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Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2013 

Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek 

Het Nieuwe Online Leren (EK 24/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4661 

Professionele moed (EK 9/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4765 

De functies van een ethische code (EK 17/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4800 

Ambts-eed voor onderwijsbestuurders (EK 18/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4804 

Onderwijsraad over professionaliteit (EK 24/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4890 

Leraarsbevoegdheid: met de billen bloot (EK 26/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4900 

Gedragscode voor studenten en docenten (EK 14/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4965 

Burgerschapsvorming in Frankrijk (EK 9/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5293 

Onethische interventies (EK 19/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5328 

Bill of Rights voor studenten (EK 25/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5342 

Corruptie in het onderwijs (EK 14/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5385 

Werving van studenten (IV) (EK 24/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5412 

Kwalificatie-Socialisatie-Subjectificatie (11/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4956 

Aanvaardbaarheid van onderwijsdoelen (17/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5122 

 

Normen en waarden; grondrechten 

Newtown en het hoofd op de staak (2/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4580 

Free speech on campus (4/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4728 

Free speech on campus (II) (20/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5472 

Hoofddoekverbod in Vlaanderen (3/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4711 

Hoofddoekverbod in Vlaardingen (20/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5404 

Christelijke vieringen op school (27/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4837 

Christelijke vieringen op school (II) (4/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4844 

Brainwashing op school (24/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5480 

Yunus en het Kinderrechtenverdrag (19/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4886 

Asscher over integratie (21/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4814 

Het Allochtonenprobleem (28/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4989 

Vaderlandslievend koningsliedje (30/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4999 

Homoseksuele padvinders (6/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5060 

Ondernemers, boeven en boefjes (16/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5311 

Leerlingen geweigerd: zusje is crimineel (9/11/2013)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5448 

 

Professionaliteit 

Een gevoelig onderwerp (IV) (14/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4612 

Een gevoelig onderwerp (V)  (18/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4880 

Homohuwelijk (28/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4670 

Voorlichting over homoseksualiteit (20/8/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5243 

Corveediensten op school (10/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4759 

Delegering van managementtaken in de klas (1/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5258 

MOOC, Made in Harvard (5/5/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5009 

Op vrijersvoeten na het eindexamen (21/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5138 

Een pilletje (29/8/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5252 

Bedank je leraar (4/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5362 

Bijles voor eigen parochie (II) (27/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5417 

Docenten die mijn mails niet beantwoorden (3/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5437 
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Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie  

Weerbaarheid tegen pesten  (22/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4652 

Weerbaarheid tegen pesten (II) (23/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4657 

Pesterij: de sleutelbos (27/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4674 

Het banga-lijstje (24/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4819 

Pestvrije scholen (4/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4934 

Pestvrije scholen (II) (3/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5050 

Verkort pestprotocol (6/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5367 

Online surveillance (6/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5443 

Haagse New-speak (3/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4585 

Bemoeizorg (16/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5111 

Juridisering op school (30/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5173 

Nederland vs. Vlaanderen: het verschil (2/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5180 

 

Straffen 

OCW maakt de ouders zwart (15/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4621 

Je was er bij, dus je bent erbij (23/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5143 

Gij zult uw school niet schaden (24/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5148 

 

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school 

 

Passend onderwijs 

Rugzakjes in het mbo afgeschaft (5/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5276 

Gehandicapt: geen mbo-diploma (4/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5489 

 

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht 

Gelijke kansen op school (4/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4847 

Tempodifferentiatie: zomerscholen (6/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4851 

Zomerscholen (II) (16/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5216 

Discrimineren basisscholen aan de poort? (19/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5131 

Jutta Allmendinger over huiswerk (18/8/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5236 

Niet vooruit gekomen (27/8/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5248 

Basale leervoorwaarden (15/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5314 

Kinderrechtenmonitor: het leerrecht (29/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5349 

Gelijke kansen in het onderwijs (30/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5353 

Verplichte ouderbijdrage (15/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5390 

Ouderbijdragen op een excellente school (18/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5513 

Jonge mantelzorgers (17/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5454 

 

Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders 

Badass Teachers Association (25/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5160 

Waiting for Superman (II) (1/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5357 

Kleurrijke scholen (II) (10/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5376 

 

Internationalisering; taalbeleid 

Hier spreekt men Nederlands (6/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4744 

Hier spreekt men Nederlands (II) (20/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5520 
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Engels op de basisschool: het FLiPP-project (10/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4857 

