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De ouders van Jane Austen, William George Austen (1731-1805) en zijn vrouw Cassandra (1739-1827),
stamden uit adellijke families met aanzien. George was afkomstig uit een familie van wolfabrikanten die door
hun beroep was opgeklommen tot de lagere rangen van de landadel.
Jane Austen - Wikipedia
Inhoud. Ogenschijnlijk is De kleine prins een kinderboek, maar het boek kaart verscheidene diepzinnige en
idealistische punten aan over het leven, die door het hele boek verweven zijn.In het boek stelt de schrijver
zichzelf voor in de Sahara, waar hij een jonge buitenaardse prins tegenkomt.In hun gesprek openbaart de
schrijver zijn eigen visie op de eigenaardigheden van de mensheid.
De kleine prins - Wikipedia
VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van de studie naar â€˜De mogelijkheden en de optimalisatie van
informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhavingâ€™, die in opdracht van de Vlaamse Hoge
Handhavingsraad
DE MOGELIJKHEDEN EN DE OPTIMALISATIE VAN INFORMATIE
Snuf moest eens weten. Bestsellerauteur Jos Burgers heeft het gedrag van zijn hond als metafoor gebruikt
voor de stelling waar het in zijn nieuwe boek De Wet van Snuf om draait: wat je geeft, krijg je terug.
De Wet van Snuf door Jos Burgers (Boek) - Managementboek.nl
6 Het kwalificatiedossier van de docent mbo Taak 1 De docent: â€¢ kent de voor het mbo relevante wet- en
regelgeving, met name over de uitvoering van zijn werk als mbo-docent (kwalificatiedossiers, WEB en
aanvullende regelgeving en
Het kwalificatiedossier - MBO Raad
Inhoud â€œIeder mens is bijzonder en heeft recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen
maken en bepalen wat belangrijk voor je isâ€•, zo opent het Manifest van Ipse de Bruggen.
Ipse de Bruggen - Jaarbericht 2016
Het boekje Utopia markeert symbolisch het begin van een nieuw tijdperk in het Europese intellectuele
denken.Voluit luidt de titel: Een gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig, over de ideale republiek
en over het nieuwe eiland Utopia. Al in 1473 had Martens zijn eerste werken gedrukt in Aalst. Later richtte hij
een drukkerij op in Antwerpen en tenslotte in Leuven.
Utopia - Histoforum, de site voor geschiedenis en ict
Het Koersboek is een uitgave van IKNL, Levenmetkanker, NFU, NHG, NVZ en Soncos en is bedoeld om te
inspireren en bij te dragen aan de vorming van comprehensive cancer networks (CCN's).
Koersboek Oncologische Netwerkvorming
De raad wil benadrukken dat het onderscheid tussen de drie doeldomeinen van het onderwijs niet vastlegt
wat er ten aanzien van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zou moeten gebeuren.
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