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Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2019 

Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek 

Ethisch leiderschap op school (20-02-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7619 

Seksrelaties met meerderjarige studenten (III) (10-03-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7638 

PVV wil ethische code voor leraren (08-04-2019)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7669 

Vrije meningsuiting en professionele terughoudendheid (27-05-2019)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7719 

Wat is integer handelen? (III) (22-09-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7875 

 

Normen en waarden; grondrechten 

De rechten van klimaatspijbelaars (17-02-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7609 

Demonstratievrijheid in het leerlingenstatuut (24-02-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7623 

Demonstratievrijheid: geen demonstratieplicht (11-06-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7737 

Segregatie van mannen en vrouwen (31-03-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7658 

Verboden te fotograferen in de klas (10-04-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7674 

Verboden te filmen in de klas (III) (15-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7770 

Preventieve censuur door Britse universiteiten (07-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7762 

Vorming tot wereldburger (23-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7775 

Het passief kiesrecht van de studerende burger (18-08-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7805 

Onbedoelde effecten van het boerkaverbod (01-09-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7816 

 

Professionaliteit 

Zendbrief tegen zedenverwildering (28-01-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7576 

Counselors tegen homoseksuele zondaars (II) (08-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7765 

Is homoseksueel gedrag zondig? (II) (15/09/2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7862 

Godsvruchtige burgerschapsvorming (13-10-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7902 

Onbetaalde herendiensten (30-01-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7582 

Betaalde bijles voor eigen parochie (III) (13-02-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7603 

Christen op een openbare zwarte school (03-03-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7629 

Beste Puddingpower (22-05-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7715 

Tutoyeren in de klas (22-10-2019) http:/www.onderwijsethiek.nl/?p=7922 

 

Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie  

Nepleerlingen in Veenendaal (11-02-2019) http:/www.onderwijsethiek.nl/?p=7597 

Ambitieuze leerling bespot en buitengesloten (24-03-2019) http:/www.onderwijsethiek.nl/?p=7653 

 

Straffen 

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (II):   

plagiërende studenten gaan vrijuit (25-09-2019)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7888 

Ethische scriptiebegeleider voorkomt plagiaat (03-11-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7927 

Oudjaar 2019: criminalisering van slordigheden (31-12-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7966 

 

Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school 

 

Passend onderwijs 
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Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht 

De vrijwillige ouderbijdrage van Slob (II) (17-03-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7646 

De vrijwillige ouderbijdrage van Slob (III)  (17-12-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7958 

De schoolprestaties van jongens (II) (23-09-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7883 

 

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

 

Internationalisering; taalbeleid 

Meertaligheid op de basisschool (V) (07-10-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7897 

 

Onderwijsvernieuwingen 

De dictatuur van de schoolcijfers (21-08-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7811 

 

Stages 

Zorgplichten van de lerarenopleiding (11-12-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7953 

 

Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren 

Ondeugdelijk tentamen ongeldig verklaard (15-01-2019)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7563 

Hergebruik van schooltoetsen (21-01-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7570 

Scripties: de VU-redigeerservice (05-02-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7590 

Klasgenoten verlink je niet (22-04-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7691 

Klasgenoten verlink je niet (II) (04-05-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7703 

Genadezesjes: scriptiebegeleiders op stukloon (II) (19-05-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7708 

Bacheloropleidingen zonder BSA (23-06-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7748 

Tentamenleed (04-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7756 

  

Loopbaanplanning en -sturing 

 

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties 

 

Hogeronderwijspolitiek 

Professioneel proefschrift (II) (15-04-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7682 

Onbehoorlijke wetgeving (03-06-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7729 

Leidt het leenstelsel tot overbelasting en stress?  (17/11/2019)  http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7937 

Toelatingstoetsen pabo vormen een bottleneck (06-08-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7786 

De Olifant in de Kamer (16/10/2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7914 

Beginsel van Onbelemmerde Studievoortgang (15-10-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7906 

 

Excellente leerlingen en studenten 

 

Kwaliteitszorg; Klachtenbehandeling; Onderwijsinspectie 

Zwijgcontract in een afhankelijkheidsrelatie (30-07-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7780 

VO-leerlingen: hoe kom je voor je belangen op? (I) (11-08-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7793 

VO-leerlingen: hoe kom je voor je belangen op? (II) (11-08-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7798 

De noodkreet van Donna Noble (06-10-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7892 

Inzagerecht tentamens (III) (20-11-2019) http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7943 
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