Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2014
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
Wouter Sanderse over beroepsethiek (EK 12/1/2014)
Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst (EK 16/2/2014)
Is onethisch gedrag besmettelijk? (EK 17/4/2014)
Hoe word je een reflective practitioner? (EK 23/6/2014)
De student centraal (EK 27/10/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5561
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5641
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5767
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5891
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6067

Normen en waarden; grondrechten
Hoe vermijd je de schijn van discriminatie? (2/4/2014)
Mijn man (19/8/2014)
Voorzorgsdiscriminatie (5/1/2014)
Handen geven (II) (17/8/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5738
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5964
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5540
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5953

Radicalisering gemonitord in het hbo (15/9/2014)
Burgerschapsvorming in Engeland (17/11/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6008
http://www.onderwijsethiek.nl/?p= 6102

Koningsspelen in Hoorn (27/4/2014)
Guitige Zwarte Domme Dienaar (20/10/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5788
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6054

Verlanglijst van een rasechte Zwarte Piet (30/10/2014)
Sinterklaas als werkgever (11/11/2014)
Guitige Zwarte Domme Dienaar (II) (11/12/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6071
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6091
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6144

Professionaliteit
Burgerschapsvorming in Amerika (19/10/2014)
Vooroordelen in de klas (28/2/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6052
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5666

Protocol sociale media (II) (2/1/2014)
Reclame op school (III) (19/1/2014)
Wat is academische vrijheid (II)? (9/10/2014)
Wat is academische vrijheid (III)? (13/10/2014)
Religieuze indoctrinatie? (20/1/2014)
Verboden te filmen op college (31/3/2014)
De aanval op een Teaching Assistant (23/11/2014)
Het creationisme van dr. Tom McMullen (30/11/2014)
De grenzen van ervaringsleren (19/4/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5535
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5579
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6037
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6044
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5584
http://www.onderwijsethiek.nl/?p= 5728
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6114
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6124
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5772

De grenzen van ervaringsleren (II) (5/5/2014)
Leerkracht heeft eigen kind op school (21/9/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5804
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6018

Vriendschap met een student (21/2/2014)
Docent pleegt plagiaat (18/8/2014)
Immorele didactiek: de film Whiplash (16/11/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5654
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5957
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6099

Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie
Gratis schoollunch in Engeland (7/9/2014)
Ervaringen van een brugpieper (14/9/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5998
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6011

Het bioritme van de middelbare scholier (12/10/2014)
Geheimhoudingsplicht van leraren (EK 4/2/2014)
Geheimhoudingsplicht vs. veiligheid (9/2/2014)
Pabo stelt zich achter allochtone leerlingen (22/3/2014)
Code Rood op de militaire academie (2/3/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6041
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5613
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5625
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5709
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5674
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Pestgeschiedenis loopt uit de hand (3/4/2014)
Verboden te filmen (II): het Project P (13/5/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5741
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5811

Kluisjescontrole in Arnhem (9/6/2014)
Selectie bij de overgang van PO naar VO (5/10/2014)
Te veilige school (III) (23/3/2014)
Incident in de touringcar (1/7/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5848
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6031
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5714
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5906

Straffen
Collectieve straf voor examenleerlingen (18/6/2014)
Een schools keurslijf (21/8/2014)
Criminalisering van ongewenst gedrag (24/11/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5882
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5970
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6119

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
Passend onderwijs
Gehandicapt: recht op redelijke aanpassingen? (11/2/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5631

Toelatingsselectie: autisten gediscrimineerd? (30/4/2014)
Leerlingen en studenten met een handicap (27/8/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5796
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5982

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht
Jan Arentsz op BNN (8/1/2014)
Jan Arentsz op BNN (II): de mantelzorger (16/1/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5549
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5571

Gelijke kansen voor studerende moeders (7/4/2014)
Seksueel tuchtrecht (11/6/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5752
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5866

Jonge mantelzorgers (II) (18/11/2014)
Wie betaalt de iPad? (31/8/2014)
Nieuw vakdiploma voor startkwalificatie (14/12/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6110
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5990
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6153

Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders
Waiting for Superman: ijver moet lonen (25/2/2014)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5661
Waiting for Superman: zero tolerance (14/4/2014)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5762
Internationalisering; taalbeleid
Sander Dekker beloont wetsovertreding (7/1/2014)
De halve waarheid van Dekker (29/6/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5545
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5909

