Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2008
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
Hans Wansink over professioneel handelen (EK 11-5-2008)
BON-discussie: een beroepscode voor leraren? (EK 9-7-2008)
Leidse omgangscode (EK 28-8-2008)
VU-conferentie over beroepsethiek (10/10/2008) (EK 5-9-2008)
Boete voor onprofessioneel gedrag (EK 11-11-2008)
De balans tussen rechten en plichten (EK 24-11-2008)
Pieter Hilhorst over professionele intuïtie (EK 4-12-2008)
GTC Code of Conduct and Practice (EK 27-12-2008)
Normen en waarden
Reflectievakken tegen de waan van de dag (11-2-2008)
Gewetensbezwaren in het onderwijs (7-3-2008)
Proefdieren in het biologiepracticum (1-4-2008)
Morele spagaat (6-9-2008)
Ministerraad: geen boerka of nikaab op school (10-2-2008)
Gelaatsbedekkende kleding op scholen (8-9-2008)
Onze nieuwe catalogus is uit:
gelaatsbedekkende kleding voor elk seizoen (9-12-2008)
De Volkskrant: Duitse moslim mag bidden op school (14-3-2008)
Docent in deeltijd (6-6-2008)
Vroom en ingetogen (16-7-2008)
De rechtsstaat: gelijkwaardigheid van burgers (14-2-2008)
Actief burgerschap en sociale integratie (3-3-2008)
Politiek en maatschappelijk leiderschap (28-3-2008)
‘Radicale denkbeelden zijn de krenten in de pap’ (16-11-2008)
Verdraagzaamheid (2-4-2008)
Vrijheid van meningsuiting (11-5-2008)
PvdA over de nieuwe Nederlanders:
verdeeld verleden, gedeelde toekomst (26-12-2008)
Homoseksuelen (m/v) op christelijke scholen (2-9-2008)
De januskop van minister Plasterk (I) (3-9-2008)
Professionaliteit
Beunhazen (11-9-2008)
Meer academici voor de klas (22-9-2008)
Geloof en wetenschap (18-9-2008)
Nepoverval voor schoolproject (24-9-2008)
Away from her (16-1-2008)
Scholieren uit de kast (12-5-2008)
Dagblad Trouw in de bocht (27-1-2008)
Studentenmonitor: ongemotiveerde studenten? (25-2-2008)
Lying by omission (30-5-2008)
Meten met twee maten? (17-6-2008)
Jeronimoon over prestatiemotivatie (7-11-2008)
‘Leerkracht hoort niet op Hyves’ (24-1-2008)
SMS-taal (10-3-2008)
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Docent geschorst wegens privéwebsite (21-2-2008)
Gemeente Amsterdam: laat je niet gek maken (23-2-2008)
Lagere studiekosten dankzij advertenties (22-2-2008)
Kwart van scholen laat zich sponsoren (5-4-2008)
Een openbaar Register Nevenfuncties (16-4-2008)
Wageningen maakt sponsors openbaar (20-4-2008)
‘Leraars gebruiken kinderen voor huishouden’ (27-2-2008)
Juf Aukje houdt van chocola (14-9-2008)
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Zorgplicht en vertrouwensrelatie
Cocaïne op school (15-1-2008)
Alcohol- en drugsvrije school (28-5-2008)
Brain-doping (28-5-2008)
Drugsvrije scholen of drugsvrije leerlingen? (25-11-2008)
‘Verbiedt cola op school’ (Het Parool 4/2/2008) (5-2-2008)
ARBO voor scholieren en studenten (19-2-2008)
‘Computer in klas schaadt ontwikkeling’ (23-9-2008)
Lerarenbond in actie tegen website Beoordeelmijnleraar.nl (1-2-08)
Vertrouwensrelatie (26-9-2008)
Gastdocent of onderzoeksobject? (3-12-2008)
Privacybescherming voor leerling en docent (12-12-2008)
‘Een streepjescode op elk kind’ (21-3-2008)
Klikspaan, boterspaan (6-2-2008)
Stoeien: jongens moeten weer ‘man’ worden (8-2-2008)
Truth or dare? (1-10-2008)
Straatcultuur (2-2-2008)
De school als zelfregulerende gemeenschap (2-10-2008)
Scholen melden elk wissewasje bij de politie (29-11-2008)
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Straffen
Leraar bedreigd wegens vermeende handtastelijkheid (5-3-2008)
Zak patat: een veilige schoolcultuur (24-8-2008)
Strafprocesrecht op school (7-9-2008)
Geschorst wegens hoofdluis (10-9-2008)
Laatkomer wil herstelrecht (9-10-2008)
