Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2009
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
De kernwaarden van onze universiteit (EK 20-5-2009)
Een professioneel statuut voor het MBO (EK 22-6-2009)
INHolland: convenant met studenten (EK 26-8-2009)
Smakeloos docentgedrag (EK 28-8-2009)
Professionele ruimte (EK 15-9-2009)
Een lector Onderwijsethiek (EK 17-9-2009)
De ethische commissie (AIEC) (EK 19-10-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=686
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=710
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=927
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=939
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1023
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1031
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1132

Naar een ethische code van leraren (gepubliceerd onder Links: documenten)
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/04/ei_code.pdf (aug. '09):
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/05/gtc_code.pdf (aug. '09)
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/04/nea.pdf (aug. '09)
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/04/beroepscode_verpleging.pdf (sep. '09)
Normen en waarden; grondrechten
Preventieve censuur (18-1-2009)
Normeren — Confronteren — Tolereren (25-1-2009)
Aboutaleb bruggenbouwer (18-4-2009)
Hoofddoekverbod in Antwerpen: een domino-effect (24-6-2009)
Hoofddoekverbod in Frankrijk (21-7-2009)
Op de drempel naar volwassenheid (27-1-2009)
Sinterklaas (19-11-2009)
Burro en de tafelschikking (6-12-2009)
Naar een discriminatievrije school (1-5-2009)
Homoseksuele leraren in christelijke scholen (9-6-2009)
Is homoseksueel gedrag zondig? (7-11-2009)
Heilzame apartheid (19-3-2009)
Feminisering van het onderwijs (23-12-2009)
Wat is culturele diversiteit? (29-6-2009)
Grootschalige fraude? (10-7-2009)
Burgerschapsvorming in het MBO (II) (5-9-2009)
Een juridische gids voor leerlingen (23-11-2009)
Educatieve boerderij en slachtbank (16-9-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=614
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=616
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=668
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=715
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=866
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=618
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1229
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1260
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=676
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=703
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1202
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=652
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1291
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=737
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=805
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=978
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1234
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1027

Professionaliteit
Kwaliteitskeurmerk leraren (2-1-2009)
Beroepsopvattingen van leraren (11-7-2009)
Een taal- en rekentoets voor leraren? (4-12-2009)
Van onbesproken gedrag (15-3-2009)
GTC respecteert grondrechten (30-6-2009)
Tariq Ramadan: academische vrijheid (24-8-2009)
Tariq Ramadan: academische vrijheid (II) (27-8-2009)
Tariq Ramadan: academische vrijheid (III) (3-9-2009)
TWEE leraren op EEN kussen (4-7-2009)
Juf, hartelijk dank! (20-7-2009)
Liesbeth, de computerjuf (3-9-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=599
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=819
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1253
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=648
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=746
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=909
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=932
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=964
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=773
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=859
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=972
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Mediated intimacy (9-10-2009)
Ontslag wegens relatie met leerling (16-11-2009)
Lesboeren en leerboeren (10-10-2009)
Een lerende organisatie (12-11-2009)
Stakingsrecht voor leraren (22-10-2009)
Overdracht: warm, koud of ijselijk (27-10-2009)
Je moet in ze geloven (12-10-2009)
Prestatiebeloning (13-1-2009)
No cure no pay (3-4-2009)
No cure no pay (II) (7-4-2009)
Allemaal smoesjes (22-1-2009)
Voor schut gezet (12-7-2009)
Reclame op school (27-3-2009)
Farmaceutische educatie (3-7-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1098
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1220
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1103
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1216
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1157
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1168
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1107
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=610
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=658
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=660
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=615
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=829
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=655
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=767

Zorgplicht; veilige school; vertrouwensrelatie
Big brother in Rotterdam (10-3-2009)
Recht op privacy (24-12-2009)
Ongelukken op gymles (10-3-2009)
Een vroegrijp meisje van bijna dertien (30-3-2009)
Etnische registratie (17-4-2009)
Persoonsgegevens (12-9-2009)
Kluisjescontrole (17-10-2009)
Classwatch (8-8-2009)
Gedwongen uithuwelijking en achterlating (25-5-2009)
De pedagogische driehoek (2-6-2009)
Moriaantje zo zwart als roet (17-7-2009)
Een meisje in een jongenslijf (19-9-2009)
Nare ervaring van exchange student (20-9-2009)
De zeven hoofdzonden (29-9-2009)
Helpers en hufters (1-10-2009)
Protocol voor de veilige school (18-12-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=645
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1297
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=647
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=657
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=666
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1010
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1126
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=875
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=688
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=698
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=845
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1037
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1043
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1078
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1085
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1287

Straffen
Zonder mobieltje is het leven ontregeld (26-2-2009)
Zonder mobieltje (II) (28-2-2009)
Zonder mobieltje (III) (4-3-2009)
Zonder mobieltje (IV) (13-9-2009)
Zero tolerance (30-3-2009)
Zero tolerance (II) (11-8-2009)
Collectieve straf (23-6-2009)
No blame (10-12-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=637
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=640
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=641
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1016
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=656
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=884
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=712
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1265

