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In het kader van het vak Political Planning is een groep studenten aan de slag geweest met een onderzoek
naar input voor een strategisch plan voor de AdeKUS. Gebruik is gemaakt van de methode Klinkers, om het
voorbereidend werk te doen om data te
(PDF) Bouwstenen voor een strategisch plan voor de AdeKUS
ZINVOLLE EN LEERBARE GESCHIEDENIS Arie Wilschut Historische achtergronden van het rapport van de
Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (2001).
(PDF) Zinvolle en leerbare geschiedenis | Arie Wilschut
Orale inheemse literatuur. Waar de geschiedenis van de literatuur in Amerika precies begint, is een
onderwerp van debat. De reis van de Viking Leif Eriksson in 1001 naar Newfoundland wordt verteld in twee
Noorse fabels, die met enig recht beschouwd kunnen worden als de eerste overgeleverde teksten van
Noord-Amerikaanse oorsprong. Veel moderne onderzoekers leggen de oorsprong veeleer bij de ...
Amerikaanse literatuur - Wikipedia
Jeugd en achtergrond. Mao Zedong was de zoon van een redelijk welvarende middelgrote boer uit het
plaatsje Shaoshan in de provincie Hunan.Zijn familie woonde al 500 jaar in het dal van ShaoShan.
Mao Zedong - Wikipedia
Hbo magazine is de vacature krant voor oud studenten HBO / HTS ICT / HEAO. Elke dag worden er weer
nieuwe vacatures bij ons geplaatst. De kans is groot dat ook jouw droombaan bij Hbo magazine is te vinden
HBO magazine
Verzet tegen bomenkap Diepenveen. Uit: De Stentor Deventer Dagblad 12 november 2008. DIEPENVEEN Aanwonenden van de Wechelerweg in Diepenveen protesteren tegen het voornemen van de gemeente om
vijftig beuken te kappen in hun omgeving.
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