Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2007
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
Professioneel handelen in het hoger onderwijs (EK 2-1-07)
Model van een professioneel statuut (EK 5-1-07)
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (EK 15-2-07)
Academic ethics: een bloemlezing (EK 10-3-07)
Onderwijsethiek voor a.s. docenten (EK 22-3-07)
'Recht doen aan leerlingen en ouders' (EK 13-7-07)
Leraarschap is eigenaarschap (15-9-07)
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Normen en waarden
Propaganda voor orgaandonatie (14-5-07)
Overheidsvoorlichting op school (21-8-07)
Handen geven (12-1-07)
Een verbindende schoolcultuur voor openbaar onderwijs (2-6-07)
Een onderwijshandvest voor docenten en studenten (EK 22-10-07)
Praatdag over schoolcultuur (EK 19-11-07 )
IOWO-seminar: studenten mores leren (10-11-07)
Schennis van de eerbaarheid van studenten en patiënten (3-10-07)
De mens achter de professional (23-11-07)
Studenten kunnen gratis wonen in probleemwijk (27-9-07)
What's in a name: mag je 'homo' roepen naar agent? (30-12-07)
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Professionaliteit
Rolanalyse: de rollen van docenten (EK 13-9-07)
Professional versus loyale werknemer (8-10-07)
De dubbele loyaliteit van de docent-onderzoeker (17-5-07)
De dubbelrollen van René (15-4-07)
Belangenverstrengeling (26-10-07)
De campus als marktplaats (7-12-07)
Vakken of competenties? (18-1-07)
Vraagsturing (13-3-07)
De brede inzetbaarheid van René (23-4-07)
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (12-5-07)
Collegiale rapportcijfers (23-4-07)
Groepswerk (23-12-07)
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Zorgplicht en vertrouwensrelatie
Bescherming van persoonsgegevens (28-8-07)
Professionele geheimhoudingsplicht (19-6-07)
Veilige school (9-7-07)
Jeugdcriminaliteit (11-7-07)
Zorgplicht (14-7-07)
Te veilige school: vermiezering (12-11-07)
Veilige school: incidentenregistratie (20-11-07)
Het Actieplan Polarisatie en Radicalisering (30-8-07)
Gehoorschade in de naschoolse opvang (27-8-07)
Het binnenmilieu op school (28-9-07)
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Kiss and Ride (27-9-07)
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Straffen
Wie de leerling liefheeft, kastijdt hem (25-5-07)
Toewijding en respect (1-10-07)
Herstelrecht: "nooit meer schorsen" (6-11-07)

http://onderwijsethiek.nl/?p=88
http://onderwijsethiek.nl/?p=150
http://onderwijsethiek.nl/?p=173

Peuters, kleuters en basisscholieren
Taal- en denkachterstanden (17-3-07)
Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken (27-4-07)
Wij basisscholieren: manifest tegen analfabetisme (6-10-07)
Scholen voor morgen (19-11-07)
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Gelijke kansen
Allochtonen in het universitaire onderwijs (2-7-07)
Voortijdig schoolverlaten (17-7-07)
Digitale armoedekloof bedreigt gelijke kansen (5-9-07)
Tweedeling in het Nederlandse onderwijs (14-9-07)
Gelijke kansen (27-9-07)
'Doorgestroomde vmbo'er mislukt vaak op havo' (20-10-07)
'Nieuw MBO voor risicojongeren' (23-10-07)
'Je moet wel van ze houden' (26-10-07)
Monitoring van studiekosten in het hoger onderwijs (7-11-07)
Stop de gedoogcultuur, althans ... (6-12-07)
Werkleerplicht tot 27 jaar (24-12-07)
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Internationalisering
Engelstalig onderwijs (13-1-07)
De taalachterstanden van de Early Bird (22-7-07)
Allochtone wereldburgers (26-8-07)
Internationalisering in het MBO (11-12-07)
University College Utrecht (21-10-07)
Wederzijds commitment (5-12-07)
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Onderwijsvernieuwing
HNL: lees de bijsluiter! (21-5-07)
Harde en zachte didactiek (11-10-07)
Portfolio's (27-6-07)
Proefkonijnen (6-5-07)
De maatschappelijke stage (10-7-07)
Maatschappelijke stage: afgedwongen liefdewerk (14-11-07)
Rijbewijs@school (17-9-07)
Nationale denktank: succes op school! (20-12-07)
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Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Misleidende studievoorlichting (12-3-07)
Werving van studenten (15-11-07)
Eerlijke studievoorlichting (14-12-07)
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De vijven en zessen van René (4-5-07)
In geweten (3-3-07)
De ethiek van de (co-)promotor (17-11-07)
Strafkorting voor spelfouten? (20-8-07)
Tentamenfraude en plagiaat (26-3-07)
Integer handelen (8-5-07)
Fraudepreventie (9-12-07)
Wij moeten u heenzenden (9-3-07)
Werkgever van stagiair eist 'verklaring van goed gedrag' (12-9-07)
Discriminatie? (22-12-07)
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Kennisdeficiënties
Deficiënties (23-1-07)
Kwart PABO-studenten zakt voor rekentoets (20-6-07)
Hoeveel centimeters gaan er in 4,6 meter? (25-6-07)
Onderwijsraad: versteviging van kennis (11-9-07)
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Studielast en studiebelasting
Tussenuren (29-9-07)
Onderwijstijd: 1040 klokuren per jaar (17-10-07)
Cadeaupunten in het hoger onderwijs (5-11-07)
Perverse prestatie-indicatoren (25-11-07)
Beste scholieren, ... (29-11-07)
Stakingsrecht voor scholieren (4-12-07)
'Meer colleges, maar leren ho maar' (19-12-07)
Studentenmonitor 2006 (21-12-07)
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Hogeronderwijspolitiek
Collegegeldkrediet (21-3-07)
Rechtmatigheid en behoorlijkheid (30-3-07)
Vernietiging van studiepunten (3-4-07)
De overgang van bachelor- naar masterfase (18-4-07)
Gegoochel met cijfers (11-6-07)
Studievertraging: wie betaalt de rekening? (12-6-07)
Zesjescultuur - achtjescultuur - viertjescultuur (29-6-07)
Zesjescultuur (16-12-07)
Tweejarige masteropleiding? (9-11-07)
Ruim baan voor ieders talent (20-12-07)
Strategische agenda hoger onderwijs (29-12-07)
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Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Nieuwe leerplichtwet (28-3-07)
Zelfreinigend vermogen (EK 4-4-07)
MBO: competent in examinering (25-4-07)
Klachtenregistratie (13-6-07)
Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs? (10-8-07)
Nieuw offensief tegen islamitische scholen (27-9-07)
Klachtencultuur (1-9-07)
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