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INLEIDING / DOEL 

Onderwijs is een onderdeel van het 'totaalbeeld' dat men heeft van 'opvoeden in zijn 

geheel', van een totaal 'opvoedingsconcept'. De gehele persoonlijkheid van het kind of 

de leerling komt op school aan bod: eindtermen en procesdoelen mikken op de vorming 

van de ganse persoonlijkheid. Waardevorming neemt hierin een belangrijke plaats in: 

meestal dragen leerkrachten impliciet waarden over op hun leerlingen. Ze zijn zich er 

niet van bewust: de waarden zitten verborgen in de leerinhouden, de werkvormen én de 

lesstijl die de leerkracht hanteert. Een leraar die in een les wereldoriëntatie bijvoorbeeld 

de zin dicteert "David Livingstone ontdekte in 1855 de Victoriawatervallen in het Zuiden 

van Afrika", kan de indruk wekken dat deze watervallen niet bestonden zolang een 

blanke ze niet ontdekte, dat er rond deze watervallen voorheen geen mensen woonden, 

enz… De werkvorm 'dicteren’ wekt bij jonge kinderen de verwachting dat men kennis 

opdoet door te horen en te schrijven en dat gehoorzaamheid en kopiëren dus belangrijk 

zijn in 't leven… 

 

Levensbeschouwelijke vakken willen expliciet aan waardenvorming doen. Als je in het 

onderwijs aan waardeoverdracht doet -en het is haast onmogelijk om dat niet te doen - is 

het beter om de doeleinden van je lessen duidelijk en openlijk voorop te stellen. Het 

opvoedingsideaal, met de daarvan afgeleide normen en waarden die men bij de 

kinderen wil bereiken, moet geëxpliciteerd worden. Dat opvoedingsideaal past in het 

mens- en wereldbeeld van de leraar levensbeschouwelijke vakken. Een vrijzinnig 

humanist zal kinderen in de lessen NCZ bijvoorbeeld niet leren dat menselijk lijden 

positief kan worden gewaardeerd of zal leerlingen in een rouwproces niet begeleiden met 

de troost van een mogelijk leven na de dood. Hij zal wonderverhalen kritisch betwisten en 

trachten te ontkrachten na onderzoek. In het waardepatroon van de vrijzinnig humanist, 

staat gezondheid en geluk boven ziekte en lijden en staat logica en wetenschappelijke 

zekerheid boven mythe of traditie. 

 

Iedere school en elk schoolbestuur heeft de plicht om over zijn opvoedingsideaal na te 

denken. Het waardepatroon dat achter zijn doeleinden zit moet voor ouders en de 

leerlingen duidelijk zijn. Het ‘pedagogisch project’ van het gemeenschapsonderwijs, het 

grootste net in Vlaanderen waarin NCZ wordt gegeven, stelt de volgende waarden 

vooropa : 

 
1. Een fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en anderen met openheid 

kunnen benaderen, zonder de eigenheid te verliezen. 

2. Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect 

voor ieders mening. 

3. Mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist weten te formuleren. 

4. Intellectueel nieuwsgierig blijven, zodat ze een levenslange zin voor studie en 

vorming ontwikkelen. 

5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid. 

6. Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden. 

7. De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen als ideaal vooropstellen, en zich 

ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken. 
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Het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs toont grote gelijkenissen met 

de vijf procesdoelstellingen van de cursus NCZ b: 

 
1. Autonomie. 

2. Moreel denken 

3. Humaniseren  

4. Verantwoordelijkheid  

5. Zingeving 

Iedere leerkracht en toekomstige leerkracht dient voor zichzelf en samen met collega's uit 

te maken welke opvoedingsdoelen voor hem of haar belangrijk zijn. Wat wil ik bereiken 

met mijn onderwijs? Wat vind ik belangrijk in de opvoeding van kinderen? Waaraan zal ik 

extra aandacht besteden? Daarom wil deze cursus moraal, waarden en normen, van 

nabij bekijken. ‘Het morele’ wordt ontleed vanuit verschillende perspectieven: 

 
1. Vanuit de ethiek, of ook 'ethische filosofie' genoemd. Ethiek is de studie van 

het menselijk doen en laten vanuit de gezichtspunten van goed en kwaadc. We 

bekijken bijvoorbeeld het verschil tussen consequentialisme en deontologie: 

twee benaderingen in de ethische filosofie. Verwacht van de filosofie geen 

pasklare antwoorden op de vraag naar goed en kwaad: ethiek biedt enkel een 

leidraad om verder en dieper na te denken over goed en kwaad én om er betere 

vragen over te kunnen stellen… 

 

2. Vanuit sociaalpsychologische en psychologische experimenten die een licht 

werpen op het moreel functioneren van mensen in het algemeen en van kinderen 

in het bijzonder. We bespreken bijvoorbeeld de experimenten van Ash en van 

Milgram om af te tasten welke de grenzen zijn van zelfstandig, verantwoordelijk 

en moreel handelen. We willen zien of het opvoedingsideaal dat we ons stellen, 

realistisch is…  

Telkens gaan we na welke de gevolgen zijn van deze ethische theorieën en 

wetenschappelijke experimenten voor de praktijk van de morele vorming in de klas. Als 

we gewild en gericht aan waardenopvoeding in de school willen doen - en ook al willen 

we het niet, we ontkomen er niet aan - dan zullen we moeten weten hoe morele 

ontwikkeling bij kinderen verloopt en op welke manier we er efficiënt kunnen op inspelen. 

Het laatste deel van de cursus, deel III, is helemaal besteed aan strategieën voor morele 

opvoeding. 

 

We vermeldden reeds dat opvoedingsdoelen samenhangen met een mens- en 

wereldbeeld. Is de mens van nature goed of slecht? Is hij opvoedbaar? Wat is een 'goed' 

mens? Hoe bekijk ik de wereld? Heb ik een positieve of negatieve kijk op de wereld? Hoe 

zie ik de andere? Kan de mens de wereld verbeteren of niet? Wat is beter? enz. ... 

 

De antwoorden op zulke vragen worden sterk bepaald door onze levensbeschouwing. Zo 

gelooft een christen in principe dat 'de mens' zich in meer of mindere mate slecht - of 

'zondig' - gedraagt. De zondaar is volgens die christen opvoedbaar als hij zich op een of 

andere manier naar het voorbeeld van 'de verlosser' keert, naar de christelijke profeet 

Jezus dus. De islamiet die gelooft dat de wereld door Allah geschapen is en vandaag nog 

steeds door het oneindig groot en barmhartig verstand van deze schepper wordt 

bestuurd, denkt dat het allemaal wel goed komt met de milieuverontreiniging of met het 

overbevolkingsprobleem. Zijn kijk op de wereld kan bijzonder positief zijn en zijn 

toekomstbeeld is rooskleurig. Zijn Koran gebiedt hem om andersgelovigen - christenen 
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en joden - te respecterend en om vijandig te staan tegenover ongelovigen. De 

Jehovagetuige is er dan weer van overtuigd dat deze wereld naar de verdoemenis gaat, 

uitgezonderd enkele uitverkorenen.  

 

Een vrijzinnig humanist antwoordt meestal niet met zwart of wit op de vraag of 'de 

mens' goed of slecht is. 'Goede en slechte daden' zijn menselijke begrippen: wat moreel 

juist of fout is, verschilt naargelang de tijd en de cultuur waarin deze daden worden 

gesteld. Hij bekijkt wetenschappelijke rapporten wanneer hij nadenkt over 

milieuproblemen of over het bevolkingsvraagstuk: wat de Koran, de Bijbel hierover zegt 

of een voorspelling van de Mayamythologie, is niet betrouwbaar. De humanist is ervan 

overtuigd dat de mensen, als zij de rede volgen en wetenschappelijk tewerk gaan, meer 

welzijn en meer geluk kunnen en moeten brengen voor de gehele mensheid... 

 

Voor wie met behulp van de rede en de wetenschap zoekt, blijven veel vragen 

onbeantwoord. Hoe kijken we tegen het leven en de wereld aan? Is de mens een toeval? 

Waarom heeft de mens zo vaak zijn eigen goden bedacht? Heeft de mens zelf zijn lot in 

handen? Wat betekent 'vrijheid'? Wat is de zin van ons bestaan? Wie of wat bepaalt wat 

goed of slecht is?... Deze existentiële vragen of zingevingsvragen kennen slechts 

voorlopige antwoorden en er zijn verschillende mogelijke invullingen. Een vrijzinnig 

humanist is zich bewust van deze onzekerheid. Twijfel en de onzekerheid over 

zingevingsvragen zijn voor hem een motor om te zoeken en te denken, en geen 

argument om zich vast te klampen aan een mythe, een traditie of een autoriteit. De 

vrijzinnige vindt het beter om te erkennen 'dat hij of zij iets niet weet', in plaats van 

antwoorden te zoeken in een openbaringsgodsdienst. Die bieden immers slechts een 

schijnzekerheid. 

 

Opvoedingsdoelen bij waardenvorming sluiten dus aan bij het mens- en wereldbeeld en 

het mens- en wereldbeeld worden bepaald door de levensbeschouwing. De waarden die 

een gelovige naar voor schuift zijn verschillend van de vrijzinnig humanist. Er zijn 

natuurlijk veel raakvlakken omdat sommige waarden universeel zijn of omdat gelovigen 

en vrijzinnigen tot dezelfde cultuur kunnen behoren, maar de accenten liggen sowieso 

anders. Deze verschillen worden verder in de cursus besproken. 

 

Werken aan waarde- en normbewustzijn, persoonlijkheidsontwikkeling, attitudes en 

sociale vaardigheden is een opdracht die nooit af is. In het leerplan NCZ worden geen 

einddoelen, maar procesdoelen en themavelden nagestreefd. Het opzet moet zijn om 

een proces op gang te brengen, met vallen en opstaan. Het opvoedingsideaal van de 

leraar NCZ is niet strak en past zich voortdurend aan de huidige leefwereld van de 

jongere aan. Het is een voortdurend zoeken naar … 

 

Het eerste cursusdeel 'Wat is moraal?’, is een inleiding tot de axiologie: de 'wijsgerige 

waardeleer' die ook 'ethiek' of 'waardenfilosofie' wordt genoemd. Hier beschrijven en 

ontleden we waarden en normen. We zoeken uit wat moraal nu precies is, als denken 

referentiekader van alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing, cultuur of 

persoonlijkheid. Het is een poging om een systematische beschrijving te geven van het 

fenomeen moraal, zonder levensbeschouwelijke standpunten in te nemen of een opinie 

te verwoorden.  
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In deel twee gaan we op zoek naar een vrijzinnig humanistische moraal. Hoe verschilt het 

moreel denken van een vrijzinnig humanist van dat van anderen? De leidraad in deze 

zoektocht zijn drie van de vijf procesdoelen uit het leerplan. Ten eerste toetsen we af hoe 

en in hoeverre we in ons opvoedingsideaal een autonome moraal bij kinderen kunnen 

bereiken. Ten tweede gaan we na hoe en op welke manier meer verdraagzaamheid kan 

bewerkstelligd worden om de samenleving te humaniseren. Psychologische en 

sociaalpsychologische experimenten houden ons met de voeten op de grond: we willen 

nagaan hoe realistisch het vrijzinnig-humanistisch opvoedingsideaal is. Ten derde gaan 

we dieper in op de zingevingsvragen door enkele antwoorden over de fundering van de 

moraal met elkaar te vergelijken. 

 

Het laatste deel geeft een overzicht van de pedagogische strategieën om aan 

waardenvorming te doen. De theorie moet hier een aanzet zijn voor de vakdidactiek, om 

lessen te ontwikkelen met beproefde methoden. 
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I. WAT IS MORAAL? 
 

De vanzelfsprekendheid van moraal maakt de herkenbaarheid moeilijk. Moraal is 

bijvoorbeeld ingebed in beleefdheidsregels, alledaagse omgangsvormen, alle 

maatschappelijke rollen en allerlei gewoonten. Moraal manifesteert zich in doodgewone 

gebeurtenissen en feiten. 

 

Hoewel moraal met ons ganse gedrag en denken stevig verweven is, doen we in dit 

hoofdstuk een poging om het 'eruit te filteren'. Hoe onderscheidt moreel denken en 

handelen zich van andere manieren van denken en handelen? De benadering in dit deel 

is enkel beschrijvend: we proberen geen 'goede zeden', 'edelmoedig denken' of 'moreel 

juist denken en handelen' naar voor te schuiven. Dit is een descriptieve benadering, op 

zoek naar een omschrijving van wat moraal is voor alle mensen. 

 

1. Plaats van morele oordelen tussen andere uitspraken 

1.1. Feitenoordelen of morele oordelen? 

Bekijken we even de volgende uitsprakene:  

 
1. “Kareltje heeft drie kopjes gebroken” 

“Kareltje is stout” 

2. “Abortus provocatus is het doden van een menselijk embryo” 

“Abortus provocatus is moord” 

3. “De ouders van Debbie leven van het OCMW.” 

“Debbie is een verwaarloosd kind” 

4. “De financiële middelen die nu worden besteed aan de gezondheidszorg voor 

ouderen,  kunnen efficiënter worden besteed aan gezondheidszorg voor 

jongeren.” 

“Ouderen moeten in het raam van de gezondheidszorg minder aandacht krijgen 

dan jongeren.” 

De eerste zin in elk koppel beweert telkens een feit dat je kan vaststellen. De tweede 

zin voegt er een moreel oordeel aan toe. De tweede zin volgt niet automatisch uit de 

eerste zin! Dat abortus het doden is van een menselijk embryo, is een feit. Dat abortus 

ook een moord zou zijn, volgt niet uit dit feit. Alleen als men een aantal premissen - of 

'voorafgaande veronderstellingen' - toevoegt aan het feit, zou men kunnen oordelen dat 

er sprake is van moord. Om een afleiding van één naar twee te maken, moet men 

bijvoorbeeld aannemen dat het menselijk embryo wordt gelijkgesteld aan een persoon. 

Zonder een persoon als slachtoffer kan immers geen moord gepleegd worden…  

 

De uitspraak dat Kareltje drie kopjes heeft gebroken, is ook een feit: het is een uitspraak 

waarvan de waarheid of de valsheid kan worden nagegaan. De uitspraak dat Kareltje 

stout is, is een evaluatie van zijn persoon. Zij volgt ook maar uit de eerste uitspraak als 

men er een aantal premissen aan toevoegt: bijvoorbeeld dat het breken van kopjes 

verkeerd is, dat Kareltje de kopjes opzettelijk heeft gebroken enz… Van uitspraken 3 en 4 

kan men een gelijkaardige analyse maken. 

 

Ethische discussies ontstaan als men het niet eens is over de premissen die leiden 

tot een moreel oordeel. We werken het voorbeeld van Kareltje verder uit. Welke 

premissen zijn er nodig om te besluiten dat Kareltje al of niet stout is?  
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Veronderstel dat Kareltjes ouders ruzie maken over het oordeel of Karel nu “stout” is of 

niet. Karel is 13 maanden oud. De vader vindt zorgzaamheid (= waarde) belangrijk en 

oppert dat hij zijn zoon al vaak heeft duidelijk gemaakt dat hij niet graag heeft dat er met 

huisgerij gespeeld wordt (= norm). Moeder brengt daartegen in dat het kind met de 

kopjes een mooi spel speelde en zijn creativiteit (= waarde) bot vierde. Ze wil hem niet in 

een park zetten, omdat dit zijn vrijheid (= waarde) beperkt. Bovendien wijzen 

kinderpsychologische onderzoeken aan dat peuters van 13 maanden niet echt het 

verschil kunnen maken tussen huisgerij en speelgoed (= feit).  

 

We kunnen in deze discussie een inventaris maken van de premissen die nodig zijn om 

uit het feit van de gebroken kopjes het moreel oordeel af te leiden dat Karel stout gedrag 

vertoont: 

 
A. Kareltje moet de kopjes opzettelijk hebben gebroken. 

B. Kareltje moet een ontwikkelingsniveau hebben bereikt dat voldoende is om te 

beseffen dat kopjes breken niet mag. 

Om bovendien af te leiden 'dat Kareltje een stout kind is', moet nog een extra premisse 

worden aangenomen: 

 
C. Kareltje vertoont herhaaldelijk en regelmatig stout gedrag. 

Moeder heeft in deze discussie duidelijk gelijk! Aan premisse B is niet voldaan en dus 

ook niet aan premisse A. Bovendien brengt de kinderpsychologie een feit aan… Wie in 

een ethische discussie meer feiten kan aanbrengen dan zijn tegenstander, voert de 

sterkste argumentatie. Het denken zal zich onderwerpen aan de feiten…  

 

Dikwijls is het niet zo eenvoudig: we bekijken voorbeeld 4, het voorbeeld over een 

efficiënte besteding van middelen in de gezondheidszorg. Veronderstel dat een jongere 

hierover discussieert met een bejaarde… De eerste zin bevat het woord ‘efficiënter’: 

betekent dit dat je met hetzelfde geld in totaal meer extra levensjaren kan bezorgen aan 

je bevolking? Betekent dit dat je meer leed kan bestrijden met dezelfde middelen? Is 

‘efficiëntie’ zelf geen waarde en is een statement om efficiënt te zijn dan geen moreel 

oordeel? 'Efficiëntie' moet steeds worden bekeken in functie van een bepaald doel: je kan 

bijvoorbeeld 'efficiënt studeren' om kennis te vergaren, maar ook een bankovervaller kan 

'efficiënt' tewerk gaan. De student én de bankovervaller hebben een waarde geladen doel 

gekozen: een doel op basis van het moreel oordeel dat 'het goed is om te studeren' of 

'dat het toelaatbaar is om banken te overvallen'. De jongere kan ook uitgaan van de 

premisse dat de geldelijke middelen voor gezondheidszorg beperkt zijn. Deze premisse 

feitenoordeel

premissen

moreel oordeel
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kan de bejaarde betwisten omdat er nog geld gaat naar defensie, enz. … Er is een grijze 

zone tussen feitenoordelen en morele oordelen.  

 

Morele oordelen worden in een discussie vaak vermomd als feitenoordelen om een 

ethisch standpunt meer kracht bij te zetten! Men legt dan de klemtoon op ‘is’ in zinnetjes 

zoals “Kareltje is stout”. Anderzijds kan men het niet eens zijn over de feiten die 

premissen zijn voor een moreel oordeel. De vader van Kareltje kan roepen dat 

kinderpsychologen flauwekul vertellen! In voorbeeld 3, over de ouders van Debbie die 

van het OCMW leven, kan iemand beweren dat steuntrekkers doorgaans rijke profiteurs 

zijn: er zijn zelfs mensen die het licht van de zon ontkennen… Een Jehovagetuige of een 

Islamitische fundamentalist zal wat in de Bijbel of de Koran staat als een feit ervaren en 

het Darwinisme afdoen als een opinie. Een echte discussie met deze mensen leidt 

onvermijdelijk naar een filosofisch onderzoek over ‘wanneer is iets een feit?’, naar het 

domein van de kennisleer.  

 

Morele oordelen hebben dus niet de ‘zekerheidsgraad’ van feitenoordelen, maar ze zijn 

ook niet willekeurig. Morele oordelen kunnen stevig onderbouwd zijn met feitenmateriaal. 

Mensen die bijvoorbeeld het Naziregime moreel verwerpen, kunnen dit oordeel beter 

kracht bijzetten met historische feiten over concentratiekampen dan negationisten die 

de massamoorden van de Nazi's ontkennen. Creationisten -de Jehova’s bijvoorbeeld- 

kunnen zich niet beroepen op de feiten van anderhalve eeuw ernstig biologisch 

wetenschappelijk onderzoek. Niet alle morele oordelen zijn dus ‘evenwaardig’!  

 

- - - - - - - - - - -  

 

Tijdens een klasgesprek is het soms moeilijk om als leraar (niet-confessionele 

zedenleer) duidelijk te maken dat morele oordelen niet evenwaardig zijn: 

 
- Ten eerste moet de leraar feiten kennen en kunnen aanreiken om sommige 

morele oordelen van leerlingen te ontkrachten. Een leerling die bijvoorbeeld de 

invoering van de doodstraf verdedigt met het argument dat dit andere 

misdadigers zal afschrikken, kan gewezen worden op het feit dat 

criminaliteitsstatistieken in de VS het omgekeerde aantonen. In klasgesprekken 

over kernenergie, gebruiken en gewoonten van andere volkeren, armoede, 

genetisch gemanipuleerd voedsel, milieuzorg enz… worden vaak morele 

oordelen geventileerd die met de feiten een loopje nemen. Daarom moet elk 

klasgesprek inhoudelijk goed worden voorbereid: de leerkracht moet op de 

hoogte zijn van de relevante feiten over het onderwerp van de les. Precies 

omdat moraal ingebakken is in alle aspecten van ons leven, en dus 'over alles en 

nog wat' gaat, is NCZ zo'n moeilijk vak! Daarom beschikt een goed leraar NCZ 

over een ruime bagage parate kennis. 

  

- Ten tweede: wie voordoet alsof alle meningen evenwaardig zijn, lijkt meer 

verdraagzaam te zijn en meer open te staan voor andere meningen. Als in de 

klas iedereen om het even wat mag zeggen en als alle meningen even ernstig 

worden genomen, lijkt er een sfeer te hangen van gelijkheid en vrijheid. De leraar 

die een ongefundeerde mening van leerlingen weerlegt met feiten, geeft niet 

noodzakelijk een mening! Wie de resultaten van een onderzoek aanbrengt of een 

feit rapporteert, dringt zijn mening niet op. Een sfeer van veiligheid en 

geborgenheid in een klas NCZ moet maken dat de leerlingen voor hun mening 

durven uitkomen. Een betweterige leraar is een probleem, maar het is niet omdat 

je met feiten aan komt draven, dat je vastzit aan je standpunt en dat je je niet 
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kunt vergissen. Je kan trachten om, samen met je leerlingen, in een klasgesprek 

aarzelend tot inzichten te komen. Als leerkracht breng je feitenmateriaal aan 

om een moreel oordeel te ondersteunen en tegelijkertijd kan je bescheidenheid 

aan de dag leggen. Kortom, het is een vergissing om te denken dat iemand die 

‘ieder zijn waarheid' afwijst, daarom een arrogante autoritaire dwingeland is. 'Alle 

morele oordelen zijn evenwaardig' is in de klas soms een vrijbrief voor onzin… 

Als besluit bij dit hoofdstuk is het voor de lespraktijk zinvol om te wijzen op het verschil 

tussen feitenoordelen en morele oordelen bij het opstellen van discussiestellingen. Een 

feitenoordeel is waar of vals: men kan daar geen opinie over hebben; men kan 

hoogstens correct zijn of zich vergissen… Feitenoordelen zijn dus ongeschikt als 

discussiestelling! Ik kan niet 'wel akkoord' of 'niet akkoord' gaan met de zwaartekracht. Ik 

kan niet wel of niet akkoord gaan met de stelling 'AIDS wordt overgedragen door een 

virus'. Gelieve dus de termen akkoord en niet akkoord te reserveren voor morele 

oordelen: een strikte taalhygiëne is in deze heel noodzakelijk. 

 
1.2. Preferenties of Morele oordelen? 

Vergelijk de volgende uitspraken: 

 
1. “Evi’s lievelingsgerecht is foie gras” 

“Ik vind het verfoeilijk om foie gras te eten” 

2. “Voor Erik is rood de mooiste kleur” 

“Rode politici zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid en voor minder vrijheid” 

3. “Kevin houdt van jongens” 

“Homo’s zijn vies” 

4. “’De muziek van Bob Marley en Peter Tosh klinkt fantastisch’, zegt Boris.” 

“Rasta’s zijn ‘cool’ omdat ze opkomen voor de rechten van de Afrikanen” 

De eerste zin in elk koppel drukt een preferentie of een voorkeur uit. Ze zijn in principe 

louter persoonlijk, een kwestie van smaak: "Ik hou van rood, jij van blauw": punt. "Ik hou 

van klassiek, jij van reggae": dit hoeft niet noodzakelijk een verdere discussie. Op het 

eerste zicht draait het voor Evi, Erik, Kevin en Boris om een gevoel waar ze niet bij 

nadenken en waarvoor ze zich niet hoeven te verantwoorden. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Toch wordt over preferenties vaak getwist! Zodra anderen aan deze smaak een 

waardepatroon koppelen, kan de preferentie veranderen in een moreel oordeel: de 

tweede zin in elk voorbeeld. Wanneer gebeurt dit? 

 
1. Als feiten en waarden buiten beschouwing worden gelaten. De persoon denkt 

er niet aan of heeft er geen weet van. Evi weet niet hoe foie gras wordt 

geproduceerd. Je kan Evi erop wijzen dat foie gras eten niet vrijblijvend is, dat 

ganzen hiervoor worden gemarteld (feitenoordeel), dat ze gebrek heeft aan 

respect (=waarde) voor dieren, enz… Boris kan van reggae houden zonder veel 

af te weten van de Rastafari. Hij vindt bijvoorbeeld dreadlocks mooi, maar hij 

heeft er geen idee van dat Rastafari ‘s de vroegere keizer van Ethiopië, Haile 

Selassie (1892-1974), bezingen als de reïncarnatie van Jezus. Als Boris wat 

ouder wordt en de songteksten begrijpt, wordt hij het misschien niet eens met de 

boodschap van de rasta's. Zijn vroegere preferentie slaat om in een negatief 

moreel oordeel: "Rasta's zijn lichtgelovig". 
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Voor wie dus weinig weet, weinig feiten in verband kan brengen met zijn gedrag 

of zijn oordelen, is het leven één grote preferentie. Mensen lopen met een T-shirt 

van Che Guevara omdat ze hem een sexy vent vinden, zonder te weten dat hij 

een communist was die zich helemaal overgaf aan de gewapende opstand. 

