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Dit zakboek beschrijft de verschillende rollen van werkbegeleiders in de sector zorg en welzijn. Het biedt toepasbare adviezen voor het toetsen en beoordelen van leerlingen in de dagelijkse beroepspraktijk.
Tevens geeft het een praktische handreiking in het (onderling) toetsen en beoordelen van collega's (collegiale toetsing) om de bekwaamheid op peil te houden. Deze praktische handleiding gaat in op alle
aspecten van begeleiden in de beroepspraktijkvorming zoals instructie, zelfsturing en coaching, leerstijlen en leervoorkeuren, begeleidingsstijlen, begeleidings- en beoordelingsgesprekken en op
competentiegericht toetsen en beoordelen. Het zakboek is te gebruiken als naslagwerk of in het kader van een training voor werkbegeleiders en toetsers. De werkbegeleider in zorg en welzijn is geschikt voor
mbo- en hbo-opgeleide medewerkers die belast zijn met de begeleiding en beoordeling van leerlingen zoals: - verpleegkundigen en verzorgenden in de cure en care, intramuraal en extramuraal; pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en jeugdzorg; - medewerkers maatschappelijke zorg in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en psychiatrie; - apothekersassistenten, doktersassistenten en
tandartsassistenten - professionals in de gezondheidszorg in het kader van collegiale toetsing
De vijftienjarige Calamity Leek mag zich niet buiten de Tuinmuur begeven. Ze woont al haar hele leven met vijftien meisjes, haar Zusters, op een afgelegen landgoed in Wales. Overdag werken ze voor hun
Moeder en Tante in de rozentuin, en oefenen ze voor de Oorlog tegen de duivelmannen. Op een nacht kijkt een van de Zusters over de Tuinmuur. Maar de gevaren daarbuiten waarvoor ze altijd zijn
gewaarschuwd, zijn nergens te bekennen. En vanaf die nacht begint Calamity s wereld in elkaar te storten. Twijfel is aanstekelijk. En beangstigend. 'Het eerste boek van Calamity Leek' is een inventief,
verontrustend en wild debuut van een veelbelovend jong talent.
Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens
en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er
nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
Tijdens een schoolreis naar Rusland belanden de drie vriendinnen Sophie, Marianne en Delphine op het mooie, maar vervallen winterpaleis van de exotische prinses Anna Fjodorovna Volkonskaya. Zij vertelt
hun spannende legendes over brute moorden en verloren diamanten. Maar als het nacht wordt en het wolvengehuil om het paleis haar kippenvel bezorgd, komt Sophie erachter dat de prinses hun niet alles
vertelt...
Cornelis Johannes Kieviet (1858 -1931) was een Nederlandse onderwijzer en schrijver van jeugdboeken. Publicerend onder de naam C. Joh. Kieviet was hij de schepper van de beroemde romanfiguur Dik
Trom. Dik Trom was door zijn bijzondere karakter een archetypisch Hollands jongetje geworden, dat ook op het toneel en in de film werd geportretteerd.
Een reuzenhaai duikt op in de Stille Oceaan en maakt veel slachtoffers.
Bloemlezing uit de ethische beschouwingen van de Australische filosoof.
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek die ooit haar thuis was. Daar loopt ze
direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt
maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk een vrouw
heeft ontmoet aan wie hij zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt in het eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die ontstaat,
komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder een nóg duisterder geheim aan het licht te brengen...

Kringen in een bos is het eerste deel van de Bostrilogie, geschreven door de Zuid-Afrikaanse auteur Dalene Matthee. Saul Barnard is houthakker in het Knysnabos en dat houdt in: arm en
ongeschoold blijven en voor altijd een slaaf zijn van de Engelsen. Saul staat daarom op het punt zijn geboorteland te verlaten, maar wanneer hij hoort dat er jacht gemaakt wordt op Oupoot de
leider van de woudolifanten verandert hij van gedachten. Hij vindt dat als Oupoot gedood moet worden, hij dat moet doen; want het moet met respect gebeuren. Wanneer Saul dieper en
dieper het woud intrekt, wordt hem hoe langer hoe duidelijker dat Oupoot hem om de een of andere reden het woud in lokt...
‘De koning van de intelligente actiethriller.’ – Dan Brown ‘Vince Flynn is een meester – misschien wel dé meester – in het schrijven van thrillers waarvan de pagina’s vanzelf omslaan.’ –
Bookreporter Flynns thrillers worden gewaardeerd vanwege hun actie én accuratesse en worden door de CIA aangeraden aan hun medewerkers. Maak kennis met Mitch Rapp, het
eenmansleger dat terrorisme bestrijdt... CIA-agent Mitch Rapp vecht in de frontlinie mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn nieuwste missie moet hij nog een leven redden: zijn eigen
leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de wraak die de vader van de door Rapp omgebrachte terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een wraakzuchtige internationale klopjacht, omdat
er een beloning van twintig miljoen wordt uitgeloofd voor het lichaam van de moordenaar van de terrorist. De normaal zo koelbloedige agent komt tot de ontdekking dat zelfs onder
bondgenoten van de Verenigde Staten er mensen geloven dat Rapp voor eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een jacht op de jager, en Rapp moet terugvallen op zijn
instincten om rechtvaardigheid te doen laten gelden én om het er levend vanaf te brengen.