Vernedering probleemjeugd nodig? (15-10-2008)
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Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
Weekendschool viert tweede lustrum (12-11-2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=544
De CITO-toets (22-1-2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=244
Moet de CITO-toets in februari? (17-12-2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=579
Haagse kopklassen: meer kinderen naar groep 9 (13-7-2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=441
Sleutelkinderen: schooltijdbanen gewenst (28-6-2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=429
Naschoolse tieneropvang (6/10/2008)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=490
Gelijke kansen
Spijbelen (7-1-2008)
Ziekteverzuim als signaal (28-3-2008)
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Harde versus zachte verzuimprotocollen (9-4-2008)
Groenpluk (15-1-2008)
Weg met ‘luxelessen’: back to the basics (23-1-2008)
The Peter principle (8-2-2008)
Ambachtsschool nieuwe stijl (8-2-2008)
Achterblijven in Amsterdam (19-2-2008)
De loopbaan van de tweede generatie (13-5-2008)
Diploma’s, deelcertificaten en getuigschriften (26-5-2008)
Rotterdamse aanval op schooluitval (26-6-2008)
VAVO helpt tegen schooluitval (25-9-2008)
De maximale verblijfsduur in het vmbo (21-10-2008)
Eenzijdig begaafd naar het eindexamen (30-10-2008)
Kosten besparen zonder talent te verspillen (7-12-2008)
‘Kiezen voor beter onderwijs’ (10-12-2008)
Ik wil volle kracht vooruit (16-12-2008)
PvdA over de nieuwe Nederlanders:
verdeeld verleden, gedeelde toekomst (26-12-2008)
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Zwarte/arme en witte/rijke scholen
School met de Bijbel (8-5-2008)
Respecteren of onderschrijven (18-12-2008)
Gemengde school: geslacht, etniciteit en religie (25-5-2008)
CDA-jongeren over islamitisch onderwijs (19-4-2008)
‘Hetze tegen onze school’ (22-5-2008)
Gymnasia: 86% rommelt met geld (14-11-2008)
Marcouch over segregatie en desegregatie (9-6-2008)
Kleurrijke scholen (26-8-2008)
Op sneeuwklas (28-10-2008)
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Internationalisering
Tweetalig onderwijs (12-2-2008)
De zeventiende provincie (16-2-2008)
Engels op de basisschool: contra-expertise gewenst (20-6-2008)
Engels op de basisschool (II) (28-11-2008)
Poolse leerlingen op Nederlandse scholen (24-12-2008)
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Onderwijsvernieuwingen; maatschappelijke stage
Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (13-2-2008)
Economenpraat: het hoe en het wat (17-2-2008)
Kwalificeren en socialiseren (20-12-2008)
Competentiegericht MBO (3-6-2008)
Jeronimoon: de overgang van leerling naar gezel (2-3-2008)
Algemeen Bruikbare Werknemers (23-7-2008)
Slechthorende apothekersassistent? (5-11-2008)
Scheurtje in regeerakkoord? (28-11-2008)
AEL-stages op de mavo (27-4-2008)
Beroepsonderwijs: op stage naar de supermarkt (6-5-2008)
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Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Voor de keuze: loopbaanplanning op school (26-3-2008)
De intake: matching van vraag en aanbod (16-5-2008)
Niet toegelaten wegens boze bedoelingen (6-1-2008)
Sancties tegen Iran (10-1-2008)
Nederland boycot Iraanse studenten (8-7-2008)
Pedofiel eist studieplek (3-2-2008)
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (21-6-2008)
Gedankenpolizei (27-2-2008)
Burgerschapsvorming in het MBO (12-3-2008)
Pass-fail beoordeling (18-1-2008)
Peer assessment (23-9-2008)
Schriftelijke taalverzorging (29-1-2008)
Scriptie per omgaande retour (13-6-2008)
Tweede correctie (14-5-2008)
Inzagerecht tentamens (22-4-2008)