Meertaligheid op de basisschool (1/5/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5004 

Engels op de basisschool (VII): fact-free politics (14/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5205 

Engelstalig hoger onderwijs (23/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5338 

Tweetalig onderwijs in Vlaanderen (10/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5446 

 

Onderwijsvernieuwingen 

Leermiddelenbeleid (29/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4689 

Guerrilla Teaching (1/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4698 

Anna van Rijn certificeert competenties (17/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4871 

Ervarings- versus beheersingscertificaten (8/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5495 

Steve-Jobsschool in Sneek (15/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4970 

Close Learning (17/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5221 

 

Stages 

PvdA: tekort aan stageplaatsen (III) (28/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5429 

MBO: tekort aan stageplaatsen (IV) (15/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5499 

 

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren 

Werving van studenten (IV) (EK 24/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5412 

Sounding Board over toelatingsbeleid (EK 13/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4778 

Dubbele selectiedrempel: van den dolle (25/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4827 

Breivik wil studeren (13/8/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5228 

EUR: zittenblijvers verwijderd (10/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4597 

Beroepsethiek van de beoordelaar (17/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4629 

Wat is een scriptie? (4/2/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4788 

EUR: herkansingsboete (17/5/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5016 

Proeftentamens in Tilburg (28/5/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5035 

Twee kapiteins op één schip (7/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5065 

Nina Yoder vs. University of Louisville (9/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5075 

De gelekte toets (9/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5192 

De gelekte toets (II) (15/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5210 

International Honours College (20/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5334 

Zessen en tienen (19/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5466 

Wraking van een scriptiebegeleider (27/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5347 

Giscorrectie in Nederland en Vlaanderen (13/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5379 

Giscorrectie in Nederland (II) (17/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5394 

Identiteitsfraude bij tentamens (26/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5421 

Plagiaat in commissie (24/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5477 

InHolland: drama in zes bedrijven (1/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5485 

Competency-based education in America (16/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5504 

Geen les, maar toch een toets? (22/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5524 

 

Loopbaanplanning en -sturing 

Delftse studiebijsluiters (17/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4975 

Frances Ha: undatable (17/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5106 

 

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4857
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5004
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5205
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5338
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5446
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4689
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4698
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4871
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5495
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4970
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5221
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5429
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5499
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5412
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4778
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4827
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5228
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4597
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4629
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4788
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5016
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5035
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5065
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5075
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5192
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5210
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5334
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5466
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5347
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5379
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5394
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5421
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5477
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5485
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5504
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5524
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4975
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5106


 4 

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties 

De mix van campus- en afstandsonderwijs (13/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4602 

Deeltijdstudenten in de UK (19/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5408 

 

Hogeronderwijspolitiek 

Kamerbrief studiefinanciering (19/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4633 

idem (II): maatwerk voor werkstudenten (20/1/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4642 

Stufi: sociaal en toekomstbestendig (7/2/1013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4751 

Stufi in internationaal perspectief (7/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4940 

Misleidende overheidsvoorlichting (12/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5095 

Studiefinanciering nu echt op de schop (29/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5165 

Studenten in de tang genomen (13/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4866 

Ethische grenzen van het verdienmodel (2/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4912 

Ethische grenzen van het verdienmodel (II) (2/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4918 

EUR-studenten: verplicht vrijwillige bijdrage (7/10/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5372 

Tempodifferentiatie in het HO (23/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4983 

Leiden: geldigheidsduur van tentamens (9/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5286 

Geldigheidsduur van tentamens (II) (10/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5297 

Onethische interventies (EK 19/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5328 

Oudjaar 2013: stilte voor de stufi-storm (31/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5529 

 

Excellente leerlingen en studenten 

Toptalent in het funderend onderwijs (4/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5270 

Dubbel collegegeld voor honours tracks (18/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5460 

Ouderbijdragen op een excellente school (18/12/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5513 

 

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie 

Leraarsbevoegdheid: met de billen bloot (EK 26/3/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4900 

Vakbekwame registerleraar (9/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=4949 

Geschrapt uit het lerarenregister (3/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5043 

Eerst de Klas (4/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5186 

Wat niet in het Onderwijsakkoord staat (22/9/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5332 

Maximaal 28 leerlingen per klas (1/11/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5432 

 

Varia 

Ontmanteling van de verzorgingsstaat (25/4/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5022 

Juffrouw Snip en juffrouw Snap (10/6/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5083 

Topberaad Arbeid en Zorg (11/7/2013) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5199 
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