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Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2016 

Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek 

 

Normen en waarden; grondrechten 

Twee werelden, twee werkelijkheden (1/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6805 

Twee werelden, twee werkelijkheden (II) (2/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6810 

Discriminatie maakt mensen kapot (28/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6841 

Discriminatie maakt mensen boos (30/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6850 

Politieke emoties op school (V) (9/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6907 

Gelijke behandeling op school (23/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6926 

Rechten van allochtone burgers (12/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6946 

Safe spaces voor academische vorming (18/9/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7027 

Corporale groentijd (3/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7043 

Blackface student (16/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7060 

Racistische speldeprikken (31/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7094 

 

Professionaliteit 

Onprofessionele corpsbal? (22/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6833 

De coming-out van Juf Fatima (17/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6868 

Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (10/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7055 

Een ezel in de klas (17/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7070 

Verbasterde leerlingen (19/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7074 

Een schoktherapie (7/11/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7098 

Docent en activist (14/12/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7135 

 

Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie  

Schoolprestaties tijdens de Ramadan (2/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6900 

 

Straffen 

Wederrechtelijke vrijheidsberoving (8/8/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6977 

Collectieve straf bij fraude (28/8/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7003 

 

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school 

Andere schooltijden (II) (7/12/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7125 

 

Passend onderwijs 

Gehandicapt: geen mbo-diploma (II) (24/1/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6772 

Lastige leerlingen (II) (6/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6857 

Oudjaar 2016: inclusief ontwerpen (30/12/2016) 

http://www.onderwijsethiek.nl/ethische-kroniek/oudjaar-2016-inclusief-ontwerpen 

 

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht 

Allochtone leerkrachten voor de klas? (28/2/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6802 

Ongelijke kansen (18/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6877 

Minimumjeugdloon (26/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6888 

Analfabetisme op school (1/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6894 

Studenten met zorgtaken (27/11/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7111 
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Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders 

 

Internationalisering; taalbeleid 

Meertaligheid op de basisschool (III) (1/2/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6783 

Engelstalig hoger onderwijs (III) (4/9/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7011 

Arabische les op seculiere grondslag (30/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7083 

 

Onderwijsvernieuwingen 

Non scholae sed vitae (6/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6941 

Laptops in de collegezaal (9/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7048 

Toekomstbestendig onderwijs (5/12/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7119 

 

Stages 

Stagediscriminatie in het mbo (26/9/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7036 

Coschappen zonder poen (23/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7078 

 

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren 

Hoe werkt de selectie in het hoger onderwijs? (10/1/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6764 

Allochtone leerkrachten voor de klas? (28/2/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6802 

Wurgcontracten op school (6/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6814 

Toetsen met tijdslimiet (16/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6824 

Studiefraude door internationale studenten (22/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6921 

Wetteloosheid in het hoger onderwijs (5/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6935 

Geen BSA voor tweedejaarsstudenten (11/9/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p= 7023 

Privacy van aspirant-studenten (14/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6952 

Tentamen ongeldig? (II) (24/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7085 

Puntenaftrek voor ongewenst gedrag (16/11/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7104 

Hergebruik van tentamenvragen (28/11/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7108 

Geen doktersbriefje (11/12/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7129 

 

Loopbaanplanning en -sturing 

Profielwerkstuk als soloproject (20/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6827 

Omscholing onbetaalbaar geworden (11/8/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6989 

Afstuderen in tweetallen (21/8/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6997 

 

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties 

Recht op een tweede leven (III) (7/3/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6819 

Hoe organiseer je een bijspijkercursus? (10/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6863 

 

Hogeronderwijspolitiek 

Universitaire bedrijfsethiek (11/2/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6788 

Behaalde studiepunten blijven staan (15/2/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6792 

Behaalde studiepunten blijven staan (II) (15/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6955 

Stagnerende instroom in het H.O.: 9 hypothesen (19/4/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6884 

Rechtspositie van studenten (28/7/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6964 
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Excellente leerlingen en studenten 

The honours experience (7/8/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6981 

 

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie 

Balen op school (25/1/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6777 

Maak het lerarenregister openbaar (16/5/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6912 

Maak het lerarenregister openbaar (II) (12/10/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7064 

Wetteloosheid in het hoger onderwijs (5/6/2016) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=6935 

 

Varia 
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