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Lesbrief — Ethiek 

Onderwerp 3: Moraliteit Les 2 

 

Overzicht 

Lesdoel:  Leerlingen laten nadenken over twee verschillende manieren  waarop je moraal kunt zien: 

plichtethiek en gevolgenethiek. 

Korte inhoud:  Door middel van de gespreksvorm ‘dialoog’ onderzoeken de leerlingen wat zij van de 

moraal ‘je mag niet pesten’ vinden en waarom. Ook maken zij kennis met de twee 

stromingen plichtethiek en gevolgenethiek. 

Lesduur:  45 min. 

Handleiding:  http://kinderkennisbank2.wordpress.com/overzicht-handleidingen/ 

 

 

Dia 2 Introductie: Wat is moraliteit ook alweer? 

Herhalen wat de belangrijkste punten waren uit de vorige les ‘moraliteit’. 

 

Dia 3 Onderzoek Wat is moraliteit? – Aanleiding 

Een voorbeeld van een moraal is: “Je mag niet pesten”. Op deze moraal gaan de volgende dia’s in. 

 

Dia 4 Onderzoek Wat is moraliteit? – Startvraag & Verkennen 

Ga met de leerlingen in gesprek over de ‘startvraag’ en ‘verkennen’ op de dia d.m.v. de gespreksvorm dialoog.  

Waar ligt de grens tussen plagen en pesten? En als iedereen vindt dat je niet mag pesten, waarom gebeurt het 

dan? 

 

Dia 5 Onderzoek Wat is moraliteit? –  Verdiepingsvraag I 

Zijn er misschien bepaalde situaties waarin je wel mag pesten en andere situaties waarin het niet mag? Of mag 

het gewoon nooit? Ga hierover in gesprek met de leerlingen, bij voorkeur d.m.v. de gespreksvorm dialoog. (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. Hierover gaan de volgende dia’s). 
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Dia 6 Onderzoek Wat is moraliteit: Extra verdieping 

Er zijn bij moraliteit twee belangrijke stromingen: gevolgenethiek en plichtethiek. Dit is een stukje ‘theorie’ dat 

klassikaal behandeld kan worden met behulp van de volgende 4 dia’s. Daarna gaat de dialoog verder met 

verdiepingsvraag II. 

 

Dia 7 + 8 Gevolgenethiek 

De dia’s wijzen zich vanzelf. Het is belangrijk dat je zelf weet wel al weet wat de stromingen inhouden. 

 

Dia 9 + 10 Plichtethiek 

De dia’s wijzen zich vanzelf. Het is wederom belangrijk dat je zelf weet wel al weet wat de stromingen 

inhouden. 

 

Dia 11 Welke ethiek? – Verdiepingsvraag II 

Wat vinden de leerlingen van deze stromingen in relatie tot pesten? 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 bijvoorbeeld een zwerver geld geven, 

die hier drugs van koopt. Een gevolgethicus zou misschien zeggen dat je dan beter niks kunt geven.  

 

Dia 12 Afronding 

Wat voor antwoord geven de leerlingen nu op de startvraag, Mag je pesten of niet? 

 
Wat zijn de belangrijkste punten die de afgelopen twee lessen gezegd zijn over ‘moraliteit’? Welke 

moeilijkheden zijn er naar voren gekomen bij het bespreken van dit begrip? Hoe moet je zelf handelen? Soms 

is niet zo duidelijk hoe je moet handelen, wat is goed gedrag in moeilijke situaties? Hierover gaan de volgende 

twee lessen: Morele dilemma’s. 

 

  