Anderen vinden smurfen leuk, maar hebben geen flauw benul van de 

anarchistische antikapitalistische boodschap in de smurfenverhalen. Velen kopen 

voor kleine kinderen Fisher-Price speelgoed omwille van de mooie kleurtjes en 

weten niet dat dit speelgoedbedrijf gerund werd door religieuze Amerikaanse 

Quakers die bewust geweld willen bannen uit de speelwereld van kinderen. Hoe 

meer men weet, hoe meer oordelen en daden dus een morele dimensie hebben 

en hoe beter we kunnen discussiëren. Door gebrek aan kennis in een zwakke 

klas strandt een discussie in de les soms op een muur van preferenties. Als je 

als leerkracht NCZ deze muur doorbreekt, morrel je aan de preferenties van je 

leerlingen dus aan wat voor hen 'hun persoonlijke voorkeur' is. En die voorkeuren 

zijn net wat belangrijk is voor je identiteit… 

 

2. Als de context van de preferentie waarden geladen is: In het tweede voorbeeld 

maakt het immers verschil uit of Erik een jongetje is dat klaprozen plukt of een 

socialistische politicus . In dit laatste geval is de uitspraak over zijn lievelingskleur 

gekoppeld aan een ganse batterij waarden en normen over gelijkheid, vrijheid, 

solidariteit enz… Een ander voorbeeld is 'De Gordel' rond Brussel in de eerste 

week van september: veel mensen doen naar eigen zeggen op televisie mee 

'omdat ze graag fietsen of wandelen'. Ze laten de context van de Vlaamse 

aanwezigheid in de Brusselse rand buiten beschouwing, ze reppen niet over het 

Vlaamsgezind karakter van deze sportmanifestatie. 'Gordelen' is dus geen 

preferentie, maar de manifestatie van een batterij morele oordelen. 

 

3. Als de opvatting over wat tot de publieke sfeer hoort en wat tot de private sfeer, 

erg verschilt. Sommigen vinden bijvoorbeeld dat wat men eet, strikt tot het 

persoonlijke behoort en dus preferenties blijven. Anderen zijn van oordeel dat de 

keuze van voedsel een impact heeft op het dierenwelzijn of op de 

wereldvoedselsituatie.  

 

Typisch in deze categorie zijn de opvattingen over seks. Is het seksueel gedrag 

van publieke figuren, van politici, prinsessen en filmsterren, het voorwerp van hun 

persoonlijke preferenties of hebben we het recht om er een moreel oordeel over 

te vellen? Moeten zij zich moreel verantwoorden voor slippertjes of voor hun 

seksuele voorkeur? Behoort de keuze tussen polygamie en monogamie en 

tussen homo of hetero tot de sfeer van de preferenties of tot de sfeer van het 

morele? Conservatieve mensen zullen betogen dat dit morele keuzes zijn 

waarvoor men publiek verantwoording moet afleggen. Ethisch progressieve 

mensen catalogeren dit gedrag doorgaans in de privésfeer. 

- - - - - - -  

 

Mensen die weigeren om hun moreel oordeel te verantwoorden, stellen het soms ten 

onrechte voor als een preferentie. Ze breiden hun private terrein uit tot de ganse 

wereld. Een voorbeeld:  

 

Leerling A: "Ondanks de verwoesting van de ozonlaag, vind ik vliegreizen beter dan 

treinreizen omdat ik het leuker vind.”  
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Door de nadruk op ‘ik’ en ‘leuk’ te leggen, geeft hij de schijn van een preferentie. Maar 

het woord 'beter' verwijst naar een moreel oordeel: het claimt in deze formulering een 

geldigheid voor alle reizigers. Hij legt de feiten over de ozonlaag naast zich neer en 

probeert het moreel oordeel over vliegreizen naar het domein van de smaak te slepen, 

naar de private sfeer om de discussie te stoppen. Hij behandelt het moreel probleem als 

een ‘buikspreker’: morele oordelen zijn het voorwerp van intuïtie, van een gevoelen 

waarvoor men zich niet wil verantwoorden. Pas als ‘persoonlijke vrijheid’ als waarde 

wordt ingeroepen die zogezegd belangrijker is dan ‘zorg voor het milieu’ of 

‘verantwoordelijkheid voor de volgende generaties’, kan de morele discussie 

herbeginnen. Ontleden we even de volgende discussie in de klas: 

 
1. Leerling A: "Ondanks de verwoesting van de ozonlaag, vind ik vliegreizen beter 

dan treinreizen omdat ik het leuker vind.”  

2. Leerling B: "Jouw pleziertje heeft wel nare gevolgen voor vele andere mensen. 

Die verwoesting van de ozonlaag zorgt voor een angstwekkende stijging van 

huidkankers." 

3. Leerling A: "Dat is inderdaad spijtig, maar de mensen geven toch de voorkeur 

aan het comfort van een vliegtuig. Wie zal mij beletten om daarvoor te kiezen?" 

4. Leerling B: "vind jij je vrijheid en je comfort dan belangrijker dan de gezondheid 

van duizenden andere mensen en misschien wel je eigen gezondheid?" 

enz… 

 

In zin 2 probeert leerling B zijn discussiepartner erop te wijzen dat zijn mening geen 

private aangelegenheid (preferentie) is, omdat er gevolgen zijn voor vele andere mensen. 

In zin 3 erkent A door het woord 'spijtig' te gebruiken dat het inderdaad om een morele 

kwestie gaat, maar hij constateert (feit) dat meer mensen vliegreizen maken dan 

treinreizen. Leidt hij uit dit feitenoordeel een moreel oordeel af? Vind hij kiezen voor 

vliegen goed omdat veel mensen er de facto voor kiezen? In de laatste zin van 3 komt de 

ware aard van het beestje naar boven: vrijheid, geen beperkingen, kunnen kiezen… is 

voor leerling A belangrijk. In zin 4 blijkt dat leerling B dit begrijpt en hij plaatst de waarde 

vrijheid van zijn medeleerling tegenover de waarde gezondheid in een dilemma. 

 

Deze discussie loopt vlot: leerling B is de motor die het gesprek stuurt naar een morele 

discussie. In de praktijk zal de leerkracht zedenleer steeds moeten klaarstaan om de rol 

van leerling B even op zich te nemen en het gesprek niet te laten stoppen bij preferenties 

na zin 1. Veronderstel dat leerling B geen potentiële leerkracht NCZ zou zijn en in zin 2 

meteen zou antwoorden 'dat hij in de lucht niets merkt van de ozonlaag en dat hij liefst 

met de motorfiets op reis zou gaan', waarna een derde leerling oppert dat hij graag 

thuisblijft… dan zitten we op het niveau van cafépraat. De waaromvraag en diepgang is 

afwezig, want een echte preferentie verdraagt geen waarom. 

 

- - - - - - - - - - - 

 

Anderen hebben de neiging om het publieke domein eindeloos uit te breiden ten koste 

van het private. Hier vinden we de zogenaamde ‘regelneven’ en ‘moraalridders’. Niets 

is voor hen nog een preferentie, alles heeft een morele dimensie.  
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Fanatici van allerlei pluimage hebben deze neiging. Zo moeten orthodoxe joden 613 

wetten volgenf. De meerderheid van die wetten zijn inderdaad morele oordelen. Ze 

betreffen zaken die in alle samenlevingen tot het publieke domein behoren, zoals 'laat 

een wees of een weduwe niet lijden' of 'strooi geen leugens rond'. Andere regels hebben 

echter betrekking op zaken die voor de meeste mensen totaal onbelangrijk lijken of 

volledig tot het domein van het private behoren. Of we wel of niet de velletjes van druiven 

opeten, is een kwestie van smaak en of we onze linker of rechter schoenveter eerst 

vastknopen, laten we over aan de vrijheid van wie zijn schoenen aantrekt. Voor de 

orthodoxe jood echter niet: zowel de volgorde waarin je je schoenen aan- en uittrekt als 

de volgorde van veters knopen, is bepaald. Wie de regel overtreedt, moet in hun 

gemeenschap verantwoording afleggen en kan worden berispt. Bijna elk detail van het 

dagelijks leven is door de 613 wetten geregeld: voor privacy en vrijheid is er geen plek.  

 

Niet alleen religieus fanatisme leidt tot regelneverij, gebrek aan openheid van geest in het 

algemeen leidt tot inperking van vrijheid, ontkenning van het private en bemoeizucht. 

Anarchistische punkers beoordelen iemand in een maatpak snel als ‘burgerlijk’ en oudere 

conservatieven associëren piercings of tatoeages nog vaak onmiddellijk met gebrek aan 

respect voor het lichaam. Het maatpak en de tatoeages worden door hen niet esthetisch 

beoordeeld -men vraagt zich niet af of het mooi is- maar men oordeelt ethisch. 

Anarchisten twijfelen eraan of de man in maatpak wel een goed mens is en de oudjes 

twijfelen of de vrouw met tatoeages en piercings geen slet is. Omgekeerd oordeelt het 

burgermannetje over de punker met de hanenkam uiteraard op dezelfde manier. 

 

Interessant in dit verband is de recente wetgeving op dierenwelzijn. De Belgische en 

Nederlandse wetgever maakte 'oneerbare handelingen met dieren' strafbaar. Is de 

manier waarop men een huisdier aanraakt vrij, zolang dat het dier hier geen schade van 

ondervindt? Kan en moet de wet elk mogelijk afwijkend gedrag voorzien en bestraffen? Is 

het omdat de meeste mensen zich niet seksueel aangetrokken voelen tot dieren dat de 

bizarre seksuele voorkeur van enkelen strafbaar moet worden gemaakt? 

 

 - - - - - - - - - 

 

We pleiten voor een middenpositie tussen de ‘buiksprekers’ en de ‘regelneven’: niet alles 

is persoonlijke voorkeur en niet alles is het voorwerp van zonde en schande. Niemand 

kan blijven beweren dat zijn of haar ecologische voetafdruk een persoonlijke kwestie is, 

maar moraalridders blijven best uit de slaapkamer van de mensen.  

 

We herhalen dat preferenties in de eerste plaats een gevoel uitdrukken. Natuurlijk is er 

een verband tussen het gevoel en het moreel oordeel: je wil inderdaad een eerlijk proces, 

een rechtvaardig loon, gelijke kansen voor alle kinderen enz… omdat deze dingen je een 

goed gevoel geven. Je walgt inderdaad van incest, bedrog of onrecht. De invloed van 

het gevoelsleven op morele oordelen kan niet worden ontkend, maar er zijn meer goede 

redenen om het ene na te streven en het andere te verwerpen dan je eigen buikgevoel. 

Een moreel oordeel wordt best ook ondersteund door feiten en verstand. 

 

Tussen preferentie en morele oordelen bevindt zich dus ook een ‘grijze zone’.  
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1.3. Oefening feitenoordeel/preferentie/moreel oordeel 

In een restaurant zitten twee mensen te dineren. Mr. V. De Vets bestelt zojuist een 

tweede portie worstjes. Mevr. R. Ozenbottel werpt hem een afkeurende blik toe en er 

volg een discussieg: 

 

V. De Vets:  “Kijk eens, ik vind vlees eten lekker. Waarom zou ik dat niet mogen als ik  

 dat wil?” 

R. Ozenbottel:  “Omdat hiervoor een levend wezen wordt gedood, alleen maar om jou te  

 laten genieten van hoe dat smaakt.” 

V. De Vets:  “En wat is daar mis mee?” 

R. Ozenbottel:  “Vind je het ethisch aanvaardbaar als iemand menselijke wezens doodt  

 alleen maar omdat hij geniet van de smaak van mensenvlees?” 

V. De Vets:  “Je bedoelt iemand als Hannibal Lecter? Natuurlijk niet.” 

R. Ozenbottel:  “Toch vind je het oké om varkens, koeien en kippen te doden en op te  

 eten?” 

V. De Vets:  “Ja.” 

R. Ozenbottel:  “Dan vind ik dat je moet uitleggen waarom het wel verkeerd is menselijke  

 zoogdieren te doden en niet om een andere zoogdiersoort te doden. Wat  

 is het verschil tussen ons en hen dat het rechtvaardigt om hen zo anders  

 te behandelen?” 

 
- Welke feitenoordelen, preferenties en morele oordelen gooien meneer en 

mevrouw in de weegschaal? 

- Zoek naar de premissen achter hun uitspraken.  

- Situeer beiden op de as moreel relativisme (‘buikspreker’) – moreel objectivisme 

(‘moraalridder’). 

- Zet de discussie verder na het laatste argument en verduidelijk telkens welk type 

oordeel je eraan toevoegt. 

2. Waarden  

2.1. Waarden als voorwerp van het streefleven 

Positieve morele waarden zijn dingen waar we bewust naar streven: een doel dat we 

beogen, een ideaal… Negatieve waarden zijn die dingen die we bewust vermijden: 

oneer, lelijkheid, valsheid, … Verderop gebruiken we het begrip 'waarde' zonder 

bijvoeglijke bepaling in de positieve betekenis. 'Waarde' verwijst in de axiologie eerder 

naar een abstract begrip en niet naar een concreet, materieel ding: geld op zich is geen 

waarde, welvaart wel. Kennis is eerder een waarde dan een diploma, schoonheid eerder 

dan een schilderij. Een waarde wordt altijd uitgedrukt in een zelfstandig naamwoord. 

 

Is alles waar iemand naar streeft dan voor die persoon een waarde? Nee: het 

streefleven van de mens is complex en kent een aantal verschillende niveaush : 

    
- de behoefte en de drijfveren: deze kunnen bewust of onbewust zijn. Ze zijn niet 

gericht op iets bepaalds of binnen een klasse van dingen maakt het niet uit welke 

je precies bereikt met dat streven. Het resultaat vinden we niet noodzakelijk 

waardevol. Je kan de behoefte hebben om naar toilet te gaan, maar je vindt 

daarom je ontlasting niet moreel waardevol. Een zeeman kan na 6 maanden op 

zee misschien zijn seksuele drift lenigen bij elke prostitué, Cognitie komt er bij dit 

soort streven nauwelijks aan te pas. 
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- de begeerte: dit is een streven dat wel gericht is op een welbepaald iets, maar 

louter de eigen bevrediging beoogt. Iemand kan scampi’s begeren of de billen 

van Jennifer Lopez op het internet. Die scampi’s of die billen hebben op zichzelf 

echter geen morele waarde: begeren is, net als de drift, egocentrisch. 

 

- het streven op niveau van waardering: de strever wil iets bereiken en 

veranderen in de wereld buiten of in hem. Hij wil dat situaties, voorwerpen of 

personen zus of zo zouden zijn of worden. Het denken komt hier duidelijk aan te 

pas. Onze zeeman streeft bijvoorbeeld naar de liefde van Jennifer Lopez. 

Daartoe zal er natuurlijk ook bij haar iets moeten veranderen… het streven is niet 

langer egocentrisch want Jennifer zal zich in de verbeelding van deze zeeman 

zelf ook gelukkig voelen in zijn armen! Bovendien eet deze zeeman regelmatig 

vis omdat hij gezondheid nastreeft. Liefde en gezondheid zijn waarden: ze 

hebben een meer universeel karakter, ze kunnen uitgebreid en toegepast worden 

op meerdere mensen.  

- - - - - - - - -  

 

Waarom heeft deze theoretische indeling van het streefleven nu belang bij het ontleden 

van een ethisch debat? In discussies worden de verschillende niveaus van het menselijk 

streven vaak tegen elkaar uitgespeeld. In de Amerikaanse presidentsverkiezingen gooien 

de kandidaten met modder naar elkaar door te beweren dat hun ijver voor het 

presidentschap niet ingegeven is door morele waarden die men wil realiseren 

(vaderlandsliefde, welzijn, vrede), maar door de drift naar macht, door de macht om de 

macht. Men tracht het driftleven van z’n opponent in de verf te zetten en suggereert 

daarmee dat de hogere niveaus van het streefleven minder werkzaam zijn of 

ondergeschikt… Ook de antipolitiek bedient zich vaak van deze discussietechniek: men 

verwijt politici ‘postjesjagerij’ die louter op de bevrediging van het eigen ego is gericht en 

niet op de verandering van de wereld. Een echte ethische discussie over de morele 

waarden waarvoor de politici staan, wordt zo uit de weg gegaan.  
 

Dichter bij de klaspraktijk, kunnen we een gesprek tussen een directeur en de 

leerlingenraad over de organisatie van een buitenlandse schoolreis ook volgens de 

indeling in het streefleven bekijken. In dit fictieve gesprek tussen dovemans oren, geven 

beide partijen een slag onder de gordel door te verwijzen naar een lager niveau van het 

streefleven: 

 

Leerlingen:  "Een week Barcelona zou echt onze culturele bagage ten goede komen" 

Directeur:  “Barcelona is gewoon een hippe stad, waar jullie eens flink uit de bol willen 

gaan. Daarvoor dient een schoolreis niet. Berlijn sluit beter aan bij het 

 leerplan geschiedenis." 

Leerlingen:  "U heeft gewoon een gebrek aan vertrouwen in de laatstejaars. De    

 architectuur in Barcelona is leerrijk. 

Directeur:  “De directie en de leraren bepalen nog altijd de bestemming van de 

 laatstejaarsreis. Ik wil de leerplannen geschiedenis best naast de    

 reisprogramma's leggen. Het wordt Berlijn." 

Leerlingen:  "U gebruikt gewoon uw macht. U wil gewoon de leerkrachten tevreden 

stellen en bij hen populair zijn." 
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2.2. Waardenhiërarchieën 

Niet alle waarden zijn even belangrijk. Bekijken we even het volgende klasgesprek 

waarin de leraar ‘de domme speelt’i:  

  

Leraar:  ‘Waarom gaan jullie naar school?’ 

Leerlingen:  ‘Omdat we moeten van onze ouders…’ (waarde=gehoorzaamheid) 

Leraar:  ‘Waarom luisteren jullie naar jullie ouders?’  

Leerlingen:  ‘Omdat we wel weten dat het belangrijk is om een diploma te halen’   

(waarde=kennis) 

Leraar:  ‘Is dat nu écht belangrijk in ’t leven, een diploma…?’ 

Leerlingen:  ‘Natuurlijk, daar kan je een betere job mee krijgen en geld verdienen’ 

(waarde=welvaart) 

leraar:  ‘Hoef je dat geld echt?’ 

leerlingen:  ‘Om gelukkig te zijn, zal je toch wat geld nodig hebben’ (waarde=geluk) 

 

Stop! De leraar kan niet doorvragen waarom mensen gelukkig moeten zijn, want geluk is 

een ultieme waarde en staat bovenaan in de hiërarchie. Iemand kan zonder diploma, 

tegen de wil van zijn ouders in een sobere woning zonder elektriciteit in een Spaans 

bergdorp gaan boeren om gelukkig te zijn. Je kan hem vragen waarom hij geen luxe wil; 

maar hem vragen waarom hij gelukkig wil zijn, is absurd. Er zijn niet zoveel ultieme 

waarden: rechtvaardigheid is ook ultiem. Dit betekent nog niet dat iedereen deze 

ultieme waarden op dezelfde manier invult! De andere waarden in bovenstaande dialoog 

zijn instrumentele waarden: kennis en welvaart staan in functie van het bereiken van 

geluk. De mate waarin een waarde ultiem is, kan je herkennen aan de mate waarin deze 

waarde voor alle mensen altijd en overal geldt: hoe universeel is deze waarde?  

   

In een ethische discussie is diegene ‘gewonnen’ die kan aantonen dat een ultieme 

waarde in strijd is met de morele oordelen van zijn tegenstander of met de consequenties 

ervan. Je kan gemakkelijk met historisch feitenmateriaal aantonen dat Hitler overduidelijk 

niet zorgde voor ‘zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen’. Neonazisme is 

dus geen persoonlijke overtuiging die evenwaardig is aan de morele oordelen van een 

democraat. We toonden eerder al aan dat er gefundeerde en niet gefundeerde morele 

oordelen zijn op basis van feiten. Hier komt nu een tweede soort fundering: een moreel 

oordeel kan meer of minder in overeenstemming zijn met een ultieme waarde. Een 

ander voorbeeld vindt inspiratie in het proces Els Clottemans ( parachutemoord) en vele 

andere rechtszaken: moet de jury bij twijfel over de schuld vrijspreken of niet? De keuze 

gaat tussen het vrijlaten van een mogelijk gevaarlijk persoon of het opsluiten van een 

onschuldige. Men kan dit verwoorden als een waardendilemma tussen veiligheid en 

(on)rechtvaardigheid. Het is tekenend voor een samenleving welke van deze twee 

waarden de meest ultieme is… 

 

Bij een moreel dilemma is er dus een conflict tussen twee of meer waarden en over de 

invulling van deze waarden. Verder, in hoofdstuk 2.3. van dit cursusonderdeel bekijken 

we enkele waardenconflicten tegen de achtergrond van waardenhiërarchieën. 

   

Waardehiërarchieën veranderen in tijd: de cultuur van onze grootouders had andere 

waardepatronen. Het huwelijk, maagdelijkheid en autoriteit hadden 50 jaar geleden in het 

Westen een hoge prioriteit. Individuele vrijheid, seksuele geletterdheid en 

gelijkwaardigheid zijn nu belangrijker. Morele discussies tussen oudere en jonge mensen 

situeren zich dikwijls in dit spanningsveld. Vaak zijn technische vernieuwingen de 
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oorzaak van deze veranderende waarden: de uitvinding van betrouwbare anticonceptiva 

(de pil) bevorderde de seksuele emancipatie van vrouwen. Het internet zorgt ervoor dat 

kinderen en jongeren over dezelfde informatiestromen kunnen beschikken als 

volwassenen: de scheiding tussen laatavondprogramma’s en kinderprogramma’s op 

televisie of van aparte volwassenenbibliotheken vervaagt. Wat hiervan de impact is op de 

waardepatronen met betrekking tot kinderen –bijvoorbeeld de ‘kinderlijke onschuld’-, is 

vooralsnog niet duidelijk. De ‘gelijkwaardigheid van kinderen’ wordt hierdoor wellicht 

wel bevorderd.  

 

Waardehiërarchieën verschillen in ruimte: andere culturen hebben andere waarden. 

De volgende situatie illustreert dit: 

 

Een Marokkaanse vader ontvangt zijn broers en zijn vrienden. Ze zitten samen gezellig 

aan de maaltijd. De jongste zoon komt binnen het gezelschap groeten en de vader vraagt 

hem of hij een pakje sigaretten wil gaan kopen. De jongen zegt dat hij geen tijd heeft, dat 

hij huiswerk heeft. Hij weigert en argumenteert zijn weigering in het bijzijn van de 

vrienden. Even later komt de oudste zoon goedendagzeggen en de vader vraagt hem om 

de boodschap te doen. Deze zegt dat hij er onmiddellijk zal omgaan, maar doet niets. 

Wie van de zonen heeft het meest rechtvaardig gehandeld? 

 

De overgrote meerderheid van de Westerlingen antwoordt dat de jongste zoon correcter 

handelde dan de jongste. Marokkanen geven het omgekeerde  antwoord. Waarom? De 

waardenhiërarchie verschilt: de vader is in zijn eer geschonden door een zoon die 

openlijk gehoorzaamheid weigert. De oudste zoon heeft de waarden eer en 

gehoorzaamheid gerespecteerd. De jongste heeft de vader beschaamd. De Westerse 

waardenhiërarchie stelt eerlijkheid boven eer. Dit betekent geenszins dat westerlingen 

geen eergevoel zouden hebben of dat Marokkanen eerlijkheid niet op prijs stellen: beiden 

rangschikken deze waarden anders om optimale rechtvaardigheid als ultieme waarde te 

bereiken. Voor hen is eer gewoon een meer belangrijke instrumentele waarde voor de 

rechtvaardige ordening van een maatschappij. Om vreedzaam te kunnen samenleven, 

moet men z'n ouders eren, eerbied betonen voor belangrijke personen enz… 

 

De verschillende rangschikking van waarden in verschillende culturen en subculturen is 

heel belangrijk voor de oriëntering en voor de slaagkansen van jongeren in ons 

onderwijs. De sociaal-culturele afkomst van leerlingen bepaalt heel sterk de slaagkansen: 

kinderen uit een arbeiderscultuur belanden veel sneller in het zogenaamde 

watervalsysteem.j Volgens het rapport 'Accent op Talent' van de Koning 

Boudewijnstichting wordt het abstract denken (klassieke talen, wiskunde) te hoog 

gewaardeerd en wordt het concreet, toepassingsgericht denken te laag gewaardeerd. 

Wordt de waardenhiërarchie van de arbeiderskinderen in het onderwijs genegeerd? 
 

2.3. Oefeningen waarden en waardenhiërarchieën  

2.3.1. Terug naar de natuur? 

In de Franse pers verscheen in februari 2009 een merkwaardig berichtk. Lees het verhaal 

en: 
- Tracht zelf de waardenhiërarchie van de vader en de moeder in kaart te brengen.  