De website: Kafka’s Prozess in Vlaanderen (20-7-2008)
Moeten de goeden onder de kwaden lijden? (4-6-2008)
Hannes Minkema over plagiaat (11-7-2008)
Dale Spender over plagiaat (28-7-2008)
Kennisdeficiënties
Succesvolle start in het hoger onderwijs (12-1-2008)
Krijgt het HBO een voldoende? (25-6-2008)
Nederlands als tweede en als eerste taal (31-1-2008)
PABO-taaltoets nekt allochtonen, mbo’ers en ’buitengewesten’
(12-4-2008)
Studiepunten voor de taal- en rekentoets? (13-4-2008)
Onderwijsinspectie verzaakt haar plicht (16-4-2008)
Pabo-rekentoets van voldoende kwaliteit? (17-5-2008)
Verplichte taaltoets in de VU-propedeuse (13-6-2008)
Onderwijsjuristen gezocht: de taaltoets als bastaardvak (19-11-08)
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Studielast en studiebelasting
Persoonlijk onderwijs: meer time-on-task (1-9-2008)
Tentamens op zaterdag: onderwijs als halfcontinu bedrijf (20-12-08)
Spitsuren (8-1-2008)
Kwaliteit en rechtmatigheid (9-1-2008)
Gij zult uw cliënt geen schade berokkenen (21-1-2008)
Zachte knip (3-11-2008)
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Verhoging van de arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie moet omhoog (1-6-2008)
Naar een toekomst die werkt (23-6-2008)
Kansrijke en kansarme opleidingen (29-6-2008)
Plan voor de Arbeid (2-7-2008)
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Hogeronderwijspolitiek
Afgepaste loopbaantrajecten (15-2-2008)
Bacheloropleidingen: te veel keus? (6-4-2008)
Een brugjaar in de bacheloropleiding (4-5-2008)
Een studiecontract voor werkstudenten (6-6-2008)
Lying by omission (30-5-2008)
Eerlijk studiecontract vergt juridische know-how (9-3-2008)
Universiteit Utrecht verscherpt selectieve propedeuse (18-3-2008)
De paradox van Tikker Khan (19-3-2008)
Radboud beperkt geldigheidsduur tentamens (14-4-2008)
Uiterste houdbaarheidsdatum (25-4-2008)
De arbeidsparticipatie moet omhoog (1-6-2008)
Naar een toekomst die werkt (23-6-2008)
De januskop (II) (4-9-2008)
Regeldruk: herkansingen in Utrecht (10-10-2008)
Humane herkansingsregels en ze werken nog ook (2-11-2008)
Studeren: value for money? (17-10-2008)
Masteropleidingen (23-1-2008)
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Gratis schoolboeken
Gratis schoolboeken (25-1-2008)
‘Nederlands schoolboek extreem duur’ (4-3-2008)
‘Schoolboek kan de deur uit’ (22-3-2008)
Bonje om de boeken (27-5-2008)
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Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Accreditatie nieuwe stijl: verdiend vertrouwen? (29-2-2008)
Resultaatgericht regeren (7-5-2008)
Een voorwerp van aanhoudende zorg (5-10-2008)
Irriterende regels (8-10-2008)
Groepsgrootte (17-9-2008)
Stagebegeleiding (9-5-2008)
Klachtenprocedures: geschillen- of tuchtrecht? (20-5-2008)
Lastige ouders of lastige problemen? (23-12-2008)
Protesteren als professionele plicht (29-9-2008)
Scholieren demonstreren op You Tube (11-6-2008)
Demonstratieverbod bij feestelijke opening (23-10-2008)
Een nationale ombudsman voor minderjarigen (20-11-2008)
De menselijke maat in het onderwijs (30-11-2008)
Inspraak van mbo-studenten (2-23-3008)
Inspraak van docenten (EK 20-2-2008)
Onafhankelijke universiteitsbladen (13-7-2008)
Evidence-based onderwijs (18-6-2008)
Grootstedelijk onderwijsbeleid (13-10-2008)
NRC-Handelsblad: wat doet de inspectie? (9-11-2008)
Wat is een zeer zwakke school? (14-12-2008)
Een goede school: risicomijdend en goedkoop? (29-12-2008)
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Varia
Edublogging: twee dimensies (26-10-2008)
Onderwijsethiek.nl dingt mee naar BOB (27-10-2008)
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