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Measurement and Assessment in Education Cecil R. Reynolds 2006 This text
employs a somewhat "traditional" approach to the study of educational tests
and measurement so that teachers will understand essential psychometric
concepts and be able to apply them in the classroom. The principles that guide
the development of this text are (1) What essential knowledge and skills do
classroom teachers need to conduct student assessments in a professional
manner, and (2) What does the research on educational assessment tell us?
This focus has resulted in a uniquely approachable, but technically accurate

presentation of the material. While providing a slightly more technical
presentation of the material than more basic texts, this text is both
approachable and comprehensive. The text includes a gentle introduction to
the basic mathematics of measurement, and expands traditional coverage to
include a thorough discussion of performance and portfolio assessments, a
complete presentation of assessment accommodations for students with
disabilities, and a practical discussion of professional best practices in
educational measurement.
Itbs Success Strategies Level 14 Grade 8 Study Guide Itbs Exam Secrets Test
Prep 2018-04-12 ITBS Success Strategies Level 14 Grade 8 helps you ace
the ITBS, without weeks and months of endless studying. Our comprehensive
ITBS Success Strategies Level 14 Grade 8 study guide is written by our exam
experts, who painstakingly researched every topic and concept that you need
to know to ace your test. Our original research reveals specific weaknesses
that you can exploit to increase your exam score more than you've ever
imagined. ITBS Success Strategies Level 14 Grade 8 includes: The 5 Secret
Keys to ITBS Success: Time is Your Greatest Enemy, Guessing is Not
Guesswork, Practice Smarter, Not Harder, Prepare, Don't Procrastinate, Test

Yourself; A comprehensive General Strategy review including: Make
Predictions, Answer the Question, Benchmark, Valid Information, Avoid Fact
Traps, Milk the Question, The Trap of Familiarity, Eliminate Answers, Tough
Questions, Brainstorm, Read Carefully, Face Value, Prefixes, Hedge Phrases,
Switchback Words, New Information, Time Management, Contextual Clues,
Don't Panic, Pace Yourself, Answer Selection, Check Your Work, Beware of
Directly Quoted Answers, Slang, Extreme Statements, Answer Choice
Families; Along with a complete, in-depth study guide for your specific ITBS
exam, and much more...
Argument-Based Validation in Testing and Assessment Carol A. Chapelle
2020-01-10 Carol A. Chapelle shows readers how to design validation
research for tests of human capacities and performance. Any test that is used
to make decisions about people or programs should have undergone
extensive research to demonstrate that the scores are actually appropriate for
their intended purpose. Argument-Based Validation in Testing and
Assessment is intended to help close the gap between theory and practice, by
introducing, explaining, and demonstrating how test developers can formulate
the overall design for their validation research from an argument-based

perspective.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte
eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal
van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn
identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon
persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en
over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama
neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste
politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van
Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de
revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste
president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan
werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen
over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze
welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt,
en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de

lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar
ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn
overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een
mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare
conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken,
botst met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met
de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die
leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder
intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische
beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de
proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde
worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die
werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele
problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen land en
elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis

had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen
van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn
overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en
krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen
geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en
wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Journal of Critical Inquiry Into Curriculum and Instruction 2002
Fascisme Madeleine Albright 2018-06-12 ‘Als regeringen in Europa en
Amerika de opmars van het fascisme niet tegenhouden, wie dan wel?’ –
Madeleine Albright Een destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan een
hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de voormalige US Secretary
of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme. Aan het eind van de
jaren tachtig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam, geloofde zij net als velen
dat de democratie voor eens en altijd had gezegevierd. Maar bijna dertig jaar
later lijkt de loop van de geschiedenis niet langer zeker. Instituten waar ze heel
haar leven op kon rekenen worden aangevallen. Democratische principes
worden aan de kant gezet en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt

