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Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
De rechtsveilige school (EK 11-1-2010)
De rechtsveilige school (II) (18-8-2010)
Ethische code versus gedragscode (EK 19-1-2010)
Citizen Ethics in a time of crisis (EK 22-2-2010)
Ethisch doceren in het H.O. (EK 1-7-2010)
De ethische competentie van de leraar (EK 8-7-2010)
Beroepsethiek in tweevoud (EK 8-8-2010)
Hippocratische eed (EK 31-8-2010)
Professional governance (EK 21-7-2010)
Beroepsregister met gedragscode? (EK 5-10-2010)
General Teaching Council: exit? (4-6-2010)
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Normen en waarden; grondrechten
Een schooluniform (12-2-2010)
Vaderlandsliefde op school (25-2-2010)
Vaderlandsliefde op school (II) (12-6-2010)
Gevoelige materie in de Vlaamse vorming (18-7-2010)
De leerling als mondige burger (27-2-2010)
Taakgerichte schoolcultuur (28-3-2010)
Consumentenbond voor leerlingen en ouders (31-3-2010)
Kinderombudsman (24-4-2010)
De scheiding tussen School en Staat (12-4-2010)
Schoolregels, wetten en verdragen (9-7-2010)
Persvrijheid op school (6-8-2010)
Juffenverjaardag (14-9-2010)
Kerstmis op school (25-12-2010)
Onderzoek alles en behoud het goede (19-9-2010)
Regeerakkoord: aanpassen geblazen (1-10-2010)
Hauptschule zonder hoofddoek (28-7-2010)
Hoofddoekverbod in Antwerpen (II) (17-10-2010)
Vrij van groepsdruk (12-11-2010)
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Professionaliteit
Recht op je eigen Geschiedenis (29-4-2010)
Demonstratievrijheid (3-3-2010)
Stichting van het Onderwijs (19-3-2010)
Professionele ruimte (18-6-2010)
Professionele ruimte voor de vaklui (20-6-2010)
De professionele ruimte van Juan Hong (20-11-2010)
Zijn laatste boodschap (23-7-2010)
Zijn laatste boodschap (II) (25-7-2010)
Tariq Ramadan: academische vrijheid (IV) (12-8-2010)
Wat is academische vrijheid? (2-11-2010)
Herendiensten in het HBO (13-2-2010)
De proefpersoonuren in het WO (11-12-2010)
Koning Jupiter en de leerplicht (15-2-2010)
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Bestuurlijke integriteit (13-5-2010)
Gebrek aan professionele distantie (26-7-2010)
Corrupte schoolregels (5-3-2010)
Driekwarts broek (9-6-2010)
De sluiproute naar het leraarschap (23-3-2010)
Educatieve minor: vijf hypothesen (28-5-2010)
Opbrengstgericht werken (13-8-2010)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1679
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1924
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1502
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1766
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1539
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1720
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1968

Zorgplicht; veilige school; vertrouwensrelatie
Hoera, een gratis laptop! (5-2-2010)
Veilige publieke taak (13-3-2010)
Veilige publieke taak (II) (25-3-2010)
Veilige publieke taak (III) (16-5-2010)
Drugsvrije school (2-12-2010)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1431
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1519
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1549
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1698
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2225

Straffen
Niet criminaliseren maar opvoeden (14-1-2010)
Escalatie op school (12-3-2010)
Orde- en strafmaatregelen in de klas (16-12-2010)
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Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
Verlengd kleuteren (1-4-2010)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1563
Passend onderwijs
Preventie van gedragsproblemen op school (16-2-2010)
Verdwaald in het speciaal onderwijs (27-4-2010)
Apart of speciaal? (2-5-2010)
Thuiszitters, leerplicht en leerrecht (10-5-2010)
Lastige leerlingen (20-8-2010)
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Gelijke kansen
Onderwijsraad: schakelklas na groep 8 (9-3-2010)
Basisschool met eindexamen? (18-11-2010)
De Volkskrant: grote klassen geen probleem! (9-1-2010)
Tempodifferentiatie (25-1-2010)
Tempodifferentiatie (II) (21-4-2010)
Zittenblijven maar niet doubleren (19-8-2010)
Kop, staart en hoofdpeloton (29-10-2010)
Een bonus voor scholieren (22-4-2010)
Multifunctionele opleidingstrajecten (II) (9-2-2010)
Nita galofuh (14-5-2010)
Straatcultuur (II) (21-11-2010)