Nederlands en Engels op de basisschool (28/9/2014)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6023
Wie wil 15 procent Engels op de basisschool? (26/10/2014)
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6062
Oudjaar 2014: fact-free politics (31/12/2014) http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/oudjaar-2014-fact-free-politics
Onderwijsvernieuwingen
OCW geeft groen licht voor de MOOC (9/1/2014)
Jan Arentsz op BNN (III): de mobieltjes (30/1/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5556
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5609

De film Alphabet (29/9/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6027

Stages
Heroverweging Maatschappelijke Stage (II) (5/2/2014)
Bestuur Inholland verbiedt stage (9/3/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5619
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5680
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Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Opleidingsscholen vissen in eigen vijver (26/5/2014)
Leraar met strafblad (25/5/2014)
Dubbele selectiedrempel (II) (1/9/2014)
Vrijstellingen in het hoger onderwijs (24/8/2014)
Hele klas onvoldoende (14/1/2014)
Statistische onregelmatigheden (28/12/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5825
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5822
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5995
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5975
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5567
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6158

Tijdelijke concentratiestoornis (14/12/2014)
Tweezame eindopdracht (17/6/2014)
Mentor en examinator: onverenigbare functies? (15/6/2012)
Gratis studiepunten voor topsporters (3/11/2014)
Samenwerking verboden (22/1/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6151
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5879
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5871
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6075
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5591

Hoe voorkom je spieken? (25/1/2014)
Hoe voorkom je spieken? (II) (26/1/2014)
Een klok in elk klaslokaal (13/2/2014)
Beveiligingsprotocol Tentamens (6/4/2014)
Aanstaande professional pleegt studiefraude (10/8/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5599
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5605
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5636
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5744
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5948

Loopbaanplanning en -sturing
Misleidende studiebijsluiters (11/3/2014)
Deadline 1 mei: ook voor studieswitchers (21/4/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5687
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5778

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties
Studentenmonitor: worden ze onderbelast? (13/4/2014)
Wetsvoorstel Modernisering Onderwijstijd:
gevolgen voor de scholieren in het v.o. (21/5/2014)
Slim Studeren Slim Reizen (16/6/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5759
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5818
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5875

Hogeronderwijspolitiek
RUG: oefententamens (30/3/2014)
Te koop: mijn collegedictaat (7/12/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5725
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6137

Boete voor late tentameninschrijving (17/1/2014)
Tentamenboete (15/10/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5575
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6049

Examencommissie vraagt doktersbriefje (16/3/2014)
BSA: de studeerbaarheidsclausule (30/6/2014)
Herkansingen in Utrecht (II) (19/2/2014)
Juristen oneens over geldigheidsduur tentamens (19/3/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5694
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5917
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5649
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5699

Geldigheidsduur tentamens: een doorbraak? (24/6/2014)
LSVb en ISO: studeren in eigen tempo (22/6/2014)
Hans Wansink over studietempo en studieuitval (7/8/2014)
Tempodifferentiatie in het HO (II) (8/9/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5895
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5885
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5944
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6000

Stufi nieuwe stijl: tien vragen (4/6/2014)
Stufi nieuwe stijl: loont de investering? (10/6/2014)
Basisbeurs exit: met twee afleidingsmanoeuvres (24/9/2012)
Basisbeurs exit: ingediende amendementen (4/11/2012)
Vlaanderen: collegegeld naar draagkracht (28/7/2014)
Bundesfinanzhof: studiekosten aftrekbaar? (9/11/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5840
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5860
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6020
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6080
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5939
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6086
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Excellente leerlingen en studenten
Wageningen Honours Programme (2/7/2014)
Honours tracks: twee varianten (27/7/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5927
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5933

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie
Cursusevaluatie door studenten (20/3/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5705

Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen (27/3/2014)
Windesheim: klokkeluider aangepakt (27/3/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5718
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5721

Edith Hooge en de deeltijdjuffen (27/5/2014)
NVAO-rapportage Geesteswetenschappen (25/6/2014)
Studenten klagen bij de Onderwijsinspectie (2/12/2014)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5831
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=5900
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6128

Varia
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