María, een 17-jarige, is verliefd op José, de kapitein van de cavalerie-eenheid van haar twee broers. Haar vader Abraham heeft een overeenkomst met Francisco aangegaan om met Maria te
trouwen in ruil voor de post van gouverneur van Durango.Het Mexicaanse leger trekt het noorden af nadat een Franse invasie leidt tot een verwoestende Franse overwinning in Puebla. María
besluit een manier te vinden om José te volgen die terugtrekt met president Juarez en haar huwelijk te vermijden in Francisco.Een avontuur volgt als ze met president Juarez rijden om de
wapens van de Unie voor Mexico in Californië te beveiligen. Mary vermommingen zichzelf als een man genaamd Kapitein Mario omdat vrouwen niet in oorlogen vechten. De FransMexicaanse krachten staan nu op hun staart als ze van het grote leger van president Porfirio Diaz vluchten.María heeft tweede gedachten over het volgen van José. Oorlog is een
verschrikkelijk verschrikkelijk bloedbad en vol dood.
In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee
ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich
tot het uiterste, maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
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In 1956 werd een boekrol ontdekt die de wereld verbijsterde. Vijftig jaar later zal de wereld opnieuw worden verbijsterd. Op 1 juni 1956 bracht The New York Times een verhaal dat overal ter wereld tot de
verbeelding sprak. Er was weer een Dode-Zeerol gevonden, maar deze was anders dan alle voorgaande vondsten. Er werden schatten van onvoorstelbare waarden in beschreven, die begraven zouden
liggen in de heuvels ten oosten van Jeruzalem en onder de Heilige Stad zelf. In de daaropvolgende jaren kwamen wetenschappers tot de conclusie dat de koperen rol wel eens de belangrijkste schatkaart uit
de geschiedenis zou kunnen zijn. Een kaart waarop niet alleen schatten werden aangewezen, maar die ook zou kunnen leiden tot de bouw van de derde Joodse tempel. Maar de code van de boekrol is nooit
ontcijferd, en deskundigen uit alle hoeken waarschuwen dat elke Israëlische poging om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, een oorlog van bijbelse proporties zou kunnen ontketenen. Nu, precies vijftig
jaar nadat de koperen rol werd onthuld, komt Joel C. Rosenberg, auteur van meerdere New York Times-bestsellers, met zijn meest bloedstollende verhaal tot nu toe. Joel Rosenberg schreef 5 bloedstollende,
internationale thrillers over de wereld aan de vooravond van de Apocalyps. Terroristische aanslagen, de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran, bloedbaden in Irak en de
Verenigde Staten leiden tot grote mondiale spanningen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin McCoy gaan samen de strijd aan. Is het einde van de geschiedenis nabij? Welke
rol spelen eeuwenoude bijbelse profetieën? De thrillers van Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook als afzonderlijke delen te lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2.
De Laatste Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel Rosenberg begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie Teheran.
Het begrip "modernisme" is zonder twijfel een van de meest verraderlijke uit de hele literatuurwetenschap: intuitief weten we allemaal wat de term ongeveer inhoudt, maar tegelijkertijd is het heel moeilijk uit te
leggen wat "modernisme" nu precies betekent; anderzijds voelen we ook aan dat de bestaande definities zo divers zijn en elkaar bij momenten zo tegenspreken, dat de verleiding groot is om af te zien van
welke definitie dan ook en de betekenis van het concept zo open mogelijk te laten voor de lectuur van concrete, "modernistische" teksten, waarvan de structuur altijd complexer en eigenzinniger is dan elk
etiket.De opzet van de bundel is niet de vraag naar de ultieme definitie van het begrip "modernisme" eens en voor altijd te beantwoorden. Wel is er geprobeerd, op basis van de hypothese dat het
"modernisme" staat voor een bepaald moment en een bepaalde poetica in de Westerse literatuur tussen 1910 en 1940, de interne verscheidenheid en de verrassende rijkdom van het concept in kaart te
brengen.Een vijftiental auteurs uit Nederland en Vlaanderen geven in deze bundel een overzicht van wat het "modernisme" voor zowel de grote als de kleine literaturen in Europa betekende: dus niet alleen
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland, Spanje en Italie, maar ook Vlaanderen, Nederland, Griekenland, Polen en Scandinavie. Het geheel wordt ingeleid door een historische situering en afgesloten met
diepgravende essays over vier auteurs die het Europese modernisme hebben gemaakt: Proust, Joyce, Doblin en Pessoa. Een index van namen en titels zorgt ervoor dat deze monografische encyclopedie
van het Europese modernisme een handig naslaginstrument wordt.
Megan Stack was net 25 toen ze voor de Los Angeles Times naar Afghanistan en Pakistan ging om te berichten over de oorlog tegen terrorisme. Ze volgde de militaire ontwikkelingen, zag de sporen van
oorlog en lag ook zelf onder vuur, maar het belangrijkste verhaal dat ze te vertellen heeft, gaat niet over de oorlog maar over de mensen achter de frontlijn.
Wiskunde & didactiek voor aanstaande leraren basisonderwijsDe werken van Vondel, in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningenMet platen en afbeeldingen
...Opdracht van rechtspraak aan scheidsliedenDe wolvenprinsesOveramstel Uitgevers
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