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VOORWOORD 
 

In het Manifest Christelijk Onderwijs van ROC Friese Poort gaat het om de perspectieven die er in 

het leven kunnen zijn. Onderwijs gaat over mensen die zichzelf leren kennen, met aandacht in het 

leven staan en ontdekken wat hun leven waardevol maakt. We noemen daarbij een zestal 

waarden, waarvan ‘Rechtvaardigheid er één is (zie de publicatie ‘De waarde(n) van Brede 

Vorming’.  

 

In de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 staat Rechtvaardigheid centraal binnen de hele 

school. Niet alleen in de klas, maar ook bij de staf- en ondersteunende diensten wordt stilgestaan 

bij deze waarde en hoe hier handen en voeten aan gegeven kan worden.  

 

Dit document is een inspiratiedocument om te gebruiken wanneer men nadenkt over 

rechtvaardigheid. In het eerste hoofdstuk wordt de waarde nog wat verder toegelicht en aangevuld 

met de beelden over rechtvaardigheid die uit het onderzoek met Blikvanger zijn gekomen. In het 

tweede hoofdstuk komen voorbeelden aan bod hoe rechtvaardigheid een plek zou kunnen krijgen. 

 

We wensen je een mooi half jaar toe. 
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INLEIDING 
 

In het verzorgingstehuis waar Emma stage loopt is het druk vandaag. Net op het moment dat 

Emma aanstalten maakt om met mevrouw Bos een rondje buiten te lopen, hoort ze dat er een 

noodgeval is waarbij ze mag komen kijken. Ze zal er veel van kunnen leren. Emma weet dat als zij 

nu niet met mevrouw Bos naar buiten gaat, deze in ieder geval vandaag en misschien wel de rest 

van de week niet meer naar buiten zal gaan. Aan de andere kant komt het ook niet heel vaak voor 

dat er zo’n leerzame situatie optreedt. Wat kan ze doen? 

 

Rechtvaardigheid betekent juist en eerlijk handelen. Iedereen krijgt wat hem toekomt, wat hij 

verdient en wat passend is. Maar wie of wat bepaalt wat een ander toekomt, wat juist is? Een 

rechtvaardige handeling kan gezien worden als een handeling waar de meeste mensen baat bij 

hebben een handeling die de vrijheid van anderen niet schaadt gekeken wordt naar de intentie in 

plaats van de uitkomst: was de handeling met goede bedoelingen uitgevoerd? 

 

Vanuit verschillende perspectieven kan men bepalen wat juist is, maar daar hoeft niet iedereen 

hetzelfde over te denken. Op dat moment gaat het om het besef van de aanwezigheid van deze 

verschillen en de moed om je vanuit eigen morele oriëntatie te verhouden naar de situatie. 

Meningsverschillen horen volgens Michael Sandel bij een rechtvaardige samenleving en discussie 

kan veel opleveren, zoals het achterhalen waarom de ander denkt wat hij denkt en je afvragen wat 

jij ervan kunt leren. Dat laatste hoort bij solidariteit en wederzijdse verantwoordelijkheid: vereisten 

voor een rechtvaardige samenleving. Michael Sandel benoemt hierbij de rol van scholen, die 

formeel burgerschapsonderwijs geven maar ook praktische (informele) vormende activiteiten 

organiseren zoals wanneer studenten van verschillende achtergronden gezamenlijk aan een project 

werken. Op school is er ruimte om meningsverschillen te bespreken, van elkaar te leren en het 

eigen morele kompas aan te scherpen. 

 

Hoe verschillend levensbeschouwingen en religies ook zijn, in alle tradities neemt het begrip 

‘rechtvaardigheid’ een belangrijke plaats in. Over rechtvaardigheid zijn in de Bijbel verschillende 

verborgen boodschappen te vinden. Ze tonen een diep moreel besef van wat goed en niet goed is.  

De verhalen die Jezus vertelt, gaan over een krachtenveld van liefde, trouw en rechtvaardigheid; 

begrippen die in bijna alle Bijbelse verhalen voortdurend aan de orde zijn.  

 

De eerste christenen droomden van een betere wereld. Zij leefden binnen het harde Romeinse 

Keizerrijk, een slavenmaatschappij onder de terreur van het recht-van-de-sterkste. Opstandige 

slaven werden gestraft, met de dood aan het kruis. De beweging rondom Jezus van Nazareth, 

heeft aanvankelijk de ethisch-sociale normen en idealen van de Joodse godsdienst overgenomen. 

De eerste christenen herkennen zich in de profetische aanklachten tegen uitbuiting en woekerende 

rijkdom. Jezus deed een heftig pleidooi voor hulp aan de allerarmsten, weduwen en wezen en 

sprak over het verlangen naar een nieuwe rechtvaardige wereldorde, die nog altijd het ‘Koninkrijk 

van God’ wordt genoemd. Door alle eeuwen heen, heeft het christendom de herinnering bewaard 

aan zijn radicale oorsprong; het profetische protest tegen onderdrukking en armoede. ‘Christelijk’ 

is terecht een woord gebleven dat herinnert aan sociale gerechtigheid, of nog concreter:   

solidariteit met mensen die het op eigen kracht niet redden. 
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Rechtvaardigheid in diverse contexten 

Rechtvaardigheid kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Zoals omschreven door 

Amnesty International (2019) heeft rechtvaardigheid twee hoofdbetekenissen: 

1. Een eerlijke verdeling van rijkdom en voorzieningen, bescherming tegen uitbuiting en 

onderdrukking. 

