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Handleiding — Ethiek 

Onderwerp 1: Rechtvaardigheid 

 

Doel 

Leerlingen leren wat het begrip "rechtvaardigheid" inhoudt. Ze leren dit begrip in verband brengen met 

actuele situaties, zoals het vreemdelingenbeleid. 

 

Inleiding 

De vragen laten de leerlingen spelenderwijs een begrip vormen van "rechtvaardigheid".  

 

Onderzoek 1 

Het stuk over Plato en de tekst uit de Staat geven een wat genuanceerder beeld van het begrip 

"rechtvaardigheid". Uit de vragen blijkt dat "rechtvaardigheid" iets anders lijkt wanneer je het bekijkt vanuit 

verschillende perspectieven. Leerlingen oefenen met het innemen van verschillende perspectieven - het 

probleem bekijken door de ogen van een ander. Iedereen geven wat hem verschuldigd is houdt in, 

dat iedereen krijgt wat hij verdient, alle omstandigheden (zoals de gekte in het voorbeeld) in aanmerking 

genomen. Aan de verdeling van het eten in de wereld is misschien wel iets onrechtvaardig; als je iedereen 

geeft wat hem toekomt, maar in Afrika hebben ze minder eten dan hier. Hebben zij het dan ook minder 

verdiend? 

 

Voorbeeld 

Het filmpje duurt 23 min. Het gaat over het vreemdelingenbeleid en de vraag of dit rechtvaardig is. 

 

Onderzoek 2 

De stellingen maken het geschikt voor de werkvorm "discussie". Het onderwerp kan goed gekoppeld worden 

aan de actualiteit. NB: er is iets vreemds, wellicht onrechtvaardig, aan het idee "dit land is van ons want wij zijn 

er geboren en jij mag hier niet wonen". 

 

Argumenten bij stellingen 

 

1.  Het is rechtvaardig dat je een verblijfsvergunning nodig hebt om in een ander land te mogen wonen 
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Voor: 

• Anders raken rijke landen overbevolkt, terwijl in arme landen niemand meer wil wonen 

• Zo kunnen we voorkomen dat criminelen zomaar in ons land komen wonen 

• Als je niet in een bepaald land bent geboren heb je ook geen recht om er te wonen 

Tegen: 

• De Aarde is van iedereen, dus waarom zou je mogen bepalen waar iemand mag wonen? 

• Iedereen moet vrij rond kunnen reizen als hij of zij dat wil 

• Als er mensen uit een ander land komen die heel ver gereisd hebben en hulp nodig hebben dan moeten 

ze dat krijgen. 

 

 

2.  Als ik uit een ander land zou komen, zou ik geen verblijfsvergunning aanvragen maar me verstoppen  

 

Voor: 

• Ik ben niet voor niets zo ver gereisd, ik wil blijkbaar in een ander land wonen.  

• Als ik een verblijfsvergunning aanraak loop ik het risico dat ik word teruggestuurd 

• Ik vind het onrechtvaardig dat iemand een verblijfsvergunning moet hebben om ergens te mogen 

wonen 

Tegen: 

• Je moet je aan de wet houden, zeker als je te gast bent in een nieuw land 

• Zonder verblijfsvergunning mag je in een nieuw land niet wonen, dus dan moet je je altijd verstoppen 

voor de politie en kan je niet werken 

• Als je geen verblijfsvergunning hebt kun je dan wel naar de dokter als je ziek bent? 

3.  Alfred moet Winnie en Tom naar de politie brengen  

Voor: 

• Dat is zijn plicht als burger, Alfred moet zich ook aan de wet houden 

• Als hij Winnie en Tom naar de politie brengt kunnen ze een verblijfsvergunning krijgen, dus dan helpt 

hij ze. 

Tegen: 

• Winnie en Tom moeten zelf kiezen of ze een verblijfsvergunning willen aanvragen 

• Als hij ze naar de politie brengt is er een kans dat ze terug moeten naar het land waar ze vandaan 

komen en daar is het gevaarlijk. 

 

4. De koning mag mensen een verblijfsvergunning geven 

 
Voor:  

• Als de regering/politie een fout maken kan de koning ingrijpen 
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• De koning heeft tijd om naar speciale gevallen te luisteren 

Tegen: 

• De koning mag dat niet zomaar bepalen, dat moet de regering doen 

• Als de koning verblijfsvergunningen uitdeelt doet hij dat misschien wel aan wie hij toevallig aardig vindt 

en niet aan wie het verdient. Het is dus niet rechtvaardig. 

 

5.  Iedereen mag wonen waar hij of zij wil 

Zie stelling 1, en: 

Voor:  

• Mensen vinden verschillende plekken fijn om te wonen. Sommige mensen houden bijvoorbeeld van 

heel warm weer dus die kunnen beter in Afrika gaan wonen, sommige mensen houden van heel koud 

weer dus die kunnen beter op IJsland gaan wonen. Dat kunnen ze zelf het beste bepalen. 

• Dan kan iedereen die ergens woont waar oorlog uitbreekt meteen verhuizen 

Tegen: 

• Het is beter als families bij elkaar blijven. Als iedereen overal gaat wonen zie je misschien je ouders of je 

zusje nooit meer.  

 

Verdieping 

Volgens Plato hoef je misschien alleen maar te doen alsof je rechtvaardig bent, terwijl je stiekem alleen maar 

alles voor jezelf houdt. Dit doen alsof is de "valse dekmantel van uiterlijk fatsoen".  

Argumenten voor het voordoen als rechtvaardig, maar het niet zijn: kost minder moeite, het levert je meer op 

(qua spullen bijvoorbeeld, je hoeft niet te delen). Je hebt misschien geen zin om altijd op rechtvaardig zijn te 

letten. Argumenten tegen het voordoen als rechtvaardig: je moet je als persoon rechtvaardig gedragen, omdat 

je een goed mens wilt zijn (zie ook: http://kinderkennisbank2.wordpress.com/plichtsethiek/), je wordt gelukkig 

van rechtvaardig zijn en ongelukkig van je slecht gedragen (schuldgevoel etc.).  

 

 


