Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2012
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
Onderwijsethiek voor beginners (EK 12-2-2012)
Wat is integer handelen? (EK 22-5-2012)
Onderwijsethiek bij Fontys (EK 18-6-2012)
Publieke gezagsdragers (EK 1-7-2012)
Leraren en gezagsdragers (EK 8-7-2012)
Beroepsethiek voor universitaire medewerkers (EK 10-8-2012)
Beroepsethiek van docent-onderzoekers (21-9-2012)
De school als onderneming (23-4-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3580
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3875
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3950
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3981
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4016
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4079
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4297
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3747

Een verantwoordelijk onderwijsbedrijf (II) (EK 31-8-2012)
Claimcultuur in het onderwijs (11-9-2012)
Versobering van de rechtsstaat (2-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4169
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4240
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4478

Normen en waarden; grondrechten
Burgerschapsvorming en sociale integratie (5-7-2012)
Une morale laïque (EK 3-9-2012)
Sportieve voetbaljeugd (14-12-2012)
Sportieve voetbaljeugd (II) (23-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4009
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4179
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4526
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4557

Goede manieren (18-12-2012)
De ethiek van Social Networking (EK 26-11-2012)
Bloot douchen (12-1-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4535
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4465
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3499

Gebedsruimte (12-3-2012)
Vaderbal (30-9-2012)
Bewust ongehuwde tienermoeder (30-1-2012)
Kinderarbeid (28-4-2012)
Preventieve censuur (II) (17-2-2012)
Studentenprotest in Cambridge (28-3-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3637
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4324
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3546
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3775
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3592
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3676

Professionaliteit
Vrijheid van meningsvorming (9-2-2012)
Groepsbelediging (2-1-2012)
Een gevoelig onderwerp (II) (24-4-2012)
Een gevoelig onderwerp (III) (22-8-2012)
De scheidslijn tussen goed en fout (4-5-2012)
Eenzijdig geschiedenisonderwijs (20-9-2012)
Reclame op school (II) (13-8-2012)
Gymnastiekshirt met schoollogo (17-9-2012)
Morele vorming: de leraar als rolmodel (EK 22-11-2012)
Leraar, burger, politicus (25-5-2012)
Mediated intimacy (II) (8-5-2012)
De trouweloze leraar (30-7-2012)
Seksrelaties met meerderjarige studenten (13-8-2012)
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (1-11-2012)
Genoegdoening (29-11-2012)
Peter Hoefnagels (18-9-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3564
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3467
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3753
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4139
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3795
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4292
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4092
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4274
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4457
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3901
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3818
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4052
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4088
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4404
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4470
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4281
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Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie
De vlegeljaren van Adrian Mole (17-4-2012)
Warme lunch op school (14-5-2012)
Geen alcohol onder 18 jaar? (11-7-2012)
Gameverslaving (4-11-2012)
Pestkoppen: zet ze uit elkaar (19-4-2012)
Verboden te pesten? (19-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3731
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3851
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4035
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4419
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3744
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4540

Incidentenregistratie (10-5-2012)
Scriptiebank (16-5-2012)
Vertel een geheim (21-5-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3830
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3855
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3882

Problematische mededeelzaamheid (2-8-2012)
Cameratoezicht bij tentamens (4-9-2012)
Regeldruk voor leraren, scholieren en ouders (29-10-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4073
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4204
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4373

Straffen
Vernederen op school (15-1-2012)
Boetes op school (22-2-2012)
Ouderwetse discipline op school (26-6-2012)
Woede en wanhoop in de klas (16-8-2012)
Jongeren berechten jongeren (II) (4-9-2012)
Meer straf en minder begrip (9-9-2012)
Spotblog.blogspot.com (28-6-2012)
Misdragingen buiten schoolverband (II) (6-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3510
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3598
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3969
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4104
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4187
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4235
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3974
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4498

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
Passend onderwijs
Sociaal-emotionele ontwikkeling (II) (20-8-2012)
Thuiszitters, leerplicht en leerrecht (II) (21-8-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4116
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4132

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht
Huiswerkbegeleiding op school (19-3-2012)
Leraars contra leerstofjaarklassen (11-4-2012)
Discriminerende eindexameneisen (13-5-2012)
Een dove journalist: kan dat? (30-8-2012)
Minister: kwalificatieplicht tot 23 jaar? (19-6-2012)
Schoolkosten mbo (17-5-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3655
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3717
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3841
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4159
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3947
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3866

Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders
Waiting for Superman (24-1-2012)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3534
Detachment: een bioscoopfilm (27-9-2012)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4312
Internationalisering; taalbeleid
Drie A4-tjes: achttien taalfouten (30-4-2012)
Taalstrijd op het schoolplein (16-2-2012)
Engels op de basisschool (V) (31-7-2012)
Engels op de basisschool (VI) (23-12-2012)
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http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3781
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3587
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4063
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4547

RUG: Engelstalige tentamens (25/6/2012)
Charter voor buitenlandse studenten (19-9-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3962
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4269

Onderwijsvernieuwingen
21st Century Skills (9-5-2012)
Veranderingsprojecten in het onderwijs (1-10-2012)
Voorwaarden voor competent handelen (13-11-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3825
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4317
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4433

Stages
Heroverweging Maatschappelijke Stage (25-9-2012)
Illegale mbo-studenten? (5-4-2012)
MBO: tekort aan stageplaatsen (12-4-2012)
MBO: tekort aan stageplaatsen (II) (14-9-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4303
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3709
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3724
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4261

Arbeidsbeloning in studiepunten (18-1-2012)
Onprofessionele groentijd (24-8-2012)
Onbetaalde werkstages (9-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3513
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4145
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4504

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Bijspijkeren voor de pabo (27-1-2012)
Toelatingseisen voor de pabo (4-7-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3540
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4000

Drop-out in de propedeuse (15-11-2012)
Student driedubbel gestraft (6-2-2012)
CBHO vonnist bsa-student (28-12-2012)
Bestrijding van studiefraude (27-3-2012)
Plagiaat bij Ondernemingsrecht (31-5-2012)
Take-home tentamen op Harvard (7-9-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4438
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3554
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4563
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3666
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3913
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4225

Judicium Abeundi: studenten vogelvrij? (28-10-2012)
Counselors tegen homoseksuele zondaars (10-1-2012)
Scriptiebegeleiders op stukloon (26-4-2012)
Genade-zesjes (11-5-2012)
Voorkeursbehandeling (3-1-2012)
Vlijt, netheid en gedrag (II) (3-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4378
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3489
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3765
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3836
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3474
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4486

Loopbaanplanning en -sturing
Onleesbare studiebijsluiters (21-6-2012)
Matching in Utrecht (2-10-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3956
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4335

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties
TU Delft verlaagt studielast (5-1-2012)
Studielast in Amerika (7-9-2012)
Lehrbarkeit (12-9-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3481
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4213
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4247

Hogeronderwijspolitiek
Investeringsaftrek voor masterstudenten? (22-1-2012)
CvB denkt met je mee (10-2-2012)
Collegegeldvrij besturen en zo (9-3-2012)
Vier op de tien studenten (29-3-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3524
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3570
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3631
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3685
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Deeltijdstudie wordt onbetaalbaar (1-4-2012)
Faciliteiten voor werkstudenten (5-4-2012)
Edelachtbare dames en heren, (12-7-2012)
Geld lenen kost geld (24-5-2012)
PvdA: gratis onderwijs voor techneuten (28-5-2012)
Gratis onderwijs voor techneuten (II) (7-6-2012)
Verhaalsrecht voor studenten (II) (2-7-2012)
Tentamen na fraude ongeldig verklaard (23-10-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3692
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3701
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4044
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3891
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3906
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3921
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3989
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4366

Harde knip tussen bachelor en master (29-8-2012)
Dutch Academia: how to kill work ethic? (9-10-2012)
Afschaffing prestatiebeurs: acht vragen (17-10-2012)
Afschaffing basisbeurs eist nieuwe spelregels (21-10-2012)
Afschaffing OV-kaart eist nieuwe spelregels (6-11-2012)
Koopkrachtplaatjes voor studenten (16-11-2012)
Universitaire bachelors op de arbeidsmarkt (5-11-2012)
Onderwijs en arbeidsmarkt (12-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4152
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4342
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4353
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4360
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4428
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4446
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4412
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4508

Excellente leerlingen en studenten
Excellente basisscholieren (17-6-2012)
Geur van excellentie (13-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3931
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4518

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Shanghai koploper in PISA? (24-2-2012)
Leraarsprestaties: value-added in NY (1-3-2012)
Wat is een goede leerkracht? (7-3-2012)
Hoeveel leraren scoren onvoldoende? (18-4-2012)
Kleine versus grote scholen (5-12-2012)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3604
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3616
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3624
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3737
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4492

Varia
Kritische onderwijsresearch (EK 28-2-2012)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3609
Kijk onze stuurman na (5-5-2012)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=3804
Regeerakkoord VVD-PvdA (30-10-2012)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4395
http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/oudjaar-2012-losse-eindjes (31-12-2012)
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