Coppoolse, Remco ; Vroegindeweij, Dammis boek
75 Modellen van het onderwijs
2010 Noordhoff 250 p.
9789001783204
onderwijskunde - onderwijsvernieuwing - modellen

454

Burg, Carel van der ; Berben, Meike ; Moonen, Bert boek
454
Activerende en passende werkvormen : naar meer variatie en motivatie in de les : werken aan 21ste eeuwse
vaardigheden
2017 CPS 115 p.
9789065080202
didactiek - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs (mbo) - werkvormen
Vermaat, J.H. ; Weierink, J.J.H. boek
Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs
8e dr. 2016 Kavanah 160 p.
9789057401480
chemie - scheikunde

541

Quigley, Alex boek
De zelfverzekerde leraar : ontwikkel de juiste gewoonten voor een succesvolle les
2017 Pica 264 p.
9789491806872
leraren (docenten) - didactiek - lesgeven - leerkrachten - zelfvertrouwen

454

Berben, Meike ; Teeseling, Mirjam van boek
Differentiëren is te leren! : omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs
6e herz. dr. 2017 CPS 136 p.
9789065080943
differentiatie - voortgezet onderwijs

482.9

Hajer, Maaike ; Meestringa, Theun boek
Handboek taalgericht vakonderwijs
3e herz. dr. 2015 Coutinho 272 p.
9789046904480
taalontwikkeling - taalonderwijs - didactiek - lesgeven - voortgezet onderwijs

482

Jong, Mijke de (reg.) dvd
Layla M. : dvd
2016 Cienemien 93 min.
moslima’s - moslim-extremisme

217.9

Goenee, Maaike ... et al. ; Halem, Nicolien van (redactie) boek
Lekker belangrijk : leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren
2e herz. dr. 2013 Noordhoff 337 p.
9789001875817
gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (gvo) - jongeren - gezondheidszorg - jeugdwerk

308.4

Het Oranje Kruis boek
Oranje Kruis Boekje : officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
27e herz. dr. 2016 ThiemeMeulenhoff 130 p.
9789006410341
eerste hulp bij ongelukken (ehbo)

614.82

Donk, Cyrilla van der ; Lanen, Bas van boek
450.43
Praktijkonderzoek in de school
3e herz. dr. 2016 Coutinho 335 p.
9789046905135
onderzoeksmethoden - onderzoek - basisonderwijs (primair onderwijs) - voortgezet onderwijs (secundair
onderwijs)

Geenen, Marie-José boek
321.4
Reflecteren : leren van je ervaringen als sociale professional
2e herz. dr. 2017 Coutinho 243 p.
9789046905777
reflectie - sociale zorg (maatschappelijke zorg) - beroepspraktijk - maatschappelijk werk - beroepsethiek hulpverlening
Verbeeck, Gilberte ; Leroy, An ; Struyf, Elke boek
450.49
Regisseer je klas : oefeningen in klasmanagement
2016 Pica 144 p.
9789463370318
klassenmanagement - voortgezet onderwijs - ordeproblemen - gedragsproblemen (probleemgedrag)
Ebbens, Sebo ; Ettekoven, Simon boek
Samenwerkend leren : praktijkboek
4e herz. dr. 2016 Noordhoff 234 p.
9789001877736
Samenwerkend leren (coöperatief leren) - didactiek - leerpsychologie

454.9

spel
Spraakwater : raak in gesprek en leer elkaar kennen!
Deviant
9789491699818
gespreksvoering - argumenteren

499.4

Berkel, Henk ; Bax, Anneke ; Joosten-ten Brinke, Desiree (red.) boek
Toetsen in het hoger onderwijs
4e herz. dr. 2017 Bohn Stafleu van Loghum 354 p.
9789036816786
toetsen - hoger onderwijs

489.59

Prinsen, Herberd boek
419.3
Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden : een praktisch handboek voor trainers in en
buiten het onderwijs
2e herz. dr. 2014 LannooCampus 264 p.
9789401421737
faalangst - jeugdzorg (jeugdhulpverlening) - sociale vaardigheden - methodieken
Roelfsema, H.J. ; Houtveen, A.A.M. boek
Versterken van inductie in het voortgezet onderwijs : verslag van het onderzoek
2016 Hogeschool Utrecht 192 p.
9789071909207
lerarenopleidingen - leraren (docenten) - voortgezet onderwijs

482

Stegeman, N.E. ; Gilbert-Peek, W.A. ; Franken, A. boek
Voeding bij gezondheid en ziekte : handboek voor de gezondheidszorg
7e herz. dr. 2017 Noordhoff 662 p.
9789001875695
voeding - voedingsleer

628.4

Brinkman, Joep boek
Voor de verandering : een praktische inleiding in de agogische theorie
6e herz. dr. 2013 Noordhoff 313 p.
9789001875756
agogiek - gesprekstechnieken - groepswerk - gedragsveranderingen
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