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Toetsen in het hoger onderwijs
Schrijf beter Engels
Nederlandsche Staatscourant. Bijvoegsel [No.1] Versameling Van Verslagen en Rapporten
Behoorende Bij de Nederlandsche Staatscourant
Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
First English Reading-book, Being an Introduction to "The English Reader"
De Economist
De Wet op het Hooger Onderwijs
Het geheim van de trainer
Beroepspraktijkvorming Zorghulp praktijkopdrachten voor niveau 1.
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Drieluik mondelinge communicatie: deel 2
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Maandblad voor bedrijfsadministratie en-organisatie
Bijlagen van het verslag der handelingen
Beroepspraktijkvorming Zorghulp
Verslag der handelingen der Staten-Generaal
In Actief leren voor een beroep zijn ruim veertig activiteiten opgenomen waarmee leerlingen op een actieve manier leren
voor een beroep. Met alles wat daarbij hoort: vakkennis, vaardigheden en een goede beroepshouding.Per activiteit is
uitgewerkt wat deze inhoudt, waarom leerlingen het doen en welke stappen ze moeten zetten. Ook krijgen de leerlingen
tips over hoe zij missers kunnen voorkomen en hoe zij variatie in de activiteit kunnen aanbrengen. Na elke activiteit kijken
de leerlingen terug op wat ze hebben gedaan: wat ging goed, wat ging minder goed en hoe zou ik het een volgende keer
doen?Leerlingen kunnen dit boek tijdens de hele opleiding gebruiken als naslagwerk bij opdrachten op school en in de
praktijk. Er is aandacht voor lezen, een verslag maken en theorietoetsen, maar ook voor discussie, internet en het portfolio.

Verslag van de handelingen der Staten-Generaal
Drieluik mondelinge communicatie ii.

Handelingen der gewone vergadering
Praktisch handboek voor het houden van bedrijfstrainingen.

Gidsvoor
The Education Gazette of the Province of the Cape of Good Hope
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Mededeelingen der regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang
The Education Gazette
Levende talen
"Leden van de Staten-Generaal,-- "
Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving
Gemeenteblad
Euclides
Diritto europeo dei trasporti
Ontwerp van wet op het faillissement en de surséance van betaling, met memorie van
toelichting
De gids
Klasgids Jan 2018 Hoerskool
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klasgids is al meer as 50 jaar lank die afrikaansonderwyser (afrikaans huistaal en eerste addisionele taal) se regterhand in
die klaskamer. die tydskrif verskyn kwartaalliks en bevat onder ander: vraestelle, taaloefeninge en -toetse, besprekings en
vrae oor voorgeskrewe gedigte en kortverhale, wenke vir onderwysers en lesers oor allerhande onderwerpe, lees wat doen
onderwysers wat omgee vir hul leerders en vir afrikaans!

De Ingenieur
Toetsing in het hoger onderwijs staat meer dan ooit volop in de belangstelling. Sinds de verschijning van de eerste druk van
Toetsen in het hoger onderwijs in 2002 is er veel veranderd op toetsgebied. Door nieuwe inzichten in hoe toetsen het
leergedrag van studenten sturen en door veel strengere accreditatie-eisen zijn opleidingen en docenten er van doordrongen
dat toetsbeleid en goed toetsen onontkoombaar zijn. Van elke opleiding wordt vereist dat deze én beschikt over een
adequaat systeem van toetsing en kan aantonen dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Daarom besteden
opleidingen en docenten steeds meer aandacht aan de wijze waarop studenten worden getoetst. Nadat in de tweede
herziene druk in 2006 onderwerpen als digitaal toetsen, het opsporen van plagiaat, en EVC (Erkenning Verworven
Competenties) zijn toegevoegd is de derde druk verder geactualiseerd. In deze derde druk zijn nieuwe onderwerpen
opgenomen die de kwaliteit van toetsing beïnvloeden, zoals: toetsbeleid, toetsprogramma's, formatief toetsen, rubrics,
toetsen van onderzoeksvaardigheden, performance assessment, competentietoetsing en landelijke kennistoetsen.
Bestaande hoofdstukken en literatuurlijst zijn geactualiseerd. Toetsen in het hoger onderwijs bevat veel praktische
hulpmiddelen en voorbeelden. Het is een bron van inspiratie voor individuele docenten en opleidingen in het hoger
onderwijs, voor examencommissies en toetscommissies.

Tweeëntwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands
Communiceren & techniek
Maandblad voor het Boekhouden en Aanverwante Vakken
Verslag der handelingen
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Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde
In het vakgebied van de communicatie heeft zich in het laatste decennium een revolutie voorgedaan. Het is daarom de
vraag of de houdbaarheidsdatum van de bestaande communicatietheorieën inmiddels niet verstreken is. In 'Het groot
communicatiedenkboek' biedt Susanne Piët in een nieuwe kijk op communicatie. Zoals de titel aangeeft, is dit niet het
zoveelste handboek met hapklare samenvattingen. Het wil de lezer inspireren, prikkelen en aanzetten om tot eigen ideeën
over communicatie te komen. Het doel is een referentiekader te bieden waarin theorie en praktijk tegen elkaar afgewogen
kunnen worden. Susanne Piët put uit haar jarenlange ervaring om communicatie vanuit alle mogelijke invalshoeken te
benaderen; als concept, als fenomeen, als instrument. Het resultaat is een boek met een persoonlijke inslag, waarin naast
wetenschappelijke theorie plaats is voor praktische checklists en relativerende columns.
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