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Handleiding — Ethiek 

Onderwerp 4: Morele dilemma’s 

 

Doel 

Leerlingen laten begrijpen wat een "moreel dilemma" is en op welke manieren je hierover na kunt denken. 

Ook beseffen leerlingen zich dat niet elke (morele) keuze even makkelijk is en dat verschillende mensen 

verschillende keuzes maken, waarvan de ene keuze niet direct beter is dan de andere. 

 

Onderzoek 1 

Het voorbeeld van de trein heeft te maken met wat in de rechtsspraak "schuld door nalatigheid" (je deed niks), 

of "dood door schuld" heet. Is 5 doden erger dan 1 dode? Je kunt dit eventueel koppelen aan orgaandonatie 

(we zouden jou nu kunnen doden en daar 5 mensen mee redden). (Zie ook: 

http://kinderkennisbank2.wordpress.com/lichaam-of-geest/) 

 

Voorbeeld: als je ouders gaan scheiden 

Het filmpje duurt 15min en gaat niet alleen over de vraag “bij wie moet je gaan wonen?” maar ook over hoe 

ouders/kinderen in de praktijk dit hebben opgelost – mag je bijv zelf kiezen of niet? 

 

Stelling 1:  Het is beter als je als kind zelf kunt kiezen of je bij je vader of je moeder wilt wonen, als zij gaan scheiden. 

Voor: 

• Als kind weet je zelf wat het beste voor je is 

• Het is niet eerlijk dat je ouders kunnen bepalen waar jij woont 

• Het is al erg genoeg als je ouders gaan scheiden, als je dan ook nog verplicht bij je moeder moet wonen 

terwijl je helemaal niet goed met haar op kunt schieten, dat is nog erger 

Tegen: 

• Een kind krijgt het gevoel dat het tussen de ouders moet kiezen (van wie houd je meer?) en gaat zich 

daar rot over voelen 

• Een kind is nog niet volwassen genoeg om zo'n keuze te kunnen maken 

• Ouders weten beter wat het beste is voor hun kind 

 

Stelling 2: Ouders met kinderen jonger dan 16 mogen niet scheiden 

Voor:  

• Als ouders gaan scheiden is dat voor kinderen een traumatische gebeurtenis 

• Als het verboden zou zijn, zouden ouders beter nadenken voordat ze besluiten om een kind te krijgen  
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• Als het verboden zou zijn, zouden ouders eerder samen naar oplossingen zoeken i.p.v. ruzie maken 

Tegen: 

• Als ouders niet meer bij elkaar willen zijn maar dat verplicht moeten maken ze alleen maar de hele tijd 

ruzie. Dat is voor niemand leuk. 

• Het is niet zo heel erg voor kinderen als hun ouders uit elkaar gaan. 2 huizen heeft ook voordelen; 2 

verjaardagsfeestjes, 2x sinterklaas, etc. 

• Je ouders worden gelukkiger als ze uit elkaar gaan en relaties krijgen met andere partners die hen wel 

gelukkig maakt 

 

Verdieping: Stel dat je zelf de ouder bent 

De bedoeling van de verdieping is dat de leerling echt dieper op het onderwerp ingaat, inhoudelijk; hij/zij 

moet beter nadenken over de concrete situatie en alles wat daarin meespeelt. Dit moet uitgebreid besproken 

worden, meningen moeten worden onderbouwd. De leerling moet hierbij op het filmpje ingaan.  

 