- Ga ook na of er gemeenschappelijke (meer ultieme?) waarden zijn. 
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“De Franse politie heeft een man opgepakt, die tien jaar geleden zijn beide zoontjes had 

ontvoerd en sindsdien met hen onder een valse identiteit in een eenzame hut in een bos 

woonde. De jongens van 17 en 18 jaar gingen niet naar school, maar hielpen hun vader 

bij het kweken van geiten, zo berichtte de Franse pers vandaag. Kort na de geboorte van 

de twee zonen gingen de wegen uiteen van Xavier F. en zijn vrouw Catherine. Zij kon er 

niet mee om dat haar man - die er met een lange baard en lang haar met midden 

scheiding uitziet als een goeroe - een eenzaam leven aan de rand van de samenleving 

wou leiden. Zij behield het hoederecht over de kinderen, met bezoekrecht voor de vader. 

 

Tijdens het bezoek op Kerstmis 1998 nam de man zijn beide zonen mee en verdween. 

Een rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot twee jaar, maar Xavier F. kon niet 

worden gevat. Zijn ex zocht op eigen houtje verder en vlooide uit dat de vader met zijn 

twee zonen met een paardenkoets in Zuid-Frankijk rondreed. Maar daar hield het spoor 

op. Na een tijdje streek de voortvluchtige man neer in een schuur in een dorpje ten 

zuiden van Toulouse, op grond die aan een Duitser toebehoorde. In ruil voor handarbeid 

mocht de Fransman er met zijn twee zonen blijven.  

 

Het drietal leefde zo goed en zo kwaad als het kon zelf bedruipend. Zonnecollectoren op 

het dak zorgden voor stroom, water kwam uit een bron. Natuurwetenschapper Xavier F. 

zorgde voor de schapen en de geiten, verdiende af en toe geld als hulpje bij de oogst, en 

voedde zijn kroost volgens zijn maatstaven op. Hij leerde hen lezen en schrijven en 

onderwees hen liefde voor de natuur. Naar verluid waren de jongens op de hoogte van 

hun illegaal bestaan, maar zij waren gezond en gelukkig. 

 

Maar op een gegeven ogenblik herkende een dorpsbewoner de twee jongens van een 

foto op een zoekaffiche en verwittigde hij de politie. Toen de man vorige week werd 

opgepakt, waren zijn beide zonen bezig met olijven te oogsten op Corsica. De jongens 

zijn blij met het weerzien van hun moeder, maar kunnen moeilijk aanvaarden dat hun 

vader in de gevangenis werd gestopt. Inmiddels zou de vrouw overwegen om haar 

gerechtelijke klacht tegen haar ex in te trekken.” 

 

Als voorstel voor een ‘modeloplossing’ kunnen we de waardepatronen van de moeder 

en de vader schetsen: 

Stellen we ons tijdens de verzoening tussen beide ouders na tien jaar, een morele discussie 

voor… Beiden zullen dezelfde ultieme waarden (geluk, gezondheid, kennis…) delen. De 

instrumentele waarden om deze te bereiken verschillen: ze worden anders gewogen en in 

een andere hiërarchie geplaatst. De vader zal vinden dat de natuurervaring van zijn zonen 

tot betere of meer kennis leidt dan de school, dat hun onafhankelijkheid hen gelukkiger 

maakt dan deel uitmaken van de samenleving. Dat betekent niet dat de moeder elke vorm 

van soberheid zal verwerpen of dat zij onafhankelijkheid totaal onbelangrijk acht. 

moeder 

• participatie
• onderwijs
• welvaart
• conventionalisme

samen

• geluk van de 
kinderen

• gezondheid
• kennis

vader

• onafhankelijkheid
• ervaring
• soberheid
• non-conformisme
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2.3.2. Eigen waardepatroon 

Voor een leerkracht in het algemeen en een leerkracht zedenleer in het bijzonder is het van 

het grootste belang om inzicht te hebben in het eigen waardepatroon.  

 
- Beantwoord individueel de volgende vragenreeks en noteer telkens één of twee 

belangrijke waarden die jij nastreeft en die je tot dit antwoord hebben geleid. 

- Bediscussieer met de groep je antwoorden. Welke waarden brachten de anderen tot 

een ja of nee? Tracht door goed gerichte vragen aan elkaar de onderliggende 

(impliciete) waarden die de antwoorden bepalen, duidelijk te maken of te 

expliciteren. 

 Oordelen ja/nee  Waarden 

1 Ik heb het gevoel te behoren tot een compleet 

nieuwe generatie die helemaal anders is dan 

die van mijn ouders. 

  

2 Ik ben tevreden met het onderwijs waarmee ik 

tot dusver te maken had. 

  

3 Op AP besteedt men te veel aandacht aan 

studenten met leermoeilijkheden. 

  

4 Ik heb spontaan wantrouwen tegenover mensen 

en instellingen die gezag of macht uitoefenen. 

  

5 Politiek interesseert me zeer weinig.   

6 Ik vind dat de aanwezigheid en leefgewoonten 

van vreemdelingen onze eigen samenleving 

vaak hindert. 

  

7 Ik zou willen dat we anders en desnoods armer 

leven, om aan de vervuiling van het milieu en 

de planeet een einde te maken. 

  

8 Het heeft geen enkel belang in welk land 

iemand geboren is. 

  

9 Mensen met weinig geld kunnen moeilijk 

gelukkig worden. 

  

10 Als iedereen volstrekt gelijk zou zijn, dan zou 

ieder veel gelukkiger zijn. 

  

11 Vrijheid is belangrijker dan gelijkheid.   

12 Ik heb er veel geld voor over om er uiteindelijk 

goed uit te zien. 

  

13 Armoede in België is het gevolg van luiheid of 

het gebrek aan wilskracht. 

  

14 Ik hou ervan alleen te zijn en mij terug te 

trekken. 

  

15 Ik ben van plan om later te trouwen (of ik ben 

het al) en kinderen te hebben. 

  

16 Liefde is niet nodig om met iemand naar bed te 

gaan. 

  

17 Alle vrouwen die kinderen krijgen zouden hun  

beroepsbezigheden een tijdje moeten 

onderbreken. 

  

18 Homoseksuele koppels kunnen in het belang 

van het kind beter niet adopteren. 
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19 Softdrugs moeten gelegaliseerd worden.   

20 Gevangenen moeten over ’t algemeen 

zwaarder gestraft worden. 

  

21 Dieren moeten principieel evenveel rechten 

hebben als mensen. 

  

22 Zolang paranormale verschijnselen niet 

wetenschappelijk kunnen verklaard worden, 

geloof ik er niet in. 

  

 

2.3.3. Moreel dilemma: Heinz en het medicijn 

In Frankrijk lag er een vrouw op sterven door een speciale vorm van kanker. Er was slechts 

1 medicijn waarvan de dokters dachten dat het haar kon redden. Het was een vorm van 

radium dat een apotheker in een nabij dorp had ontdekt. Het medicijn was duur om te 

maken, maar de apotheker vroeg tienmaal de prijs om het te maken. Hij betaalde 200€ voor 

het radium, en vroeg 2000€ voor een kleine dosis. De man van de zieke vrouw, Heinz, ging 

naar iedereen die hij kende om geld te lenen, maar kon slechts 1000€ verzamelen… maar 

de helft van de kostprijs. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw stervende was en vroeg 

hem om het medicijn goedkoper te verkopen of om het later te mogen terugbetalen. De 

apotheker zei: “Neen, ik heb het medicijn ontdekt en ik wil daar rijk van worden”. Heinz werd 

wanhopig en stal uiteindelijk het medicijn. 

 
- Is Heinz schuldig en moet hij gestraft worden? Waarom, waarom niet? 

- Wie is er verantwoordelijk voor het gebeuren? 

- Moet er iemand gestraft worden? Wie en waarom? 

- Welke waarden spelen een rol wanneer je het geheel ethisch bekijkt? 

- Is er een verschil tussen een juridische en een ethische visie? Welke?  

2.3.4. Het waardepatroon van Peter Singer 

Het volgende standpunt van de filosoof Peter Singerl bulkt van de waarden. Stel een 

waardepatroon op aan de hand van deze tekst waarbij je meer ultieme waarden hoger 

rangschikt en meer instrumentele lager.  

 

“Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor wat we doen, maar ook voor wat we hadden 

kunnen voorkomen. We zouden nooit een vreemdeling doden, maar we weten soms dat 

onze interventie het leven van talloze onbekenden in een ver buitenland zou redden en toch 

doen we niets. We beschouwen ons zelf dan op geen enkele manier verantwoordelijk voor 

de dood van die buitenlanders. Dat is onjuist. We zouden naar de consequenties moeten 

kijken van zowel datgene wat we doen als datgene wat we besluiten na te laten. 

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het bedrag waarvoor wij in een goed restaurant van een 

maaltijd genieten voldoende zou zijn om elementaire medische hulp te geven aan 

verscheidene kinderen die anders zouden sterven aan gemakkelijk te voorkomen ziekten. 

Het lijden van deze kinderen of hun ouders is even ernstig als ons eigen lijden in 

overeenkomstige omstandigheden zou zijn. We kunnen ons niet onttrekken aan de 

verantwoordelijkheid voor dit lijden omdat wij onschuldig zijn aan de oorzaak ervan. Waar 

zovelen in grote nood verkeren, is het baden in luxe niet moreel neutraal. Het feit dat wij 

niemand hebben gedood is niet voldoende om ons in moreel opzicht tot rechtschapen 

wereldburgers te maken.” 
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3. Normen 

3.1. Normen als richtlijnen voor het gedrag 

Normen zijn gedragsregels. Normen bevorderen of beschermen waarden: de norm ‘doodt 

niet’ is gericht op de waarde van ‘leven’. Met de opvoeding krijgen mensen een heleboel 

waarden en normen mee. Je leert van jongs af aan dat waarheid belangrijk is (waarde) en 

dat je niet mag liegen (norm); dat jongens geen rokjes mogen dragen (norm) en dat je 

netjes moet eten (norm), dat je moet volhouden (norm) om volharding (waarde) te oefenen, 

enz. … 

 

Een norm heeft een ideëel karakter. Hij vertelt hoe het zou moeten zijn, niet hoe het is. In 

de realiteit wijken mensen immers af van normen: hoewel de norm verbiedt om te liegen, is 

het normaal dat mensen een leugentje om bestwil vertellen. Ondanks het verbod om te 

doden, plegen artsen euthanasie, schieten soldaten op de vijand en kan doden uit wettige 

zelfverdediging geoorloofd zijn. Ondanks de norm ‘je mag niet verklikken’, komt een kind aan 

de juf vertellen dat een vriendje met lucifers speelt. Normen hebben dus geen absoluut 

karakter.  

 

Men kan bovendien perfect moreel correct handelen en toch normen overtreden: wanneer 

iemand morele normen overtreedt, doet hij dit vaak omdat andere morele normen en 

waarden het gedrag bepalen. De dokter voert euthanasie uit omdat hij vindt dat hij zinloos 

lijden moet bestrijden (norm). Bovendien respecteert hij het zelfbeschikkingsrecht (waarde) 

van de patiënt. De soldaat schiet omdat hij gehoorzaamt aan zijn officieren (norm) of omdat 

hij vindt dat de democratie (waarde) in Afghanistan tegen de Taliban moet verdedigd 

worden. Het kind komt klikken om de veiligheid (waarde) op school te bewaken enz…Dit 

betekent zeker niet dat zij doden of klikken goed vinden: ze zouden liever niet in de 

omstandigheid gekomen zijn waarin ze moeten klikken, de normen bewaren hun ideëel 

karakter. Merk op dat de waardenhiërarchie hier de norm bepaalt: democratie of 

gehoorzaamheid staan voor de soldaat hoger op zijn schaal dan het leven van een 

Talibanstrijder. 

 

We moeten even stilstaan bij het woord 'normaal': in de dagelijkse omgangstaal heeft dit 

woord twee betekenissen. De eerste is gewoon een vaststelling en betekent zoveel als 'de 

meeste mensen denken of handelen zus of zo'. Het is een feitenoordeel zoals in het 

zinnetje: 'normaal willen ouders onderwijs voor hun kinderen'. De tweede betekenis is ideëel: 

als je tegen iemand zegt 'gedraag je eens normaal', zeg je eigenlijk hoe die persoon zich zou 

moeten gedragen. Normaal staat hier voor 'beter'. Het dubbele gebruik van dit woord in de 

taal verraadt de valkuil van de naturalistic fallacy: een ongeoorloofde overgang van een 

feitenoordeel naar een moreel oordeel, van wat is naar wat zou moeten zijn. Eigenlijk is 

deze redenering conservatief: ze gaat ervan uit dat we ons gedrag moeten aanpassen aan 

de middelmaat of aan de meerderheid. De denkfout wordt duidelijk wanneer we 

geconfronteerd worden met 'normaal gedrag' in de eerste betekenis dat we moreel fout 

vinden. 'In India is het normaal dat de mensen hun huisvuil op straat gooien'… 
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3.2. Soorten normen 

We onderscheiden verschillende normen: 

 
- Sterke normen zijn geboden en verboden. Wie systematisch profiteert van 

anderen en nooit solidair is, verliest zijn vrienden. Wie steelt, kan in de gevangenis 

vliegen, wie geen hulpverleent aan personen in nood idem. De overtreder riskeert 

een serieuze sanctie. Sterke normen hebben het karakter van ‘een must’ of een ‘not 

done’. 

 

- Zwakke normen zijn doorgaans minder algemeen aanvaard en de sanctie is lichter. 

Etiquetteregels of 'goede manieren' zijn een typisch voorbeeld: ze zijn anders 

naargelang de plek en het gezelschap. Het maakt verschil uit als je in je neus 

peutert in de badkamer of op restaurant. Gedragsregels die gekoppeld worden aan 

de waarden ‘orde en netheid’ verschillen in elk huisgezin. De sanctie is meestal 

enkel een sociale sanctie: de overtreder wordt door de anderen gewoon afgekeurd. 

Deze regels zijn gewenst, maar de druk om ze te volgen is lichter.  

 

- Sommige normen hebben het geschopt tot een wet. Een wet is een norm die 

welomschreven – ‘geformaliseerd’- is en waarop de sanctie vooraf wordt vastgelegd, 

uiteraard meestal in een (wet)boek.  

3.3. Normverschuivingen  

Het hoeft geen betoog dat normen kunnen veranderen, net als de waarden waaraan ze 

gekoppeld zijn. In 1967 vond nog 52% van de Vlamingen het een plicht om zondagochtend 

naar de kerk te gaan (norm), in 2017 was dat nog 6%. De waarde ‘godvruchtigheid’ werd 

minder belangrijk. Er zijn honderden andere voorbeelden: meer douchen, minder 

sluikstorten, veiliger gedrag in het verkeer, minder roken, meer afval sorteren, minder 

lichaamsbeharing in de schaamstreek, enz. … 

 

De Vlaamse cultuurfilosoof Koen Raes zag in zijn laatste boekm de volgende trends op het 

gebied van normverschuiving bij de jeugd: 

 
1. Zelfgekozen vriendschapsrelaties verdienen meer aandacht dan ongekozen 

relaties zoals buren, klasgenoten, werkmakkers en familie. Daardoor wordt de 

vriendengroep meer mono cultureel: men kiest zijn vrienden nu binnen dezelfde 

leeftijdsgroep en binnen hetzelfde opleidingsniveau, in dezelfde 

uitgangsgelegenheden.  

 

2. Genieten is de norm, genieten staat centraal. De jeugd is meer individualistisch 

ingesteld. Het gezin, de vrienden, en het werk moeten bijdragen aan het individu om 

'zich goed te voelen' en niet meer omgekeerd. Lijden heeft als norm elke betekenis 

verloren. 

 

3. Er moet worden geconsumeerd. Kopen is plezierig, ook als de gekochte goederen 

niet nuttig zijn of als men ze niet nodig heeft. Door te kopen of alleen het idee dat je 

kan kopen, denkt men gelukkig te worden. Tijd besteden is het synoniem voor geld 

besteden. Men kent immers geen alternatieven meer om leuke tijd door te brengen 

zonder te betalen. 

 

4. Levensbeschouwing is minder belangrijk, het materiële telt nu. Deelnemen aan 

gemeenschapsleven - dat vaak samenhing met een levensbeschouwing- hoeft niet 

meer. 
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5. Het nieuwe heidendom is sterk in trek. Geloof in reïncarnatie, helderziendheid, 

astrologie, waarzeggerij, alternatieve geneeswijzen, krachtenvelden enz. …zijn in 

opgang. Sensatiebladen en populaire films en Tv-programma’s wakkeren de 

geruchtenmolen aan: X-files, de verfilming van Tolkiens 'In de Ban Van de Ring', van 

de boeken van Stephen King en van Harry Potter. 

 

6. De ethiek wordt esthetiek en is niet langer verbonden aan het politieke. Voor de 

naoorlogse generaties was ethiek een kwestie van politiek: het ging om 'nooit meer 

oorlog', noord-zuidverhoudingen, klassenstrijd of feminisme. Nu is ethiek 'het plezier 

van de omgang met mensen en het genieten van mooie dingen'. Alle engagement 

moet nu ook schoonheid uitdrukken: je stijl is belangrijk, of je nu 'straight edge' bent 

of je straalt een gezondheidsideaal uit door je fitnesskledij. 

- - - - - - - - - - - - - 

 

De tendens om steeds meer normen vast te leggen in een wet, noemt men de juridisering 

van de samenleving. De wetgever tracht hiermee twee zaken te bereiken: 

 
- Het gedrag van de mensen proberen te veranderen. De wet die roken in openbare 

gebouwen, restaurants en cafés verbiedt is een normerende wet: eerst kwam de wet 

en men hoopt dat het gedrag van de mensen zich later zal aanpassen. Heel wat 

veiligheidsvoorschriften hebben een gelijkaardige bedoeling. 

 

- De rechten van personen beschermen. Je kan een boete krijgen als je je 

geparkeerde auto niet op slot doet: je eigendomsrecht moet worden beschermd. In 

het onderwijs werden het laatste decennium de kinderrechten beschermd door 

wetten die schoolreglementen vastleggen en wetten die het pedagogisch handelen 

zelf bepalen (decreet op de eindtermen, functiebeschrijvingen van leerkrachten, 

decreten over evaluatie en deliberatie en decreten over zorgverbreding).  

Sommigen spreken van normvervaging of toenemende permissiviteit. Ze heffen dan een 

klaagzang over de ‘verloedering van de zeden’ of ‘de jeugd van tegenwoordig’. De tendens 

naar juridisering wijst op het tegendeel: de formalisering van normen die tot het domein van 

‘good practice’ behoren, voert de druk op om de regels te respecteren. Die regels worden 

niet meer toevertrouwd aan ‘het gezond verstand’ of de zogenaamde ‘common sense’:  bij 

overtreding voldoet een sociale afkeuring niet langer en volgt een juridische procedure. 
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Bij nader onderzoek blijkt dat het gejammer over normvervaging betrekking heeft op normen 

die te maken hebben met de waarden gezag, autoriteit en gehoorzaamheid. Etiquetteregels 

voor aanspreekvormen zijn inderdaad drastisch versoepeld: de ‘geachte mevrouw’ en 

‘meneer’ uit de brief worden in mails bijvoorbeeld vervangen door ‘beste’ of ‘hallo’. Ouders 

en leraars worden door kinderen met de voornaam aangesproken. De waarden 

‘gelijkwaardigheid van alle personen’ en ‘persoonlijke vrijheid’ stijgen in onze 

waardenhiërarchie, met verandering van de omgangsnormen tot gevolg. Andere normen 

zijn helemaal niet versoepeld en bovendien verschijnen nieuwe richtlijnen voor het gedrag 

van kinderen en jongeren: 

 
- niet op straat spelen 

- vrije tijd maximaal doorbrengen in een pedagogisch kader (muziekles, 

sportvereniging, creaklassen,…) 

- veiligheidsnormen (fietshelmen, kniebeschermers, fluovesten dragen,..) 

- niet in groep rondhangen in de buurt of in een winkelcentrum 

- communiceren met vele vrienden via gsm, chat, facebook,… moet frequenter 

- de verlenging van de leerplicht 

- consumeren op het niveau van de peergroep 
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4. Overzichtsschema – Wat is Moraal? 

De plaats van het morele denken tussen denken en voelen als voorwerp van het 

streefleven. 

  

Patronen in een ethische discussie:

 

 
 

 

morele 
oordelen

justifieerbaar

verantwoording 
verschuldigd

intersubjectief

feitenoordeel

falsificatie:

waar of vals

in principe niet 
voor

discussie vatbaar

tenzij in 
kennisleer

objectief

denken

streven

voelen

preferenties

persoonlijk

smaken en 
voorkeuren

in principe niet ter 
verantwoording

subjectief

betwist feit voorstellen als morele 
opvatting

betwist moreel oordeel voorstellen 
als preferentie

morele opvatting 
vermommen als feit

aantonen dat prefentie

een moreel oordeel inhoudt
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5. Oefeningen 

5.1. Analyse van debat over politiek 

Het schema laat ons toe om een discussie –ook een debat over morele waarden – op een 

andere, meer systematische manier te analyseren. Bij het volgende gesprek over 

asielzoekers kan je elk van de argumenten een of meerdere van de volgende classificaties 

geven: 

 

A. Een kennistheoretisch argument betwist de betrouwbaarheid van feiten 

B. Een feit wordt afgedaan als een morele opvatting 

C. Een moreel oordeel wordt afgedaan als een preferentie 

D. Een opvatting wordt vermomd als een feit door klemtonen te leggen 

E. Er wordt aangetoond dat een preferentie een moreel oordeel inhoudt 

 

Persoon A:  U zegt dat het aantal asielzoekers de laatste decennia is toegenomen. Waar 

haalt u die mening vandaan? (A B C D E) 

Persoon B:  Ik heb de cijfers uit de krant. 

Persoon A:  De politieke strekking van uw krant overdrijft de getallen. (A B C D E) 

Persoon B:  Het is niet omdat u goed kan opschieten met een aantal asielzoekers, dat we 

onze deuren wijd open moeten zetten voor iedere vluchteling. (A B C D E) 

Persoon A:  Het is volstrekt normaal dat alle mensen, waar ze ook geboren zijn, hun geluk 

 beproeven. (A B C D E) Uw afkeer voor vreemdelingen vertaalt zich op politiek 

 vlak in onverdraagzaamheid. (A B C D E) 

 

5.2. Oefening over geluk – doorvragen 

Hierna zie je een voorbeeld van hoe de Canadese filosoof Oscar Brenifier doorvraagt en 

tegelijkertijd problematiseert op de antwoorden van kinderen i.v.m. de waarde geluk. De 

kinderen schuiven telkens een instrumentele waarde om geluk te bereiken naar voor. 

Probeer nog een vraag bij te stellen. Tracht ook het waardedilemma te schetsen waarop 

Brenifier inspeelt. n  

 

Gespreksleider:  “Hoe kan je gelukkig zijn?” 

 

Kinderen:  “Door goede punten te halen” 

 

Gespreksleider:  “Zijn slechte punten dan een ramp?” 

 “Voor wie zijn die goede punten: voor jou of voor je ouders?” 

“En wat als je goede punten behaalt, maar er eigenlijk niets van 

begrepen hebt?” 

 “……………………………………………………………………” 

 

Kinderen:  “Door jezelf een plezier te doen” 

 

Gespreksleider: “Mag je de hele tijd door snoepen?” 

 “Moet je alleen jezelf een plezier doen?” 

 “Moet je om iets te bereiken nooit iets doen wat minder leuk is?” 

 “……………………………………………………………………” 

 

Kinderen:  “Door groot en rijk te worden” 
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Gespreksleider: “Kun je niet gelukkig zijn als je klein en arm bent?” 

 “En als je later groot, rijk en alleen bent?” 

 “Waarom zou je niet blij zijn met wie je nu al bent?” 

 “…………………………………………………………………….” 

 

Kinderen:  “Door geen ruzie te maken” 

 

Gespreksleider: “Kun je het met iedereen eens zijn?” 

 “Zou jij je kleine broertje niet verdedigen?” 

 “Moeten mensen je niet waarschuwen als je iets doms doet?” 

 “……………………………………………………………………” 

 

Kinderen:  “Door vrij te zijn en te doen wat je wil” 

 

Gespreksleider: “Mogen anderen ook doen wat ze willen zelfs als ze je daarmee storen?” 

 “Weet je altijd precies wat je wil doen?” 

 “Wat zal je doen op de dag dat je alles hebt gedaan wat je wilde?” 

 “…………………………………………………………………..” 
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II. VRIJZINNIGE LEVENSBESCHOUWING 

EN MORAAL 

  

Deel I behandelde het moreel fenomeen - ‘de moraal’ - op zich: een systeem van waarden 

en normen. We analyseerden de verhouding van dit systeem tot feiten enerzijds en 

preferenties anderzijds. We trachtten aan te tonen dat gefundeerde morele oordelen zich 

beroepen op feiten en dat waarden niet kunnen worden herleid tot het streefdoel van driften. 

Anderzijds werd de impact van het gevoelsleven op het morele geduid. Deze aanzet voor 

een rationeel moreel denken, een ethiek die gebruik maakt van de rede, past in de 

humanistische traditie.  

