjes
en kinderen van
laaggeschoolde ouders, aan
exacte studierichtingen tot
thema hebben. Deze ongelijke
deelname heeft ook zijn
implicaties voor de latere
beroepskeuze en positie op de
arbeidsmarkt. Met een
dreigend tekort aan
wetenschappelijk en ICTpersoneel op de arbeidsmarkt
voor ogen, zou een toename
van meisjes tot het niveau van
mannen voldoende zijn om dit
tekort op te lossen.
Ruijssenaars, Rekenproblemen
en dyscalculie May 07 2020 In
dit boek gaan de auteurs na
wat rekenen eigenlijk is,
waarbij uitgebreid wordt
ingegaan op getalbegrip.
Verder zetten zij uiteen welke
eisen het rekenen aan kinderen
stelt, welke eigenschappen van
kinderen (bijvoorbeeld
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psychische aspecten) het
rekenen kunnen belemmeren,
welke eisen aan de didactiek
moeten worden gesteld, en
vooral welke oplossingen er
voor rekenproblemen zijn. Het
boek brengt datgene wat in
praktijk en theorie met
betrekking tot rekenproblemen
wordt aangetroffen in kaart.
Rekenproblemen kan als
handboek dienen voor
leerkrachten, remedial
teachers (in opleiding),
orthopedagogen, psychologen,
ouders en verder allen die te
maken hebben met kinderen
die problemen hebben met het
elementaire rekenen.
Vakken vullen in het
studiehuis. Een praktische
didactiek van het studiehuis
en resultaten van twintig
praktijkexperimenten Mar
29 2022
Klassieke culturele vorming
Dec 02 2019
Docentenhandleiding voor het
vak KCV, dat de klassieke
cultuur ook in het bereik van
HAVO- en
Athenaeumleerlingen wil
brengen.
De sleutel tot succes Aug 22
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

2021
Over grenzen Dec 26 2021
Pleidooi om in het
literatuuronderwijs in de
Tweede Fase van het
voortgezet onderwijs plaats in
te ruimen voor literaire
jeugdromans.
Brinkman's catalogus van
boeken en tijdschriften Feb 02
2020 With
1901/1910-1956/1960
Repertoium is bound:
Brinkman's Titel-catalohus van
de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title
varies slightly).
Regionale verschillen in de
wachtlijsten verpleging en
verzorging. Een empirisch
onderzoek naar verklarende
factoren Mar 05 2020
Aspects of Quantification in
Natural Language Apr 05 2020
Psychologie van de
persoonlijkheid Jan 27 2022
Welke rol speelt de
persoonlijkheid in het leven
van alledag, in de
beroepspraktijk, in de
wetenschap? Hoe onderscheid
je intelligentie, sociale
competentie en individuele
houdingen? Welke invloed
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hebben genen en de omgeving?
Wat weten we over culturele
verschillen en
sekseverschillen? Dit leerboek
beantwoordt alle belangrijke
vragen van het basisvak
Persoonlijkheidspsychologie.
Volledig maar toch compact, en
tegelijkertijd op begrijpelijke
wijze geschreven, opdat bij het
bestuderen onder tijdsdruk
toch de belangrijkste zaken
worden onthouden. Volledig en
compact: Persoonlijkheid in het
leven van alledag, in de
beroepspraktijk, in de
wetenschap, geschiedenis van
de persoonlijkheidspsychologie
Persoonlijkheid in het leven
van alledag, in de
beroepspraktijk, in de
wetenschap, geschiedenis van
de persoonlijkheidspsychologie
Persoonlijkheidsvariatie,
paradigma van
persoonlijkheidstrekken en
persoonlijkheidsstoornissen,
persoonlijkheidsdomeinen
Intelligentie en creativiteit,
sociale en emotionele
competentie, motieven,
attitudes en
zelfconcept,persoonlijke
omgeving en relaties
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

