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Als het verleden trekt Hendrik Jan Paul 2014
Motor Trend Walter A. Woron 1980
Professionele gespreksvoering Martin Reekers 2010 Praktische handleiding met
oefeningen voor het voeren van zakelijke gesprekken.
Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen M. Leezenberg 2017-10-11
Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de
geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid
iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie?
De indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en
maatschappijwetenschappen lijkt vanzelfsprekend, maar is van recente datum
en allerminst onomstreden. Dit boek beschrijft de invloedrijkste visies op
wetenschappelijke kennis vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en
Thomas Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze
verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de hedendaagse filosofische en
methodologische visies op aard en culturele taak van de
geesteswetenschappen, zoals logisch empirisme, hermeneutiek, kritische
theorie, (post-) structuralisme en postkolonialisme. Wat dit boek - nog steeds uniek maakt is de systematische aandacht voor de methodologische vragen en
filosofische achtergronden van de geesteswetenschappen. Bestaande
handboeken richten zich doorgaans op de natuurwetenschappen en in mindere

mate de maatschappijwetenschappen, terwijl wij juist het ontstaan van dat idee
dat de natuurwetenschappen de 'echte' wetenschappen zouden historisch
traceren en filosofisch ter discussie stellen.
Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen P.J.M.
Prins 2011-10-19 De gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen wordt
theoretisch helder ingekaderd, systematisch beschreven en geïllustreerd met
casuïstiek van uiteenlopende emotionele en gedragsproblemen. Dit boek geeft
antwoord op de cruciale vraag naar de samenhang tussen protocolmatig werken
en individueel behandelen. Ook de nieuwste ontwikkelingen zijn beschreven, en
gestaafd met de meest recente onderzoeksgegevens. Anders dan bij andere
boeken op het terrein van de psychotherapie, is dit boek vooral informatief voor
professionals die hun behandelingsmethodieken en -technieken willen updaten
en bijschaven.
Klinische psychologie Guus Smeets 1999
Kind van de rivier Irma Joubert 2012-03-13 Pérsomi woont met haar analfabete
moeder, haar zusje en broers in een hutje op het terrein van de rijke meneer
Fourie. Ze vormen een typisch 'bijwonersgezin': arm, onderontwikkeld en sociaal
zwak. Hoe ouder Pérsomi wordt, hoe meer ze zich gaat schamen voor de
vuiligheid en het gebrek aan beschaving bij haar thuis. Gelukkig is ze intelligent.
Ze krijgt een beurs van de staat waarmee ze eerst naar de middelbare school
kan, en vervolgens naar de universiteit. Ze zet alles op alles om aan haar milieu
te ontsnappen. Tussen Pérsomi en Boelie, de oudste zoon van meneer Fourie,
ontstaat een bijzondere vriendschap. Maar de groeiende apartheid in de ZuidAfrikaanse samenleving zet ook hun relatie op scherp. Als in 1957 de Indische
gemeenschap wordt gedwongen om uit het dorp te vertrekken, springt Pérsomi
als advocaat voor hen in de bres. Haar besluit om haar Indische vrienden te
verdedigen leidt tot een directe confrontatie met haar dorp - en met Boelie.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog
nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes
uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent
vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Justitiële interventies 2008 "Justitiële interventies is het laatste deel van een

driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop. Deel 1
gaat over jeugdcriminaliteit, deel 2 over jeugdstrafrecht. De serie richt zich op
gevorderde studenten en masterstudenten sociale wetenschappen en rechten,
maar is ook bijzonder geschikt voor postacademisch onderwijs voor juristen en
gedragswetenschappers die beroepsmatig met jeugdcriminaliteit en
strafrechtelijke reacties daarop te maken hebben en die zich willen informeren
over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Justitiële interventies biedt een
overzicht van interventies die in Nederland worden toegepast en van de
uiteenlopende kaders waarbinnen dergelijke interventies functioneren. Het
maakt de lezer vertrouwd met de beschikbare kennis over effectieve en
contraproductieve interventies voor delinquente jongeren en met enkele speciale
discussie- en aandachtspunten. Dit laatste deel veronderstelt kennis van de
jeugdcriminologie en van het jeugdstrafrecht. Het bouwt dan ook uitdrukkelijk
voort op de beide voorgaande delen."--Provided by the publisher.
Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944) Jonieke van Es 2005
De natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen Johannes Crüger 1888
Psychologische gespreksvoering Gerrit Lang 2020 Leidraad voor professionele
hulpverlening bij persoonlijke problemen, ook buiten de geestelijke
gezondheidszorg bruikbaar.
Jeugd en recht A.P. van der Linden 2009-07-16 Jeugd en recht biedt een
uitstekend overzicht van de geldende bepalingen op het terrein van jeugdrecht,
jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening. Uitgangspunt
is het ‘probleemloze’ kind. Als dit kind echter in moeilijkheden komt, heeft het
bijzondere zorg nodig. Hieraan, en aan de juridische status van deze kinderen,
besteden de auteurs aparte aandacht. De justitiële jeugdzorg, het civiele
kinderrecht, het jeugdstrafrecht en het jeugdstrafprocesrecht komen hierbij aan
de orde. Ook worden niet-justitiële, vrijwillige hulpverlening en de op dat gebied
werkzame instanties behandeld.
Iris Grace Arabella Carter-Johnson 2016-05-31 Let op dit e-book is NIET
geschikt voor zwart-wit e-readers. Arabella Carter-Johnson is professioneel
fotograaf en de moeder van Iris Grace, 5 jaar en zwaar autistisch. CarterJohnson heeft de ontwikkeling van haar dochter bijgehouden in dagboeken en
foto’s. Iris communiceert nauwelijks en lijkt volkomen gevangen in haar eigen
wereld, maar door haar vriendschap met de kat Thula kruipt Iris uit haar schulp,
groeit haar zelfvertrouwen en begint ze de wereld te ontdekken. Dit leidt tot haar
kennismaking met de mogelijkheden van verf. Uren per dag schildert Iris met
Thula aan haar zijde. Haar gevoel voor kleur en haar Monet-achtige schilderijen
zijn fenomenaal.
Jeugdrecht Lydia Janssen (recht/adviseur.) 2006 Inleidend overzicht van het
Nederlandse jeugdrecht.
Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding Karine Verschueren 2016-0826 Om elke leerling onderwijs en zorg op maat te kunnen bieden, moeten zijn
specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, en de context waarin hij

functioneert, in kaart worden gebracht. Het is een hele klus, een bijna
onmogelijke taak zelfs, om over elk mogelijk probleem een parate kennis van de
recentste wetenschappelijke inzichten te bezitten. Dit handelingsgericht
handboek bundelt alvast alle inhoudelijke wetenschappelijke kennis die vereist is
om de diverse diagnostische vragen te beantwoorden. Per thema of doelgroep
wordt een stand van zaken gegeven van de theorievorming en het empirische
onderzoek, met een vertaling van theorie en onderzoek naar de diagnostische
praktijk. Vervolgens komt een selectie van diagnostische middelen aan bod:
tests, vragenlijsten, observatieschalen, interviews enz. Ten slotte, gaat elk
hoofdstuk in op de aansluiting tussen diagnostiek en advisering of hulpverlening.
Het handboek is in de eerste plaats bedoeld voor (school)psychologen en
(ortho)pedagogen in de onderwijs- of leerlingenbegeleiding met diagnostiek in
hun takenpakket en studenten in de (toegepaste) psychologie en pedagogische
wetenschappen. Ook anderen die een degelijke kennis over diagnostiek willen
verwerven, vinden hier hun gading. De inzichten die in dit handboek staan
beschreven, gelden zowel voor het Vlaamse als voor het Nederlandse
onderwijsveld. Ze kunnen toegepast worden in zowel het basisonderwijs als het
secundair of voortgezet onderwijs.
Stormschade Youp van 't Hek 2018-10-09 Youp en zijn columns. Gehaat en
geliefd. Een tussenweg is er niet. Iedere zaterdag is de pagina met Youps stukje
de eerste die de meeste NRC-lezers opslaan. Het is een eigenzinnige keek op
de week van de cabaretier. Scherp en bot tegelijk. Als je naar zijn
beweegredenen vraagt, is zijn antwoord dat hij vooral keihard moet lachen. Om
alles. Alles waar mensen zich druk om maken. Mensen die spelletjes spelen.
Van iets te bolle koningen tot stamelende alzheimerpremiers en van elkaar de
tent uit vechtende bejaarden tot de radeloze bestuurders van zijn eigen
Amsterdamse voetbalclub. Stormschade is de 31e bundel met zijn columns, die
Thomas Rap al sinds 1989 uitbrengt. En waar Youp voorlopig niet mee ophoudt.
Dat doet hij pas als het voelt als werk.
Beginselen van de democratische rechtsstaat M. C. Burkens 2017 Dit boek
verschaft inzicht in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het
Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en zet uiteen hoe die beginselen
in het staats- en bestuursrecht zijn uitgewerkt. Naast een systematische analyse
van die beginselen en hun toepassing in de rechtspraktijk wordt aandacht
geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat,
in het bijzonder in Nederland. Daarbij komt ook de ontwikkeling van de Europese
en internationale rechtsorde uitdrukkelijk aan bod. Vergeleken met de zevende
druk uit 2012 is het boek op onderdelen sterk geactualiseerd. Het boek is primair
bedoeld voor de rechtenstudie, maar door zijn karakter van algemene inleiding
in het staats- en bestuursrecht is het ook geschikt voor andere studies.
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