 

In dit deel proberen we verder een richting te geven aan morele vorming in het perspectief 

van een ‘vrijzinnige moraal’. Niet eenvoudig, want ‘vrijzinnigheid’ betekent per definitie ‘vrij 

van zinnen’. De richting die we inslaan mag dus zeker geen keurslijf worden… 

 

1. Op zoek naar een ‘morele moraal’  

Moreel staat voor ‘moreel goed’ en immoreel betekent ‘moreel slecht’. Er zijn weinig 

woorden in onze taal die zoveel verschillende betekenissen hebben als de term ‘goed’. Zo 

zeggen we: 

 
1. Die fazant is goed = lekker 

2. Die muziek is goed = aangenaam 

3. Dat schilderij is goed = mooi 

4. Hij is een goed leraar = bekwaam 

5. Je hebt goed gewerkt = je best gedaan 

6. Het is goed = ik ben akkoord 

7. Hij is nu goed = zijn gezondheid is beter 

8. Dat kind heeft goede manieren = passend gedrag 

9. Hij is een goed mens = braaf, … 

10. Elkaar helpen is goed = moreel goed 

Het is duidelijk dat we de term ‘goed’ hier zullen gebruiken in de betekenis van ‘moreel 

goed’. Maar wat is ‘moreel goed’? Hoe weten we of iets goed is, of een waarde een 'goede' 

waarde is? Of, wanneer is een handeling moreel goed? Bestaan er objectieve criteria om te 

bepalen wat goed of wat slecht is? o  

 

De term ‘amoreel’ duidt op het terrein dat met moraal niets te maken heeft: iets is ‘amoreel’ 

als het niet ‘moreel goed’ of ‘moreel kwaad’ is, als het niet het resultaat is van een moreel 

oordeel. Vrijzinnigen reserveren het morele voor menselijke aangelegenheden. 

Natuurverschijnselen zijn amoreel: aardbevingen, bliksems, overstromingen, 

meteorietinslagen enz. … zijn amoreel. Ze zijn niet het resultaat van een moreel oordeel, 

bijvoorbeeld van god, zoals vele gelovigen denken. De gevolgen van natuurkrachten kunnen 

uiteraard vreselijk zijn, maar dat is een beoordeling die de mensen hier achteraf aan geven 

en zulk oordeel ligt niet aan de oorzaak van die fenomenen (zoals bijvoorbeeld een straf van 

god). Vaak wordt amoreel verward met immoreel.  
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1.1. Principe van verwisselbaarheid beperkt de vrijheid 

Veronderstel dat een groep kinderen snoep moet verdelen onder elkaar, als beloning na een 

opdracht, bijvoorbeeld een estafetteloop of een avonturenparcours. De kinderen stellen de 

volgende verdelingsprincipes voor:p 

 
1. de oudsten en de sterksten meest, de zwaksten en de jongsten minst 

2. iedereen evenveel 

3. beloning in proportie tot de bijdrage aan de opdracht 

4. verdeling volgens behoefte 

Kurt is de grootste, hij denkt dat hij de sterkste is en kiest daarom voor principe 1. Eva weet 

niet of ze de opdracht kan en is noch de sterkste, noch de zwakste. Zij kiest voor principe 3. 

Jens is judoka en weet dat hij de sterkste is. Bovendien weet hij dat hij in deze opdracht 

goed is en toch kiest hij voor principe 2 of 4. Kaat krijgt van haar ouders nooit snoep en weet 

niet wat kiezen.  

 

Jens maakt de meest morele keuze, Eva kiest ook moreel en Kurt is immoreel. Jens oordeelt 

moreel omdat hij bewust afstand doet van zijn belangen. Eva kent haar belangen niet: haar 

rol is in principe verwisselbaar met die van de andere kinderen. Ze stelt zich in principe in de 

plaats van iemand die de opdracht mogelijk beter volbrengt dan zij en daarom vindt dat hij of 

zij meer snoep verdient. Ze kan zich ook indenken wat het voor Kaat betekent om thuis nooit 

te mogen snoepen. Kurt zegt eigenlijk ‘ik moet het meeste hebben’, enkel en alleen om 

egoïstische redenen. Hij heeft de moraal van een roversbende… 

 

Principe 1 voldoet niet aan het principe van de verwisselbaarheid: de uitkomst is op 

voorhand geweten, Kurt is en blijft de sterkste. Het recht van de sterkste druist in tegen elk 

gelijkheidsprincipe.  

 

Principe 2 hanteert het opvallendst en het eenvoudigst gelijkheidsbeginsel.  

 

Principe 3 hanteert op het eerste zicht enkel het verdienstenprincipe (‘loon naar werk’). 

De premisse voor moreel oordeel 3 is echter dat alle kinderen gelijke kansen hebben: als 

één kind met zijn voet in het gips zit, dan zou iedereen deze verdeling onrechtvaardig 

vinden! De ongelijke verdeling van de snoep kan dus enkel verantwoord worden met de 

meer ultieme waarde ‘gelijke kansen’, en dat is een variant op het gelijkheidsbeginsel. Het 

principe van gelijke kansen staat in onze waardenhiërarchie blijkbaar boven het 

verdienstenprincipe, want er moet eerst aan voldaan worden alvorens het 

verdienstenprincipe geldt. Het principe van verwisselbaarheid blijft overeind.  

 

Principe 4 huldigt eveneens het gelijkheidsbeginsel: dit zou overduidelijk zijn als we ‘snoep’ 

voor Kaat in deze case vervangen door ‘boterhammen’. Het verwisselbaarheidsprincipe blijft 

ook hier overeind want misschien heeft morgen een ander kind geen boterhammen. 

 

De keuze voor 1 enerzijds of 2,3 of 4 anderzijds, is dus niet vrijblijvend: moreel denken 

beperkt de individuele vrijheid van de egoïst en verwerpt het recht van de sterkste. Het 

gelijkheidsbeginsel en het principe verwisselbaarheid leiden tot de conclusie dat ‘mijn 

vrijheid zover reikt tot ze de vrijheid van anderen schaadt’. 
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Naar analogie met de redenering m.b.t. oplossing 3 over de snoep, kunnen we nadenken 

over inkomensverdeling. Mensen die het rechtvaardig vinden dat hooggeschoolden of 

kaderleden veel meer verdienen dan arbeiders of bedienden (het verdienstenprincipe), 

voeren aan dat iedereen in principe de kans heeft om te studeren of om promotie te maken 

in een bedrijf (gelijke kansen). Ze zouden niet akkoord zijn met de ongelijke 

inkomensverdeling als bijvoorbeeld alleen jongeren van wie de achternaam met een A 

begint, mogen studeren of promotie maken: het verwisselbaarheidsprincipe is dan immers 

niet gerespecteerd. De discussie met zo iemand zal zich snel toespitsen over het feit of de 

gelijke kansen al of niet voor iedereen gewaarborgd zijn (feitenoordelen). Als ze het 

onderscheid tussen rijk en arm verdedigen met het recht van de sterkste, is hun oordeel 

immoreel.  

 

Oplossing 4 leidt natuurlijk tot de vragen ‘wat is een behoefte’ of ‘wie is behoeftig?’.  

 
 
1.2. Oog hebben voor de intentie én kijken naar de gevolgen 

In een klas gebeurt het volgende: 

 
1. Jenny was aan het werken aan een vingerschilderij. Ze had geen blauwe verf meer. 

Ze vroeg wat aan de andere kinderen. Tania stond spontaan recht en wilde haar de 

verfpot geven, maar ze liet hem vallen op Jenny’s kleed.  

 

2. Tania was een huis aan het bouwen met blokken. Jenny wilde Tania’s huis omver 

gooien. Ze gooide er een blok naar, maar miste. 

We kunnen dit eenvoudige probleem benaderen vanuit twee verschillende gezichtspunten: 

 
1. Vanuit de deontologische ethiek. De nadruk ligt dan op de regels die men moet 

naleven: ‘hulpvaardig zijn’, ‘conflicten niet met geweld oplossen’ en ‘andermans 

spullen niet kapot maken’. Zeer jonge kinderen zijn in staat om over het voorbeeld 

een deontologische redenering te maken als men hen vraagt “Was wat Jenny of 

Tania wilde doen juist of verkeerd?”. De intentie is in de deontologie belangrijker 

dan de gevolgen van een daad. 

 

2. Vanuit de consequentialistische ethiek. De nadruk ligt op de gevolgen van daden. 

Een daad of een morele beslissing wordt afgemeten aan ‘het totale goed’ dat men 

realiseert. Wie heeft het meest ‘geluk’ of ‘ongeluk’ gebracht? Consequentialisme is 

voor kinderen moeilijker te vatten, maar kan wel begrepen worden met een vraag als 

‘is de manier waarop Tania de verfpot geeft, juist of verkeerd?’  

Lees het volgende verhaal in twee delen (wacht even voor je deel B leest en vel een oordeel 

na het lezen van A) 

 
A. Een volwassen vrouw en een volwassen man besluiten bij hun volle verstand om 

met elkaar seks te hebben. Ze zijn niet verliefd op elkaar, maar ze hebben beide 

gewoon behoefte aan seks. Ze spreken af om het een keer te doen, om er niemand 

over te spreken, voorbehoedsmiddelen te gebruiken en er achteraf ook nooit meer 

over te praten.  
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B. De man en de vrouw zijn broer en zus. 

De deontologische benadering heeft sterke wortels in het morele bewustzijn. Na deel A 

van bovenstaande case redeneerde de lezer waarschijnlijk consequentialistisch en was uw 

moreel oordeel positief. Er zijn immers geen negatieve gevolgen. De kans is groot dat u uw 

moreel oordeel veranderde na het lezen van B, omwille van de gevoelswaarde en de regel 

van het incestverbod…  

 

Zo zullen artsen bijvoorbeeld weigeren om euthanasie toe te passen op prematuur geboren 

baby’s met zware hersenschade omdat ze vasthouden aan de regel ‘gij zult niet doden’. Ze 

weten dat deze  baby’s hoogstwaarschijnlijk een pijnlijke dood zullen sterven aan een 

hersenontsteking en, in het geval ze toch overleven, geen menswaardig bestaan zullen 

hebben en veel leed zullen veroorzaken. De deontologische benadering is meer intuïtief: 

vooreerst houdt ze rekening met het hier en het nu van de situatie. Men hoeft niet perse hard 

na te denken over de gevolgen van z’n beslissing voor de toekomst, en dat is makkelijker. 

Ten tweede wordt makkelijk een link gelegd met vermeende deugden en ondeugden van de 

betrokkenen: de dokter ‘is zachtaardig’ of Tania ‘is behulpzaam’ en Jenny ‘is agressief’. 

 

De consequentialistische benadering is vaak moeilijker: ze doet meer beroep op de rede 

en op een anticipatie van de gevolgen van beslissingen dan op het gevoelen de regel te 

moeten volgen. Zo vinden mensen dat moordenaars en dieven de gevangenis in moeten, 

punt. Over de gevolgen van die vrijheidsberoving denken ze weinig na. Zal de dader in de 

gevangenis uiteindelijk een beter mens worden? Zal de gevangene kunnen werken om een 

schadevergoeding te betalen aan zijn slachtoffers? Een rechter die consequentialistisch 

redeneert zal zijn vonnis afmeten aan de goede of kwade gevolgen van de straf. Hoe sterker 

de regel is die wordt overtreden (‘niet doden’), hoe minder mensen geneigd zijn om rekening 

te houden met de consequenties van de sanctie.  

 

Critici van het consequentialisme kunnen aanvoeren dat het ‘berekend’ of ‘harteloos’ is. Een 

extreem voorbeeld verduidelijkt deze stelling. In de tweede wereldoorlog gebruikte het 

Amerikaanse leger Navajo-indianen als ‘code talkers’ om geheime radioberichten te zenden. 

Een ‘radio-eenheid’ bestond steeds uit twee soldaten: een Navajo en een blanke Amerikaan. 

De blanke had de opdracht om, wanneer ze dreigden krijgsgevangen te worden genomen, 

zijn Navajostrijdmakker te doden. Als de Nazi’s of de Japanners de codetaal zouden kunnen 

ontcijferen, was de uitkomst immers zeker dat nog meer yanks zouden sneuvelen dan die 

éne man. Een doorgedreven consequentialistische benadering kan een mens dus voor 

onmogelijke dilemma’s plaatsen… Een ander voorbeeld gaat als volgt: stel dat je een 

spoorwegwissel kan bedienen waarover binnen enkele seconden een sneltrein voorbij raast. 

De wissel staat op ‘rechtdoor’ en even verderop staat een groepje mensen op het spoor. Als 

je de wissel omzet en de trein afleidt, zal er één man gedood worden die wat verder aan het 

zijspoor werkt. Vanuit een consequentialistische moraal is de conclusie duidelijk. Voor de 

intentionalist ligt de keuze moeilijker… 

 

Verschillende didactisch uitgewerkte dilemma’s problematiseren de keuze voor de éne of de 

andere benadering. In de film Sophie’s Choice (1982), moet een moeder die met haar twee 

kinderen wordt geïnterneerd in een Nazikamp, een van haar kinderen aanduiden voor de 

gaskamer. Als ze ervoor kiest om niet te kiezen (deontologie), moeten beide kinderen 

sterven (consequentie). Hulpdiensten en medici staan bij rampen of in oorlogssituaties voor 

vergelijkbare gruwelijke keuzes. Wie moet men helpen als het aantal slachtoffers de 

capaciteit van de hulpdiensten overrompelt? Hanteert men een deontologische regel ‘first 

come, first aid’? Verstrekt men eerst zorgen aan de zwaarst gewonden die in het grootste 
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stervensgevaar verkeren? Of houdt men het totale eindresultaat in het oog en besteedt men 

de kostbare tijd aan slachtoffers die met een minimale ingreep de grootste 

overlevingskansen hebben? De spanning tussen deze benaderingen is zeker niet louter 

theoretisch! 

 

In de praktijk gebruiken we zonder het te beseffen de deontologie en het consequentialisme 

vrolijk door elkaar, aangevuld met een vleugje deugdenethiek. Een deugd wordt over 't 

algemeen gezien als een 'uitmuntende karaktereigenschap'. Deugdenethiek beschrijft 

mensen als 'een edelmoedig man' of als 'een zachtaardige vrouw', een 'behulpzaam kind' 

enz… In die zin is deugdenethiek zeer subjectief en vaag: wat is het 'eigenlijk karakter' van 

iemand? Kan een moedig man in een concrete situatie ook angst hebben? Oordeelt een 

zachtaardig iemand uitzonderlijk ook hardvochtig? Hoeveel goede daden moet men 

verrichten om als 'behulpzaam' te worden beschouwd? Daarom geven we er de voorkeur 

aan om verder te werken met de deontologie en het consequentialisme, omdat zij een 

benadering bieden van concrete vaststelbare handelingen. Als we een moreel probleem 

ernstig willen analyseren en bespreken, is het goed dat de leerkracht NCZ als 

gespreksleider dit onderscheid in het achterhoofd heeft.  

 

Godsdienstige moraal steunt sterk op een deontologische moraal: denken we maar aan de 

tien geboden. Deontologie is stevig ingebakken in de Joods-Christelijke culturele traditie. 

Een aantal Verlichtingsfilosofen, met name de Utilitaristen (Jeremy Bentham, John Stuart 

Mill e.a.) werkten een consequentialistische fundering voor de moraal uit. We pleiten voor 

een vrijzinnige ethiek die -ook onder moeilijke omstandigheden- rationeel blijft en dus 

rekening houdt met intentie én met de consequentie. Omdat morele oordelen 

ontegensprekelijk gekoppeld zijn aan gevoelens -zie hoofdstuk I 1.2. over preferenties - 

kunnen we de deontologie niet negeren.  

 
1.3. Oefening: de ontsnapte gevangene 

P. werd tot 10 jaar cel veroordeeld. Na 1 jaar ontsnapte hij echter, naar een nieuw deel van 

het land en noemt zichzelf nu X. Gedurende meer dan 8 jaar werkt hij superhard en hij 

verdient uiteindelijk genoeg geld om zijn eigen zaak op te richten. Hij was altijd eerlijk tegen 

de klanten, gaf zijn werknemers een goed loon en gaf een groot deel van zijn gemaakte 

winst aan liefdadigheid. Op een bepaalde dag wordt hij herkend door zijn vroegere 

buurvrouw als de man die gezocht wordt door de politie. 

 
- Moet P/X naar de gevangenis? Waarom(niet)? 

- Moet de buurvrouw hem aangeven aan de politie? Waarom wel/niet? 

- Wat is het voornaamste doel van de gevangenis? 

- Wie is er verantwoordelijk? Waarom? 

- Welke visie zou jij hanteren als buurman? Als rechter? 

- Bekijk dit gebeuren door een consequentialistische en een deontologische bril. Zijn 

er verschillen? Welke? Is er een visie die primeert? 
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2. Autonome moraal 

2.1. Moeilijkheid en noodzakelijkheid van een autonome moraal 

Er is een spanningsveld tussen procesdoel 1 in het leerplan NCZ (vrij en zelfstandig 

denken en handelen, persoonlijke autonomie) en de andere procesdoelen, die het accent 

leggen op het feit dat een vrijzinnige ethiek is ‘ingebed’ in de samenleving (met termen als 

‘betrokkenheid’, ‘gemeenschap’, ‘verantwoordelijkheid’ enz…).  

 

Wanneer NCZ zich uitsluitend richt op vrij en zelfstandig denken en morele autonomie, 

krijgen we een klas vol individualistische ‘buiksprekertjes’. Ieders moreel oordeel staat dan 

naast elkaar met de status van een preferentie. Het scepticisme (‘we hebben over geen 

enkel moreel oordeel zekerheid’) viert hoogtij. Volledig vrij en autonoom moreel denken is 

utopisch én ongewenst! Moraal komt immers niet enkel voort uit het denken en de keuzes 

van afzonderlijke individuen: moraal is het resultaat van de afspraken en verwachtingen 

van mensen in een samenleving. We kunnen moreel denken niet loskoppelen van 

tradities, van denkvormen, overtuigingen met betrekking tot feiten en morele praktijken 

waarin het kind leert denken. 

 

Wanneer NCZ het eerste procesdoel uit het leerplan zou verwaarlozen, dreigt het 

spookbeeld van ‘vrijzinnige catechismus’. Het kan niet de bedoeling zijn om ‘waarden over te 

planten’ op de volgende generatie en daarbij deze waarden als  kant-en-klaar te 

beschouwen.  

 

Nemen we het voorbeeld van een les over democratie : het volstaat niet om democratische 

waarden in te prenten, zonder met de leerlingen op een democratische manier om te gaan. 

Hoe kan men overigens over democratie iets leren zonder dat de leerlingen democratie 

beleven? Als de leerkracht op een autoritaire manier enkele 'democratische basisregels' 

dicteert, schiet hij zeker aan zijn doel voorbij. Hij zal ook de redenen moeten behandelen 

waarom sommige mensen voor een dictatuur zijn... Lessen over kinderarbeid benaderen 

deze problematiek vaak heel eenzijdig! Veel leerkrachten 'houden zich aan het boekje' en 

declameren de rechten van het kind. Alle vormen van kinderarbeid worden geduid als iets 

gruwelijks, zonder erop te wijzen dat sommige arbeid ook voor kinderen voldoening kan 

schenken of leerzaam kan zijn (huiselijke klusjes, kinderarbeid in niet-industriële 

samenlevingen). Via dialoog, waarbij de leerkracht waarden problematiseert, kan gewerkt 

worden aan procesdoel 1. Niet enkel waarden van andere levensbeschouwingen –

bijvoorbeeld god- zullen dus in vraag gesteld worden. Ook de eigen, vrijzinnige waarden, 

moeten worden geproblematiseerd.  

 
2.2. Kritisch denken als hefboom voor autonome moraal 

Kritisch denken is het belangrijkste instrument dat men een kind kan aanreiken om (een 

graad van) autonoom moreel denken te bereiken. Kritisch denken is het wapen tegen 

drogredeneringen, vooroordelen of autoriteitsdenken, waarmee helaas bijna alle 

kinderen tijdens hun socialisering zullen te maken krijgen.  
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2.2.1. Ontmaskering van drogredeneringen 

Dit gebeurde voor het eerst in het oude Griekenland van de 5de eeuw voor onze 

tijdrekening. Ten eerste heerste in Athene een voorliefde voor welsprekendheid en 

redenaarskunsten. Het politieke en juridische leven was opgebouwd rond discussie en de 

kunst van het overtuigen. Ten tweede had het eeuwenoude godenstelsel in Athene zijn 

beste tijd gehad. Waar het vroeger een verklaring bood voor allerlei natuurelementen, kwam 

men nu eerder in een klimaat van twijfel en onenigheid. Dat zorgde voor een aantal vragen: 

 

 Wanneer heeft iemand gelijk? 

 Wat is een goed discussieargument? 

 Wat is een goede redenering? 

 

Aristoteles zag dat men in allerlei discussies uitspraken doet die niet kloppen. Hij zocht naar 

een systeem om ook in redeneringen de waarheid te vinden. Hij baseerde zijn systeem 

op het gegeven dat niets tegelijk een eigenschap heeft en nièt heeft. Op basis van die 

logische waarheid ontwikkelde Aristoteles een schema waarbij beweringen werden 

herschreven in letters. Door beweringen op die manier te bekijken konden ze gemakkelijker 

geanalyseerd worden. Hij ging daarbij uit van een basisschema dat hij het syllogisme 

noemde: 

 

Premisse 1: “Alle mensen zijn sterfelijk” Voor alle M geldt s 

Premisse 2: “Socrates is een mens” S is een M 

 

Conclusie: “Socrates is sterfelijk” Voor S geldt s 

 

In een syllogisme leiden de premissen altijd tot de conclusie. Anders gezegd, redeneringen 

van deze vorm zijn altijd geldig. Wanneer alle premissen ook echt waar zijn, zoals in 

bovenstaand voorbeeld, dan zal de conclusie ook waar zijn. Bij het onderzoek naar 

drogredeneringen moet men onderscheid maken tussen de geldigheid van een 

redenering en het waarheidsgehalte van de premissen. Waarheden kunnen in een 

ongeldige redenering worden gegoten, waardoor men voorbarige of onjuiste conclusies trekt. 

Omgedraaid kunnen onwaarheden in een geldige redenering worden gegoten: 

 

Premisse 1: “Als Pasen op woensdag valt, ligt Berlijn in Frankrijk”  Als P, dan B∈F  

Premisse 2: “Pasen valt dit jaar op woensdag” P 

 

Conclusie: “Berlijn ligt in Frankrijk” B∈F  

 

In bovenstaande voorbeelden leiden de premissen op een logische en noodzakelijke manier 

tot de conclusie. Als men P1 en P2 veronderstelt, kunnen en moeten we daaruit C afleiden. 

Drogredeneringen zijn beweringen waarbij de premissen niet automatisch tot de 

conclusie leiden of hoeven te leiden. Als we tijdens een klasgesprek drogredeneringen 

trachten te ontkrachten, detecteren we dus fouten in de vorm en niet noodzakelijk in de 

inhoud. Heel wat uitspraken klinken wel overtuigend maar slaan logisch gezien nergens op.  

 

Er zijn ontelbare drogredeneringen. Sommigen zijn moeilijk te ontmaskeren, anderen kun je 

heel makkelijk herkennen. We zullen er 5 bekijken die je vaak ontmoet (als je oplet, 

natuurlijk). 
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1. De persoonlijke aanval (‘ad hominem’) 

P1: “Ik vind de straf die Lisa gekregen heeft overdreven” ik vind S is O 

P2: “De directrice is een gemene harde tante” aanval op D 

 

C: “Lisa’s straf is overdreven” S is O 

 

Bij een persoonlijke aanval (het ‘ad hominem’) is men erop uit een discussie te winnen door 

een aanval te richten op een persoon.. Door iemand af te schilderen als onbetrouwbaar, 

wreed, gemeen, enz. … worden ook zijn/haar woorden of beslissingen als verkeerd aanzien. 

Niet alle beslissingen van mensen die ‘niet deugen’ zijn fout: ook strenge en zelfs gemene 

mensen kunnen goede daden stellen… 

 

2. Het hellend vlak (‘slippery slope’) 

P1: “De leerlingen mogen samen naakt douchen” D gebeurt 

 

C: “Straks zijn ze al aan 't seksen en ’t voortplanten op 12 jaar” dan S, V,… 

 

De drogredenering van het hellend vlak ligt in het feit dat men ervan uitgaat dat de dingen 

steeds erger zullen worden. Het blijft echter bij een veronderstelling. Er wordt niet bewezen 

of gestaafd dat de zaken ook daadwerkelijk zo zouden lopen. Uitspraken als “geef ze een 

vinger en ze willen een hand” of “Als we daarmee beginnen is het hek van de dam” horen tot 

deze soort drogredenering.  

 

3. De schijnwerper (spotlight) 

P1:”In kranten lees je vaak dat Turken overvallen plegen” K vermeldt T=O 

 

C: “Turken zijn overvallers” T=O 

 

Het probleem van de schijnwerper-drogredenering is dat ze ervan uitgaat dat de media (of 

een andere bron, meestal met een vorm van autoriteit) een goed beeld geven over de 

werkelijkheid. Wanneer men op TV kijkt naar berichtgeving over bejaarden en de vergrijzing, 

worden meestal rusthuizen en zorgbehoevenden in beeld gebracht. Dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat de meeste gepensioneerden in rusthuizen zitten. Wat pers, radio en TV belichten 

is vaak slechts een klein deel van de werkelijkheid. 

