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Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2011 

Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek 

Beroepsstandaard voor gymnastiekleraren (EK 22-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2387 

Werknemer en professional (EK 4-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2487 

Een corporatistisch leraarsgilde (EK 24-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2789 

General Teaching Council: exit (II) (17-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2908 

De macht van de managers (EK 7-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3253 

Herijking bekwaamheidseisen leraren (EK 11-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3275 

Mag hij dat zomaar? (EK 24-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3344 

 

Normen en waarden; grondrechten 

Offerfeest (18-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2364 

Hoofddoekverbod Vlaamse openbare scholen? (17-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2541 

Volendam: moslima gaat in beroep (6-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2607 

Boerkaverbod (23-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3011 

Allochtonen (28-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3367 

Duitse moslim mag bidden op school (II) (2-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3383 

Gender-neutrale kledingvoorschriften (12-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2745 

Rights Respecting Schools (15-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2435 

Rights Respecting Schools (II): de selectieve propedeuse (20-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2448 

Mensenrechteneducatie  (EK 6-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2731 

Kinderrechteneducatie (6-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3064 

Mensenrechten op school (3-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2968 

Rechten van studenten (7-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2972 

Medezeggenschap: onderbelichte belangen (13-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2975 

Respect in de klas (27-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3034 

Gezagscrisis (21-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3308 

Sinterklaas (II) (5-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3394 

Protocol Sociale Media (13-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3411 

 

Professionaliteit 

Leraar op Facebook (EK 13-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2641 

Alleen met de deur open (30-8-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2955 

Nieuwjaarswens: professionele weerbaarheid (3-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2318 

Een verantwoordelijk onderwijsbedrijf (9-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2343 

De leerling centraal? (17-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2353 

De pornoacteur die leraar werd (25-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2396 

Snijden in je ziel (21-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2460 

Hoofddoekverbod in Verviers (23-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2857 

Posters in de klas (16-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2990 

VVD: professionals plegen indoctrinatie (26-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2469 

Obstructie tegen het bevoegd gezag (12-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2637 

Psychische aandoening (6-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2507 

Een gevoelig onderwerp (5-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2894 

Onverenigbare nevenwerkzaamheden (29-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2584 

Bijles voor eigen parochie (4-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3243 

Belangenverstrengeling in brede scholen (27-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3442 
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Deeltijdhoogleraar: een dubbelrol (10-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3083 

Geloof en wetenschap (22-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3146 

Reputatiemanagement (4-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2709 

Onderwijsassistenten in de krant (20-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2914 

Gekleurde schoolboeken (25-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3190 

Leraar in vrijetijdskleding (1-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3228 

Penn State football scandal (13-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3295 

Een intieme relatie (7-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3402 

Juf, hartelijk dank! (II) (9-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3407 

 

Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie  

Te veilige school? (12-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2349 

De leraar: veilige publieke taak (IV) (26-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2402 

Bescherming persoonsgegevens (3-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2420 

Tentamencijfers openbaar? (1-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2815 

Verzuimregistratie en privacy (21-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3423 

UK-plan tegen radicalisering (15-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2981 

Ergonomie in de klas (21-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3004 

Voor de politierechter (24-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3014 

Schietgebed (3-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3060 

De schijf van vijf (27-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3202 

Verplichte drugstest? (28-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3205 

Afscheid: waarom, waarheen … (31-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3224 

 

Straffen 

Misdragingen buiten schoolverband (3-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2877 

Jongeren berechten jongeren (8-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3261 

Elckerlyc (14-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3299 

Orde en tucht bij Anna van Rijn (18-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3302 

 

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school 

Andere schooltijden (21-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2850 

 

Passend onderwijs 

De tegenspoed der deugdzaamheid (9-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2518 

Deugdzaamheid? Een reactie (14-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2533 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (28-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2576 

 

Gelijke kansen; leerrecht 

De rechten van leerwilligen (11-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2829 

De schoolprestaties van jongens (13-8-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2924 

Huiswerkbegeleiding (20-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3137 

Bijles onder de loep (12-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3282 

Stotteren in de klas (24-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3180 

Nederland zwaait uit (30-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3214 

Personalisering van leerprogramma’s (25-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3351 
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Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders 

Marja over segregatie (14-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2429 

Etnische registratie (25-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2571 

Profiel van zwakke basisscholen (21-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2661 

