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Boeken Lezen Op Pc
Overzichtsartikelen en interviews met betrokken bibliotheekmedewerkers.
De razendsnelle digitalisering van de hedendaagse samenleving heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen en zal leiden tot nieuwe manieren van leren, werken, ondernemen en geld verdienen. In Nederland wordt echter onvoldoende ingespeeld op de onstuitbare opmars van het internet, zo vinden Willem
Vermeend en Bert Brussen. En dat terwijl het internet met een optimale inzet de economie kan moderniseren en aanjagen. Dat is hard nodig; naar verwachting wordt Nederland de komende jaren immers geconfronteerd met een lage economische groei. Dit boek is een pleidooi voor een nieuw beleid, waarmee Nederland kan
uitgroeien tot het meest toonaangevende internetland van de wereld. Vermeend en Brussen geven praktische voorbeelden waar bedrijven, ondernemers, werknemers, overheden en studenten hun voordeel mee kunnen doen. De onstuitbare opmars van de digitale wereld biedt een wenkend perspectief voor groene economische groei en
extra werkgelegenheid.
Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig woorden-boek ...
De gids
Gestructureerde computerarchitectuur, 5/e
Publiceren op de iPad
Leesrijk school- en klasklimaat
Digitaal lezen is sterk in opkomst. Maar hoe gaat het maken en verkopen van een ebook in zijn werk? Het creëren van een ebook in het ePub formaat, de standaard voor ebooks in Nederland, is niet zo eenvoudig als het lijkt; even een manuscript omzetten is er helaas niet bij. Wiebe de Jager beschrijft in deze praktijkgids hoe je een ebook maakt met het open source
programma Sigil en hoe je het ebook vervolgens op de markt brengt. Deze gids is interessant voor zowel auteurs die hun ebook in eigen beheer willen uitgeven als uitgevers die aan de slag willen met digitale boeken. Behandeld wordt onder andere het importeren van een manuscript, het indelen in hoofdstukken, het toevoegen van structuur en opmaak, het invoegen van
afbeeldingen en een omslag, het bewerken van metadata en het genereren en valideren van een ePub bestand dat gelezen kan worden op uiteenlopende apparaten, zoals ereaders, pcs, smartphones en tablets. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheden om ebooks te promoten, distribueren, beveiligen en verkopen. Wiebe de Jager is directeur van uitgeverij Eburon en
medeoprichter van eReaders.nl. Hij schrijft veel over ebooks op zijn weblog en in vakbladen. Hij is daarnaast een veelgevraagd spreker op het gebied van digitaal uitgeven en de toekomst van het boek.
Met dit boek ben je er zeker van dat je de iPad ten volle benut! Het geeft beschrijvingen van de nieuwste Apple-software en systemen, het multitouch-scherm, de iBookstore en het unieke e-mailsysteem van de iPad. Plus een uitgebreid verslag van alle Apple-attributen waar je al niet meer zonder kunt: websurfen, films en muziek downloaden en de honderden apps in de Apple
App Store. De Rough Guide iPad helpt je op weg om je iPad te ontdekken: van het kopen van je eerste iPad, het aanpassen van de instellingen geheel naar persoonlijke voorkeur tot het veilig doen van aankopen online.
Rough Guide iPad
gids voor literaire competentie op school
The Mars Diaries
het nieuwe leren, werken, ondernemen en geld verdienen
Windows Vista - de basis

Until recently, historians of reading have concentrated on book ownership and trying to map out a history of who read what. The reading experience has been a subject more difficult to research. As has been pointed out before, egodocuments can be valuable sources in this
case. Following this lead, "Literacy in Everyday Life" focuses upon four early modern Dutch diaries in which readers document their daily life and in which they recount their reading. In the analysis, other ways in which these four readers communicated are also addressed,
especially speech and writing. This book therefore provides an insight into the possible uses of literacy and the interaction between the printed, written and spoken word in the early modern Dutch Republic.