 
4. Ieder zijn mening (relativisme) 

P1: “Volgranenbrood is goed voor je gezondheid”  V=G 

P2: “Ik vind het niet lekker, ik ben niet akkoord”    ik vind V≠G 

 

C: “Volgranenbrood maakt niets uit voor je gezondheid”  V≠G 

 

De drogredenering ‘Iedereen zijn mening’ komt erop neer dat men een bewering ontkent, 

gewoon omdat men een andere preferentie heeft. Er is dus geen echte argumentatie, men 

zegt gewoon dat men zich er anders bij voelt. De achterliggende gedachte is het 

relativisme: dat is de idee dat elke mening even goed is als elke andere. Een mening is dan 

gewoon een kwestie van voorkeur en niet van ‘gelijk’ hebben of ‘ongelijk’. Met deze houding 

probeert men de discussie te blokkeren. In hoofdstuk I werd deze denkfout al besproken. 
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5. Het gezagsargument 

P1: “Meester Flinkstaan zegt dat er steeds meer boeven zijn.”  F zegt A 

 

C: “Er zijn steeds meer boeven”     A 

  

Bij het gezagsargument probeert men een bepaalde (gerespecteerde) kennisbron bij het 

betoog te betrekken om zijn mening geloofwaardiger te maken. Door te vermelden dat 

autoriteiten stroken met je mening wil je de andere partij van je gelijk overtuigen. Het 

probleem is dat hier niet geargumenteerd wordt: men laat een paar namen vallen, alsof die 

volstaan om gelijk te krijgen. 

 
2.2.2. Oefening: ontdek zelf de drogredeneringen 

Discussie over gratis openbaar vervoer: 

 

”Ik wil gratis busvervoer voor iedereen. Volgens een studie van het Belgisch Instituut voor 

Verkeersveiligheid is het dringend nodig het aantal auto’s op onze wegen te verminderen. 

Bovendien staan de kranten bol van berichten over verkeerschaos en monsterfiles. Gratis 

openbaar vervoer kan een oplossing zijn.” 

 

“Dat kan jouw mening zijn, maar het is niet de mijne. Als jonge socialist steunt u natuurlijk 

dat soort projecten maar binnen de kortste keren willen een paar miljoen burgers de bus 

nemen en komt niemand nog op zijn bestemming terecht.” 

 
2.3. Kritisch omgaan met informatie, strijd tegen vooroordelen 

2.3.1. Welke feiten brengen we aan? 

We toonden reeds aan dat feitenoordelen een cruciale rol spelen bij het opbouwen van een 

gefundeerd moreel oordeel (hoofdstuk I.1). Helaas zijn vele morele oordelen gebaseerd op 

vooroordelen. Autonoom moreel denken kan zich enkel ontwikkelen als iemand beschikt 

over feitenmateriaal uit onafhankelijke (autonome) bronnen. Dikwijls is dit onmogelijk en 

moet men feiten die afkomstig zijn van verschillende bronnen die elkaar tegenspreken, naast 

elkaar leggen om tot een onafhankelijk moreel oordeel te komen.  

 

De best mogelijke onafhankelijke bronnen zijn wetenschappelijke bronnen. Zo is het 

bijvoorbeeld beter om een les over het onveiligheidsgevoelens te stofferen met gegevens uit 

de criminologie. Een persinterview met een slachtoffer van een overval volstaat niet voor 

zulke les. In lessen over gezonde voeding hoort in de eerste plaats informatie uit de 

voedingsleer en geen commerciële desinformatie van de Coca-Colasite of reclame voor de 

natuurvoedingswinkel. Een lessenpakket over euthanasie mag zich niet beperken tot een 

interview met één terminale patiënt; de leerkracht moet ook medische en sociologische 

gegevens in de les verwerken. Wetenschap is in principe neutraal en zeker niet gebaseerd 

op de studie van één geval. Mensen vormen al te vaak morele oordelen aan de hand van de 

casuïstiek: als hun buurvrouw geholpen werd door een waarzegster, concluderen ze dat 

handlezen mensen helpt. In de les wordt beter vermeden dat discussies vastlopen op 

particuliere casussen. 
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Niet alle domeinen waarover we moreel denken zijn voldoende wetenschappelijk bestudeerd 

en soms hebben ook wetenschappers een verschillende visie. Dan raadplegen we 

verschillende bronnen. Over het Joods-Palestijns conflict, de oorzaken van armoede, de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen, echtscheiding, privacy, enz. … 

moeten feiten worden verzameld die verschillende - soms tegengestelde - morele oordelen 

funderen. Over kernenergie zal men kernfysici en economen vinden die voor- of 

tegenstander zijn. In deze domeinen reikt NCZ informatie aan, waaruit de leerlingen kunnen 

kiezen om uiteindelijk te komen tot een autonoom moreel standpunt. Leraars NCZ zullen 

daarbij alternatieve informatie plaatsen tegenover de feiten die hun eigen moreel oordeel 

ondersteunen. Eenzijdige informatie aanreiken over zulke thema’s is indoctrinatie: te 

mijden als de pest… 

 

2.3.2. Hoe selecteren we informatie uit de media?  

De invloed van media op ‘beliefs’ en ‘disbeliefs’ - dat wat men voor ‘waar’ en ‘onwaar’ 

aanneemt - is enorm. Mensen - en zeker kinderen - hebben de neiging om wat gedrukt staat 

of wat op de beeldbuis komt, voor waar te aanvaarden. Hier ligt een geweldige taak voor een 

leerkracht zedenleer. In deze cursus is geen plaats voor een uitgewerkte mediakritiek, we 

beperken ons dus tot enkele vuistregels en kanttekeningen. 

 

De overgrote meerderheid van de geschreven pers én de radio-en televisiezenders zijn 

commerciële bedrijven. De oplage en de kijkcijfers bepalen de winst, die voornamelijk uit 

reclame komt. Dit leidt bij de kranten tot ‘tabloidisering’: minder internationale en politiek-

parlementaire nieuwsberichten, meer foto’s en meer ‘human interest’ en 

entertainmentberichten. Tabloids leggen de klemtoon op misdaad en rampen.q Ook 

openbare radio- en televisiestations zijn in Vlaanderen financieel afhankelijk van 

adverteerders, en dus van kijkcijfers. Nieuwsprogramma’s, documentaires en 

actualiteitenprogramma’s ontsnappen niet aan de logica van de kijkcijfers of aan de wet 

van de oplage. Feiten die kijkers of lezers lokken, worden gerapporteerd. Uit angst om 

kijkers of lezers te verliezen, krijgt informatie die minder aanslaat bij het publiek weinig of 

geen aandacht. Complexe thema’s worden ongenuanceerd vereenvoudigd in oneliners, 

waarbij abstractie gemaakt wordt van belangrijke feiten. Mediaspecialisten spreken in dit 

verband van de ‘agendasetting’: veel media gaan opmerkelijk veel aandacht besteden aan 

één onderwerp, met als voornaamste drijfveer concurrentieoverwegingen. Eens één zender 

of krant uitgebreid begint te berichten, in de format van een feuilleton over een moordpartij, 

durven de anderen niet achterblijven met de verslaggeving over dit populaire thema. 

 

In deze context moet een interview met een deskundige vaak plaats maken voor uitlatingen 

van de man of de vrouw in de straat. De buitenlandberichtgeving werd drastisch 

ingekrompen ten voordele van regionaal nieuws. De doorsneekijker moet zich immers 

kunnen identificeren met wat op de beeldbuis komt. Redacties vragen zich niet af welke 

feiten voor vele mensen belangrijk zijn, wel wat hun lezers of kijkers zal boeien. 

Berichtgeving over milieuproblemen die alle aardbewoners van nu en morgen bedreigen, 

moeten plaats ruimen voor beelden van een verkeersongeval in eigen streek. 

 

De slag om de kijkcijfers leidde tevens tot ‘infotainment’. Omdat de presentatie in een 

didactisch kleedje wordt verpakt - infotainment moet in de eerste plaats leuk zijn - zijn dit de 

eerste informatieve (?) programma’s die kinderen kunnen aanspreken. Sommige van deze 

programma’s nemen een loopje met de journalistieke deontologie: eisen aan de kwaliteit van 

bronnen om iets te presenteren als een nieuwsfeit, worden niet gerespecteerd. Morele 

oordelen en feitenoordelen worden duchtig door elkaar gehaspeld. De agenda wordt 
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bepaald door de dagjespolitiek. Het lijkt me dat zulke programma’s zelden kunnen lijden tot 

morele autonomie. 

 

De berichtgeving over criminaliteit verdient bijzondere aandacht, omdat dit onderwerp 

een moreel onderwerp bij uitstek is. In 'De kwaliteit van het nieuws' worden enkele studies 

van de Antwerpse en Leuvense universiteit gebundeld. De professoren Walgrave en Hooghe 

gingen nauwkeurig de tijd na die nieuwsprogramma’s besteden aan economische berichten, 

buitenlandredactie, culturele manifestaties, politiek enz. … 2.200 nieuwsuitzendingen die 

tussen 2003 en 2006 werden uitgezonden op Eén en VTM, werden gechronometreerd. 

Twintig procent van de onderwerpen in het nieuws van VTM gaan over criminaliteit. Bij de 

VRT is dat 13,5 procent. Uit de metingen blijkt bovendien dat tussen 2003 en 2005 op beide 

zenders de zendtijd die aan criminaliteit wordt besteed sterk toenam. De sterke toename van 

geweld en criminaliteit in het nieuws weerspiegelt op geen enkele wijze de werkelijkheid. 

"Bovendien weten we uit vorig onderzoek dat er een sterk verband bestaat tussen de 

berichtgeving over criminaliteit en het onveiligheidsgevoel bij de bevolking", gaat Walgrave 

voort. "Het effect van die berichtgeving is een cyclus van angst en onbehagen bij de kijkers." 

Terwijl het aantal geregistreerde moorden in de periode 2003-2005 ongeveer gelijk bleek, 

verdubbelde op het VTM-Nieuws de tijd voor berichtgeving over moorden. "De omroepen 

falen hier in hun opdracht om een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid weer te 

geven", zo besluit Hooghe. r  

 

Sommige filosofen spreken over een ‘bewustzijnsoorlog’ s: wie kritisch wil omgaan met 

informatie, moet zich losmaken van de ‘mainstreamberichtgeving’. Informatie uit eerste 

hand, websites die alternatieve berichtgeving verspreiden (Indymedia bv.), boeken en 

tijdschriften die uitgegeven worden door allerlei minderheidsgroepen enz. …bestaan! Een 

leerkracht zedenleer zal door de agendasetting van de pers heen kijken; hij of zij is per 

definitie een ‘dwarskijker’. De lessen NCZ moeten aansluiten bij de actualiteit, maar het zou 

onkritisch zijn om de keuze van lesonderwerpen en de aard van de informatie te enten op 

het gecommercialiseerde agenda en nieuwsvergaring van de pers. Wie les wil geven over 

geslaagde ontwikkelingsprojecten, over daklozen, over kindervakbonden in de derde wereld, 

over de zorg voor ouderen enz. … kan niet wachten tot elke spectaculaire assisenzaak, elk 

corruptieschandaal of elke dopingaffaire in de sport voorbij is.  

 

De veelheid aan televisiekanalen zorgt ervoor dat kinderen uit allochtone gezinnen vaak 

over gans andere informatie beschikken dan autochtone kinderen. Allochtone kinderen 

kijken via schotelantennes naar zenders uit het land van herkomst van hun ouders. Vlaamse 

nieuwsprogramma’s zijn in multiculturele klassen dus niet noodzakelijk een 

‘gemeenschappelijke marktplaats’ van informatie. Zo kregen tijdens de Israëlisch-Palestijnse 

oorlog in de Gazastrook (2008-2009, 2014) kijkers van Arabische zenders gans andere 

beelden dan kijkers van westerse televisiestations. Het is voor een les ncz interessant om 

gegevens van verschillende bronnen intercultureel en cross cultureel, over hetzelfde 

onderwerp, te vergelijken! 

 

De kracht van beelden is nauwelijks te onderschatten. Mensen twijfelen nauwelijks aan wat 

ze met eigen ogen - of door het oog van een camera - zien. Een beeld genereert voor de 

meesten een feit…Beelden kunnen echter even makkelijk gemanipuleerd worden als tekst: 

de keuze van het beeld, de uitsnijding, de inkleuring, de begeleidende muziek enz. … 

bepalen het ‘feit’ en nog sterker het moreel oordeel dat men aan dit feit koppelt.  
 

 



40 

 

De foto van deze zesjarige Feyennoordsupporter wordt dikwijls als feitenmateriaal 

aangevoerd om te bewijzen dat ‘de huidige generatie kinderen agressief is’. Op de originele 

foto zit het joch op de schouders van zijn vader, maar die is zorgvuldig weggeknipt. De vader 

maakt hetzelfde vingergebaar. Het origineel bewijst dus hoogstens dat de jonge generatie de 

vorige imiteert. Niets is wat het lijkt… Bij een generatie die opgroeit in een beeldcultuur, hinkt 

de school achter. Het onderwijs blijft 

vasthouden aan een exclusieve lees- en 

schrijfcultuur. We leren hoe we teksten 

moeten interpreteren, hoe we tussen de 

regels moeten lezen en hoe we 

biografische gegevens en achtergrond van 

een schrijver moeten koppelen aan een 

tekst. We leren over stromingen in de 

literatuur en we kennen de techniek van 

plagiaat en 'copy-paste'. Tenslotte leren 

we zelf opstellen schrijven. Leert de school 

hoe we beelden kunnen bewerken? Welk 

geluid we kunnen monteren en welke 

beelden we kunnen selecteren? Hoe we kunnen manipuleren met belichting, scherptediepte 

en details? Wie kent biografische gegevens van fotografen en documentairemakers? Ons 

onderwijs leidt aan beeldanalfabetisme. Kritische analyse van beelden is zeer belangrijk, 

want zoals het voorbeeld van de Feyennoordsupporter zijn er duizenden. Het is een goed 

idee om in lessen NCZ waardenvorming te koppelen aan beeldanalyse. 

 
2.3.3. Wat met informatie van het internet? 

De informatiesnelweg, de informatie die via internet de huiskamers binnenstroomt, zorgt 

voor een exponentiële toename van de beschikbare data. Het vergaren van gegevens stelt 

geen enkel probleem meer, het selecteren van informatie wordt daarentegen een 

aartsmoeilijke taak. Een goede leerkracht maakt een zeer bewuste preselectie van het 

feitenmateriaal dat in de les wordt aangereikt. Wie Googelt moet weten dat de meest 

bezochte website bovenaan staat: de rangschikking is dus geen graadmeter voor kwaliteit, 

maar voor populariteit. Wie Google extra betaalt, verschijnt met zijn website bovenaan in een 

aparte kolom. Verfijnd of gericht zoeken is beter.  

 

De meest aantrekkelijke homepages van websites, die grafisch prachtig zijn uitgewerkt, 

leiden zeker niet altijd naar de meest betrouwbare informatie. Vaak is de verhouding 

omgekeerd evenredig en zegt de aantrekkelijkheid van de site enkel iets over hoe 

kapitaalkrachtig van de eigenaars van de site zijn, namelijk of zij een dure webdesigner 

kunnen betalen. De leerkracht die kinderen wil brengen tot onafhankelijke morele oordelen, 

moet onafhankelijke informatie aanreiken. Opgelet dus met commerciële sites:(.com) … 

’Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt…’ is een spreekwoord dat nog steeds geldt 

in het internettijdperk. Screenen van de bron, raadplegen van verschillende sites met 

tegengestelde standpunten en optimaal zoeken naar wetenschappelijke sites is 

noodzakelijk. 

 

Het internet zorgt ervoor dat de informatiekanalen van kinderen en volwassenen meer 

gelijklopend zijn dan vroeger. De scheiding tussen kinderbibliotheek en de bibliotheek voor 

volwassenen of de aparte kinderprogramma’s op woensdagnamiddag of in de vooravond, 

hebben voor het surfende kind geen betekenis. Het is naïef te denken dat kinderen enkel 

naar sites gaan voor kinderen. Een leerkracht NCZ die lesgeeft over seksualiteit, kan de 
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beginsituatie m.b.t. de kennis van de leerlingen beter inschatten als hij of zij rekening houdt 

met pornosites… Zo niet zou de les wel eens bijzonder kinderachtig en saai kunnen worden! 

 

Bij het voorbereiden van lessen is het internet natuurlijk een belangrijk instrument. Hoewel 

uitstekende sites bestaan, verdringt de kwantiteit aan gegevens vaak de kwaliteit en de 

diepgang. Een goed boek blijft daarom onontbeerlijk. 

 
2.4. Weerstand tegen autoriteitsdenken  

2.4.1. Milgram: autoriteit vernietigt autonoom moreel handelen  

1. Beschrijving van de proeft 

Autonomie in moreel denken is te bewerken door stimulering van het kritisch denken en 

zorgvuldigheid bij informatieverstrekking, maar eerlijkheid gebiedt scepticisme over de 

mogelijkheid om te leren autonoom moreel te handelen wanneer we geconfronteerd 

worden met autoriteiten. In 1974 verscheen het invloedrijke boek van Stanley Milgram, 

«Obedience to Autority», over experimenten die hij uitvoerde aan de universiteit van Yale.  

 

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog hadden sociale wetenschappers zich afgevraagd 

hoe het mogelijk was dat zovelen hadden meegewerkt aan de massamoorden in de 

concentratiekampen. Milgram toonde aan dat nagenoeg elk mens, als hij/zij zich in 

bepaalde omstandigheden bevindt, tot extreme agressie in staat is, ook tegen volledig 

onschuldige slachtoffers. 

 

Het experiment ziet er als volgt uit: twee vrijwilligers komen naar een laboratorium voor 

experimentele psychologie om deel te nemen aan een studie over «geheugen en leren». Bij 

het aankomen ontvangen beiden 4$. De ene moet de rol van leraar spelen, de andere die 

van leerling. De vrijwilligers wordt gevraagd om een papiertje te trekken om uit te maken wie 

welke rol zou spelen. De loting is echter vervalst: een medeplichtige, een acteur, komt 

steeds in de rol van leerling. De testleider legt uit dat men het effect van straf op 

leerprestaties wil nagaan. De leerling wordt in een afzonderlijke kamer geplaatst, in de 

standaardopstelling achter een muur, zodat hij wel hoorbaar maar niet zichtbaar is voor de 

ander. Zijn armen worden vastgebonden aan een stoel, zodat hij nauwelijks kan bewegen en 

men bevestigt een elektrode aan zijn pols. De testleider zegt dat hij synoniemen moest uit 

het hoofd leren en dat hij steeds sterkere elektrische schokken zal krijgen telkens hij een fout 

maakt. 

 

Heel het experiment draait dus om de leraar: die heeft eerst mogen toekijken hoe de leerling 

vastgebonden werd. Daarna wordt de leraar naar een andere kamer gebracht en voor een 

indrukwekkende schokgenerator gezet. Het paneel bevat dertig schakelaars, die van 15 tot 

450 volt gaan. Er staan ook bordjes bij de schakelaars met aanduidingen die variëren van 

«lichte schok» tot «gevaar» en «zware schok». Als de leerling het juiste antwoord geeft, mag 

de leraar tot de volgende vraag overgaan. Bij een fout antwoord moet hij een schok 

toedienen. De zogezegde leraar moet beginnen met de schakelaar die de laagste voltage 

aanwijst, maar bij elke fout moet hij de leerling een zwaardere schok geven dan de vorige. 

 

De zogezegde leerling, die in werkelijkheid een acteur is, krijgt natuurlijk helemaal geen 

schokken. Hij speelt het spelletje als volgt: bij 75 volt begint hij te kreunen. Bij 120 volt maakt 

hij zijn beklag. Bij 150 volt eist hij dat hij los gemaakt zou worden, dat het experiment moet 

stoppen. Zijn protesten worden luider en luider. Bij 285 volt geeft hij een doodskreet. Bij 300 
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volt roept hij wanhopig dat hij geen enkele vraag meer wil beantwoorden. Daarna schreeuwt 

hij hevig bij elke schok en vanaf 330 volt is er absolute stilte. 

 

Om proefpersonen te vinden, had men een advertentie in de plaatselijke kranten gezet. Het 

standaardexperiment van Milgram werd gedaan met 537 mannen tussen 20 en 50 jaar, 

afkomstig van verschillende sociale klassen en met een uiteenlopend opleidingsniveau. Het 

experiment vond plaats in het laboratorium voor psychologie van de universiteit van Yale –

één van de meest befaamde universiteiten van de States. Die plek is belangrijk, omdat het 

experiment officieel moest lijken. Voor de proef begon kreeg iedere leraar een schok van 45 

volt, opdat hij er zeker zou van zijn dat de generator echt was (eventjes dan toch!). Onder 

alle omstandigheden gaf de leerling dezelfde verhouding foute en goede antwoorden. 

 

De rol van testleider werd gespeeld door een 31-jarige man in een grijze stofjas van een 

technicus. Zijn houding was de hele tijd gevoelloos. Zijn stem klonk altijd beslist maar nooit 

onbeleefd. Telkens wanneer de zogezegde leraar advies vroeg aan de testleider, aarzelde of 

niet wilde verder doen, spoorde deze laatstgenoemde hem aan om verder te gaan. Er waren 

drie typen aansporingen: 

 

«Het experiment vereist dat U verder doet.» 

«Het is absoluut essentieel dat U verder doet.» 

«U heeft geen andere keuze, U moet verder gaan.» 

 

Als de leraar na de laatste aansporing niet verder ging, werd het experiment gestopt. 

2. Resultaten van de proef van Milgram: 

 
1. 65% van de proefpersonen gaan in het basisexperiment door tot het einde. Geen 

enkele deelnemer haakt af voor 300 volt ; 

2. In de versie waarin de leerling aan de leraar zegt dat hij een hartziekte heeft, gaat 

62,5% door tot het einde. Het verschil met 65% is eigenlijk verwaarloosbaar. 

3. Wanneer het slachtoffer goed zichtbaar in dezelfde ruimte wordt geplaatst, daalt de 

bereidwilligheid tot 40%. 

4. Wanneer werd gevraagd om het slachtoffer zelf door fysiek contact een shock toe te 

dienen - door de hand van de leerling tegen een plaat te duwen - daalt de 

bereidwilligheid tot 30%. 

5. Wanneer niet de prestigieuze Yale-universiteit, maar een obscure plek, bijvoorbeeld 

in een zaaltje achter een café, wordt gekozen voor het experiment, gaat 47,5% van 

de proefpersonen door tot het einde. 

6. Wanneer de testleider, na een eerste instructie, het lokaal in Yale verlaat en de 

orders verder per telefoon doorgeeft, daalt het aantal bereidwilligen tot 20,5%. 

7. Toen de leraar twee medeleraren kreeg die achtereenvolgens de instructies van de 

proefleider betwisten, daalde de bereidheid tot 10%. 

8. Wanneer er twee testleiders waren, van wie één het order gaf om te stoppen en de 

ander om verder te doen, daalde de bereidheid tot 0%. 

9. De meeste proefpersonen hadden duidelijk problemen met wat ze deden: uit de 

opnamen zowel als de verklaringen achteraf, blijken duidelijk tekenen van fysieke 

stress en intern conflict. 
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2.4.2. Conclusies uit de proef van Milgram 

De meerderheid van de proefpersonen (bijna 2/3de) is bereid om een weerloos en totaal 

onschuldig slachtoffer te pijnigen. Hun gehoorzaam gedrag in de aanwezigheid van een 

autoriteit, is de voornaamste reden waarom de proefpersonen immoreel handelen. 

Wanneer de autoriteit geheel of gedeeltelijk wegvalt (testresultaten 5, 6, 7 en 8), daalt 

immers de bereidheid om schokken toe te dienen. Empathiegevoelens, zoals de 

kennisgeving dat de zogenaamde leerling een hartziekte heeft of rechtstreekse confrontatie 

met het lijden (testresultaten 2 en 3), drijven mensen minder tot moreel gedrag dan wanneer 

de proefpersonen met de neus gedrukt worden op de eigen verantwoordelijkheid 

(testresultaat 4).  

 

Deze proef toont niet aan dat mensen in een autoriteitssituatie ophielden met moreel te 

denken: velen beefden, tastten naar een sigaret, hakkelden, transpireerden enz. … Achteraf 

verklaarden de meesten dat ze het niet ok vonden om schokken toe te dienen, maar dat ze 

zichzelf niet verantwoordelijk achtten. Hun ‘stress’ was het gevolg van een grote 

tegenstelling tussen moreel denken en immoreel handelen. Al bleven er signalen van een 

autonoom moreel denken, dit denken had blijkbaar geen autonoom moreel handelen tot 

gevolg… 

 

Niettemin stelt Milgram ons voor een serieus probleem: wat helpt morele vorming als 

mensen toch niet handelen zoals hun denken gebiedt? De proef stemt ons pessimistisch: in 

vrijwel ieder van ons schuilt een potentiële beul! Toch blijft er een lichtpunt want de 

proefopstelling van Milgram werkt enkel dankzij de ‘paradox van de sequentiële handeling’  
 
2.5. De kloof tussen moreel denken en het moreel handelen 

2.5.1. Situationisme als leidraad? 

Uit verschillende onderzoeken naar de relatie tussen het morele redeneren en het reële 

morele handelen ('real-life' gedrag) is gebleken dat er wel degelijk een verband is, maar 

zeer klein: slechts 10% van het 'gedrag' is voorspelbaar als men weet wat de persoon 

denkt over het moreel probleem (J. Rest, 1986). Dus, men doet lang niet altijd wat men 

zegt of denkt te moeten of zullen doen! Zo ontstaat een dubbele moraal: er is geen (of 

weinig) transfer van wat men principieel als waarden hanteert naar het effectieve gedrag. 

Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden! ... 

 

‘Ideeën over moraal’ zijn niet noodzakelijk ‘morele ideeën’. Dewey maakte reeds dit 

onderscheid: ‘Ideeën over moraal’ zijn waarden waarover je hebt nagedacht en die je ook 

kunt aanvaarden, terwijl ‘morele ideeën gepraktiseerde, werkelijk doorleefde en beleefde 

waarden zijn. Het zijn ideeën die in beweging zetten, die motiveren en die echt deel 

uitmaken van de persoonlijkheid. u Men kan beweren verheven principes te hebben, maar 

dat hoeft daarom niet te blijken uit het handelen. Men zegt voor rechtvaardigheid te zijn, 

maar men grijpt niet in op de speelplaats wanneer een kind gepest wordt. 

 

Natuurlijk spelen bij het morele handelen nog andere factoren een rol. In de eerste plaats is 

ons handelen zeer sterk situationeel gebonden. De proef van Milgram toont reeds aan dat 

omstandigheden, eerder dan onze principes, ons gedrag bepalen. Hoe komt dit? We zagen 

in deel I dat het voelen een belangrijke rol speelt bij het morele handelen. 
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Men kan zich talloze voorbeelden indenken waarin de situationele context en bijhorende 

gevoelens het moreel handelen bepalen in plaats van het ‘morele weten’. Iedereen weet dat 

in verschillende landen in Afrika hongersnoden uitbreken en dat er duizenden kinderen 

sterven. Pas als er beelden van stervende mensen en uitgemergelde kinderlijkjes op het 

scherm worden getoond, als onze emoties en gevoelens worden geraakt, gaan grote delen 

van de bevolking over tot acties (handelen). Vooral mensen die zelf kleine kinderen hebben, 

voelen zich in de eerste plaats aangesproken ( = de situatie). v 

 

Het goede kennen is dus niet het goede doen. Het probleem is oud: De Griekse wijsgeer 

Socrates (- 470 → -399) vergiste zich al en dacht dat kennis tot meer deugd zou leiden. 

Mensen met veel kennis en een ruime culturele bagage schopten het soms tot 

kampcommandant in concentratiekampen. Terwijl anderen, die niet beschikken over veel 

kennis, gehandicapte kinderen adopteren of spontaan bejaarde buren helpen. Autonoom 

moreel handelen blijft problematisch. De havenarbeider en filosoof Eric Hoffer schreef: ‘Als 

mensen vrij zijn om te doen wat ze willen, doen ze elkaar meestal na. We hebben een hele 

dierentuin van metaforen die deze typisch menselijke bekwaamheid gelijkstellen met het 

gedrag van dieren: behalve ‘aapje ziet het, aapje doet het’ hebben we ‘na-apen’, 

‘papegaaien’ en ‘de kuddegeest’. w 

 

De conclusie voor de klas, is dat we heel veel tijd moeten besteden aan het observeren 

van het gedrag van kinderen om hen te leren kennen. Buitenschoolse activiteiten in het 

begin van een schooljaar zijn daarvoor geschikter dan een discussie in de klas. Een 

leerkracht zedenleer mag zich niet enkel verlaten op wat leerlingen zeggen. Als we de 

interactie in de klas sturen - bijvoorbeeld bij een groepswerk - is het beter om een 

belangrijke rol te geven aan leerlingen die ‘het goede doen’, dan aan hen die verbale 

lippendienst bewijzen aan het morele. 

  

2.5.2. De rol van ‘learning by doing’ in morele vorming 

De ‘paradox van de sequentiële handeling’ bestaat erin dat mensen bereid zijn om een 

grote stap te zetten - bijvoorbeeld iemand een dodelijke schok te geven - nadat zij reeds 

pijnlijke en gevaarlijke schokken gegeven hebben. Het is gemakkelijker om een schok van 

60 Volt te geven nadat men reeds een schok van 30 Volt gegeven heeft. Psychologisch is 

dat verklaarbaar: als men het toedienen van 30 Volt niet al te problematisch vindt, moet men 

ook het toedienen van bijkomende 30 Volt als niet problematisch zien. Als de proefopstelling 

• weten

situatie

• moreel of 
immoreel 
handelen 

situatie

• voelen

situatie
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verandert en men vraagt om meteen een zware schok te geven, daalt de bereidheid 

drastisch.  

 

De paradox -de tegenstelling- zit er precies in dat men, eens men de weg inslaat van 

(kleinere) immorele handelingen, op het ogenblik dat men beseft dat men serieus immoreel 

bezig is (zware schokken geeft), moet erkennen dat men ook voorheen al fout bezig was. 

Stoppen veronderstelt dus dat je erkent dat je voorheen al een tijdje fout bezig was: men 

moet zichzelf eerst ‘zwart maken’ voor men zich kan ‘witwassen’. De meeste mensen 

verkiezen zichzelf als ‘wit’ te blijven zien en gaan dus door met het ‘zwarte’ handelen… 

 

Eigenlijk kennen we een analoog fenomeen in het dagelijks leven: geen enkele boef begint 

met een bankoverval, hij begon waarschijnlijk met het stelen van snoep of stelen uit de 

portefeuille van papa. Pesten begint niet met kapotmaken van iemands schoolgerij, maar 

met kwetsende woorden. Spieken begint met over de schouders van een medeleerling 

kijken, niet met briefjes of met stelen van examenvragen enz. … Moeten we dan als 

leerkracht een repressieve nultolerantie hanteren tegenover alle lichte vormen van 

immoreel gedrag? Ik ben niet die mening toegedaan (zie verder). Het is wel belangrijk om 

als leerkracht ook alert te zijn voor lichte vormen van immoreel gedrag en minimum een 

negatieve bekrachtiging te geven. Dit is een eerste lichtpunt voor wie aan morele vorming wil 

doen, ondanks het pessimistische mensbeeld dat Milgram ons nalaat.  

 

De proefpersonen bij Milgram zijn onderhevig aan ‘learning by doing’: door shocks toe te 

dienen leer je het toedienen van shocks verdragen. De kruimeldief leert dat het acceptabel is 

om andermans spullen te roeren voor hij een inbreker wordt. Het handelen bepaalt het 

denken hoogstwaarschijnlijk sterker dan het omgekeerde oorzakelijk verband. Immorele 

daden vormen immoreel denkende mensen. Het tweede lichtpunt bestaat erin dat we deze 

logica ook kunnen omdraaien: morele daden vormen morele mensen. Kinderen die een 

postkaart van Amnesty versturen om een gewetensgevangene vrij te krijgen, kunnen in een 

volgende stap bereid zijn om deel te nemen aan een protestactie tegen een tiran. Kinderen 

die bloemen verkopen voor het kinderkankerfonds, kunnen in een volgende stap bereid zijn 

om speelgoed af te staan aan kankerpatiëntjes enz. … De sequentiële paradox werkt ook 

omgekeerd: beginnen met kleine ‘goede daden’ kan mensen opleiden tot sociaal voelende 

en rechtvaardige volwassenen. In morele vorming kan het belang van ‘doen’ niet 

onderschat worden. We verwijzen hier naar de inzichten van filosoof-pedagoog John Dewey 

(1859-1952): ‘het verstand is wat het lichaam doet’. Zo is het belangrijker om leerlingen 

democratie te laten ervaren in de klas, bijvoorbeeld door hen te betrekken in een 

democratische besluitvorming over het plannen van een schooluitstap, dan om theoretische 

lessen te geven over democratie. 

 

Het experiment van Milgram is, om evidente redenen, nooit uitgevoerd met kinderen.  
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2.6. Weerstand tegen groepsdruk 

Een ander heikel punt voor de realisering van morele autonomie is de grote impact van 

groepsdruk. Asch zette een experiment op waarbij hij mensen deed deelnemen aan een 

ogenschijnlijk simpel visueel experiment. Een groep mensen kreeg steeds een aantal 

lijnstukken te zien en moest aangeven welk lijnstuk even lang was als een lijnstuk ernaast. 

Slechts een van de deelnemers was echter zonder het te weten de echte proefpersoon. De 

overige leden van de groep maakten deel uit van het onderzoeksteam. Deze groepsleden 

begonnen duidelijk visueel onjuiste conclusies te trekken. Eerst een, daarna iemand die met 

de eerste instemde, tot uiteindelijk alleen de echte proefpersoon over was. Deze vertoonde 

duidelijk verwarring en werd zelfs nerveus. 

 

Tot Asch grote verrassing, stemden tussen de 50 en 80 procent van proefpersonen in met 

de foute conclusie van de meerderheid. 31,8% van de proefpersonen stemde zelfs meer dan 

helft van de keren in met de foute conclusie. Slechts zo'n 20 procent van de proefpersonen 

bleek totaal niet vatbaar te zijn voor beïnvloeding door anderen. Het percentage mensen dat 

meer dan een keer instemde met een foute conclusie, liep op naargelang de grootte van de 

groep waarin de proefpersoon geplaatst werd steeg (tot een bepaald punt waarop het 

percentage ongeacht de grote van groep gelijk bleef).  

 

Om de precieze condities waaronder mensen zich plooien naar de (foute) mening van de 

meerderheid te achterhalen, zijn veel verschillende opstellingen gebruikt. Uiteindelijk leidde 

dit tot de volgende conclusie. Een persoon is geneigd (tegen beter weten in) zich te 

conformeren aan het groepsstandpunt als: 

 
1. De kwestie moeilijk is voor deze persoon. 

2. De persoon in kwestie een sterke band heeft met de groep. 

3. De persoon in kwestie de groepsleden als competent ziet en zichzelf niet kundig 

acht. 

4. De vraag naar conformiteit publiek gebeurt, zodat de overige leden van de groep er 

kennis van kunnen nemen. 

Groepsdruk werkt uiteraard niet enkel als het over de lengte van lijntjes gaat, het werkt 

helaas ook als al je klasgenoten racist zijn, of als in een discussie iedereen een 

uitgesproken mening ventileert pro de doodstraf. De kans is groot dat de antiracist of de 

‘mensenrechtenactivist-in-spe’ in je klas zich zal conformeren: alle voorwaarden om het 

effect van groepsdruk te genereren zijn immers in een klas aanwezig. 

 

Daarom is het niet verstandig om over morele kwesties die moeilijk zijn voor kinderen -zoals 

de doodstraf of racisme-, de les te beginnen met een rondvraag naar de meningen van de 

kinderen. De kans dat de eerste vier of vijf geventileerde meningen aansluiten bij de 

‘goegemeente’ en ingaan tegen de mensenrechten (zie verder), is reëel. Leerlingen met een 

‘minderheidsstandpunt’ dreigen zich te conformeren, en je bereikt als leerkracht NCZ net het 

omgekeerde van wat je beoogt. De verleiding als leraar om gebruik te maken van je 

competentie en je autoriteit (voorwaarde 3) is groot, leerkrachten declameren dan eerst hun 

eigen standpunt. Efficiënte morele vorming rond zulke thema’s vereisen een goed, creatief 

didactisch plan waarbij de groepsdruk omzeild wordt. 
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3. Verdraagzaamheid 

 
3.1. Het Verlichtingsideaal en religieuze verdraagzaamheid 

We vermeldden reeds enkele keren dat de oorsprong van de vrijzinnigheid in de 

Verlichtingsfilosofie ligt. Die Verlichting is een geleidelijk proces dat rond 1650 in het westen 

inzette, en later de Amerikaanse en de Franse revolutie voortbracht. De eerste ‘Verklaring 

van de rechten van de Mens’ (1789) is het product van de Verlichtingsfilosofie. Dé 

Verlichting bestaat niet: er waren verschillende strekkingen, met verschillende, soms 

tegenstrijdige klemtonen en invalshoeken. Maar alle Verlichtingsfilosofen waren tegen 

bijgeloof, religieuze intolerantie, tirannie en staatkundig absolutisme. Ze streefden 

godsdienstvrijheid en vrijheid van denken en meningsuiting na. Ze wilden de kerkelijke 

macht aan banden leggen en pleitten voor meer verlichte regeringsvormen of voor 

democratie. x De idealen van de Verlichting zijn nog steeds niet volledig gerealiseerd: er zijn 

nog steeds talloze plekken op de wereld zonder godsdienstvrijheid en zonder democratie, 

m.a.w. zonder verdraagzaamheid.  

 

Het is in het kader van deze cursus onbegonnen werk om uitgebreid in te gaan op het werk 

van enkele eeuwen geschiedenis van het denken. Het basisidee wil ik echter aanstippen, 

omdat het consequenties heeft voor de invulling die een leerkracht NCZ kan - en niet kan - 

geven aan vrijzinnigheid 

 

Het idee van verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden groeide in Europa na 

eeuwen godsdienstoorlogen en tirannie. Voltaire (1694-1778) zei “dat de kinderen van 

god moesten ophouden elkaar te bestrijden en broeders worden”. “‘tolerantisme’ moet de 

‘catechismus’ worden van elke goed gevormde geest”. Toen Voltaire de verdediging opnam 

van Helvetius, van wie de boeken in 1759 op de brandstapel belandden, schreef hij de 

legendarische woorden: ‘Wat u zegt, keur ik af, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de 

dood verdedigen’. Verdraagzaamheid is dus een bittere noodzaak: vanuit een 

consequentialistische ethiek weten we dat gebrek aan verdraagzaamheid leidt tot 

verschrikking en genocide. Is dit een verouderd verhaal? Geenszins: denken we maar aan 

de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, aan de oorlog tussen 

Sjiieten en Soennieten in Irak, aan de massamoorden op Bosnische moslims, aan de rellen 

tussen moslims en Hindoes in India enz. … Sommige commentatoren zullen aanvoeren dat 

deze conflicten sociaaleconomische oorzaken hebben, maar niemand kan ontkennen dat 

godsdienstig fanatisme en dito gebrek aan verdraagzaamheid een enorme katalysator is 

voor deze moordpartijen.  

 

Verlichtingsfilosofie mag men niet verwarren met atheïsme. Vele Verlichtingsdenkers 

waren deïsten, anderen agnostici of pantheïsten1. Geleidelijk aan groeide -vooral in de 

19e eeuw- uit de Verlichting de materialistische filosofie die elke vorm van god of 

‘bovennatuurlijke kracht’ verwerpt. Het atheïsme is binnen deze Verlichting de meest 

radicale stroming -sommigen zullen zeggen de meest consequent doorgedreven. De meeste 

Belgische vrijzinnigen zullen vandaag zichzelf ‘atheïst’ noemen of voelen en het vrijzinnig 

verenigingsleven (Humanistisch Verbond) neemt geregeld atheïstische standpunten in. Op 

 
1 Atheïsme: overtuiging dat er geen god of goden bestaan. Deïsme: religieuze filosofische stroming die aanneemt 

dat er een god aan de oorzaak van de natuurwetten ligt. God is dus wel een 'scheppend principe', maar hij grijpt 

sinds die schepping niet meer in in de wereld. Voor de meeste deïsten lijkt god dus geenszins op een mens. 

Pantheïsme: de filosofische opvatting dat alles en iedereen goddelijk is. De ganse natuur valt samen met god. 
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wereldschaal, vooral in de Anglo-Saksische wereld, blijven echter veel vrijzinnigen deïsten. 

De cursus NCZ wil ook levensbeschouwelijk onderdak verlenen aan deïsten en agnostici. 

Een theïstische levensbeschouwing is daarentegen niet verenigbaar met vrijzinnigheid 

(zie verder). 

 

Men moet een onderscheid maken tussen antiklerikaal en antireligieus. Antiklerikalen 

bestrijden de macht van de kerk als instelling, de privileges en de autoriteit van priesters of 

imams. De Verlichting was en is zeker antiklerikaal: ze moest afrekenen met de praktijken 

van aflaten en inquisitie. Antireligiositeit daarentegen kan snel verglijden in 

onverdraagzaamheid omdat gelovige personen als individuen zelf worden bestreden. 

Sommige vrijzinnigen pleiten voor een ‘atheïstische religiositeit’. Ze herleiden religiositeit 

tot de betekenis van ‘religare’ in het Latijn, wat ‘verbinden’ betekent. Het gevoelen van 

mensen om zich verbonden te voelen met grotere gehelen, met de kosmos of de natuur, is 

volgens hen universeel. Dit persoonlijke gevoelen hoeft voor hen niet te leiden tot een geloof 

in god of de schepping. y 

 

Het leerplan NCZ bevat thema’s over godsdiensten. Als je verdraagzaamheid onderwijst, 

betekent dit concreet dat men lessen over het Christendom niet kan beperken tot verhalen 

over de gruwelen die fanatici van dit geloof hebben aangericht of de onzin die pausen 

uitkramen, zoals de inquisitie of het verbod op voorbehoedsmiddelen. Christenen namen en 

nemen het vaak op voor de verdrukten en de armen: denken we maar aan de asielzoekers 

die onderdak krijgen in kerken of aan talloze ontwikkelingsprojecten die ze op touw zetten. 

Idem dito kan men in een lessenreeks over de islam niet enkel zelfmoordterroristen of 

onderdrukte vrouwen tonen. De meeste islamieten willen immers vrede, stellen veel belang 

in de zorg voor weduwen en wezen en vinden het een plicht om aan bedelaars kleine 

schenkingen te doen. Bovendien heeft de islam enkele geloofspunten die ‘rationeler’ zijn dan 

het katholicisme: Allah is geen antropomorf -mensgelijkend- wezen en hun profeet Mohamed 

is niet zijn zoon, maar een mensenkind. 

 

3.2. Een ethiek die ruimte biedt aan verdraagzaamheid. 

Ethici maken een onderscheid tussen het ‘schadeprincipe’ en het ‘schandeprincipe’. Een 

leerling met een blauwe hanenkam en een piercing die voor de schoolpoort staat, kan voor 

een deel van het lerarenkorps en de directeur een schande zijn voor de school. Men kan ook 

betogen dat deze jongeman niemand echt schade berokkent. Niet zo lang geleden - en op 

sommige scholen misschien nog - werden korte rokjes, blote navels, jeansbroeken en 

sportschoenen op de speelplaats als schandelijk ervaren. Wie op de grond zit op een 

autovrij stadsplein en daar picknickt, overtreedt misschien wel een conventie maar 

veroorzaakt niet noodzakelijk schade. Men kan dit niet vergelijken met stelen, vechten, 

bedreigen of bedriegen.  

 

Veel morele discussies gaan over schade of schande. De grens is lang niet altijd duidelijk: 

de directeur zal aanvoeren dat onconventionele kledij van leerlingen de reputatie van de 

school schaadt, dat er daardoor minder inschrijvingen zijn, dat de jongeman met de 

hanenkam zichzelf schaadt als hij gaat solliciteren enz. … Is porno een schande of is porno 

schadelijk voor de kijker en de pin-up? Is humor over de Jodenvervolging een schande of 

ook schadelijk voor de gemoedsrust van de nabestaanden? Zijn de Deense 

Mohamedcartoons schandelijk of schadelijk omdat moslims zich erdoor diep gekwetst 

voelen?  
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Het voorbeeld van de kledijnormen toont aan dat conventies snel veranderen. De 

multiculturele samenleving brengt extra veranderingen: zo praten migranten gemakkelijker in 

groepjes op straat, zoals dat in zuiderse landen de gewoonte is (talloze andere voorbeelden 

zijn mogelijk). Nieuwe technologie doet er een schepje bovenop: men mag een goed 

gesprek tijdens een maaltijd in een restaurant onderbreken voor een sms, een persoonlijk 

dagboek komt op een blog op het net, enz. … Conservatieve mensen, die de samenleving 

willen behouden zoals ze is of was, zijn hierdoor snel geschandaliseerd. De jongeren, die 

nieuwe conventies hebben, zijn de dupe en de zondebok. Pleiten voor een verdraagzame 

moraal is pleiten voor een minimalisering van het schandeprincipe. Verdraagzame 

mensen vinden gedrag pas moreel verwerpelijk als het aantoonbare schade aanricht. 

 

Het verschil tussen het schade en het schandeprincipe sluit aan bij het onderscheid dat de 

beroemde moraalpsycholoog Eliot Turiel in de jaren ’70 introduceerde, met name het 

verschil tussen conventionele normen en morele normen en hun respectievelijke 

normovertreding. Hij stelde vast dat kinderen van jonger dan vijf jaar al onderscheid kunnen 

maken tussen verschillende soorten normovertredingen, wat het vermoeden doet rijzen dat 

het kind van nature een soort moraalfilosoof is. In zijn experiment schotelde Turiel zijn jonge 

proefpersonen een soort verhaaltjes en strips voor met overtredingen van enerzijds 

conventies en anderzijds morele normen. Conventies (bijvoorbeeld ‘Jan steekt zijn vinger 

niet op in de klas als hij iets wil vragen’) en morele normen bijvoorbeeld ‘Jan steekt zijn 

vinger in het oog van Klaas als hij het antwoord niet weet’, onderscheiden zich op grond van 

de volgende vier criteria: ernst, straf, regelcontingentie en autoriteit. We lichten elk van 

deze aspecten kort toe: 

 
- Ernst & straf: Turiel vond dat een vierjarig kind beseft dat een morele 

regelovertreding erger is en zwaarder moet gestraft worden.  

- Regelcontingentie: Bovendien gelooft het kind dat ‘wanneer er een land zou 

bestaan waarin Jan zijn vinger ongestraft in Klaas’ oog mocht steken’, dit nog steeds 

niet prima zou zijn. Morele regels zijn dus m.a.w. noodzakelijk en conventies niet 

(=contingentie). 

- Autoriteit: Ook wanneer een leerkracht Jan zou aanmoedigen om dit te doen 

(autoriteit), blijft het kind deze toelating als problematisch ervaren.  

Turiel zag dus dat kinderen al op jonge leeftijd intuïtief onderscheid kunnen maken tussen de 

verschillende soorten regels en regelovertredingen. Conventionele en morele normen horen 

tot verschillende domeinen van de sociale normering. 

 

Psychiaters die met gedragsgestoorde jongeren werken maken van Turiel’s onderzoek nog 

steeds gebruik. James Blair vond door onderzoek (1995) dat volwassen psychopaten en 

jongeren met psychopathische trekken geen of minder onderscheid kunnen maken 

tussen morele en conventionele regels. Dit onderscheid kunnen maken is een 

uitstekende indicator van morele gevoeligheid en een uitstekende richtlijn voor een 

succesvolle morele opvoeding. Ouders en leerkrachten die rekening houden met de aard 

van de normovertreding boeken meer succes dan ouders en leerkrachten die bij het 

sanctioneren van kinderen elke normovertreding over dezelfde kam scheren en geen of 

verkeerde gradaties inbouwen. 

 

Deze wetenschap leidt onvermijdelijk naar een vorm van verdraagzaamheid of minimum 

een milde sanctionering van conventieovertreding enerzijds en een heel andere 

houding tegenover asociaal gedrag dat anderen leed bezorgt anderzijds. De leerkracht 

die vloeken en stelen even erg opneemt, holt de morele gevoeligheid van zijn leerling uit. 
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Een ‘zero tolerance-houding’ waarin autoriteiten alle probleemgedrag op dezelfde hoogte 

plaatsen, zal uiteindelijk averechtse gevolgen hebben. Hoe goed de bedoeling ook mag zijn, 

op die manier maken we van moeilijke jongeren geen respectvolle burgers, maar alleen 

moreel ongevoelige psychopaten die het verschil tussen gewoonte en moraal niet langer 

kennen.  

 

Wie het verschil begrijpt en respecteert tussen moraal en conventie, begrijpt ook dat 

jongeren conventionele normoverschrijding niet of minder erg kunnen vinden. Er kunnen 

zelfs jongerengroepen zijn die op volkomen rechtvaardige wijze dit voor opvoeders storend 

gedrag beleven en zelfs aanmoedigen. Het zijn immers maar conventies… Het gebrek aan 

respect ligt dan niet zozeer bij diegene die stoort, maar bij diegene die zich gestoord of 

geschandaliseerd voelt. Wie zich stoort aan het feit dat jongeren in een schoolgang met 

oortjes lopen of op het gras naast de speelplaats in de pauze liggen zonnen, moet zich 

eigenlijk verontschuldigen voor de arrogantie waarmee hij de eigen conventies als universele 

morele regels voorstelt. Het gras van het Londense Hydepark ligt op een zonnige dag tijdens 

de lunchpauze immers vol goedbetaalde bookmakers van de City.  

 
3.3. Morele vorming van verdraagzaamheid  

Bij uitbreiding leidt het verlichtingsideaal tot verdraagzaamheid tegenover iedereen die 

anders is. In het leerplanthema’s als ‘omgaan met diversiteit’ worden niet alleen religieus of 

cultureel andersdenkenden vermeld, maar ook homoseksuelen, ouderen, gehandicapten, 

mensen met een ander temperament of karakter. Welke mogelijkheden en beperkingen 

hebben we wanneer we kinderen leren verdraagzaam te zijn?  

 

Het basisonderwijs heeft een cruciale taak op dit terrein omdat psychologische 

experimenten aantoonden dat kinderen pas vanaf de leeftijd van tien jaar morele 

weerzin tegen ‘wat vreemd is’ ontwikkelen. Als leerkracht NCZ in het basisonderwijs kan 

je er dus iets aan doen voor het te laat is…Vanaf tien jaar gaan kinderen walgen van gedrag 

dat niet zozeer schadelijk is voor de gezondheid, maar dat in strijd is met hun morele regels. 

