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Lesbrief — Ethiek 

Onderwerp 4: Morele dilemma’s Les 2 

 

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 met argumenten 

een standpunt vormen over een moreel dilemma. 

Lesduur:  45 min. (15 min. filmpje). 

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

 

 

Dia 2 Introductie: Wat is een moreel dilemma ook alweer? 

Even opfrissen wat een "moreel dilemma”  ook al weer is.  

 

Dia 3 Moreel dilemma: als je ouders gaan scheiden 

Het filmpje (klik op link in PowerPoint) 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? 

 

In veel groepen zullen kinderen zitten die zelf ervaring hebben met een scheiding of misschien in het proces 

van een scheiding zitten. Hun ervaringen kunnen een verrijking zijn voor het onderzoek en voor hen kan het 

horen van ervaringen van anderen een steun zijn, maar het kan ook zijn dat het voor deze kinderen juist pijnlijk 

is er mee geconfronteerd te worden. Het is daarom wellicht goed om met deze kinderen de les voor te 

bespreken en te checken op wat voor manier zij er aan mee willen doen.  

 

Dia 4 Onderzoek  

Laat de kinderen hun indrukken bij het filmpje uitwisselen met de werkvorm Agorazein. De vraag voor de 

werkvorm is: Als jij moet kiezen, zou je dan bij je moeder of je vader gaan wonen?  

Bij het nabespreken van de werkvorm kun je vragen of kinderen deze keuze als een moreel dilemma ervaren.  
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Dia 5 Onderzoek  

Het moeten kiezen tussen wonen bij je vader of moeder kan ervaren worden als een moreel dilemma. We 

discussiëren hierover verder aan de hand van twee stellingen. Je kunt in de kring discussiëren of gebruik 

maken van de werkvorm boompje verwisselen gebruikt worden.  

 

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. 

 

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

 

Dia 6 Afronding 

Wat zijn de belangrijkste conclusies die de groep nu kan trekken over het dilemma te moeten kiezen tussen 

wonen bij je vader of je moeder? Was het mogelijk om een keuze te maken tussen wonen bij je moeder of je 

vader? Vond je dit een moreel dilemma? Welke oplossingen zijn er als je en/en keuzes mag maken? 

 

 

  


