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Populair-wetenschappelijk overzicht van
de huidige kennis over de werking van
het menselijk brein en van de
consequenties van die inzichten voor
verschillende levensgebieden.
"De Amsterdamse Wisselbank gold in de
zeventiende en achttiende eeuw als
sieraad, melkkoe en mysterie van de
stad. Het zou de machtigste financiële
instelling in Europa zijn geweest. Ook
de moderne historiografie ziet de bank
als een van de succesfactoren voor de
economische ontwikkeling van Amsterdam.
In zijn studie over de monetaire
politiek van het stadsbestuur in
Amsterdam, de bedrijfsvoering van de
Wisselbank en het effect van beide op
de Europese valutamarkten laat Pit
Dehing zien welke rol de Wisselbank nu
precies speelde. De opzet van de bank
was ijzersterk en haar geldpolitiek erg
geraffineerd met als resultaat een
gesmeerd lopend betalingsverkeer,
kapitaalmobiliteit én stabiele
wisselkoersen. De monetaire politiek
bracht monetaire stabiliteit, leverde
aanzienlijke winsten op en plaatste
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Amsterdam bovenaan de top van de
vroegmoderne financiële centra. Dat
laatste blijkt uit een voor dit
onderzoek nieuw ontwikkelde monetairfinanciële
centraliteitsindex."--Provided by
publisher.
Boekblad
Navorsingsverslag
De Pluimveehouderij
Forum opinieblad van VNO-NCW.
Visie op ondersteuning in de klas
Beleidsnota over een mogelijke verbetering voor
vrouwen van de Belgische pensioenwetgeving.
The bilingual South African Language Rights Monitor
2008 / Suid-AfrikaanseTaal regtemonitor 2008 is the
seventh annual report on the situation pertaining to
language rights and language matters in general in
South Africa. It cultivates an awareness of language
rights and promotes a culture of taking proactive
measures in order to oppose violations of language
rights. Such awareness could lead, on the one hand,
to the further democratisation of the community, and
on the other, to increasing participation in public
life.
Een pensioen op maat van vrouwen?
Spreken over fout
verzameling van bepalingen, bekendmakingen,
programma's, tijdtafels van den loop der treinen, enz
Research Review
Woordenboek der Nederlandsche taal
Boek bedoeld voor mensen die leermiddelen willen
Page 2/7

Download Ebook Groep 5 8 Geld
samenstellen: bevat woordenlijsten van Nederlandse
woorden die de kinderen gebruiken en een hoofdstuk over
verwerving, beheersen en onderwijzen van woordenschat.
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de
deontologische regelen, de beroeps- en de tuchtrechtelijke
organisatie van de voornaamste juridische en economische
beroepen: de magistraten en het andere rechtbankpersoneel,
de notaris, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder, de
bedrijfsjurist, de accountant, de belastingconsulent en de
(erkende) bemiddelaar. Deze Codex deontologie van de
juridische beroepen is gegroeid uit het plichtvak deontologie
van de juridische beroepen, dat gedoceerd wordt aan de
studenten eerste master rechten van de Universiteit
Antwerpen. Een volledigheid nastrevende verzameling van
wetteksten en gedragscodes van de juridische beroepen
bestond tot op heden niet. Slechts voor bepaalde beroepen
bestaan gespecialiseerde uitgaven met daarin de
deontologische regelen eigen aan het beroep. Vaak bevatten
deze uitgaven enkel de specifieke deontologische regelen en
niet de relevante bepalingen uit het gemene recht. Deze
codex bevat dan ook in de eerste plaats het Gerechtelijk
Wetboek, dat voor de togaberoepen, de
gerechtsdeurwaarders en de deskundigen nog steeds de
belangrijkste rechtsbron is, zowel wat betreft de
deontologische regelen als wat betreft het tuchtrecht. Met
betrekking tot het beroep van advocaat werd de codex
deontologie voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies
opgenomen. Voorts bevat deze codex de relevante regelen
inzake deontologie, tuchtrecht en beroepsorganisatie van het
notariaat, de bedrijfsjurist, de accountant, de
belastingconsulent en de erkende bemiddelaar. Tot slot bevat
deze uitgave ook uittreksels uit het Wetboek Economisch
recht van toepassing op de vrije beroeper en de Preventieve
Witwaswet. Deze uitgave richt zich enerzijds tot de studenten
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van de masteropleiding Rechten en anderzijds tot al wie
beroepshalve geïnteresseerd is in de deontologie, het
tuchtrecht en de beroepsaansprakelijkheid van de juridische
beroepen.
Statistisch bulletin - Centraal Bureau voor de Statistiek
Venda, Ekonomiese - Economic Revue
Communications statistiques
MR
Rand McNally International Bankers Directory