Persoonlijkheidsontwikkeling,
stabiliteit en verandering,
sekseverschillen en culturele
verschillen Makkelijk om te
leren en snel: Met voorbeelden,
definities, tips voor de
beroepspraktijk Snel klaar voor
het examen: leerdoelen,
controlevragen en verwijzingen
naar achtergrondliteratuur
Voor beginners en
gevorderden, snel leren en
herhalen: Voor studenten
psychologie in de bachelorfase
van de studies psychologie op
universiteit en hbo. Voor
studenten van bijvoorbeeld
lerarenopleidingen,
opleidingen social work,
rechten, marketing,
personeelswerk, die een vak of
module volgen waarbij de
werking en het functioneren
van de persoonlijkheid centraal
staat. Voor studenten in de
bachelorfase – twee boeken in
één!
Technologie en management
Aug 10 2020
Civitas May 19 2021
Developing Clinical
Competence Oct 12 2020
Onontkoombaar verleden Jun
07 2020 Mensen en Online Library
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gebeurtenissen raken in de
vergetelheid of ze krijgen een
andere kleuring. Tegelijkertijd
kunnen herinneringen
overrompelend zijn en je als
het ware inhalen. Het verleden
is onontkoombaar. Maar steeds
is er een ander verstaan in het
heden, steunend op
overgeleverde tradities.
Niemand kan zich hiervan
geheel losmaken. De weerstand
tegen de dynamiek van deze
herinterpretaties is echter
groot. Pogingen om het
verleden vast te houden in
erfgoed zijn tegenwoordig
talloos. Maar ook al die
'gestolde' verledens krijgen
andere betekenissen. Zelfs een
wet of decreet kan daar niets
aan veranderen. In
Onontkoombaar verleden
bespreekt Maria Grever deze
fascinerende
geschiedfilosofische thematiek
aan de hand van de
aantrekkingskracht van
monumenten, standbeelden,
tradities en rituelen, de
zoektocht naar voorvaders in
de geschiedschrijving, het
fenomeen van Trumps
alternatieve feiten, en het
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

belang van afstand en ethische
bezinning voor historisch
inzicht.
Scholen voor burgerschap Sep
22 2021 Bundeling essays over
het werken aan
burgerschapsvorming in het
Nederlandse onderwijs in
internationaal perspectief.
Civitas - Maatschappijleer voor
de tweede fase havo/vwo Handleiding voor de docent
(september 2007) Oct 04 2022
Boekblad Mar 17 2021
Civitas - Maatschappijleer
voor de tweede fase
havo/vwo - Werkboek vwo
Sep 03 2022
Literatuur en fictie: een
didactische handreiking
voor het voortgezet
onderwijs May 31 2022
Nationale identiteit en
meervoudig verleden Feb 25
2022 Onderzoek naar de
beleving door jongeren in
Nederland van het schoolvak
geschiedenis, hun identiteit en
hun woonomgeving.
Nieuw Archief Voor
Wiskunde Jan 15 2021
Formuleren Aug 29 2019
Taaltopics 'Formuleren' geeft
praktisch bruikbare Online Library
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aanwijzingen om een goed
leesbare en maximaal
toegankelijke zakelijke tekst te
schrijven. Daarbij komen alle
ingrediënten aan bod, zoals
gegevens verzamelen, een
structuur ontwerpen, alineas
aanbrengen, heldere
formuleringen kiezen,
formuleer- en spelfouten
vermijden of herstellen. Het
boekje is zo geschreven dat u
als docent naar eigen inzicht
onderdelen van het boekje kunt
behandelen of dat studenten
het zelfstandig kunnen
doornemen.
Ouderen en Maatschappelijke
inzet Nov 12 2020
Literatuur leren lezen in
Dialoog Aug 02 2022 In dit
boekje presenteert Tanja
Janssen een didactische
aanpak, gebaseerd op het
principe van ‘dialogisch leren’.
De methode omvat twee
stappen: de dialoog met de
tekst, waarbij de leerling
zichzelf vragen stelt tijden het
lezen, en de dialoog met
anderen, waarbij leerlingen
vragen en hypotheses
uitwisselen en ze met elkaar
bespreken. De didactische
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

aanpak bestond deels al. Nieuw
is dat in dit onderzoek het
effect ervan in de praktijk op
scholen hebben vastgesteld.
Twee experimenten zijn
uitgevoerd in het vierde
leerjaar van havo/vwo. Door
middel van voor- en
nametingen onderzochten we
de invloed van de aanpak op
het leesproces,
verhaalinterpretatie en
verhaalwaardering van
leerlingen. Daarnaast hebben
we ervaringen van docenten en
leerlingen verzameld en in
kaart gebracht met behulp van
lesobservaties, logboekjes,
interviews en vragenlijsten.
Het onderzoek wees uit dat de
methode het literaire
leesgedrag positief
beïnvloedde: bij de nameting
stelden leerlingen meer vragen
tijdens het lezen, hun
verhaalinterpretaties
vertoonden meer diepgang en
zij hadden na afloop meer
waardering voor complexe
korte verhalen. Ook hadden zij
meer oog gekregen voor de
meerduidigheid en openheid
van literatuur. De docenten
waren unaniem positief
over de
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literatuurdidactische aanpak.
Niettemin signaleerden zij
enkele problemen in de
praktijk, die samenhangen met
het feit dat vragen in deze
aanpak een andere functie
hebben dan in ‘gewone’ lessen,
en met de veranderde rol van
docent en leerlingen in het
onderwijsleerproces. Deze
problemen komen in dit boekje
aan de orde, met suggesties
voor mogelijke oplossingen.
Ten slotte presenteert Janssen
enkele varianten op de
didactische aanpak: met
andere literaire genres, in
andere leerjaren en bij andere
schoolvakken dan het
schoolvak Nederlands.
Radiation and Risk in
Physics Education Oct 24
2021
Mogen oudren ook meedoen
Dec 14 2020 Onderzoek naar
de tijdsbesteding en
maatschappelijke participatie
van ouderen in Nederland.
Uit elkaars buurt. De
invloed van etnische
concentratie op integratie
en beeldvorming Jun 27 2019
Het verband wordt onderzocht
tussen etnische concentratie en
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

