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Inwijding Veronica Roth 2013-11-02 Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Futuristisch Chicago. De wereld van
de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening,
Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen
kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice betekent dit
dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing
verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadult-serie van Veronica Roth
wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
The United States Army and Navy Journal and Gazette of the Regular and Volunteer
Forces 1903
Dissertation Abstracts International 1986
De boodschapper Markus Zusak 2011-10-15 Bescherm de ruiten, overleef de klaveren,
graaf diep met de schoppen, voel de harten. Ed Kennedy is een jonge taxichauffeur met
weinig toekomstperspectief. Hij is een waardeloze kaartspeler, hopeloos verliefd op zijn
beste vriendin Audrey, en verknocht aan zijn koffiedrinkende hond, de Portier. Er gebeurt
niet veel in zijn leven, tot hij per ongeluk midden in een bankoverval terechtkomt. Dan
krijgt hij zijn eerste speelkaart toegestuurd, een Ruiten Aas. Dat is het moment waarop Ed
de boodschapper wordt. Uitverkoren om anderen onder zijn hoede te nemen, doorkruist
hij de stad om mensen de helpende hand te bieden en waar nodig terecht te wijzen. Maar
wie zit er achter Eds missie? `Begin alleen aan dit boek als je het in één ruk uit kunt lezen
- Publishers Weekly `Zusaks personages, stijl en dialogen zijn geloofwaardig, goed
doordacht, en waar nodig openhartig.- School Library Journal
Daphnis en Chloë Longus 1958
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de
tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt
tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah
Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar
tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles
Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem
te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en

moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun
vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te
inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit
was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de
denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen
en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en
Oorsprong
Wij Jevgeni Zamjatin 2011-04-04 Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de
eerste anti-utopische roman. Hij speelt in de toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in de
Eenheidsstaat. Alle huizen zijn van glas, de bewoners leven volgens een strikt rooster. Er
wordt gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij mensen hun fantasie wordt afgenomen. De
hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de kritische i-330, waardoor zijn loyaliteit aan de
staat in gevaar komt. Wij kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen, maar werd wel in onder
andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft het boek zowel Aldous Huxley als George
Orwell beïnvloed.
Veilig opgroeien Andrew Turnell 2012-06 In Veilig opgroeien (oorspronkelijke titel Signs
of Safety), wordt een nieuwe benadering in de bescherming van kinderen gepresenteerd.
Hulpverleners in de jeugdzorg en kinderbescherming kunnen hiermee potentieel
risicovolle situaties beoordelen en vinden hierin praktische hands-on strategieën voor het
opbouwen van een samenwerkingrelatie met de ouders. Uit de praktijk blijkt dat dit op de
lange termijn kindermishandeling en uit huis plaatsing kan voorkomen.Er zijn weinig
beroepsgroepen waarbij emotie zo'n grote rol speelt als bij hulpverleners in de jeugdzorg
en de kinderbescherming. Logisch; het gaat immers om kwetsbare kinderen die bedreigd
worden in hun ontwikkeling, of erger. Daarom heeft ook iedereen een oordeel over het
werk van deze hulpverleners. Zij liggen vaak onder vuur: omdat ze wél ingrijpen of omdat
ze níet ingrijpen. Het gevolg is dat hulpverleners steeds vaker risicomijdend gedrag
vertonen - het beruchte Savanna-effect - dat tot meer uithuisplaatsingen van kinderen
leidt.De auteurs van Veilig opgroeien bieden een beter alternatief. Zij hebben in de
praktijk vastgesteld dat samenwerking met het gezin de beste resultaten oplevert. In
negen hoofdstukken worden zowel het theoretische kader als de praktijkelementen van
Signs of Safety uitgebreid behandeld. Dit praktijkboek laat zien hoe je deze benadering
steeds kunt toepassen: van intake via onderzoek en beoordeling tot afsluiting van het
dossier.
Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YAroman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal
hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op
school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady
Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online strip MonsterZee.
Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft
fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel
voor hem betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren
als ze haar ware identiteit onthult?
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse
Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten
strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan
en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen
koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen
als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of
vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek,

zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Theologisch-politieke verhandeling 2010
Sociological Abstracts 1994
De ware bekentenissen van een witte terrorist Breyten Breytenbach 1984 Autobiografisch
relaas over de politieke, sociale, filosofische en psychologische aspecten van de
Zuidafrikaanse apartheid.
De jongens van Nickel Colson Whitehead 2019-05-28 ‘De jongens van Nickel’ van Colson
Whitehead is de hartverscheurende opvolger van de bekroonde internationale bestseller
‘De ondergrondse spoorweg’. In deze nieuwe roman ontleedt hij een nog recenter duister
hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis – het tijdperk van de Jim Crow-rassenwetten
in het Zuiden van Amerika – aan de hand van het verhaal van twee tieners op een helse
tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de burgerrechtenbeweging, en de
zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet. Totdat hij
vanwege een vergissing op de Nickel Academy belandt. Met name de zwarte jongens
worden aan het sadisme van hun witte bewakers uitgeleverd. Misbruik, marteling en
corruptie zijn aan de orde van de dag; voor het minste vergrijp worden de jongens ‘naar
achter’ gebracht – vanwaar ze nooit meer terugkomen. In deze gruwelkamer is er voor
Elwood één houvast: zijn vriend Turner, die geen enkele ambitie koestert, behalve
ontsnappen uit Nickel.
The Times Index 2006 Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary
supplement, Times educational supplement, Times educational supplement Scotland, and
the Times higher education supplement.
Verpleegkundige Interventies Gloria Bulechek 2016-05-05 'Verpleegkundige interventies'
is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde, herziene
Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. Het boek biedt een
gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen.
De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; evidence-based; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele
klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - in
het veld getoetst; - gecombineerd met de NANDA-diagnoses.
Inleiding in de metafysica Martin Heidegger 1997 Studie van de Duitse filosoof
(1889-1976) over een nieuwe weg om tot 'zijnsverstaan' te komen, aanknopend bij de
vroegste westerse filosofie.
Waar het licht is Jennifer Niven 2015-04-13 Theodore Finch is gefascineerd door de dood
en wil een einde aan zijn leven maken, maar elke keer gebeurt er iets waardoor hij het
toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar diploma-uitreiking, zodat ze het
bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich kan laten en niet langer
geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke herinneringen aan haar gestorven zus.
Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand van de hoge klokkentoren op school
ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er
iets van vriendschap tussen hen. Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar
prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de enge freak is waar iedereen hem voor houdt en
Finch leert Violet weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig,
maar kent zij wel al zijn geheimen?
Herald and Presbyter 1924
Suicide Prevention in Custody Joseph R. Rowan 1998 This course features current issues
and procedures for dealing effectively with the threat of suicide in correctional facilities.
The chapters explore the signs and symptoms of suicidal behavior and managing
potentially suicidal behaviors. This course teaches you everything you need to know about
preventing and handling suicide and suicidal inmates. Equivalent to 20 hours of in-service

training. Final test, certificate.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en
met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi
Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en
kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw
en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver'
ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het
titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede
hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet
vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Resources in Education 1978
Current Index to Journals in Education 1991
Bulletin of the Atomic Scientists 1997-01 The Bulletin of the Atomic Scientists is the
premier public resource on scientific and technological developments that impact global
security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday
Clock" stimulates solutions for a safer world.
Social Sciences Index 1999
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar geleden met
zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn
strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet
openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan
studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester
worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep
waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend
dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar
de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon
van bisschop en erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te schrijven.
Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij
stapelverliefd op Sebastian...
De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In ‘De aarde blijft altijd bestaan’
van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde
proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige
overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al
verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten
aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare
uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980)
was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige
sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951
won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over
het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse
samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION
CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur
en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm
beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn
al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek
nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het
behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.

Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving Robert J. Meyers 2012-05 De
Community Reinforcement Approach (CRA) is een in de Verenigde Staten ontwikkelde
gedragstherapeutische methode voor de behandeling van verslaving. Deze behandeling
gaat uit van het gegeven dat mensen afhankelijk van middelen blijven doordat zij worden
omgeven door een overmaat aan factoren die hun alcohol– of drugsgebruik bekrachtigen
en hierbij aantrekkelijke, niet–verslavingsgebonden alternatieven in onvoldoende mate
aanwezig zijn of zelfs ontbreken. CRA heeft als doel samen met de cliënt te werken aan
een vervangende, nieuwe leefstijl die meer voldoening geeft dan hun
middelengebruik.Inmiddels bestaat er ruimschoots bewijs dat CRA een effectieve
behandeling voor cliënten met verslavingsproblemen vormt. Tot op heden was er geen
Nederlandstalige handleiding over CRA beschikbaar. Het Handboek voor de behandeling
van alcoholverslaving voorziet in deze leemte. Deze gezaghebbende handleiding voor
hulpverleners beschrijft helder en in detail de klinische praktijk van CRA, de theoretische
grondslag ervan, de ontwikkeling van CRA en het hiernaar verrichte onderzoek in de VS
en in Europa. Voorts gaat het boek uitgebreid in op belangrijke CRA–procedures en biedt
het vele voorbeelden van praktijkgesprekken die de procedures in deze methodiek
illustreren. Voor alle afzonderlijke behandelonderdelen presenteren de auteurs een
stappenplan. Ook geven zij nauwgezette aanwijzingen voor het uitvoeren van assessments
en de behandeling van cliënten. Aan de orde komen voorts problemen tijdens de
gedragstherapie en strategieën om deze te overwinnen.De vertaling van het
oorspronkelijke, Engelstalige handboek is bewerkt door Nederlandse CRA–deskundigen en
door hen voorzien van voorbeelden voor de Nederlandse behandelsituatie. Hierdoor is de
methodiek direct toepasbaar in uw dagelijkse hulpverlening.
Het probleem van het lijden Clive Staples Lewis 2012-07-09 Waar zijn individuen anders
voor geschapen dan opdat God, die allen oneindig liefheeft, elk van hen verschillend
liefheeft.' (C.S. Lewis)Al eeuwenlang worstelen christenen met de vraag: Als God goed en
almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? C.S. Lewis, de grootste
apologeet van het christelijk geloof in de twintigste eeuw, probeert in dit boek helderheid
te verschaffen in deze ingewikkelde problematiek.
Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven samen in de grauwe
straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de bevolking.
Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun kans afwachtend.
Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een getalenteerde
monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus verleden,
beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar stiefzus. Maar als
prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van een
intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en
verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst
van haar wereld te kunnen beschermen.
De cultuur van het narcisme Christopher Lasch 1980
Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie / druk 1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2014-06-11
Studie door de Duitse filosoof (1770-1831) over de grondslagen van het recht, de
moraliteit en de staat.
Huis in brand Kamila Shamsie 2018-05-08 De eens zo innige band tussen Isma en de
jongere tweeling Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de proef gesteld als Parvaiz besluit in
de voetsporen van hun overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Dan komt Eamonn,
zoon van een machtig politicus, in het leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware
liefde? Of het middel tot Parvaiz' bevrijding? Plots is het lot van beide families
onlosmakelijk met elkaar verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en loyaliteit kunnen
zijn. Kamila Shamsie geeft met dit spannende en hartverscheurende verhaal een uiterst

genuanceerde inkijk in de complexiteit van burgerschap, liefde, familie en verschillende
culturen in Europa.
Cumulative Author Index to Psychological Abstracts 1981
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes van de verhalenbundel
Vreemd land brengt Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde.
Net als Vreemd land bestaat Een tijdelijk ongemak uit verhalen over emigranten die
voortdurend navigeren tussen hun Indiase afkomst en de verbijsterende nieuwe wereld
waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een Amerikaans gezin door het India van
hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw die s middags op hem
past; een jong echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun emotionele reizen over
de grenzen van landen en generaties is elk personage op zoek naar liefde. Met Een
tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest veelbelovende
hedendaagse schrijvers.
Bloed en beenderen Tomi Adeyemi 2018-03-20 Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL
2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit
leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de
maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich
de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen
nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om
op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar
Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van
Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt
overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot
en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.'
Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel
vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York
Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
De maangodin Elizabeth Hand 2013-04-02 Aan de University of the Archangels and Saint
John the Divine worden studenten ingewijd in eeuwenoude heksenpraktijken en magische
rituelen. Minder bekend is dat de universiteit de thuisplaats is van de Benandanti, een
sekte die zich tot doel heeft gesteld de herrijzenis van de Maangodin, een duistere macht,
te voorkomen. Ook weet niemand dat de Benandanti door de eeuwen heen elke regering,
elke religie en elk invloedrijk instituut middels ontoelaatbare praktijken manipuleerden.
Katherine Sweeney Cassidy ontdekt bij toeval de identiteit van de Benandanti die de
universiteit besturen. Wat Katherine niet kan voorzien is dat het heftige liefdesleven van
haar nieuwe vrienden, Oliver en Angelica, die zich bij voorkeur uitleven onder het licht
van een volle maan, direct aanleiding zal geven tot de wederopstanding van de gevreesde
Maangodin... De romans van Elizabeth Hand werden bij herhaling genomineerd en
bekroond met onder meer de World Fantasy Award, de Hugo Award en de prestigieuze
James Tiptree Award. Hand woont en werkt in Maine, VS. `De Maangodin is een
buitengewoon boek. Een ambitieuze, erotisch geladen moderne fantasy-roman. Clive
Barker
Krijgsmacht en samenleving 2003
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