De gedachte aan seks met familieleden, aan het opeten van een gestorven troeteldier of aan 

slapen in het bed van een moordenaar, beginnen ze walgelijk te vinden.  

 

Een psychologisch experimentz over de impact van ‘morele walging’ leert ons iets over de 

emotionele grenzen aan de verdraagzaamheid waartegen een leerkracht NCZ geregeld 

opbotst. Zhong en Liljenquist (2006) vroegen de helft van hun proefpersonen om een 

verhaaltje over te schrijven met een moreel verwerpelijke inhoud en de andere helft kopieert 

een moreel hoogstaand verhaal. In een variante wordt de deelnemers gevraagd om zich een 

onethische of ethische daad voor de geest te halen die hij of zij zelf begaan heeft (iedereen 

heeft wel eens iets gedaan waarover hij/zij zich schaamt). Nadien mochten ze kiezen uit 

geschenkjes die reinigend waren (zeep, tandpasta, afwasmiddel) of andere cadeaus (snoep, 

DVD’s, frisdrank). In de variante moesten ze nadien onvolledige woorden invullen: ‘W**H’ 

kon ‘WASH’ of ‘WISH’ worden en ‘S**P’ kon ‘SOUP’ of ‘SOAP’ worden. De proefpersonen 

die geconfronteerd werden met de immorele inhouden, kozen meer voor ‘zuiverende’ 

cadeaus of woordinvulling. Bovendien waren ze meer bereid om hun handen te wassen of 

om iemand te helpen die in moeilijkheden verkeert: goede daden zuiveren een slecht 

geweten… De onderzoekers noemden dit effect het ‘lady Macbeth-effect’, naar de 

gelijknamige tragedie van Shakespeare. In dit toneelstuk verliest lady Macbeth door 

wroeging haar verstand omdat ze mededader is van een moord, en wast zij voortdurend 

haar handen.  
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Er is niets mis met morele walging van immorele daden of van de gedachte eraan: we 

walgen bij de idee dat we een trui zouden aantrekken van een moordenaar of bij beelden 

van opzettelijke verminkingen. We kunnen walging plaatsen in de verhouding tussen het 

waarderingsproces en het voelen (hoofdstuk I, overzicht schema 4). Diezelfde walging kan 

echter ook de grenzen uitzetten van de gemeenschap waartoe mensen behoren: racisten 

‘walgen’ van vreemdelingen, welstellende burgers vinden bedelarij ‘misselijk’, gezonden 

vinden hiv-patiënten ‘vies’. Het gevoelen van morele walging is, eens het gevormd werd, 

moeilijk te counteren en een serieus obstakel voor verdraagzaamheid. Xenofobie wordt bij 

jongvolwassenen en ouderen emotioneel. Het is een hart onder de riem te weten dat deze 

emotie bij jonge kinderen niet aanwezig is. Andere onderzoeken (Hodson & Costello, 2007) 

duiden erop dat niet de morele weerzin xenofobie voortbrengt, maar de vreemdelingenhaat 

zorgt voor walging. Wie niet van vreemdelingen houdt zal er onbewust op letten dat hij geen 

lichamelijk contact met ze heeft.  

 

Hoe kunnen we aan morele vorming doen en deze morele walging weren? Hoe kunnen we 

deze barrière voor verdraagzaamheid en respect voor diversiteit omzeilen? Samenwerken 

met leden die niet tot de eigen gemeenschap behoren of - met andere woorden - de grenzen 

van de gemeenschap van kinderen doorbreken is de meest ideale oplossing. Voor de leeftijd 

van tien jaar emotionele banden smeden met kinderen met een andere huidskleur, met 

armen, andersdenkenden, zieken, gehandicapten,… is de boodschap. Als mensen die 

raciaal of sociaal van elkaar verschillen, moeten samenwerken, een gemeenschappelijk doel 

bereiken, samen voor een uitdaging staan, vormt zich een emotionele band die de 

verschillen overstijgt. Helaas was de Vietnamoorlog in de geschiedenis van de VS een grote 

stap vooruit tegen de rassensegregatie. Zwarte en blanke Amerikaanse soldaten vochten zij 

aan zij. Racisme werd door de legerleiding streng bestraft want men kon zich geen 

verdeeldheid in de eigen troepen veroorloven.  

 

Men kan tijdens de lessen zedenleer, op twee uur per week, natuurlijk moeilijk optornen 

tegen de grenzen die aan de gemeenschap van het kind worden geconcipieerd door de 

ouders, de familie of de buurt. Niettemin kan men met bovenstaande wetenschap rekening 

houden. Onverdraagzaam gedrag of uitlatingen moeten worden gesanctioneerd. In een 

etnisch of sociaal heterogene klas kunnen kinderen van verschillende origine in kleine 

groepjes voor een gemeenschappelijke uitdaging worden geplaatst. Tijdens een 

projectweek kunnen bijvoorbeeld gemeenschappelijke activiteiten met gehandicapte 

kinderen. Het experiment van Zhong en Liljenquist toont aan dat men niet moet wachten met 

een bezoek aan de kinderwerking in een asielcentrum, een Koranschool of een Afrikaans 

buurthuis in Brussel tot het vijfde of zesde leerjaar. Zorg echter zo goed mogelijk voor 

aangename –liefst spannende- en gemixte activiteiten zodat deze uitstap niet het karakter 

krijgt van een bezoek aan de zoo… 
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3.4. Verdraagzaamheid op school 

3.4.1. Levensbeschouwelijke diversiteit: meerwaarde in officieel onderwijs 

In de scholen worden we geconfronteerd met een grote levensbeschouwelijke en 

culturele diversiteit. Op de schoolbanken zitten kinderen met verschillende 

levensbeschouwingen en met een andere culturele eigenheid en gewoontes en tradities. Dit 

schept soms problemen: vaak ligt onwetendheid aan de basis van onbegrip. 

Levensbeschouwelijke en culturele verschillen mogen echter geen handicap betekenen: 

eigenlijk zou dit een rijkdom moeten zijn! Wederzijdse openheid voor elkaars denkwijzen en 

tradities kan enkel een meerwaarde leveren: namelijk een groter respect voor ieders 

eigenheid, maar ook een toenemende solidariteit door wat ons bindt.  

 

In het licht van een multiculturele samenleving is het noodzakelijk dat de leerkracht enige 

kennis heeft van de meest voorkomende levensbeschouwingen en culturele tradities van zijn 

leerlingen. Het is duidelijk (zie hiervoor) dat het officieel onderwijs, waar er vrije keuze is 

tussen NCZ en godsdiensten, het enige onderwijs is waar openlijk met de 

levensbeschouwelijke diversiteit rekening gehouden wordt. In het officieel 'neutraal' 

onderwijs moeten alle levensbeschouwelijke visies gerespecteerd worden.  

 

Het katholiek onderwijs wordt in de grote steden van Vlaanderen natuurlijk ook 

geconfronteerd met de levensbeschouwelijke diversiteit: meer dan de helft van de kinderen 

wordt in Antwerpen vandaag geboren in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is. 
aaNoodgedwongen laat het vrij confessioneel onderwijs 'andersdenkenden' - vooral 

islamieten - toe. De leerlingen en de ouders zijn echter verplicht om de confessionele 

grondslagen in het pedagogisch project van dit net te aanvaarden. Alle kinderen moeten er 

Rooms Katholieke godsdienst volgen en alle leerlingen wonen de katholieke vieringen bij, 

ongeacht de eigen filosofisch-godsdienstige overtuiging. In 2003 werd een ‘vrije school’ in 

Sint Truiden, die na een fusie met een gemeenteschool ook zedenleer aanbood, terug 

gefloten door het Vlaams secretariaat van het katholiek basisonderwijs, het hoofdkwartier 

van dit net is gevestigd in de Guimardstraat. bb 

 

Een positieve invulling van levensbeschouwelijke diversiteit in het officiële net, betekent dat 

het best kan om bepaalde lessen en activiteiten samen met collega’s van andere 

levensbeschouwelijke vakken te organiseren. Het is belangrijk om kinderen te leren dat 

humanitaire doelen levensbeschouwelijke verschillen overstijgen en dus niet apart 

moeten benaderd worden voor vrijzinnigen. Lessen over kindsoldaten, Amnesty 

International, de warmste week, of een activiteit ten voordele van het kinderkankerfonds enz. 

… kunnen informatieve gedeelten bevatten die levensbeschouwelijk tamelijk neutraal zijn. 

Eventueel kan rond zulke thema’s een aanvullende les afzonderlijk worden gegeven waarin 

de problematiek vrijzinnig wordt geduid. Het levensbeschouwelijk verschil met christenen in 

de behandeling van vele thema’s, schuilt vaak in de andere betekenis die men verleent 

aan het menselijk lijden.  

 

In sommige officiële scholen - vaak gemeentelijke plattelandsscholen - participeren alle 

leerlingen aan humanitaire acties die op touw worden gezet door katholieke organisaties, 

meestal op initiatief van de leerkracht Room Katholieke godsdienst en met de instemming 

van de directie. Als leerkracht zedenleer moet men alert blijven voor het gelovige 

curriculum van christelijke organisaties die zichzelf voorstellen als ‘humanistisch’. Zo 

motiveert bijvoorbeeld de Damiaanactie - een organisatie met nobele doelen - kinderen om 

deel te nemen aan een inzamelactie met de slagzin ‘Wil je wonderen verrichten?’ en blijft de 

heiligverklaring van pater Damiaan voor hen super. Er zijn genoeg pluralistische organisaties 
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die ijveren voor humanitaire doelen achter dewelke alle leerlingen van een officiële school 

zich kunnen scharen, op gezamenlijk initiatief van de leerkrachten levensbeschouwelijke 

vakken (Oxfam, kinderkankerfonds,…)  

 

Het spreekt vanzelf dat wanneer een school geconfronteerd wordt met het overlijden van 

een leerkracht of een kind, leerlingen zedenleer wel moeten aanwezig zijn op een 

christelijke of islamitische plechtigheid. Aanwezigheid is een teken van respect voor de 

overtuiging van de overledene en zijn familie. De leerkracht grijpt zulke gebeurtenis aan om 

religieuze verdraagzaamheid te duiden. Een respectvolle aanwezigheid betekent echter niet 

dat leerlingen zedenleer - en de leerkracht - volledig moeten deelnemen aan alle rituelen, 

omdat deze voor niet-gelovigen geen betekenis hebben.  

 
3.4.2. Niet vrijzinnigen in de lessen NCZ  

Niemand wordt als christen of moslim geboren: men wordt het door zijn opvoeding. Volgens 

Richard Dawkins cc moeten we ineenkrimpen als we horen praten over zoiets als een 

‘katholiek kind’ of een ‘moslimkind’. Een kind kan geen ‘moslimkind’ zijn, hooguit een kind 

van moslimouders: het is te jong om te weten of het moslim is of niet. Het succes van de 

cursus NCZ in het Vlaamse onderwijs lijkt Dawkins’ stelling te bewijzen. Het percentage 

leerlingen NCZ in het officieel onderwijs groeit sinds de oprichting van de cursus. Vele 

kinderen, geboren in christelijke gezinnen, werden door deze cursus vrijzinnig. Soms kozen 

ze uit vrije wil voor dit vak, tegen de zin van hun ouders. Sommigen volgden hun vriendjes…  

   

Het valt meer en meer voor dat kinderen van islamitische ouders zedenleer volgen. 

Meestal is dat omdat geen leerkracht islam werd aangesteld, soms omdat de collega islam 

tot een andere cultuur behoort dan de cultuur van de ouders van het kind (bijvoorbeeld een 

Turkse leerkracht en een kind van Marokkaanse origine of vice versa). Hun keuze - of de 

keuze van de ouders - is lang niet altijd bewust. Wanneer zo’n kind vanuit uitgesproken 

theïstische dogma’s de vrijzinnige visie van de leerkracht betwist, volgt een moeilijke 

evenwichtsoefening. Mijns inziens is dit probleem niet verschillend met kinderen uit een 

christelijk gezin. Het kan geenszins de bedoeling zijn om standpunten over het niet-bestaan 

van god of over de verwerping van het principe van een openbaring (de Bijbel, de Koran, het 

boek van Mormon,…), af te zwakken voor deze leerlingen. Het is wel essentieel om in de 

eerste lessen het vertrouwen te winnen van deze leerlingen, wat niet kan door meteen een 

frontale aanval te lanceren op de dogma’s die hen thuis werden ingeprent. In laatste 

instantie hebben deze leerlingen recht op hun geloof, ook in de lessen zedenleer. 

Vrijzinnigheid heeft immers één kenmerk voor op alle andere levensbeschouwingen: zij 

beschouwt de pluraliteit van levensbeschouwingen als waardevol op zich, daar waar 

openbaringsgodsdiensten erkenning claimen door alle mensen (‘Wie zou nu kunnen twijfelen 

aan het woord van God?’)  

 
3.4.3. Levensbeschouwelijke vakken onder vuur 

Tegenstanders van de levensbeschouwelijke vakken voeren de volgende argumentaties: 

 
- ‘De inrichting van levensbeschouwelijke vakken kost veel geld. Soms moet voor één 

leerling die in een school een uitzonderlijke keuze maakt (bijvoorbeeld joodse of 

protestantse godsdienst), een leerkracht worden aangesteld.’ 

- ‘Levensbeschouwing is een privézaak die niet op school moet worden onderwezen, 

maar thuis hoort in het gezin. Ouders moeten zelf instaan voor 

levensbeschouwelijke vorming.’ 
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Het eerste argument is een economisch argument. De protagonisten van deze stelling zijn 

meestal gekant tegen alle vakken die geen ‘onmiddellijke nutswaarde’ hebben: esthetica, 

geschiedenis, filosofie enz. … vinden ze al even minnetjes. Hun stelling verraadt een 

eenzijdige mens- en onderwijsvisie: jonge mensen moeten klaar gestoomd worden voor de 

arbeidsmarkt. Hun mensbeeld ‘homo economicus’ is gericht op de bevrediging van 

behoeften van de mens als producent of consument. Zingevingsvragen - vragen over geluk, 

liefde of lijden - proberen deze mensen uit de weg te gaan. In hun morele veroordeling van 

de levensbeschouwelijke vakken hanteren ze bovendien de onuitgesproken premisse dat 

onderwijsbudgetten moeten beperkt worden. 

 

Het tweede argument koestert de premisse dat alle ouders bekwaam en bereid zijn om 

levensbeschouwelijke vorming te geven. Dat is natuurlijk onzin: vele mensen hebben 

onvoldoende achtergrondkennis over hun levensbeschouwing en beschikken niet over de 

didactische vaardigheden om ze over te dragen. Ik durf hier de stelling tegenover plaatsen 

dat de leraar levensbeschouwing een ‘vak’ heeft, net als de leraar wiskunde of plastische 

vorming. Het tweede argument koestert tevens de opvatting dat de overheid zich volledig 

afzijdig moet houden in levensbeschouwelijke aangelegenheden. De Belgische wetgever 

heeft er echter voor gekozen om de diversiteit van levensbeschouwingen te faciliteren door 

subsidies aan kerken, moskeeverenigingen, synagogen, vrijzinnige verenigingen en… de 

organisatie van de erkende levensbeschouwelijke vakken in het officieel onderwijs. Dit is het 

idee van het ‘actief pluralisme’: de overheid stimuleert de diversiteit maar bemoeit zich niet 

met de ‘interne keuken’ van de levensbeschouwelijke organisaties. Daarom worden leraars 

Rooms katholieke godsdienst aangesteld op voordracht van de bisschoppen en leraars 

islam op voordracht van de moslimexecutieve, niet op voordracht van die overheid zelf. Voor 

leerkrachten zedenleer bestaat een gelijkaardige regeling: zij worden voorgedragen door de 

R.I.B.Z., die dit delegeert aan de inspectie n.c.z. 

 

4. Fundering van de moraal op een niet-confessionele basis 

4.1. De irrationaliteit van de confessionele fundering van moraal 

Vrijzinnigen zijn een ‘nieuwe eend in de bijt’ als men naar de tradities kijkt waarop mensen 

hun moraal funderen. Eeuwen is moraal confessioneel gefundeerd: “Wij moeten doen wat 

God wil” en “God weet wat goed en kwaad is”, was de leuze. Maar hoe kunnen we weten 

wat god wil? Gelovigen gaven meestal de volgende oplossingen aan deze lastige vraag: god 

heeft zich geopenbaard, bijvoorbeeld via een profeet of een heilig boek. Velen gingen nog 

verder en beweerden dat priesters of opperpriesters -bijvoorbeeld de paus- de enige juiste 

interpretatie konden geven van de wil van god. De priester werd dan een soort ‘afgezant’ 

van god op aarde. Anderen hielden het iets realistischer en beweren dat ‘het geweten de 

stem van god is’. 

 

De traditie van de confessionele fundering werd door de vrijdenker Bertrand Russell 

(1872-1970) in een satire onderuitgehaald: 

 

“Als ik zou stellen dat er tussen de Aarde en Mars een porseleinen theepot in een 

ellipsvormige baan rond de zon draait, dan zou niemand het tegendeel kunnen bewijzen als 

ik erbij zou zeggen dat de theepot te klein is om gezien te worden, zelfs als onze sterkste 

telescopen gebruikt zouden worden. Als ik dan zou zeggen dat, aangezien het tegendeel 

van mijn stelling niet bewezen kan worden, het een niet tolereerbare miskenning van het 

menselijk verstand zou zijn om aan mijn stelling te twijfelen, dan zou iedereen me voor gek 

verklaren. Maar als het bestaan van deze theepot erkend zou worden in antieke boeken, die 
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elke zondag als de heilige waarheid wordt aangeleerd en waarmee de hersenen van 

kinderen geïndoctrineerd zouden worden, dan zou afzien van geloof in zijn bestaan een 

teken van excentriciteit worden en zou iemand die dit doet in het verlichte tijdperk voorgeleid 

worden aan een psychiater of in een eerder tijdperk aan de Inquisitie.  

  

In de geest van Russell’s theepot werden atheïstische websites opgestart over ‘het vliegend 

spaghettimonster’. Richard Dawkins gaat in zijn kritiek op de manier waarop godsdiensten 

de morele vorming van kinderen opnemen nog verder en wijst op de droeve ernst van deze 

satire. In tegenstelling tot het geloof in theepotten zijn godsdiensten immers krachtig en 

invloedrijk. Ze worden systematisch overgedragen aan kinderen die te jong zijn om zichzelf 

te kunnen verdedigen en een goede afweging te maken. Theepot-gelovigen stenigen geen 

theepot-ongelovigen, theepot-geloofsafvalligen, theepot-ketters en theepot-godslasteraars. 

Moeders verbieden hun zonen niet te trouwen met theepot-andersdenkenden, wiens ouders 

geloven dat er niet één maar drie theepotten zijn. Mensen die als eerste de melk in het kopje 

schenken beschieten geen mensen die de thee als eerste in het kopje schenken. 

 

De satire toont aan dat we als vrijzinnigen moraal moeten funderen op een meer rationele, 

wetenschappelijke en empirische basis. 

 

4.2. Geboden hebben geen gebieder nodig 

Gelovigen hebben dus meestal de idee dat moraal afhankelijk is van god. ‘Als er geen god 

is, dan is alles toegestaan’ denken ze. Ze kunnen niet aanvaarden dat stelen bijvoorbeeld 

slecht is, eenvoudig omdat mensen dit beweren. De opvatting dat de moraal niet door ons is 

voorgeschreven, maar door god maakt deze in feite niet minder relatief en willekeurig. Het 

verlegt alleen de vraag: “Is stelen slecht omdat god het zegt of zegt god dat stelen slechts is 

omdat het slecht is?” Laten we eerst naar het tweede antwoord kijken: god, die oneindig 

goed op de hoogte is en wijs is, herkent de slechtheid van stelen en wijst ons daarop. In dat 

geval is er geen god nodig om dingen als slecht aan te merken: er is, onafhankelijk van de 

goddelijke wil, een maatstaf voor goed en kwaad. Een atheïst kan zich dan die 

onafhankelijke maatstaf voor goed en kwaad ook wel eigen maken. Het eerste antwoord 

was: de dingen zijn slecht omdat god dat zegt. Dat wil zeggen dat god bepaalde 

gedragingen slecht maakt door ze als ‘slecht’ te bestempelen. Als god had gezegd dat 

doden goed is bijvoorbeeld, dan zou doden goed zijn.  

 

Deze laatste argumentatie wordt aangevoerd in heilige oorlogen of in de Sharia. 

Bovenstaande analyse toont aan dat elke confessionele fundering van de moraal een 

gevaarlijk kantje heeft en een godsdienstige fundering geenszins garanties biedt op goede 

daden. Vrijzinnigen zijn de mening toegedaan dat moraal immanent is aan de mens, en dat 

er dus geen bovennatuurlijke gebieder nodig is of kan verondersteld worden.  
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4.3. Objectivisten: wetenschap als fundering voor de moraal 

We trachtten aan te tonen dat god niet aan de oorsprong van de moraal kan liggen. Wat dan 

wel?  

 

Volgens Johan Braeckman ontstaat menselijke moraal natuurlijk niet uit het niets en 

evenmin wordt ze volkomen en uitsluitend gecreëerd en geconditioneerd door de cultuur. De 

waarde- en normenpatronen in verschillende culturen zijn zeer verschillend, maar niet 

willekeurig: vele patronen hebben een universele basis. Moraal steunt op adaptieve 

vermogens die zijn ontstaan door evolutionaire selectieprocessen en die we steeds beter 

begrijpen dankzij evolutiebiologische en neurowetenschappelijke ontwikkelingen. Tal van 

studies, vaak van zeer uiteenlopende aard, ondersteunen dit elk op hun manier. Bijvoorbeeld 

het werk van primatologen die nagaan of capucijneraapjes en gevoel hebben voor 

rechtvaardigheid, maar evenzeer dat van psychologen die psychopaten morele dilemma’s 

voorleggen terwijl ze zich in een scanner bevinden. We verwijzen hier naar de onderzoeken 

van Turiël of Zong en Liljenquist die werden besproken in hoofdstukken 3.2 en 3.3. 

 

De wetenschap is pas begonnen met de architectuur van ons morele apparaat in kaart te 

brengen. We weten nog zoveel niet! Vrijzinnigen, die wetenschap koesteren, moeten 

daarom bescheiden blijven en zich niet vergalopperen in voorbarige conclusies of 

overdreven wetenschappelijk optimisme. 

 

Sommige ‘objectivisten’ proberen uit de vaststelling van feiten (bv. uit de biologie, 

sociologie, enz..) een aantal normen af te leiden. Vaak betrekt men er de evolutietheorie bij 

en dan kan een stelling als volgt luiden: “Uit de biologie kan men afleiden dat onaangepaste 

exemplaren van een soort door natuurlijke selectie worden uitgeroeid. Dus is euthanasie op 

psychiatrische patiënten en gehandicapten gerechtvaardigd”. Net zo goed zou men uit deze 

biologie kunnen afleiden dat homoseksuele contacten dienen verboden te worden, gezien de 

nefaste gevolgen voor het voortbestaan van de soort. Sociologisch onderzoek toonde aan 

dat kinderen van wie de moeder een laag opleidingsniveau heeft, minder slaagkansen 

hebben op school. Betekent dit ook dat we minder middelen in de opleiding van deze 

kinderen moeten stoppen? Je merkt meteen dat men hiermee de foute kant op kan. 

 

Een feitelijke vaststelling houdt nog geen morele wenselijkheid in. Het is niet omdat alle 

mensen over een dosis agressie beschikken dat we mekaar op brutale manier te lijf mogen 

gaan. Alle pogingen om vanuit feiten normen af te leiden zijn tot hiertoe mislukt. Er blijft een 

moeilijk te overbruggen kloof tussen sein en sollen.  

 

Maar daarmee is niet gezegd dat feitelijke uitspraken geen rol kunnen spelen in morele 

overwegingen. Waarden en idealen die totaal los staan van wetenschappelijk onderbouwde 

feitelijke kennis, zijn meestal niet haalbaar.  

 

4.4. Relativisten: vrijheid en verantwoordelijkheid in de kijker 

Zij beweren dat er geen feitelijke, objectieve criteria zijn waarop we onze waarden en 

normen kunnen funderen. Waarden en normen kunnen niet gerechtvaardigd worden. Er 

bestaat een veelvoud aan waarden en normen. Wat ‘goed’ is in de ene maatschappij, ‘hoort’ 

niet in de andere. Normen evolueren: wat vroeger aanvaard werd, kan nu verworpen worden 

en omgekeerd. Bovendien kunnen waarden en normen verschillend zijn volgens de klasse 

waartoe men behoort, de leeftijd die men heeft, de godsdienst of levensbeschouwing die 

men huldigt en vooral de opvoeding en de contacten die men gehad heeft. 
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Wie ontdekt dat zijn morele uitgangspunten geen algemene geldigheid hebben, hoeft ze 

nog niet om die reden meteen helemaal op te geven. Integendeel, die ontdekking kan een 

goede reden zijn om anderen de vrijheid te gunnen om volgens hun normen te leven. Wat 

dat betreft zou enig ethisch relativisme onze beschaving juist weleens ten goede kunnen 

komen. Het zou ons kunnen aanzetten tot meer verdraagzaamheid. 

