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Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2018 

Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek 

Wat is integer handelen? (II) (EK 16/1/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7267 

Onderwijsraad: de leerling centraal? (4/3/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7282 

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (16/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7459 

 

Normen en waarden; grondrechten 

Coenschool wil een andere naam (22/1/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7269 

D66: ook pubers hebben recht op privacy (18/2/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7275 

Recht op privacy (II): ouders hebben drie petten op (20/2//2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7278 

Radicalisering? (12/4/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7306 

Safe spaces (II) (29/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7395 

Wat is academische vrijheid? (VII) (5/8/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7400 

Burgerschapsopdracht (15/8/2918) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7422 

Burgerschapsopdracht (II): respect bijbrengen (2/10/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7479 

Kwetsende uitlatingen en gedragingen (30/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7475 

Vrijwaring van indoctrinatie (11/11/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7496 

Oudjaar 2018: what is school shaming? (31/12/2018) http://www.onderwijsethiek,nl/?p=7552 

 

Professionaliteit 

Elke school een eigen Professioneel Statuut (18/3/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7289 

Propaganda in de klas (13/5/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7330 

Kleding: performance versus identiteit (15/5/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7334 

De docent als loopbaancoach (11/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7376 

Docent Natuurkunde betwijfelt nine-eleven (23/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7467 

 

Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie  

Kinderverwaarlozing door Zweedse bril (29/10/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7492 

 

Straffen 

 

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school 

Weekendschool voor Syrische kinderen (12/8/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7413 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs voor hoogbegaafden (1/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7360 

Gehandicapt: recht op redelijke aanpassingen (II) (7/8/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7407 

Het taboe op zelfdoding (18/11/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7500 

 

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht 

Een inclusief armoedebeleid op school (23/6/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7342 

Studenten met zorgtaken (II) (28/6/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7352 

De vrijwillige ouderbijdrage van Slob (5/12/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7507 

 

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

Islamitisch basisonderwijs in Nederland (22/8/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7427 
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Internationalisering; taalbeleid 

Weekendschool voor Syrische kinderen (12/8/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7413 

Engelstalig hoger onderwijs (IV) (25/12/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7522 

 

Onderwijsvernieuwingen 

 

Stages 

Maatschappelijke diensttijd (22/4/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7311 

 

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren 

Plagiaat op bestelling (II) (25/3/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7298 

Opbrengstgericht onderwijzen en toetsen (6/5/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7320 

Proefproces BSA nog steeds gewenst (8/5/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7325 

BSA aanvechtbaar na ongeldig tentamen? (8/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7366 

Naar een lagere BSA-drempel: 40 studiepunten (4/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7439 

Naar een lagere BSA-drempel (II) (5/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7446 

Prestatiedruk in Maastricht (25/6/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7347 

Studeren met een strafblad (9/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7369 

Groepsopdrachten voor cijfer (14/10/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7485 

 

Loopbaanplanning en -sturing 

 

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties 

 

Hogeronderwijspolitiek 

OU: leermaterialen niet doorverkopen? (4/4/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7302 

OV-studentenkaart: de zomerstop (15/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7383 

Rentetarief tien jaar vast (9/9/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7453 

Gele hesjes voor scholieren (9/12/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7514 

Engelstalig hoger onderwijs (IV) (25/12/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7522 

 

Excellente leerlingen en studenten 

 

Kwaliteitszorg; Onderwijsinspectie 

 

Varia 

Wat maakt het leraarschap onaantrekkelijk? (22/7/2018) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7387 
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