DURF TE DENKEN 7 APRIL 2022

DE WERKBLADEN_

… EN EEN UITLEG VOOR ONSZELF OVER HOE WE ZE GAAN GEBRUIKEN!
PS: IK ZORG VOOR VOLDOENDE PRINTS

UITLEG PRESENTATIE/WORKSHOP: WERKVORMEN EN GEBRUIK WERKBLADEN
Wat doen we?

Wat delen we uit?

Wat moeten we voorbereiden?

Presentatie aan de hand van PPT

-

Planning zie opmerkingen onder de
slides

Invullen op overzicht: welke disciplines?

- (overzicht hangt op flip over)

Print 1 X A3 of A2

Daarna in groepjes van 4 personen in
gesprek

Twee “spiekbriefjes”: ethiek en
aansprakelijkheid (“wie betaalt de
begrafenis”)

Print 6 X A4 +plastificeren

Uitdelen

Discussie/nadenkvellen

Print 6 X A3

Begeleiding van de discussie in groepjes:
• 6 groepen ieder één ethisch model
• Zoek argumenten voor jouw manier van ethiek
• Daarna in de hele groep bespreken
Mogelijke vragen:
• Wat doe je op het moment suprême? Wat als je er goed over nadenkt, wat kies je dan?
• Wat maakt dat we on the spot een bepaalde keuze maken?
• In multidisciplinair team wil je eigenlijk ook meerdere typen ethici hebben.

WELKE DISCIPLINES MOGEN NIET ONTBREKEN ?_

WIE BETAALT DE BEGRAFENIS ALS HET MIS GAAT?_
de producent van de
auto of een onderdeel
daarvan bij een
ontwerpfout …

de bezitter van de auto als de
auto niet gebrekkig was, maar
door handelen of nalaten van
de bezitter dat nu wel is …

de producent van de
software bij een fout
in de software …

degene die “onrechtmatig” handelt
terwijl de auto geen gebrek heeft …
(bestuurder/gebruiker/programmeur)

de eigenaar …

de wegbeheerder …

deugdethiek

handelingsethiek

utilitarisme

gericht op …

het individu

de handeling

het resultaat van de handeling

Definitie

Een beslissing is afgewogen,
vrijwillig genomen, passend en
draagt bij aan het behalen van een
doel.

De handeling moet goed zijn op
zichzelf.

Algemeen belang gaat boven
individueel belang.

voorbeelden

De zelfrijdende auto is “geleerd”
zelfstandig afwegingen te maken en
prioriteiten te beoordelen.

De zelfrijdende auto houdt zich strikt
aan de verkeersregels, ongeacht het
aantal verkeersslachtoffers.

De zelfrijdende auto is
geoptimaliseerd voor de minste
schade voor allen.

Veiligheid, (cognitief) gemak,
socialisering, ontplooiing.
Voorzichtigheid, rechtvaardigheid,
dapperheid, gematigdheid.

Je mag niet liegen, naleven van
mensenrechten, noodhulp.
“Behandel een ander als je zelf
behandeld wil worden!”, “Du
sollst!”

Beperkte middelen (medicijnen,
uitkering, subsidie, belasting)
worden verdeeld zodat zoveel
mogelijk mensen hier nut en geluk
bij hebben. Dit gaat ten koste van
individuen.

+ Geen regels waar je je aan moet
houden
+ Doet recht aan individuele
overwegingen

+ Houdt de meeste rekening met
individuen

+ Eenvoudige theorie om te begrijpen

- Houdt geen rekening met anderen en
middelen die nodig zijn om het doel te
bereiken
- Er is geen universele lijst met deugden
om af te wegen

- Plichtmatig karakter is te strikt
- “Goede” keuzes zijn mogelijk met
ongewenst resultaat
- Wie bepaalt volgens welke plichten
gehandeld moet worden?

- Tirannie van de massa
- De uitkomst van een besluit is per
definitie niet te voorspellen, want in de
toekomst
- De som van individuele belangen leidt
niet tot het algemeen belang

sterktes en zwaktes

VISIE A: DEUGDETHIEK IS DE BESTE MANIER!
“KIES TUSSEN UITERSTEN EN MAAK ALTIJD EEN INDIVIDUELE KEUZE; ZELFRIJDENDE
AUTO IS VEEL VEILIGER EN DOET WAT HEM IS OPGEDRAGEN_”

VISIE B: HANDELINGSETHIEK IS DE BESTE MANIER!
“HOUD JE AAN DE WET! NICK LOOPT RECHTS, SIMON LINKS, NICK IS DE KLOS; GEEN
DISCUSSIE MEER_”

VISIE C: UTILITARISME IS DE BESTE MANIER!
“ALGEMEEN BELANG GAAT VOOR: VIJF LOPEN LINKS, ÉÉNTJE RECHTS; RECHTS IS DE
KLOS, OOK AL IS RECHTS IS EEN WONDERDOKTER_”