 

Als waarden niet vastliggen, niet door enige instantie buiten ons bekrachtigd kunnen worden, 

dan geniet de mens hier een enorme vrijheid. Wij kunnen zelfstandig onze waarden kiezen, 

evenwel in samenspraak met anderen en rekening houdend met de ons omringende wereld 

(de natuur, het dieren- en plantenrijk). De mens heeft zelf de mogelijkheid om te bepalen wat 

moreel of immoreel is en er al of niet naar te handelen. Hij draagt bijgevolg ook een grote 

verantwoordelijkheid. dd 

 

De consequente relativist heeft een probleem. We verwijzen hiervoor naar de kritiek op 

mensen die moraal zien als een preferentie, zoals besproken in het eerste deel van de 

cursus (zie I, hoofdstuk 1.2.). Hoe verdraagzaam is men tegenover de 

onverdraagzaamheid? De relativist heeft het moeilijk om praktijken en tradities te 

veroordelen die volgens velen immoreel zijn, zoals bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis of 

eremoorden: hij kan de universaliteit van de mensenrechten niet accepteren. 

 

Daarom pleiten we voor een middenpositie tussen relativisme en objectivisme. 
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III . THEORIEËN EN STRATEGIEËN OVER 

EN VOOR MORELE OPVOEDING 

1. De leraar als voorbeeld: waardenoverdracht 

leren door observatie en imitatie is een krachtige bron voor morele opvoeding. Kinderen 
worden immers sterk beïnvloed door het gedrag van volwassenen en leeftijdsgenootjes. 
Voor de morele ontwikkeling is deze vaststelling van groot belang. Immers, opdat kinderen 
en jongeren ook zouden handelen volgens hun morele oordelen, moeten ze consistente 
modellen van moreel oordelen en handelen zien in de acties van hun ouders, peers en 
leerkrachten. Identificatie is zeer belangrijk.  

 

Deze voorbeeldrol is natuurlijk op zich geen ‘methode’, maar hij wordt toch door heel wat 

pedagogen als zeer belangrijk beschouwd. Allereerst is er de leerkracht die door het 

etaleren van een bepaalde basishouding een voorbeeldfunctie kan vervullen die leerlingen 

navolgen. Een leerkracht leeft immers waarden en normen voor in zijn of haar wijze van 

optreden, zijn gedragsuitingen en opvattingen. 

 

Leerlingen gaan niet zomaar de waarden en de normen van de leerkracht invoelen en 

naleven. Een sfeer van wederzijds vertrouwen is onontbeerlijk: leerlingen en leerkracht 

moeten zich met elkaar kunnen identificeren. Openheid, luisterbereidheid en een 

leerlinggerichte houding vormen hiervoor de basis, maar zullen slechts door de leerling 

worden aangevoeld als ze authentiek zijn. Net als van de impact van een verborgen 

curriculum, moet een professioneel ingestelde leerkracht zedenleer zich ook bewust zijn van 

zijn of haar impact als identificatiefiguur op de leerlingen. De leraar moet dus weten welke 

waarden en normen hij of zij voorstaat: voortdurende zelfreflectie is een vereiste.  

 

Beschouwt hij of zij zijn waarden en normen als slechts een van de mogelijke perspectieven 

(relativisme) en is kritiek toegelaten en zelfs gewenst, of denkt de leerkracht de waarheid in 

pacht te hebben? Is er een interactieve verscheidenheid versus eenheid? Wanneer een 

leerkracht eenheid als ideaal heeft, kan bewust consequent ‘voorleven’ een indoctrinerend 

karakter krijgen. Er is echter veel kans dat de indoctrinatie zal mislukken: leerlingen weten 

maar al te goed wanneer een leerkrachtengedrag ‘vals’ is.ee 

 

Onvermijdelijk wordt deze manier van overdracht in het basisonderwijs toegepast, omdat 

jonge kinderen nog weinig tot autonoom denken in staat zijn. Een valkuil voor het vak 

zedenleer is dat deze ‘methode’ kan verglijden naar ‘gespeeld het goede voorbeeld geven’, 

naar ‘verbieden’, ‘inpeperen’, enz.... Vaste traditionele waarden worden dan bestendigd en 

bekrachtigd. Regeltjes worden dan opgelegd, men stelt ze liefst zo weinig mogelijk in vraag. 
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2. De benadering van Lawrence Kohlbergff 

2.1. Stadia van morele ontwikkeling 
 

Lawrence Kohlberg (1927-1987) was een Amerikaans psycholoog die bekendheid verwierf 

met een stadiumtheorie over de morele ontwikkeling van kinderen. Kohlberg behoort tot de 

school van Piaget, de grondlegger van de cognitieve ontwikkelingspsychologie. Volgens 

Kohlberg verloopt de (cognitieve) morele ontwikkeling volgens stadia die psychogenisch 

vastliggen (vgl. Piaget). Hij onderscheidt drie niveaus die elk opgedeeld worden in 

twee stadia: 

 

Niveau & Stadium Morele Redenering Sociaal Perspectief 

Niveau 1: 

preconventioneel 

 

Stadium 1 

Straf en gehoorzaamheid 

 

Stadium 2: 

Instrumentele houding 

-Vermijden van straf om 

persoonlijke schade te 

beperken. 

-Eigen belangen en behoeften 

dienen.  

-De behoeften van anderen 

worden erkend in de mate dat 

het individu er zelf baat bij 

heeft. 

Ik- oriëntatie 

 

-Egocentrisch gezichtspunt. 

 

 

-Individualistisch perspectief / 

naïef egalitarisme. 

Niveau 2:  

Conventioneel 

 

Stadium 3: 

“good boy, nice girl” 

 

Stadium 4: 

Wet en orde 

-Beantwoorden aan 

verwachtingspatroon van 

kleine omringende groep. 

-Braaf zijn & erbij horen.  

-Regels en wetten dienen 

gehandhaafd te worden. 

-Regels overtreden is fout en 

schaadt het functioneren van 

de maatschappij 

Sociale oriëntatie 

 

-Perspectief: individu in relatie 

met andere individuen. 

 

-Maatschappelijk 

gezichtspunt: wetten dienen 

nu eenmaal gevolgd. 

Niveau 3: 

Postconventioneel 

 

Stadium 5: 

Sociaal contract 

 

Stadium 6: 

Universele ethische 

beginselen 

-Regels worden niet langer 

aanvaard omdat zij gelden, 

maar omdat ze nuttig en zinvol 

zijn.  

-Regels maken deel uit van 

een vrijwillig aangegaan 

sociaal contract. 

-Zelf gekozen morele principes 

volgen, universele 

rechtvaardigheidsprincipes 

Principiële oriëntatie 

 

-Perspectief: bewust (na 

rationele overweging) 

bepaalde regels al of niet 

volgen. 

 

 

-Moreel gezichtspunt 
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2.2. Onderzoeksresultaten en afgeleide didactiek 

Morele opvoeding bestaat er volgens Kohlberg in om via morele dilemma's de leerlingen te 

stimuleren de overgang te maken naar een volgend stadium. Uiteindelijke bedoeling is te 

komen tot een postconventioneel stadium, wat overeenkomt met autonoom denken. 

 

Het is de verdienste van Kohlberg dat hij zijn theorie stevig empirisch onderbouwde: hij 

ontwikkelde zorgvuldig uitgebalanceerde tests met morele dilemma’s die hij afnam bij 

duizenden kinderen. Dit werk werd verdergezet door zijn assistent en opvolger James Rest. 

In de lagere school treft men geen kinderen aan die moreel redeneren op postconventioneel 

niveau. Het onderzoek wijst uit dat de meeste leerlingen (63%), van ongeveer 10 jaar zich in 

stadium 2 bevinden. Daarnaast bevindt 22% zich in stadium 1 en 15% in stadium 3. Geen 

van deze kinderen scoorde hoger. Jongeren tussen 16 en 18 jaar bevinden zich 

voornamelijk in stadium 3 (60%) Nog niemand bevindt zich in het postconventionele 

stadium. Pas vanaf 20 jaar treffen we mensen aan die in het 5de stadium redeneren (1%). 

8% in stadium 5 is de hoogste score die Kohlberg noteert over alle leeftijdscategorieën heen. 

 

Het is zeker interessant voor een leerkracht zedenleer om deze tests af te nemen, zodat 

men kan inschatten welke leerling in welk stadium redeneert. Uiteraard kan men ook over 

verschillende jaren de evolutie peilen. Men houdt wel best in het achterhoofd dat deze tests 

enkel iets vertellen over de cognitieve capaciteiten om iets moreel te verantwoorden, en niet 

noodzakelijk een indicatie zijn voor het feit of een kind moreel of immoreel denkt, laat staan 

handelt (zie verder).  

 

Kohlberg geeft leerkrachten de raad zich in hun moreel redeneren slechts 1 stadium 

boven de kinderen te plaatsen: dit bevordert de overgang naar een volgend stadium. Stelt 

men zich ver boven de leerlingen op (bv. niveau 5 in een eerste leerjaar) dan begrijpen de 

kinderen je morele redenering niet: ze zijn er niet gevoelig voor. Deze bevinding is ook van 

belang als men leerlingen in groepjes verdeelt om met elkaar te discussiëren over een 

moreel dilemma. De leerkracht zal er dan over waken dat de groepjes niet te heterogeen zijn 

op de Kohlbergschaal en tegengestelde standpunten hebben. 

 

Opmerking: toch blijkt dat kinderen wel in staat zijn (voor sommige morele problemen) ver 

boven hun 'normale' stadium te redeneren (zie praktijk filosoferen met kinderen) 

 

2.3. Bedenkingen bij de bevindingen van Kohlberg: 

- Men redeneert niet bij elk moreel probleem dat zich aandient op dezelfde manier, in 

hetzelfde stadium. Zo kan men de ene keer reageren vanuit stadium 1. bv. “Ik zal 

mijn auto maar niet op het voetpad parkeren, anders krijg ik weer een 

bekeuring”…en vanuit stadium 5/6: “Ik keur het feit dat de paus in Afrika predikt 

tegen het gebruik van condooms af omdat dit het risico op aids vergroot. Die paus 

zorgt niet voor zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk Afrikanen.” 

 

- Als je in stadium 5 of 6 redeneert, ben je daarom nog geen ‘beter’ mens. Je kan net 

zo goed een schurk zijn en op een moreel principieel niveau redeneren. Bv. “Ik vind 

een bankoverval gerechtigd omdat bankrovers meestal van arme komaf zijn en zo 

werken aan een meer rechtvaardige verdeling van de geldelijke middelen.” 
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- De vraag rijst of er enige transfer is van het morele oordeel naar het morele 

handelen? Volgens Kohlberg is deze er wel. Hij meent onderzoek te kunnen 

aanhalen (onder andere in Amerika bij protestbewegingen van jongeren) waaruit 

blijkt dat jongeren, die op een moreel hoger peil staan, zich daar ook naar gedragen. 

Dat gedrag dus correleert met morele opvattingen. Er zijn andere onderzoekers die 

beweren dat dit onjuist is.  

 

2.4. Oefening: duiden van argumenten in ‘Kohlbergniveaus’ 

Onderstaande argumenten kunnen gebruikt worden in een discussie over de wenselijkheid 

van een wereld met een gelijke (of meer gelijke) inkomensverdeling. In welk niveau op de 

schaal van Kohlberg bevinden deze argumenten zich als je hen herleidt tot de essentie? 

 
1. De mens is een strevend wezen. Hierboven op onze wolk hebben wij nu de kans om 

in alle objectiviteit na te denken over een wereld waarin de kansen op individuele 
ontplooiing, als resultaat van dat streven, maximaal zijn weggelegd; Ik vrees dat een 
egalitaire samenleving daartoe niet de beste oplossing is. 
 

2. Als ik hier zo eens rondkijk, dan zijn er veel meer tickets uitgeschreven voor arme 
landen dan voor rijke. Ik heb dus straks veel meer kans om in de miserie terecht te 
komen als ik van deze wolk word gegooid. De beste manier voor mij om daaraan te 
ontsnappen is hier een poging doen om de anderen te overtuigen van een gelijke 
inkomensverdeling. 
 

3. Als diegenen die op onze wolk voorbestemd zijn voor een rijke geboorteplaats, 
instemmen met een basisinkomen voor iedereen, dan zullen zij straks minder schrik 
moeten hebben voor opstanden, dieven en struikrovers. Mensen die onder het 
levensminimum zitten hebben eigenlijk niets te verliezen. 
 

4. Ongelijkheid is een soort natuurwet, het is de wet van de sterkste. Wij hebben hier op 
onze wolk noch de macht, noch het recht om een voorstel te maken voor een 
zogezegd betere wereld. Het is dus het verstandigst dat we nu maar afspreken om de 
bestaande wereld hieronder nu eenmaal te accepteren. 
 

5. Omdat deze vraag aan onze klas wordt gesteld en omdat wij mekaar allemaal goed 
kennen, moeten wij met mekaar de best mogelijke oplossing uitwerken. Deze zou 
eruit bestaan dat alvast niemand van ons in de armoede zal leven. 
 

6. Op de plek waar wij geboren worden, vinden we onze familie, vrienden en kennissen. 
Als ik tegenslag heb en ik kom in de derde wereld terecht, zal ik toch nooit de mensen 
kennen uit bijvoorbeeld New York of Londen. Ik zal me dan waarschijnlijk nooit echt 
kunnen voorstellen hoe ze elders leven want iedereen rond mij leeft in dezelfde 
omstandigheden als ik. Kom ik op een rijke plek, dan geldt dat ook en kan ik bovendien 
goed zorgen voor mijn verwanten en vrienden. Grote inkomensverschillen doen er 
dus in feite niet toe. 
 

7. Mensen hebben recht op leven, verzorging, inkomen enz. … dat is een citaat uit ‘de 
Verklaring van de Rechten van de Mens’ en die verklaring is ondertekend door alle 
landen. Het wordt dus hoog tijd dat de regeringen die verklaring, die de kracht van 
een internationale wet heeft, toepassen. 
 

8. Als diegenen die op onze wolk voorbestemd zijn voor een arme geboorteplaats, 
instemmen met de anderen hun rijkdom, dan kunnen we later nog praten over 
ontwikkelingssamenwerking en armenzorg. Om zoiets echt goed te kunnen doen, 
moet men immers beschikken over zeer rijke sponsors. 
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9. Straks bepaalt het toeval of de leraar wie hier waar moet afstappen. Ik wens te vechten 
tegen het lot of tegen ‘goddelijke beschikkingen’ bij het bepalen van het menselijk 
leven. Hierboven op onze wolk hebben wij nu de kans om na te denken over het 
grootst mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Daarom pleit ik voor een meer 
egalitaire inkomensverdeling. 
 

10. Misschien heb ik wel geluk en dan word ik geboren in New York zodat ik in weelde 
kan leven. Als ik in Calcutta of Djakarta gebaard word, heb ik nog een goede kans om 
als jong kind te sterven voor ik me van enig leed bewust ben. 

 
 
 
 
  



63 

 

3. Values Clarification (Simon en Raths) 

De methode van de waardenverheldering gaat ervan uit dat 'hoe iemand aan zijn waarden 

komt, belangrijker is dan welke waarden hij heeft'. Essentieel is dus het proces van de 

waardenvorming. 

 

Hoe gebeurt de waardenvorming? Volgens drie processen (die op hun beurt verder 

onderverdeeld worden): 

 

Het kiezen    1. het kiezen in vrijheid 

      2. het kiezen uit alternatieven 

      3. het kiezen na overweging van de consequenties 

 

het waarderen   4. waarderen (een keuze die we graag maken) 

5. er voor willen uitkomen 

 

het handelen   6. er naar handelen 

      7. herhalen 

 

Deze deelprocessen samen noemen we waardenvorming. Het resultaat ervan is het tot stand 

komen van een waarde. Waarde-indicatoren (o.a. doelstellingen, meningen, overtuigingen, 

gevoelens, handelingen enz....) zijn geen waarden op zich, maar zeggen wel iets over 

onderliggende waarden. In het onderwijs word je constant geconfronteerd met waarde-

indicatoren. Het is de taak van de leerkracht om deze waarde-indicatoren tot het niveau van 

waarden te verheffen. Dit noemen we waardenverheldering (= bewust worden van je 

waarden). 

 

Welke methode dien je daarbij te volgen? De leerkracht moet leren waardenvormend te 

reageren. Hoe doet hij dat? Eerst worden enkele algemene tips gegeven: 

 
1) zorg voor een sfeer van veiligheid en acceptatie 

2) reageer niet beoordelend, maar aanvaardend 

3) zoek contact met wat in de klas leeft 

4) probeer zelf persoonlijk te zijn 

Volgens Simon en Raths heeft waardenvorming de volgende kenmerken:  

 
1) is niet moraliserend, wil geen waardeoordeel opleggen 

2) is uitnodigend, stimulerend, nooit dwingend 

3) is niet gericht op het verzamelen van gegevens, maar op meer inzicht geven in 

eigen leven en denken 

4) is geen vraag waar je slechts met ja of nee kunt op antwoorden, niemand oeft een 

'juist' antwoord te geven 

5) geeft de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid 

6) dan volgen een reeks suggesties voor waardenvormende reacties. Je merkt op dat ze 

ofwel te maken hebben met het 'kiezen', het 'waarderen' of het 'handelen'. Ik geef er 

enkele 
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Kiezen 
- Heb je dat idee al lang? (Hoe kom je eraan?) 

- Is het iets wat je zelf hebt gekozen? 

- Moest je dat kiezen? 

- Wat zijn de voordelen van jouw standpunt? 

- Wat moeten we eerst aannemen om zo te kunnen redeneren? 

- Heb je de alternatieven overwogen? 

- Wat zijn de gevolgen ervan? 

- Hoe weet je dat het juist is? 
- … 

Waarderen 
- Is het iets wat erg belangrijk voor je is? 

- Ben je daar blij om? 

- Wat voelde je toen dat gebeurde? 

- Is dat een persoonlijke mening of vind je dat iedereen zo moet denken? 

Handelen 
- Doe je ook iets met die ideeën?  

- Zou je het werkelijk doen? 

- Zou je hetzelfde nog eens doen? 
- Heb je er veel voor over om die gedachte te verwezenlijken? 

Ook bij de waardenverheldering ligt het accent op het morele redeneren. Het praktijkboek 

'Naar eigen waarden' omvat een aantal strategieën (71) die tot doel hebben de lln. bewust te 

maken van hun eigen waarden. Op zich zeer waardevol, maar het blijft 'leren over moraal' en 

niet 'moraal leren'! 
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4. Filosoferen met kinderen (FMK)gg 

Filosoferen met kinderen (FMK) wordt meestal geassocieerd met Matthew Lipman, die eind 

jaren '60 een 8-tal romans voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden schreef 

(van 5 tot 18 j). Daarin verwerkte hij een aantal filosofische kwesties, die de kinderen 

(jongeren) moesten aanzetten tot nadenken over hun eigen denken. De bedoeling was dat 

kinderen en jongeren een aantal denkvaardigheden zouden ontwikkelen (thinking skills) en 

dat de klas zelf als onderzoeksgroep (community of inquiry) zou functioneren. Want, zo 

had Lipman opgemerkt, jongeren zouden het vertrouwen in hun eigen denkmogelijkheden 

ontberen en niet meer in staat zijn tot 'oorspronkelijk', zelfstandig denken. Dit is dan ook het 

hoofddoel van het filosoferen met kinderen: nl. autonoom te leren denken; kinderen leren 

zich bewust van hun verstand te bedienen om zo op te groeien tot mondige burgers, 

die in samenspraak met anderen richting kunnen geven aan hun handelen. Iedere 

democratische samenleving staat of valt met de bekwaamheid van zijn burgers om 

kritisch te oordelen en rekening te houden met anderen. Een goed redeneer- en 

oordeelsvermogen is een eerste vereiste. 

 

FMK bevordert verder 
 
1° het kritisch denken: zoeken naar redenen en criteria, definiëren, in vraag stellen, …enz. 

2° het creatief denken: alternatieven zoeken, nieuwe ideeën ontwikkelen, persoonlijk, 
origineel denken, …enz. 

3° het analytisch denken: onderzoeken, iets uitpluizen, informatie op een correcte manier 
verwerken, enz… 

4° het ontwikkelen van argumentatiestrategieën: argumenten op hun kwaliteit testen, 
argumenten kunnen in contradictie zijn, onhoudbaar worden, ...enz. 

5° de redeneervaardigheid: logisch denken, relaties ontdekken, hypothetisch redeneren 
(inductief, deductief), …enz. 

Verder blijkt FMK nog andere positieve gevolgen te hebben: 

• Kinderen gaan spontaan argumenten en redenen voor hun uitspraken geven 

• Ze leren meer helder praten 

• Ze transfereren de kennis naar andere gebieden 

• Het zelfwaardengevoel verhoogt omdat hun inbreng gewaardeerd wordt 

• Het stimuleert het luistergedrag 

• Het bevordert de tolerantie: ze bekritiseren elkaars argumenten en niet de 
persoon zelf 
… 

Zijn programma ‘Philosophy for Children’ (P4C) kende een enorm succes. In honderden 

scholen in de USA, wordt met zijn romans gewerkt. Ook in Nederland en België (maar ook in 

andere Europese landen) werd in verschillende basisscholen (en sommige secundaire 

scholen) het filosoferen in de praktijk gebracht. Hiermee bedoelen we dan niet een cursus 

filosofie maar wel degelijk de activiteit van het filosoferen. 

De methode die FMK gebruikt is de Socratische dialoog (door vragen stellen dichter bij de 

waarheid komen) die men in het kringgesprek toepast. De leerkracht moet eigenlijk een 

beetje de expert spelen van het ‘niets weten’. “Ik weet dat ik niets weet”, zei Socrates. 

Samen met de leerlingen moet hij op onderzoek uitgaan. Vanuit een grote verwondering en 

nieuwsgierigheid wordt de werkelijkheid verkend. De belangrijkste taak van de leerkracht 

bestaat erin vragen te stellen. 
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Welke soorten vragen stimuleren het denken en het redeneren? 

 

1° Vragen naar helderheid en duidelijkheid 
- kan je een voorbeeld geven? 

- wat bedoel je, kan je dit uitleggen? 

- wie begrijpt dit? kan je dit anders formuleren? 

- wat is precies de vraag? 

- betekent dit wat je nu zegt dat ................? (verifiëren) 

- is dat ook wat ....................zegt? 

- wat heeft dit te maken met...............? 

- helpt ons dit vooruit? 

- .............................. 

2° Vragen naar redenen, bewijzen en argumenten 
- waarom? 

- heb je daar een reden voor? 

- hoe weten we of dit waar is? 

- waar heb je dat vandaan? 

- waarop heb je dat gebaseerd? 

- wat weten we hierover? 

- kun je dit bewijzen? 

- stel dat dit niet zo is ...... (zoeken naar alternatieve gezichtspunten) 

- wat is het verschil tussen... 

- tegengestelden bedenken ( vb. stelling: "iedereen vergeet toch wel eens iets") vraag: 

"stel je voor dat je niets zou vergeten?” 

- hoe komt dit overeen met wat je daarnet zei? 

- bestaat daar een regel voor? 

- ....................................... 

3° Vragen naar gevolgen en consequenties 
- wat kunnen we daaruit afleiden? 

- wat zou dat tot gevolg hebben? 

- wat zou er gebeuren als?.... 

- bedenk de mogelijke gevolgen van..... 

- ....................................... 

4° Meta-vragen (vragen over de discussie zelf) 
- hebben we iets geleerd? 

- wat hebben we geleerd? 

- begrijpen we het beter? 

- zijn we verder geraakt ? 

- hebben we alle mogelijkheden onderzocht? 

- wie heeft zijn mening een beetje veranderd? 

- ............................................ 

Ethisch filosoferen betekent nadenken over de waarden en de normen die ons 

handelen richting geven. In de onderzoeksgemeenschap (de klas) worden morele 

begrippen en uitgangspunten aan een kritisch, vergelijkend onderzoek onderworpen. De 

bedoeling is, dat men afstapt van het concrete morele probleem, om te komen tot de analyse 

van de morele criteria zelf. Dus niet alleen: “Waarom heeft die jongen gestolen? Wat heeft 

die gestolen? Vind jij dat dit kan? Wat zijn de gevolgen?" enz.....maar vooral: "Wat maakt 

stelen fout? Is stelen fout omdat er wetten zijn die het verbieden? Wanneer is iets 'stelen'?" 

enz. ... 
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De kinderen leren op die manier denkvaardigheden ontwikkelen waarvan gehoopt wordt dat 

zij die op andere (morele) problemen van allerlei aard zullen kunnen toepassen. Ook hoopt 

men hierdoor de morele gevoeligheid van kinderen te kunnen verhogen. Door samen met 

anderen te filosoferen en door zich geregeld in de plaats van een ander te stellen (om de 

argumenten van de anderen te kunnen begrijpen) zullen kinderen er vlugger toe komen 

rekening te houden met de verwachtingen van anderen. Zij zullen de gevolgen van hun 

daden voor anderen afwegen en hun moreel gedrag eventueel bijsturen.  

 

De voorstanders van FMK geven toe dat ook bij deze benadering het accent vooral op het 

cognitieve vlak ligt en dat de bijdrage aan de praktische moraal slechts klein is. Spreken 

over hoe men zou moeten handelen, staat nog een heel eind weg van het handelen volgens 

de regels en principes die men aanvaardt. Toch wijzen zij erop dat de democratische denk- 

en werksfeer binnen de onderzoeks-gemeenschap waarbij men respect en aandacht 

moet opbrengen voor elkaars mening en voor de gespreksregels, een bescheiden bijdrage 

kan leveren aan het ethisch handelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Jan Van Vaek en Corinne Leys 
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