De leraar praat abracadabra (23-12-2010)
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Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders
Vrije schoolkeuze, tenzij … (25-1-2010)
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Gemengde school in tweestrijd (17-9-2010)
Hetze tegen onze school? (II) (30-1-2010)
Islamitisch onderwijs (2-3-2010)
Schoolcontract (3-6-2010)
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Internationalisering
Tweetalig onderwijs (II) (2-4-2010)
Internationalisering in het VMBO (27-8-2010)
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Onderwijsvernieuwingen
Het Europese onderwijswoordenboek (11-8-2010)
De man van zes miljard (22-8-2010)
Het CGO verzwakt onze concurrentiepositie (21-1-2010)
De kwalificatiestructuur in het MBO:
van beroepstaken naar startkwalificaties (25-3-2010)
CGO: summatieve kennistoetsen verboden? (10-12-2010)
Slechthorende apothekersassistent (III) (17-4-2010)
Slechthorende apothekersassistent (IV) (4-10-2010)
De heiliging van middelen (6-5-2010)
De heiliging van middelen (II) (7-5-2010)
Verkeersexamen (25-5-2010)
Digitale armoedekloof (III) (13-7-2010)
Een ambachtelijke basisschool (9-12-2010)
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Stages
Kinderarbeid: 12- en 13-jarigen (9-8-2010)
Jeugdzonden (31-5-2010)
Stages: de kosten en de baten (3-9-2010)
De stageduur in het MBO (7-9-2010)
Maatschappelijke stage: 30 klokuren (15-10-2010)
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Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Schoolmarketing: positioneren en voorlichten (8-11-2010)
Leeftijdsdiscriminatie (30-7-2010)
De januskop van minister Plasterk (III) (28-1-2010)
Beroepsverbod voor leraren (24-2-2010)
Selectie op beroepsgeschiktheid (16-9-2010)
Recht op herkansing (1-2-2010)
Meelifters (8-2-2010)
Meelifters (II) (14-6-2010)
Leren, klaarspelen en valsspelen (3-7-2010)
Een cursus met oogkleppen (26-10-2010)
Knullige regelgeving (1-9-2010)
Ed Dante: the shadow scholar (29-12-2010)
Ouderbijdrage (2-7-2010)
Strafkorting voor taalfouten? (5-4-2010)
Een onregelmatigheid op het schoolexamen (9-4-2010)
Ferry Haan: de kwaliteit van schoolexamens (15-5-2010)
De kwaliteit van schoolexamens (II) (28-6-2010)
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Bindend Studieadvies nader bekeken (16-3-2010)
Bindend studieadvies: 4 onwettige criteria (18-3-2010)
Rotterdamse monniken en kappen (4-7-2010)
Herkansingen afgeschaft (7-6-2010)
Dode zielen (11-7-2010)
Open brief aan de heer Leers (16-7-2010)
Een sluipweg naar het diploma (19-10-2010)
Docenten onder druk gezet (31-7-2010)
EenVandaag over het HBO-niveau (8-9-2010)
Scholieren: we schieten ze af (27-9-2010)
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Loopbaanplanning en -sturing
Een gefundeerde studiekeuze (24-9-2010)
Studieplanning: actieplan of contract? (20-12-2010)
UvA-regeling in strijd met de wet (11-5-2010)
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Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties
Recht op een tweede leven (18-1-2010)
LSVb over studielast en studiebelasting (30-4-2010)
De no-nonsense school (27-10-2010)
De no-nonsense school (II) (5-11-2010)
De no-nonsense school (III) (13-11-2010)
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Hogeronderwijspolitiek
De nieuwe onderwijsbekostiging van het W.O. (14-1-2010)
Ingestoken nieuws? (20-2-2010)
Een sociaal leenstelsel (22-5-2010)
Beheersing van de studieduur (3-12-2010)
Geert Buelens over langstudeerders (7-12-2010)
Langstudeerders in het WO (22-12-2010)
Een voos cafetariamodel (24/1/2010)
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Excellente leerlingen en studenten
Gymnasium: vwo-plus of vwo-de-luxe? (3-1-2010)
Talentontwikkeling versus zesjescultuur (29-9-2010)
Honours programs: NL versus USA (8-10-2010)
Twee opleidingsmodellen (24-10-2010)
The 6-minus mentality in Dutch education (23-11-2010)
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Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Scholieren.com: 43 ergernissen (6-1-2010)
LAKS-monitor: 23 pijnpunten (10-4-2010)
Zwakke MBO-opleidingen (10-2-2010)
Klantgericht hoger onderwijs (4-2-2010)
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Varia
Gemengd nieuws (25-6-2010)
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