'We hadden zo veel geld. We telden de biljetten niet, we
wogen ze, zegt een hasjhandelaar. We moesten iets
verzinnen.' Zo verdwenen sinds de jaren tachtig miljarden in
vastgoed, auto's, juwelen en kunst, en werd via allerlei vage
vennootschappen in exotische oorden steeds succesvoller
geïnvesteerd in de bovenwereld. De Nederlandse drugsmaffia
is uiterst bedreven geraakt in het wegsluizen en witwassen
van criminele winsten, daarbij geholpen door een legertje
gewillige advocaten, gehaaide fiscalisten en gecorrumpeerde
zakenlieden. Maar de overheid is intussen ook wakker
geworden. Onder het mom `pak ze waar het pijn doet hebben
officieren van justitie, politiemensen, gemeenteambtenaren
en belastinginspecteurs de handen ineen geslagen. Ze volgen
het geldspoor als nooit tevoren. In dit boek schetsen Marian
Husken en Harry Lensink hoe de overheid jaagt op het geld
van grote criminelen en hun `nette handlangers. Een aantal
kopstukken uit de Nederlandse onderwereld is inmiddels
kaalgeplukt: de erven Bruinsma, de weduwe Zwolsman,
Willem Holleeder en zijn handlangers. Hun geparkeerde
miljoenen lijken nergens meer veilig. Maar de wereld is groot
en toevluchtsoorden voor lieden met een koffer vol zwarte
euros zijn er volop. Is de strijd tegen crimineel geld ooit te
winnen?
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Ruijssenaars, Rekenproblemen en dyscalculieLemniscaat
PublishersAlgemeene rekening wegens de ramp aan de stad
Leyden overgekomen op den 12den january 1807, ontwikkeld
in vier en zeventig staten en voorafgegaan van eene memorie
van toelichting, vergezeld van drie en twintig bijlagenGeld in
AmsterdamWisselbank en wisselkoersen,
1650-1725Uitgeverij Verloren
Agroanimalia
De tentoonstelling te Batavia van 1893
South African Language Rights Monitor 2008
Research Report
Research Review. Navorsingsoorsig
Begin maart 1943, wanneer de jodendeportaties in
Nederland enige stagnatie vertonen, besluit de Duitse
bezetter het premiewapen in te zetten. Een groep van
dertig, later vijftig, Nederlandse collaborateurs wordt
vrijgesteld voor de betaalde jodenjacht. De leden van de
Colonne Henneicke, zo genoemd naar de leider ervan,
krijgen zeven gulden vijftig per ingeleverde jood. Op
deze manier hebben de Nederlandse jagers tussen de
8000 en 9000 slachtoffers opgespoord van wie de
meesten via de Hollandse Schouwburg en kamp
Westerbork in de vernietigingskampen terecht kwamen.
Kopgeld van Ad van Liempt is een verbijsterend en
adembenemend boek, vol onbekende feiten en
huiveringwekkende details. Het schetst een
beklemmende wereld: gewone Nederlandse mannen,
maatschappelijk mislukt, bleken bereid uit zucht naar
macht en welstand hun joodse landgenoten uit te leveren
aan de Duitsers. Even nuchter als genadeloos reisden
ze door het land en arresteerden mannen en vrouwen,
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en kinderen van twee, drie jaar oud. De wellicht zwartste
bladzijde uit onze geschiedenis wordt door Ad van
Liempt tastbaar dichtbij gebracht.
In de jaren zeventig richtten journalisten, historici en
hulpverleners de aandacht op een weinig belicht
onderwerp: de naoorlogse behandeling van
collaborateurs én hun kinderen. De `kinderen van foute
ouders werden decennia na de bevrijding nog
buitengesloten, gestigmatiseerd en mishandeld. De
samenleving die zo begaan was met het lot van Joden
en verzetsstrijders, bleek onverzoenlijk tegenover deze
groep. Hun vaak ernstige problematiek vertoonde zo
veel overeenkomsten met die van andere
oorlogsslachtoffers dat de vraag rees of zij daar niet ook
toe zouden moeten worden gerekend. Was men in staat
de kinderen van `foute ouders de hulp te bieden die ze
nodig hadden? Hoe werden zij langzamerhand
opgenomen in het stelsel van psychische hulpverlening?
Dit boek onderzoekt voor het eerst hoe deze groep
kinderen zich in Nederland organiseerden, hoe er op de
roep om hulp werd gereageerd door overheid,
hulpverlening en media, en hoe er ruimte ontstond om te
spreken over collaboratie.
Systeemanalyse en systeemontwerp
Omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen
Economisch-statistische Berichten
Codex deontologie van de juridische beroepen
Nederlandse woordenschat allochtone kinderen

Om zich op een positieve manier te kunnen
ontwikkelen hebben kinderen met een licht
verstandelijke beperking in het passend onderwijs
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gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het
van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten
en interne begeleiders een visie ter ondersteuning
formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete
handvatten om met de ontwikkeling van zo’n visie
aan de slag te gaan. Hierbij gaat ruime aandacht
naar de relatie tussen onderzoek en praktijk. De
ondersteuning van deze kinderen en hun ouders
stoelt op drie pijlers: de vroegsignalering van
onderwijsleerproblemen, de waarborging van de
positieve effecten van inclusief onderwijs en het
mogelijk maken van sociale integratie in de klas en
daarbuiten. Jeugdhulp en passend onderwijs
moeten worden verbonden, waarbij rekening
wordt gehouden met verschillen tussen kinderen,
veel waarde wordt gehecht aan de participatie van
ouders en vertrouwen wordt gegeven aan de
deskundigheid van de leerkracht.
Taal totaal
Geld in Amsterdam
De jacht op crimineel geld
Algemeene rekening wegens de ramp aan de stad
Leyden overgekomen op den 12den january 1807,
ontwikkeld in vier en zeventig staten en
voorafgegaan van eene memorie van toelichting,
vergezeld van drie en twintig bijlagen
Humanitas; Tydskrif Vir Navorsing in Die
Geesteswetenskappe
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