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De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale, gezaghebbende standaard.
For one- or two-semester introductory courses in business statistics. Eliminate the intimidation factor from learning statistics for business Robert Donnelly's Business Statistics was written in a conversational tone designed to reduce the level of anxiety that many
business students experience when taking a statistics course. The 3rd Edition maintains the author's successful and straightforward approach that explains each concept and why it's important, directly to students. Through an abundance of comments in the
margins that clarify specific topics, a variety of applications, and Your Turn practice opportunities in each chapter, students see business statistics in action -- both in the classroom and the world around them. Also available as a Pearson eText or packaged with
MyLab Business Statistics Pearson eText is a simple-to-use, mobile-optimized, personalized reading experience that can be adopted on its own as the main course material. It lets students highlight, take notes, and review key vocabulary all in one place, even
when offline. Seamlessly integrated videos and other rich media engage students and give them access to the help they need, when they need it. Educators can easily share their own notes with students so they see the connection between their eText and what
they learn in class -- motivating them to keep reading, and keep learning. MyLab(tm) combines trusted author content with digital tools and a flexible platform, MyLab personalizes the learning experience and improves results for each student. Optional: one
sentence for discipline-specific benefit can go here. If you would like to purchase both the physical text and MyLab Business Statistics, search for: 0135229936 / 9780135229934 Business Statistics Plus MyLab Statistics with Pearson eText -- Access Card Package,
3/e Package consists of: 0134685261 / 9780134685267 Business Statistics 0134782925 / 9780134782928 MyLab Statistics with Pearson eText -- Standalone Access Card -- for Business Statistics Note: You are purchasing a standalone book; Pearson eText and
MyLab do not come packaged with this content. Students, ask your instructor for the correct package ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson representative for more information.
Who's who Among Black Americans
Everything You Should Have Learned in School-- But Probably Didn't
hoe je net het verschil kunt maken
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal]
Atlanta Magazine
Bijna thuis

Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om
kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Idee n, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen
toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe idee n. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve
persoon kan de wereld veranderen.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij
beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd
duur komen te staan. De affaire is een wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
De elfjarige Kimberly Chang en haar moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze noodgedwongen in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn. Op school is Kim een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels spreekt. Na schooltijd moet ze haar
moeder helpen bij haar werk in een sweatshop, waar ze spijkerbroeken maakt. Zwaar en stoffig werk, maar ze ontmoet er ook de knappe Matt. Ondanks alle tegenslagen blijkt Kim een getalenteerde leerling met een wiskundeknobbel te zijn, en ze slaagt erin een beurs te krijgen voor
een vooraanstaande particuliere school. Kim groeit op tot een ambitieuze jonge vrouw. Ze overwint vele obstakels en vecht voor een beter leven, maar net wanneer alles waarvoor ze heeft gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger van Matt...
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend?
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12
Aquaculture Economics and Financing
Best Books for Children, Preschool Through Grade 6
haar keuze verandert alles
Psychology
Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a ringside seat on the issues shaping the region.
Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers bevat, beschikbaar als een download met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss. Geniet
van de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis.
Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de
zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar
vastbesloten om een dader te vinden – tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de
familie, Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een pageturner
als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis en de betekenis van het woord thuis.
Preschool Through Grade 6. Supplement to the eighth edition
Cincinnati Magazine
A guide to the project management body of knowledge
Wat ik nooit eerder heb gezegd
Nature Magazine
Lionel Lincoln, of: De belegering van Boston
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.
It is widely agreed throughout the world that education and access to education are human rights. In order to accommodate the educational needs of people globally, technology will be required that supports inclusion and promotes equity for both learning processes and
governance in educational institutions. In order to achieve this, technological resources must be designed to be accessible and usable for all individuals by implementing user-centered design (UCD) and user experience design (UXD) processes. UXD and UCD Approaches for
Accessible Education is an academic research publication that explores thoughts and experiences on accessible and equitable education from perspectives on human-computer interaction, user research, and design thinking. It seeks to improve the understanding on how
technology should be designed to truly contribute to and support accessibility and equity in education. Featuring a wide range of topics such as online courses, inclusive education, and virtual reality, this publication is essential for academicians, curriculum designers,
researchers, instructional designers, educational software developers, IT consultants, policymakers, administrators, and students.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de heks in het woud. Niemand
weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als
haar eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en
dat het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal voor het mooiste
kinderboek.
Resources in Education
(PMBOK Guide)
Het verborgen DNA van Amazon, Facebook, Google en Apple
Freak de Kanjer
Inwijding
For Profit Higher Education

Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the
events that define our city. The magazine informs, challenges, and entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only about what they do and where they go, but what
they think about matters of importance to the community and the region. Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and
superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city. The magazine informs, challenges, and entertains our readers each month while helping them make
intelligent choices, not only about what they do and where they go, but what they think about matters of importance to the community and the region.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag,
maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een
bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking
zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New
Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de
New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
An illustrated monthly with popular articles about nature.
Harry Potter: De Volledige Collectie (1-7)
waarom sommige mensen succes hebben en andere niet
Nulaid News
Ons feilbare denken
De vier
UXD and UCD Approaches for Accessible Education
Offers reviews and recommendations of over 25,000 titles for children, and includes brief annotations, bibliographic data, and review citations.
Dé klassieker over Flow: wat is Flow en hoe kom je in een Flow? De psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi deed grensverleggend onderzoek naar flow: wat maakt een ervaring bevredigend en wat gebeurt er als we opgaan in het moment. De eerste verschijning van Flow (1990)
was een mijlpaal in het denken over de kwaliteit van onze ervaring. Sindsdien zweren topsporters, muzikanten en professionals wereldwijd bij deze methode. Door dit boek leren ze hun bewustzijn kennen, ontdekken ze wat waar geluk inhoudt en verbeteren ze de kwaliteit van
hun prestaties en leven.
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op een jacht in de wouden van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van de
handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van hem kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon en de draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen
is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall worden vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als de boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht
Eragon in gezelschap van Saphira en de oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
Psychlogie van de optimale ervaring
Flow
The Failure to Safeguard the Federal Investment and Ensure Student Success
Management and Analysis
Who's who in Finance and Industry
Electrical Engineering 101

Uitwerking voor de praktijk van een nieuw managementconcept.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een
van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere
economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe
zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
De affaire
Bedrijfsinformatiesystemen
Eiland van de angst
A Concise Introduction to the Fundamentals of Behavior
Het meisje dat de maan dronk
Best Books for Children
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand
beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn?
Waarom vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een
van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele
behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt
leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Electrical Engineering 101 covers the basic theory and practice of electronics, starting by answering the question "What is electricity?" It goes on to explain the fundamental principles and components, relating them constantly to real-world examples. Sections
on tools and troubleshooting give engineers deeper understanding and the know-how to create and maintain their own electronic design projects. Unlike other books that simply describe electronics and provide step-by-step build instructions, EE101 delves into
how and why electricity and electronics work, giving the reader the tools to take their electronics education to the next level. It is written in a down-to-earth style and explains jargon, technical terms and schematics as they arise. The author builds a genuine
understanding of the fundamentals and shows how they can be applied to a range of engineering problems. This third edition includes more real-world examples and a glossary of formulae. It contains new coverage of: Microcontrollers FPGAs Classes of
components Memory (RAM, ROM, etc.) Surface mount High speed design Board layout Advanced digital electronics (e.g. processors) Transistor circuits and circuit design Op-amp and logic circuits Use of test equipment Gives readers a simple explanation of
complex concepts, in terms they can understand and relate to everyday life. Updated content throughout and new material on the latest technological advances. Provides readers with an invaluable set of tools and references that they can use in their everyday
work.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Het beslissende moment
thinking, fast and slow
Neem mijn hand
Caton, tragédie ... Traduite de l'Anglois par Mr. A. Boyer
Eragon
RIE.. Annual cumulation

'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en
onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het
wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt
sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar
zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net
zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de
ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren.
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Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen.
Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.
Aquaculture Economics and Financing: Management and Analysis provides a detailed and specific set of guidelines for using economic and financial analysis in aquaculture production. By discussing
key issues such as how to finance and plan new aquaculture business, how to monitor and evaluate economic performance, and how to manage capital, labor, and business risk, the book equips
aquaculture professionals, researchers, and students with important information applicable to a wide range of business decisions. Chapters address each stage of developing an aquaculture business,
including financing, marketing, and developing a business plan to managing cash flows and analyzing financial statements. Each chapter includes a detailed example of practical application taken
from every-day experience. Written in straightforward terminology facilitating ready application, Aquaculture Economics and Financing: Management and Analysis is an essential tool for analyzing and
improving financial performance of aquaculture operations. Key Features: Provides a practical and comprehensive understanding of aquaculture economics and financing Discusses key issues in
business plan development; marketing; monitoring financial performance; and managing cash flow. assets, and business risk features examples of practical application in each chapter Includes an
annotated bibliography and webliography detailing key resources and software products available for economic and financial analyses
The residents of a Swedish island are shaken by a brutal murder.
Uitblinkers
Verdieping van Chaosdenken: Theorie en Praktijk
literaire thriller
Ik zie je in de kosmos
Business Statistics
Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie
komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de wereld doet
kijken.
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