Eenaprilgrap? (1-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2591 

De weging van allochtone leerlingen (14-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2757 

Ouderparticipatie (1-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3378 

 

Internationalisering 

De didactiek van de onderdompeling  (4-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2330 

Radboud: Engelstalige MBA-scripties (15-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2650 

Beste Tanja Jadnanansing, (23-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2675 

Buitenlandse studenten in de knel (19-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2996 

 

Onderwijsvernieuwingen 

De arbeidsmarkt-effectrapportage (7-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2337 

Verhoging van de arbeidsparticipatie (7-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2616 

Verhoging van de arbeidsparticipatie (II) (23-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3336 

Commencement Speech 2009 at Tulane (25-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2796 

Kenniseconomie: 50% een ho-diploma? (4-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2872 

 

Stages 

MBO: meer lesuren, minder stage (18-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2444 

Volontairs in Amerika (5-4-2011)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2603 

Nepotisme (9-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2624 

Leerlingen en stagiairs in de zorg (14-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2645 

Sociale dienstplicht (16-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2903 

Cameron over maatschappelijke stages (18-8-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2933 

Ervaringsdeskundigheid (30-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3054 

Gehandicapte mbo-studenten (23-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3155 

Verhoging van de arbeidsparticipatie (II) (23-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3336 

Vrije stagekeuze (30-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3372 

 

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren 

Wollige werving of eerlijke voorlichting? (22-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2569 

Werving van studenten (III) (20-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3316 

Numerus fixus in Maastricht (26-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3355 

Selectie aan de poort: werkt dat,  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2495 

en kan dat met een slaaggarantie? (5-3-2011) 

Expeditiemodel vs. Veldloopmodel (6-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3385 

Vlijt, netheid en gedrag (28-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2800 

On-ethisch tentamineren (28-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3049 

Inzagerecht tentamens (16-1-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2358 

OU geeft zes voor vermist tentamen (16-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2441 

Examenlicentie (15-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2536 

Tentamen ongeldig? (3-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2596 

Eens gegeven blijft gegeven (22-12-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3435 

Criteria voor het Judicium Abeundi (29-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2692 
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Het CGO-schandaal (29-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2702 

Ont-scholing, ont-schoolsing, ont-examinering (10-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2739 

Batterij en paperclip (17-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2761 

Breaking news over CGO (19-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2768 

Diploma’s onterecht verstrekt: wat nu? (20-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2777 

Naar een examencode voor het hbo en mbo (30-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2803 

Warffumroute: het duimdiploma (20-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2919 

Nederland Kennisland (14-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3106 

Draconische BSA-praktijken (3-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3239 

 

Loopbaanplanning en -sturing 

Een entreetoets voor universitaire studies (27-8-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2942 

Feilbare intakegesprekken (22-11-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3330 

Bredere bacheloropleidingen (20-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2844 

Brede bacheroropleidingen (II) (26-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3026 

Baankans voor deeltijdstudenten (11-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2628 

 

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties 

De ophokuren in het V.O. (23-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2466 

Een soort scholieren-CAO (13-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3102 

Recht op een tweede leven (II) (19-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3132 

De ondraaglijke lichtheid van het studeren (23-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2783 

De ondraaglijke lichtheid (II) (17-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3114 

Leugenachtig, tendentieus en respectloos (17-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2838 

Tweede zit (27-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2863 

 

Hogeronderwijspolitiek 

Uitwonende beursstudent Josef K. (9-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2823 

Occupy Wall Street (18-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3128 

Student-promovendi (12-10-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3092 

Langstudeerders in Nijmegen: http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2376 

de geldigheidsduur van tentamens (19-1-2011)  

Geldigheidsduur van tentamens (1-9-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2961 

Normering van de studievoortgang (27-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2681 

Normering van de studievoortgang (II) (1-6-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2810 

Het wetsvoorstel van Halbe Zijlstra (2-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2414 

Kamer eist opheldering over langstudeerder (27-2-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2474 

Oorzaken van studievertraging (12-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2523 

OCW verheldert plan langstudeerders (20-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2563 

OU voor levenslangstudeerders (4-4-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2599 

Langstudeerders: negen casussen (9-5-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2733 

SER: geen prijsverhoging voor deeltijdstudie (2-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2868 

Langstudeerders: schrijnende gevallen (7-7-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2899 

 

Excellente leerlingen en studenten 

 

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (28-3-2011) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2576 
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