(elementen van) sociaalculturele integratie en draagt
bij aan de kennisvorming en
discussie over de betekenis van
etnische concentratie. Hebben
etnische concentraties in
buurten een weerslag op de
contacten tussen allochtonen
en autochtonen en wordt de
kennis van het Nederlands
erdoor beïnvloed? En de vraag
wordt gesteld of zwarte
scholen nadelig zijn voor de
taalprestaties van leerlingen.
Professionele
identiteitsontwikkeling van
leraren als dialogisch proces
Een narratieve studie in een
masteropleiding in speciale
onderwijszorg en
loopbaanbegeleiding van
leerlingen Feb 13 2021 Hoe
ontwikkelen ervaren leraren
hun professionele identiteit? In
deze studie in een
opleidingspraktijk voor
speciale onderwijszorg staan
twee vragen centraal. Wat is de
professionele identi- teit van
ervaren leraren en in welke
componenten kan deze
uiteengelegd worden? Op
welke wijze ontwikkelen
ervaren leraren hun Online Library
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professionele identiteit als
verhaal en waarin manifesteert
zich dat? Identiteit wordt
opgevat als een verhaal-inwording en een compositie met
diverse ik-posities. Leraren
reflecteerden op betekenisvolle
ervaringen uit hun
onderwijspraktijk, opleiding en
levensloopbaan. De analyse
geeft zicht op hun motivatie,
taakopvatting en zelfbeeld en
ontvouwt drie dominante
thema’s in hun verhalen:
'Tussen zorg en ontwikkeling’
in begeleiding van leerlingen,
‘Tussen erkenning en
autonomie’ in hun
beroepspraktijk en ‘Tussen
levensthema en
maatschappelijke
positionering’ in hun loopbaan.
Het onderzoek laat zien hoe
leraren hun professionele
identiteit als meerstemmig
zelfverhaal ontwikkelen in
dialoog met zichzelf en met
hun beroepscontext.
Het oog van de meester Jul 01
2022 Onderzoek naar de
literaire ontwikkeling van
adolescenten in de tweede fase
van het voortgezet onderwijs.
Centraal staat de vraag
antwoorden-nova-3-havo-vwo-hoofdstuk-4

'Waarom moet je lezen wat je
nog niet kunt begrijpen?'. Voor
o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur.
Van buiten, geleerd Oct 31
2019 Proefschrift UU waarin
de in- en doorstroom, de
studie-omgeving en het belang
van beheersing van de
Nederlandse taal en
studievaardigheid voor het
behalen van goede
studieprestaties van allochtone
en buitenlandse studenten aan
de Nederlandse universiteiten
is onderzocht.
Anderhalve eeuw
economieonderwijs in
Nederland (1863-2012) Jun 19
2021 De geboorte van het vak
economie in het voortgezet
onderwijs vond plaats in 1863.
In dat jaar verscheen het vak
staathuishoudkunde, zoals
economie destijds genoemd
werd, op het rooster van een
nieuw schooltype, de Hogere
Burgerschool. In deze studie
worden de wederwaardigheden
van het vak economie vanaf
1863 gevolgd, waarbij de
nadruk valt op de inhoudelijke
ontwikkeling van het vak. De
leidraad bij het onderzoek
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wordt gevormd door een
drietal mogelijke
vormingsidealen: het
economieonderwijs kan zich
ten doel stellen een inleiding te
bieden in de economische
wetenschap, het kan leerlingen
een voorbereiding willen geven
op het toekomstig participeren
in de samenleving of het kan
proberen dichtbij de leerling te
blijven door zijn of haar
ervaringen en vragen als
uitgangspunt te nemen. Het
onderzoek vindt plaats op twee
niveaus, op dat van de
discussies over het vak
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economie en op dat van het
feitelijk economieonderwijs.
Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden
Jul 09 2020
Op weg naar
leerlingprofielen Praktijkvoorbeeld van
determineren en adviseren
in het Voortgezet Onderwijs
Jul 21 2021
Levende Talen Sep 10 2020
JGZ-standaard vroegtijdige
opsporing van
gehoorstoornissen 0-19 jaar
/ druk 1 / ING Apr 17 2021
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