door individuen met enorme macht. Overal waar Madeleine Albright komt
wordt haar gevraagd: Wat denk je? Waarom gebeurt dit? Wat kunnen we
doen? Albright roept ons op de fouten van het verleden niet te herhalen.
Daarbij baseert ze zich mede op haar jeugdervaringen in het door oorlog
verscheurde Europa en de kennis die ze opdeed als diplomaat
Teaching Gifted Children in Today's Preschool and Primary Classrooms Joan
Franklin Smutny 2016-02-23 These proven, practical early childhood teaching
strategies and techniques help teachers identify young gifted children,
differentiate and extend the curriculum, assess and document students’
development, and build partnerships with parents. Individual chapters focus on
early identification, curriculum compacting, social studies, language arts, math
and science, cluster grouping, social-emotional development, and finding and
supporting giftedness in diverse populations. The text includes current
information on brain research and learning; rigor and complexity; and
integrating creativity, the arts, and higher-level thinking in accordance with
learning goals. Scenarios and vignettes take readers into teachers’
classrooms. The book includes extensive references and resources to explore.

Digital content includes customizable forms from the book.
Iowa Administrative Bulletin 2001
Freakonomics Steven D. Levitt 2011-06-14 `Als Indiana Jones econoom zou
zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall
Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben
sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een
econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische econoom. In
Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen
kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het
dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie
niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is
het leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen.
Een mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op
de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld
om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft

gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg
leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve
antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
Learning Disabilities: Educational Strategies Bill Ray Gearheart 1973 Primarily
for college use in an introductory course in learning disabilities or in a methods
course.
Press Summary - Illinois Information Service Illinois Information Service 200007-03
Science/Technology/Society as Reform in Science Education Robert Eugene
Yager 1996-01-01 Science/Technology/Society (S/T/S) is a reform effort to
broaden science as a discipline in schools and colleges; to relate science to
other facets of the curriculum; and to relate science specifically to technology
and to the society that supports and produces new conceptualizations of both.
S/T/S is also defined as the teaching and learning of science/technology in the
context of human experience. It focuses on a method of teaching that
recognizes the importance that experience in the real world has on the
learning process. And it recognizes that real learning can occur only when the
learner is engaged and able to construct her or his own meaning.

Science/Technology/Society As Reform in Science Education is rich with
examples of such teaching and learning. It includes impressive research
evidence that illustrates that progress has been made and goals have been
met. For teachers and administrators alike, this book provides and validates
new visions for science education.
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Vijf weken in een luchtballon Jules Verne 1876
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk
en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James
Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische
instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede
garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende

voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In ZuidKorea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de
bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. NoordKorea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research
hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie
geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met
andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken
van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het
MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze
onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor
de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen
Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.'

Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer
uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Dissertation Abstracts International 1997
Tests in Print IV Buros Institute of Mental Measurements 1994 Customers who
place a standing order for the Tests in Print series or the Mental
Measurements Yearbook series will receive a 10% discount on every volume.
To place your standing order, please call 1-800-848-6224 (in the U.S.) or 919966-7449 (outside the U.S.). Designed to complement the Mental
Measurements Yearbooks, Tests in Print fills a pressing need for a
comprehensive bibliography of all commercially available English language
tests in print. Although these volumes are useful in and of themselves, their
maximum usefulness requires the availability and use of the Mental
Measurements Yearbooks. Although information on available tests and
specific test bibliographies is valuable, the greatest service which Tests in
Print can perform is to encourage test users to choose tests more wisely by
consulting the MMY test reviews, test reviews from journals, and the
professional literature on the construction, use, and validity of the tests being

considered. Tests in Print IV contains information on over four thousand
instruments. Along with a brief description, entries includes population,
scoring, pricing, publisher information, and a reference list of professional
literature citing articles relevant to individual instruments. Indexes of titles,
classified subjects, names, and scores, as well as a publisher's directory and
index are included, with notations for out-of-print instruments. Information is
given for tests is a wide range of areas, including education, psychology,
counseling, management, health care, career planning, sociology, child
development, social science, and research. Tests in Print IV also provides a
comprehensive index to the Mental Measurements Yearbook by directing
readers to the appropriate volume for reviews of specific tests.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te
veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag.
Maar waarom zien we wel de beren op de weg en niet de bestemming? Deze
vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende boek. We hoeven
slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in
ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en
opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes

leiden tot fantastische resultaten.
Iowa Assessments Success Strategies Level 9 Grade 3 Study Guide: Ia Test
Review for the Iowa Assessments Ia Exam Secrets Test Prep 2015-02-25
Mathematics Education Programs that Work 1991
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo
hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt
een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom
onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom
floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele
gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor
leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt
versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht
ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen.
Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en
zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De
plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult
de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen

boodschap meer kleefkracht te geven.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hboniveau.
The leader in me Mariel Summers 2015-07-31 In het onderwijs ligt de focus
terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van
onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen,
probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.
Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in
Me is een procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij het
ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw
nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van
effectief leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over de hele
wereld, ook in de Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten) van
effectief leiderschap: 1 Wees proactief 2 Begin met het einde voor ogen 3
Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst begrijpen, dan begrepen
worden 6 Synergie 7 Houd de zaag scherp Stephen R. Covey was een
internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn
bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap werd

uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek van de twintigste
eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren in 38 talen. Zijn zoon
Sean Covey is executive vice president van FranklinCovey en leidt de divisie
Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic
initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in
Raleigh, North Carolina. Ze heeft de eerste op leiderschap gebaseerde
basisschool in de Verenigde Staten opgezet.
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse
verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op
van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt
bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging
direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete
voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn
dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën zagen
zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één
leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de
burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd
lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet

eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is
dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van
tirannie te stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale
University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en
Zwarte aarde (2015). In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer
Auschwitz-lezing.
Teaching Thinking Cathy Collins 2012-12-06 Comprehensively addressing the
development of thinking from a wide variety of perspectives, this volume
presents original work from cognitive psychologists, curriculum specialists,
federal government and business leaders, politicians, educational theorists,
and other prominent figures specializing in this complex field. These experts
provide directives for teacher education, textbook development, classroom
activities, administrative policies, publication procedures, business
connections, community education strategies, and whole school projects as
sample plans of action. Designed to spark adoptions of the solutions it
proposes, this book suggests significant steps that can be taken to move
toward more advanced thinking instruction in our educational systems.
Resources in Education

1998
Issues in Reproductive Medicine Research: 2011 Edition 2012-01-09 Issues in
Reproductive Medicine Research / 2011 Edition is a ScholarlyEditions™
eBook that delivers timely, authoritative, and comprehensive information about
Reproductive Medicine Research. The editors have built Issues in
Reproductive Medicine Research: 2011 Edition on the vast information
databases of ScholarlyNews.™ You can expect the information about
Reproductive Medicine Research in this eBook to be deeper than what you
can access anywhere else, as well as consistently reliable, authoritative,
informed, and relevant. The content of Issues in Reproductive Medicine
Research: 2011 Edition has been produced by the world’s leading scientists,
engineers, analysts, research institutions, and companies. All of the content is
from peer-reviewed sources, and all of it is written, assembled, and edited by
the editors at ScholarlyEditions™ and available exclusively from us. You now
have a source you can cite with authority, confidence, and credibility. More
information is available at http://www.ScholarlyEditions.com/.
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland
komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te

liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling
der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf
ca. 4 jaar.
Current Index to Journals in Education 2002
Itbs Success Strategies Level 11 Grade 5 Study Guide: Itbs Test Review for
the Iowa Tests of Basic Skills Itbs Exam Secrets Test Prep 2015-02-25 ITBS
Success Strategies Level 11 Grade 5 helps you ace the ITBS, without weeks
and months of endless studying. Our comprehensive ITBS Success Strategies
Level 11 Grade 5 study guide is written by our exam experts, who
painstakingly researched every topic and concept that you need to know to
ace your test. Our original research reveals specific weaknesses that you can
exploit to increase your exam score more than you've ever imagined. ITBS
Success Strategies Level 11 Grade 5 includes: The 5 Secret Keys to ITBS
Success: Time is Your Greatest Enemy, Guessing is Not Guesswork, Practice
Smarter, Not Harder, Prepare, Don't Procrastinate, Test Yourself; A
comprehensive General Strategy review including: Make Predictions, Answer
the Question, Benchmark, Valid Information, Avoid Fact Traps, Milk the
Question, The Trap of Familiarity, Eliminate Answers, Tough Questions,

Brainstorm, Read Carefully, Face Value, Prefixes, Hedge Phrases, Switchback
Words, New Information, Time Management, Contextual Clues, Don't Panic,
Pace Yourself, Answer Selection, Check Your Work, Beware of Directly
Quoted Answers, Slang, Extreme Statements, Answer Choice Families; Along
with a complete, in-depth study guide for your specific ITBS exam, and much
more...
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000 2000
The Factors Effecting Student Achievement Engin Karada? 2017-05-14 This
book focuses on the effect of psychological, social and demographic variables
on student achievement and summarizes the current research findings in the
field. It addresses the need for inclusive and interpretive studies in the field in
order to interpret student achievement literature and suggests new pathways
for further studies. Appropriately, a meta-analysis approach is used by the
contributors to show the big picture to the researchers by analyzing and
combining the findings from different independent studies. In particular, the
authors compile various studies examining the relationship between student
achievement and 21 psychological, social and demographic variables
separately. The philosophy behind this book is to direct future research and

practices rather than addressing the limits of current studies.
Resources in Education 1997
Master's Theses in Education T. A. Lamke 1970
College Reading & Study Strategy Programs Rona F. Flippo 1991 Reviews of
commercially available tests.
Start Seeing and Serving Underserved Gifted Students Jennifer Ritchotte
2020-10-21 2020 TAGT Legacy Book® Award for Educators Winner Flexible
tools help teachers see, understand, teach, challenge, and advocate for
underserved gifted students. The underrepresentation of students from
historically marginalized populations—including English language learners,
twice-exceptional students, culturally and linguistically diverse students, and
economically disadvantaged students—in our gifted programs and services
continues to be a critical issue in education. The importance of a caring and
committed teacher who sees and supports the potential in all learners and who
respects linguistic diversity and students’ cultural identity cannot be
overstated, yet teachers need the knowledge and training to do so. This
reader-friendly guide meets that need, promoting equity in gifted education by
providing teachers with a variety of flexible tools to nurture the academic and

affective growth of their gifted students from traditionally underserved
populations. Over fifty strategies are outlined within five chapters addressing
how teachers can see, understand, teach, challenge, and advocate for their
underserved gifted learners in all content areas. The authors share numerous
student quotes, teacher anecdotes, and spotlights on successful school
efforts. Digital downloads include all forms from the book and a PDF
presentation. A free PLC/Book Study Guide for use in professional
development is also available.
Tests in Print 1994
Opgeruimd leven met ADHD 2007 Zelfhulpgids voor volwassenen met een
aandachtsstoornis.
Preparing Students for College and Careers Katie Larsen McClarty 2017-0822 Preparing Students for College and Careers addresses measurement and
research issues related to college and career readiness. Educational reform
efforts across the United States have increasingly taken aim at measuring and
improving postsecondary readiness. These initiatives include developing new
content standards, redesigning assessments and performance levels,
legislating new developmental education policy for colleges and universities,

and highlighting gaps between graduates’ skills and employers’ needs. In this
comprehensive book, scholarship from leading experts on each of these topics
is collected for assessment professionals and for education researchers
interested in this new area of focus. Cross-disciplinary chapters cover the
current state of research, best practices, leading interventions, and a variety of
measurement concepts, including construct definitions, assessments,
performance levels, score interpretations, and test uses.
Linguistics and Language Behavior Abstracts 2000
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