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Handleiding — Ethiek 

Onderwerp 3: Moraliteit 

 

Doel 

Leerlingen laten begrijpen wat "moraal" is (antwoord op de vraag 'wat is goed gedrag?'), en leerlingen laten 

nadenken over de verschillende manieren van moraal (plichtsethiek, gevolgenethiek). 

Moraal in Aladdin: "lieg niet", "doe je niet beter voor dan je bent", misschien zijn er nog wel meer...? 

 

Onderzoek 1 

Voorbeeld van een moraal die jij misschien belangrijk vindt, maar een klasgenoot niet: "je mag maar 1 snoepje 

per dag eten", "je moet geld geven aan arme mensen", "je moet thuis meehelpen met schoonmaken". 

Voorbeeld van een moraal die wel bij één cultuur hoort maar niet bij een andere: "je mag niemand doden" 

(westerse cultuur) tegenover "je moet zoveel mogelijk hoofden van vijanden eraf hakken (zie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koppensnellen_(ritueel) - oude culturen in o.a. China en India), of: "vrouwen 

hebben minder rechten dan mannen" (o.a. Jemen), tegenover "vrouwen en mannen zijn gelijk" (o.a. westerse 

cultuur). 

Een moraal die voor iedereen geldt: daar zijn de filosofen ook niet uit. Mogelijk: behandel anderen zoals je zelf 

ook behandeld wilt worden. 

 

Onderzoek 2: pesten 

Waar je het mee eens bent is open voor discussie. De meesten zullen zeggen dat pesten niet mag, maar je kunt 

ook denken aan een volgende redenering: als 1 iemand gepest wordt, is dat vervelend voor die ene, maar 

misschien vinden 10 mensen het heel grappig. Dan is dat misschien een goede reden om wel te pesten. Of je 

gaat je er misschien beter van voelen als je je rot voelt? Waar ligt de grens tussen plagen en pesten? En als 

iedereen vindt dat je niet mag pesten, waarom gebeurt het dan? 

 

Verdieping 

De hamvraag m.b.t. de twee stromingen is: doe je iets omdat het goed is om te doen, of vanwege het gevolg?  

Misschien heeft het helemaal geen zin om een "goede daad" te doen, als het negatieve gevolgen heeft. Zoals 

bijv een zwerver geld geven, die hier drugs van koopt. Een gevolgsethicus zou misschien zeggen dat je dan 

beter niks kunt geven. 
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Een voorbeeld waarbij een gevolgsethicus/plichtsethicus hetzelfde advies zouden geven is bij de vraag “moet 

je een kind redden dat in een put is gevallen?”. In beide gevallen is het antwoord ja: de intentie om iemand te 

helpen is goed, en het gevolg (het kind is gered) is goed. 

 

Een voorbeeld waarbij een gevolgsethicus/plichtsethicus tegengesteld advies zouden geven is in een oorlog. 

Iemand die zich gedraagt volgens de plichtsethiek, zou zeggen dat je nooit iemand dood mag schieten, omdat 

iemand doden verkeerd gedrag is. Iemand die handelt volgens de gevolgenethiek, zou kunnen zeggen dat je 

in een oorlog best iemand mag doden, bijvoorbeeld omdat hij anders jou dood zal schieten. Volgens een 

filosoof van de gevolgenethiek mag je dus doden uit zelfverdediging, volgens een filosoof van de plichtsethiek 

mag je nooit doden, ook niet uit zelfverdediging.  

 


