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Gesetz und Verordnung über die Durchreise und Weiterbeförderung von
Auswanderern - 1861

Wet van den 26 Augustus 1822 (Stbl. 37), houdende de belasting op het
binnenlandsch gedistilleerd, gewijzigd naar de wetten van 24 Dec. 1829
(Stbl. 76), 2 Jan. 1832 (Stbl. 4), 22 April 1852 (Stbl. 62) en 28 Dec. 1855
(Stbl. 193) - 1856
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Mnemosyne - 1854

Raad van state - Netherlands. Raad van State 1879

Kliniek - 1846
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German Legislation for the Occupied Territories of Belgium Charles Henry Huberich 1917

Statutes of the Republic of South Africa - South Africa 1967

Getal & ruimte - J. H. Dijkhuis 2014

Maatschappij-Belangen - 1836
Tuis Met Wiskunde - Penny Nyren 1998
Jongmans-onderwyser, leerende op den korte, dog klare, en
bevattlyke wyze, de voornaamste wetenschappen die voor een
jongman voor 't eerst nodigst om te weten en te leeren zyn - Johann
Hermann Knoop 1759

Apostelen of Niet? eene vraag des tijds. Met een voorwoord van J.
Ruijs - J. RUIJS 1866
Area 2 - Ruedi Baur 2008-03-26
"100 of the most creative designers to have emerged on the international
scene over the past five years, chosen by 10 of the most respected
figures in the field"--Publisher.
Report - Orange Free State (Orange River Colony, 1900-1910). Education
Dept 1921

International Mathematical News - 1973
Getal & ruimte junior - 2020
Beginselen der natuurkunde : uyt het hoogduitsch vertaald - Johannes
Hendrik Winkler 1768

Handboek ontwikkelingspsychologie - L. Verhofstadt-Deneve
2003-09-18
Deze vijfde, grondig herziene druk van het Handboek
ontwikkelingspsychologie geeft een volledig, geactualiseerd en
geïntegreerd overzicht van de belangrijkste theorieën op het gebied van
de ontwikkelingspsychologie. Alhoewel het boek is uitgebreid met de
meest recente ontwikkelingen op dit vakgebied, blijven de klassieke
modellen en onderzoeksgegevens een belangrijke plek innemen.
Uitgebreide praktijkvoorbeelden geven het nut weer van de besproken
theorieën voor opvoeding, onderwijs, klinisch–therapeutische situaties en
interpretatie van dagelijks gedrag.Allereerst worden de uitgangspunten
van de ontwikkelingspsychologie als wetenschap besproken. Vervolgens
komen de voornaamste actuele stromingen aan bod, met bijzondere
aandacht voor hun bijdragen aan de ontwikkelingspsychologie. Doordat
deze theorieën vanuit verschillende gezichtspunten besproken worden,
wordt duidelijk dat zij elkaar meer aanvullen dan tegenspreken. Het boek
wordt afgesloten met een overzichtelijk syntheseschema, waarin de
behandelde theorieën kritisch vergelijkend worden samengevat.Het
Handboek ontwikkelingspsychologie is niet alleen geschreven voor
psychologen en pedagogen in opleiding, maar is ook zeer geschikt als
naslagwerk voor afgestudeerden. Om deze reden werd ook een
uitgebreid register van kernbegrippen opgenomen. Het boek is
geschreven in een stijl die geen expliciete voorkennis van de psychologie
vereist, en is daarom ook zeer geschikt voor studenten van andere
studierichtingen en de geïnteresseerde leek.
South African Journal of Philosophy - 1989

De Werken van T. Lucretii Cari van het Heelal. Uit het Latyn in
het Nederduitsch vertaald. [By J. de Witt. In prose. With the text.]
- Titus Lucretius Carus 1701
De Architectonische Ruimte - Hans van der Laan
Ontwerptheorie van de Nederlandse architectuurtheoreticus
(1904-1991).
Euclides - 1996
Many Visions, Many Aims - W.H. Schmidt 1997-02-28
PREFACE The Third International Mathematics and Science Study
(TIMSS), sponsored by the International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (lEA) and the gov ernments of the participating
countries, is a comparative study of education in mathematics and the
sciences conducted in approximately 50 educational systems on five
continents. The goal of TIMSS is to measure student achievement in
mathematics and science in participating coun tries and to assess some
of the curricular and classroom factors that influence student learning in
these subjects. The study will provide educators and policy makers with
an unparalleled and multidimensional perspective on mathematics and
science curricula; their implementation; the nature of student
performance in mathematics and science; and the social, economic, and
edu cational context in which these occur. TIMSS focuses on student
learning and achievement in mathematics and science at three different
age levels, or populations. • Population 1 is defined as all students
enrolled in the two adjacent grades that contain the largest proportion of
9-year-old students; • Population 2 is defined as all students enrolled in
the two adjacent grades that contain the largest proportion of 13-yearold students; and • Population 3 is defined as all students in their final
year of secondary education, includ ing students in vocational education
programs. In addition, Population 3 has two "specialist" subpopulations:
students taking advanced courses in mathematics (mathematics
specialists), and students taking advanced courses in physics (science
specialists).
Blik op het Indisch Staatsbestuur - A.J. W. van Delden
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De Sterren en de aarde, of gedachten over ruimte, tijd en eeuwigheid 1860

Getal & ruimte : havo/vwo onderbouw [12e editie]. - 2017
Calvinism and Confessional Revision - Abraham Kuyper 1891
Systeemanalyse en systeemontwerp - Joseph S. Valacich 2004
Jongmans-onderwyser leerende op een korte, dog klare, en bevattelyke
wyze, de voornaamste wetenschappen die voor een jongman, van een
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goede educatie, voor eerst 't nodigst om te weten en leeren zyn ... Johann Hermann Knoop 1759

van Beeck CALKOEN (Hoogleraar le Leyden.) 1805
Projets de lois, observations et procès-verbaux des états-généraux sur le
tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit, ... - 1830

Nederlandsch Letterkundig Nieuwsblad - 1978
Nieuw Archief Voor Wiskunde - 1998

Nutte en noodige Oeffening; of kort vertoog, dat de Natuur- en
Sterrekunde, en meer andere weetenschappen, den mensch
opleiden en aanzetten tot de kennisse Gods en zyn dienst, etc Nicolaas Duyn 1744

Mystery and Matter - Michel Remery 2010-12-20
Taking an interdisciplinary approach and based on yet-unexplored
sources, this book offers a new synthesis of the theory and works of the
Dutch monk and architect Dom Hans van der Laan from the perspective
of the interrelationship between liturgy and architecture.
Wiskundige scheeps-bouw en bestuur. [With diagrams.] - Jan Frederik

Minutes of the Legislative Council and Votes and Proceedings of the
House of Assembly ... - Cape of Good Hope (Colony). Parliament 1906
D' onder-aardse Weereld - Athanasius Kircher 1682
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