De iPod, iPhone, iPad en MacBook. Allemaal apparaten waar de gemiddelde designliefhebber en computerenthousiasteling om staat te springen. En allemaal komen ze uit de koker van computergigant Apple. Als Steve Jobs een fictief personage in een boek was geweest, zouden
critici zijn levensverhaal terzijde schuiven als zeer onwaarschijnlijk. Geadopteerd; een schoolverlater; oprichter van een succesvol computerbedrijf; ongewassen en op blote voeten een bedrijf runnen; op je dertigste multimiljonair zijn; uit je eigen bedrijf worden gewipt;
medeverantwoordelijk zijn voor de eerste computeranimatiefilm; een nieuw bedrijf oprichten dat voor 400 miljoen dollar wordt overgenomen; als een messias terugkomen bij je oude bedrijf; het complete medialandschap herdefiniëren met iPod, iPhone en iTunes; de computer sexy
maken én kanker overleven: het is moeilijk te geloven dat het over één en dezelfde persoon gaat. Wie zo¿n avontuur van zijn leven maakt, kan zich niet onttrekken aan de aandacht van gewone stervelingen. Jobs wordt geliefd en gehaat, gewaardeerd en uitgelachen, gehoord en
genegeerd. Fans noemen hem standvastig, en critici noemen hem koppig. Grote bedrijven in nood vragen zich dikwijls af: Wat zou Steve doen?
Geen kinderspel
Lijst van nieuw verschenen boeken
De onstuitbare opmars van de digitale wereld
P.C. Hóófts Henrik de Gróte, zyn leven en bedryf
Zelf ebooks uitgeven
Gids voor het zoeken op internet, gebruik van e-mail, assisteren bij het zoeken naar informatie op het internet.
Lezen in het VMBOEburon Uitgeverij B.V.
Open
Praktijkgids voor auteurs en uitgevers
Internetgids Hard- en software
een praktische gids voor de bibliothecaris en informatiespecialist
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Gids om de literaire competentie van leerkrachten te vergroten, zodat ze in de klas hun leerlingen kunnen helpen ook literair vaardiger te worden. Bestemd voor leerkrachten, ouders en bibliothecarissen.
Veilingcatalogus, boeken P.C. Dill, 7-15 april 1851
Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche histoorien
Boekblad
SADAN Informatiesysteem. Sociaal-Agogische Digitale en Analoge Naslag. Boek III: Spel! Schrijf- en oefenboek
geboren voor succes

Verslag van een onderzoek naar de invloed van ouderlijke lees- en mediaopvoeding op de ontwikkeling van kinderen.
De razendsnelle digitalisering van de hedendaagse samenleving heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen en zal leiden tot nieuwe manieren van leren, werken, ondernemen en geld verdienen. De wereld van het internet is een gids voor iedereen die wil weten hoe het internet ons leven gaat beïnvloeden en hoe je hiermee je voordeel kan doen. Willem Vermeend laat
aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe ondernemers, bedrijven, werkgevers, werknemers, overheden, scholieren en studenten successen kunnen boeken met het gebruik van het web, vooral met de inzet van social media. Tevens is dit boek een pleidooi voor een nieuw beleid, waarmee Nederland kan uitgroeien tot het meest toonaangevende internetland van de wereld.
Literacy in Everyday Life
Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie
Tweede beschermbrief van C. O. C. Pr. aen den berigtvaerdigen vader P. C. ST. IM. tegens het tweede antwoord van zynen advocaet, Pieter Romeyn, op het boekien genaemd, " Het kortbondig bewijs van dat 'er in Holland geen secte van Jansenisten is", breeder bevestigd, enz
Over ouders en leesopvoeding
Artikelen en lessuggesties met betrekking tot leesbevorderingsprojecten op basisscholen.
Verschillende artikelen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen, waarbij ook de rol van de bibliotheek aan bod komt. Voor vakcollecties jeugdliteratuur.
PC Internetbeveiliging
De wereld van het internet
Regtsgeding van D. B. Adrian en P. C. Stam, beschuldigd van bedriegelijke bankbreuk, en te regt hebbende gestaan voor het Prov. Geregtshof van Holland
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Computer Idee Windows Workshopgids 2015
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Een leraar met een sterke en zelfbewuste professionele identiteit is een leraar die nadenkt over wat hij vindt, voelt, denkt, doet, kan en wenst. Deze gedachten toetst hij aan andere inzichten en die nieuw verworven inzichten past hij toe in zijn onderwijs. Zijn identiteit, en daarmee zijn eigen kleur, schemert door in de verhalen die hij schrijft over een gebeurtenis in de klas, op het schoolplein, met ouders of met collega s. Dit
boek geeft veel voorbeelden van zulke verhalen. Ze vormen een onuitputtelijke bron van inzicht in de ontwikkeling van de professionele identiteit voor de (aanstaande) leraar zelf, maar ook voor lerarenopleiders of collega s. Het boek is opgebouwd rond drie secties: narratieve reflectie, professionele identiteit en taalstimulering. Onderzoekers van het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit van Hogeschool KPZ in Zwolle
geven vanuit verschillende perspectieven handvatten om de professionele identiteit te versterken.
