Weblog onderwijsethiek.nl: inhoudsopgave 2020
Inleiding: ontwikkelingen in de beroepsethiek
Wat is diversiteit en inclusie? (13-9-2020)
Normen en waarden; grondrechten
Discriminatie van zwangere studenten (27-2-2020)
Wat is academische vrijheid? (VIII) (22-3-2020)
Burgerschapsopdracht (III): het wetsontwerp (19-1-2020)
Is homoseksueel gedrag zondig? (III) (15-3-2020)
Vrijheid van meningsvorming (II) (26-7-2020)
Burgerschapsopdracht van scholen (IV):
bescherm mijn vrijheid van meningsvorming (29-7-2020)
Burgerschapsopdracht (V): bijzondere scholen (4-8-2020)
Tweede Kamer: nieuwe burgerschapsopdracht (29-11-2020)
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Professionaliteit
Participerende journalistiek (22-1-2020)
Propaganda in de klas (II) (8-3-2020)
De beul van Utah (14-6-2020)
Betaalde bijles voor eigen parochie (IV) (5-9-2020)
De didactische keuzes van Samuel Paty (25-10-2020)
Ter herdenking van Samuel Paty: een reconstructie (1-11-2020)
Ze wilden Charlie dood, doch maakten hem onsterfelijk (8-11-2020)
Fakenieuws over de cartoonrellen (15-11-2020)
Oudjaar 2020: professionele terughoudendheid (II) (31-12-2020)
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Zorgplicht; gezonde school; veilige school; vertrouwensrelatie
Kinderen in de cel? (6-1-2020)
Bewegingsonderwijs op de basisschool (9-2-2020)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7987
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=8025

Straffen
Peuters, kleuters en basisscholieren; naschoolse opvang, brede school
Passend onderwijs
Gehandicapt: recht op redelijke aanpassingen (III) (13-4-2020)
De doelgroepen van passend onderwijs (7-6-2020)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=8112
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=8172

Gelijke kansen; leerrecht, leerplicht, kwalificatieplicht
De leesvaardigheid van vijftienjarigen (10-5-2020)
De leesvaardigheid van vijftienjarigen (II) (23-9-2020)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=8140
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=8273

Zwarte/arme en witte/rijke scholen; openbaar en bijzonder onderwijs; rol van ouders
Internationalisering; taalbeleid
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Onderwijsvernieuwingen
Stages
Werven - Toelaten - Examineren - Selecteren
Inzagerecht tentamens (IV) (10-6-2020)
Groepswerk: verboden voor stelletjes? (18-8-2020)
Scriptiebegeleiders op stukloon (III) (17-11-2020)
Rob Kickert zegt: strenger studieadvies werkt (13-12-2020)
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Loopbaanplanning en -sturing
Studie in Cijfers: een janboel (5-1-2020)

http://www.onderwijsethiek.nl/?p=7974

Studielast en studiebelasting; kennisdeficiënties
Hogeronderwijspolitiek
Belangenverstrengeling binnen Academia (12-1-2020)
Doorgeschoten rendementsdenken (V):
de universiteit als megastal (5-2-2020)
Toelatingstoetsen pabo vormen een bottleneck (II) (28-6-2020)
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Excellente leerlingen en studenten
Kwaliteitszorg; Klachtenbehandeling; Onderwijsinspectie
Pandemie COVID-19; afstandsonderwijs
Kabinetsmaatregelen tegen de corona-epidemie (12-3-2020)
Wie betaalt de laptop voor afstandsonderwijs? (29-3-2020)
Online tentamens: hoe voorkom je fraude? (2-4-2020)
Pre-teaching (4-4-2020)
Grade Point Average (7-4-2020)
Beetje dom (8-4-2020)
Naar een exitstrategie (19-4-2020)
Verwarrende beleidslijnen (28-4-2020)
Hoe liep het afstandsonderwijs in april? (18-5-2020)
Verwarrende beleidslijnen (II):
geldelijke compensatie voor vertraagde student (20-5-2020)
Afstandsonderwijs zonder BSA (6-9-2020)
Tentamen ongeldig door falende proctoring (21-9-2020)
Quarantaine nekt scholieren en studenten (12-10-2020)
Quarantaine nekt scholieren en studenten (II) (18-10-2020)
Quarantaine nekt scholieren en studenten (III) (21-10-2020)
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