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
De school van Prem Radhakishun (19-3-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=653
Talentontwikkeling (21-9-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1041
Inclusief overheidsbeleid (1-11-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1179
Realistisch rekenen: alleen voor bollebozen? (6-11-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1194
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Gelijke kansen
Vertrouwen in de school (1-2-2009)
Voortijdige schoolverlaters: nieuwe cijfers (13-2-2009)
‘Brugklas bestaat alleen in naam’ (18-2-2009)
Zero defects (6-7-2009)
Keuzebegeleiding als topprioriteit? (4-3-2009)
Multifunctionele opleidingstrajecten:
het probleem van de zeilkano (27-4-2009)
Collegegeld (11-5-2009)
Passend onderwijs: zorgleerlingen in enge en ruime zin (28-5-09)
Trouw: vierluik over zorgleerlingen (5-7-2009)
De taalachterstand van NT2-leerlingen (27-6-2009)
Taalarmoede (26-10-2009)
Ferry Haan over zelfstandig werken (10-11-2009)
Onderwijsagenda voor de lower-class (15-12-2009)
Digitale armoedekloof (II) (17-12-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=619
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=624
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=629
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=793
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=643
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=672
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=680
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=690
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=784
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=722
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1165
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1207
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1275
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1280

Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders
Het subsidiariteitsbeginsel (11-9-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=999
Gymnasiaal doelgroepenbeleid (20/10/2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1141
Bijzonder onderwijs in de U.K. (27-10-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1175
De nieuwe schoolstrijd (1-12-2009)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1249
Internationalisering
Engels op de basisschool (III): zes kamermoties (30-4-2009)
Engels op de basisschool (IV) (13-10-2009)
Internationalisering met kostenbesef (18-11-2009)
Van der Laan contra tweetalig opvoeden (25-12-2009)
Onderwijsvernieuwingen; maatschappelijke stage
Wat telt mee als maatschappelijke stage? (11-1-2009)
Binnenschoolse maatschappelijke stages (11-4-2009)
Scheurtje in regeerakkoord (II) (19-5-2009)
Competentiegericht onderwijs:
Kamer wil instemmingsrecht MBO-docenten (22-4-2009)
Slechthorende apothekersassistent (II) (23-9-2009)
Competent reflecteren (16-10-2009)
Ferry Haan over het studiehuis (14-5-2009)
Plasterk: het nieuwe leren en de nieuwe gestrengheid (29-5-2009)
De onderwijskundigen (30-12-2009)
Gelijke kansen: rijbewijs op school (23-2-2009)
Bewijs van bekwaamheid (18-5-2009)
Schoolzwemmen in Vlaanderen (18-7-2009)
Machineschrijven op de basisschool (7-10-2009)
Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Werving van studenten (II) (19-4-2009)
Vrijblijvende gesprekken of serieuze assessment? (16-3-2009)
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http://www.onderwijsethiek.nl/?p=674
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1111
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1224
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1303

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=609
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=662
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=685
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=671
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1062
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1117
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=682
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=693
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1314
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=634
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=683
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=851
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1093

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=669
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=651

Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen (8-1-2009)
Ontoelaatbare gedragingen en uitlatingen (II) (10-1-2009)
Reputatie geschaad: student geschorst (10-5-2009)
Tweede Kamer: studenten vogelvrij (14-7-2009)
Toetsing op beroepsgeschiktheid? (6-2-2009)
De docent: educator en inductor (21-10-2009)
CBHO volhardt in gerechtelijke dwaling (26-11-2009)
Studiepunten cadeau (7-2-2009)
Double submission en hergebruik van papers (3-1-2009)
Een bonus voor vlijt (4-6-2009)
Noord-Scharwoude: kenbaarheid van exameneisen (11-6-2009)
Het nut van herexamens (25-6-2009)
Niet deelgenomen (2-7-2009)
Tweede correctie blijkt broodnodig (8-9-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=605
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=607
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=679
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=836
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=621
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1148
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1242
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=622
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=600
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=699
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=704
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=716
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=761
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=995

Kennisdeficiënties
Vrije Universiteit: taaltoets-2008 (11-2-2009)
Texting en vijf andere schrijftalen (8-6-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=623
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=700

Studielast en studiebelasting
De grote vakantie (7-1-2009)
Leerachterstand vergt extra onderwijstijd (25-2-2009)
Onze jeugd van tegenwoordig (16-6-2009)
Het dagritme van de scholier (18-6-2009)
Staking tegen lange, gebroken lesdagen (28-9-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=602
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=635
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=707
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=708
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1072

Hogeronderwijspolitiek
De driejarige bacheloropleiding (14-1-2009)
Marktgericht onderwijs en onderzoek 21-4-2009)
Studentendemonstraties in Duitsland (21-6-2009)
Stop de exploitatie van studenten (8-5-2009)
Verhaalsrecht voor studenten (14-5-2009)
Handjeklap bij de invoering van de harde knip (31-5-2009)
Een harde knip met een rare kronkel (1-7-2009)
Regels en vertrouwen moeten beter in balans (25-9-2009)
Sirius in Nijmegen (14-6-2009)
Excelleren zonder studievertraging (17-8-2009)
Zwangere rechtenstudent (10-8-2009)
Inspectie: zijn onze opleidingen studeerbaar? (1-9-2009)
Zijn onze opleidingen studeerbaar? (II) (6-9-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=612
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=670
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=709
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=677
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=681
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=695
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=752
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1066
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=705
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=894
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=882
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=953
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=984

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Beoordeelmijnleraar over de schreef (21-2-2009)
Wikiwijs: hoe zit het met de kwaliteitsborging? (14-4-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=632
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=664

Varia
Vermaningen voor het nieuwe jaar (1-1-2009)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=598
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