kaarten enz. in het Koningrijk der Nederlanden. 1860-1886
CIRCE ICT & KLASSIEKE TALEN IN EUROPA Een introductie tot het gebruik van ICT door leerkrachten klassieke talen
Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland
Bibliotheekwerk voor ouderen en mensen met leesproblemen
nieuwe vaderlandsche letteroefeningen
In January of 2010, six extraordinary individuals served as Crew 88 of the Mars Desert Research Station (MDRS), a simulated Mars base in the Utah desert. This is their story, in their own words and pictures.
Windows 10 is een mijlpaal voor elke pc-gebruiker. Eindelijk weer een nieuw besturingssysteem. Gratis nog wel. Je hebt de eenvoudige upgrade al gedaan en dus ben je klaar? Zeker niet. Nu begint de pret pas echt! Computer Idee neemt je mee op ontdekkingsreis met de workshopgids Windows. Leer over alle vernieuwingen, de beste instellingen en de leukste tweaks. En als je Windows 10 nog niet hebt, dan helpen we je bij de installatie. Deze workshopgids gaat natuurlijk
veel verder dan alleen de laatste versie van Windows. Laat je inspireren door de 50 workshops en ga direct aan de slag.
P. C. Hooft
Hoe Steve Jobs en Apple de wereld veranderden
Een leraar met een eigen kleur
Lezen in het VMBO
Leeskracht!
Veel artsen worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met oogheelkundige problemen, huisartsen zelfs zeer regelmatig. Verschillende leerboeken circuleren in de geneeskundige opleidingen in Nederland, maar een specifiek op de student geneeskunde gerichte tekst ontbrak. Het Leerboek oogheelkunde voorziet in deze leemte. Leerboek oogheelkunde is een nieuw studieboek dat gebaseerd is op het boek
Oogheelkunde van Stilma en Voorn uit de serie Praktische huisartsgeneeskunde. Stafleden van alle oogheelkundige afdelingen van de Nederlandse academische ziekenhuizen, die zich speciaal met het onderwijs aan studenten bezighouden, herzagen ieder één of twee hoofdstukken. Het Leerboek oogheelkunde biedt daardoor op toegankelijke en praktische wijze alle oogheelkundige informatie die een student
geneeskunde nodig heeft. Deze uitgave start met algemene hoofdstukken anatomie en fysiologie, anamnese en onderzoek van oogheelkundige klachten. Het boek bevat verder een bespreking van de meest voorkomende oogheelkundige aandoeningen. Daarnaast is er aandacht voor een selectie van zeldzame beelden, zoals retinopathie bij prematuur geboren neonaten en infectieuze uveïtis, die de student in zijn
latere loopbaan als behandelaar van patiënten met gerelateerde systeemaandoeningen moet kunnen herkennen. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de medicatiemogelijkheden. Het resultaat is een nieuw leerboek met overzichtelijke en praktische beschrijvingen van belangrijke onderwerpen in de oogheelkunde en voorzien van veel nieuwe illustraties. Daarnaast biedt de aankoop van dit boek toegang tot een
speciale website. Op deze website is de volledige inhoud van het boek te vinden, aangevuld met interactieve toetsvragen, instructieve video's en aanvullende informatie zoals oogheelkundige artikelen die in het NTvG zijn verschenen. De primaire doelgroep van de auteurs wordt gevormd door de studenten geneeskunde aan de Nederlandse faculteiten. Het Leerboek oogheelkunde biedt echter ook een makkelijk
toegankelijk overzicht van de actuele oogheelkunde voor niet-oogheelkundig werkzame artsen en paramedici.
Technische beschrijving van de werking van computers.
Bibliotheken en Internet
Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries
Leerboek Oogheelkunde
Ontwikkeling van professionele identiteit
Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
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