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Lesbrief — Ethiek 

Onderwerp 4: Morele dilemma’s Les 1 

 

Overzicht 

Lesdoel:  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. 

Korte inhoud:  Door middel van de gespreksvorm ‘discussie’ onderzoeken de leerlingen wat morele 

dilemma’s zijn en leren zij met argumenten een standpunt vormen. 

Lesduur:  45 min. 

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

 

 

Dia 2 Introductie: Wat is een moreel dilemma? 

Even teruggaan naar de vorige les over wat “moraliteit” is: een antwoord op de vraag ‘wat is goed gedrag?’ 

Verschillende mensen kunnen verschillende moralen hebben. Maar zelfs als je heel zeker weet wat jouw 

moraal is, kun je in de problemen komen in sommige situaties. Soms kun je jouw moraal bijvoorbeeld 

helemaal niet zo makkelijk toepassen: je weet in een situatie niet zomaar wat je moet doen. Dit noemen we 

een "moreel dilemma". 

 

Dia 3 Voorbeeld van een moreel dilemma  

Laat de leerlingen zelf over deze vraag van de hele arme zwerver nadenken en met elkaar discussiëren. Je kunt 

hiervoor de werkvorm beperkt houdbaar	  gebruiken. Kinderen discussiëren in kleine groepjes over de stelling. 

Ze horen argumenten van anderen en brengen zelf argumenten in. Voorbeelden van argumenten zouden 

kunnen zijn: “nee, niet straffen, want anders gaat de zwerver dood”, “ja, wel straffen want stelen mag niet” etc. 

Vraag bij het nabespreken of kinderen van mening zijn veranderd en of het mogelijk is een eenduidig 

antwoord te geven op de stelling. Vaak kun je bij een moreel dilemma niet een enkel bevredigend antwoord 

geven of moet je kiezen uit twee kwaden. 

 

Dia 4 + 5 Onderzoek: Het dilemma van de trein 

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? Het bestaat uit twee situaties die op de dia’s 
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uitgelegd worden.  Je begint de discussie op de eerste dia, wanneer de discussie hierover stilvalt of er 

herhaling van argumenten plaatsvindt kun je met dia 5 een nieuw element aan de discussie toevoegen. 

Deze morele dilemma’s worden bij voorkeur d.m.v. de gespreksvorm discussie behandeld.  Je kunt in de kring 

discussiëren of de werkvorm boompje verwisselen	  gebruiken.  

 

Geef de volgende toelichting bij dia 4: 

Stel je voor dat een trein heel hard over een spoor rijdt. Op het spoor liggen vijf mensen vastgebonden.  

De trein rijdt rechtdoor en de vijf mensen zullen dood gaan. Maar… Jij staat bij de wissel. En je hebt een hendel 

waardoor je kunt zorgen dat de trein de andere kant op gaat, waar maar één persoon op het spoor ligt 

vastgebonden. Wat zou je doen? Haal je de hendel over of niet?  

 

Geef de volgende toelichting bij dia 5: 

Weer komt er een trein aangereden en er liggen vijf mensen vastgebonden op het spoor, maar dit keer is er maar één 

spoor. Jij staat op een brug. Naast jou staat een hele dikke man. Als je de dikke man een duw geeft zal deze voor de 

trein op de grond vallen. De trein zal stoppen en de vijf mensen zullen gered worden, maar die ene man gaat dood. 

Zou je de dikke man duwen?  

 

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/ ) 

 

Dia 6 Afronding 

Hebben de kinderen nu een antwoord op het morele dilemma? Is er een juiste manier van handelen (wat is 

goed gedrag in deze situatie?) Heeft de groep als geheel hierover een consensus bereikt of blijven de 

meningen verdeeld? Zijn ze tevreden met hun antwoord of blijft het dilemma knagen? 

  