2. Herstel van onrecht en berechting van degenen die zich aan misdrijven schuldig hebben 

gemaakt (gerechtigheid). 

 

We zouden de eerste betekenis ‘sociale rechtvaardigheid’ kunnen noemen en de tweede betekenis 

‘juridische rechtvaardigheid’. 

 

Sociale rechtvaardigheid 

Bij de sociale rechtvaardigheid gaat het om de omgang met elkaar, (stille) onderlinge afspraken en 

kan over elk moment van de dag gaan (bij het verdelen van een zak snoepjes, het geven van 

giften of bijvoorbeeld je inzet als vrijwilliger). Bij sociale rechtvaardigheid gaat het niet altijd om 

een directe sanctie bij goed of fout. 

 

Bij de Grieken bestond het rechtvaardigheidsbegrip als een bovenwerelds beginsel dat de 

elementen van het universum regelt. Voor Plato (427-347 v.C.) was rechtvaardigheid dat een ieder 

deugdzaam leeft volgens zijn plaats in de samenleving en zijn relaties met anderen. De kerkvader 

Augustinus (354-430) zag het als de onveranderlijke, door God gegeven natuurwet. 

Rechtvaardigheid is eigen aan de ziel, via welke God tot ons geweten spreekt.” (Amnesty 

International, 2019).  

 

Juridische rechtvaardigheid 

in het juridisch woordenboek (2019) wordt dit als volgt omschreven: persoonlijke beleving van 

hetgeen juist en eerlijk (fair) is; rechtschapen zijn, zonder aanzien des persoon optreden.  

 

In de rechtspraak streeft men naar een rechtvaardige uitspraak bij een geschil. ‘Het recht kan 

alleen zegevieren indien de rechter het hem voorgelegde geschil beslist (…) op grond van hetgeen 

zich in de context hiervan daadwerkelijk heeft afgespeeld’ (Bock, R.H., 2012). ‘Rechtspraak die niet 

aansluit bij de werkelijkheid zal niet worden aanvaard als gerechtigheid’ (C.J.M. Klaassen, 2001 p. 

67 en p. 48). In de rechtspraak wordt uitgegaan van wat de wet voorschrijft, waarbij de context 

meegenomen wordt waarin al dan niet gehandeld is. Rechtvaardigheid gaat in de rechtspraak dan 

ook gepaard met een sanctie. 

 

Levenssferen 

In de publicatie ‘De waarde(n) van Brede Vorming’ wordt het wereldbeeld toegelicht waarin de 

maatschappij versimpeld te verdelen is in verschillende levenssferen: 

 Politieke sfeer 

 Private sfeer 

 Privé sfeer 

 Publieke sfeer 

 Ecosfeer 

 

In al deze sferen kan rechtvaardigheid een rol spelen. Welke gevolgen hebben jouw keuzes 

bijvoorbeeld op het milieu en is dat ‘gerechtvaardigd’ door bepaalde omstandigheden? Hoe uit je je 
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over andere mensen in een privé of publieke sfeer, en maakt het uit in welke omgeving je bent hoe 

rechtvaardig het is om zo over een ander te praten? In het volgende deel van dit document vind je 

voorbeelden die te maken hebben met een van de levenssferen. 

Rechtvaardigheid bij Friese Poort 

In het onderzoek Blikvanger is medewerkers van Friese Poort gevraagd wat zij de studenten 

zouden willen meegeven als het gaat om rechtvaardigheid. Hier komen een aantal kernelementen 

naar voren. 

 

Juist, eerlijk en gelijk 

Medewerkers van Friese Poort willen studenten meegeven om bewust te zijn van een eerlijke en 

gelijkwaardige behandeling. Een van de medewerkers verwoordde het zo: “Studenten / docenten 

stimuleren in gelijke behandeling met oog voor verschillen tussen studenten” 

De kernwoorden die genoemd worden zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid. Gelijkheid 

wordt vaak geassocieerd met eerlijkheid. Gelijkwaardigheid en gelijkheid worden inwisselend 

gebruikt. Maar is gelijkwaardigheid wel hetzelfde als gelijkheid? Zie bijvoorbeeld: “Behandel 

daarnaast de studenten gelijkwaardig onder het mom van: wat de ene niet mag dat mag de andere 

ook niet". Is mensen dezelfde, en dus gelijke behandeling geven, gelijk aan mensen gelijkwaardig 

behandelen? Is dat uiteindelijk ook eerlijk? 

 

Meningsverschil en discussie 

Medewerkers van Friese Poort willen met de studenten de dialoog aan gaan over situaties waarin 

rechtvaardigheid een rol speelt. “Ik zou graag vaker met studenten en collega's het gesprek willen 

aangaan over wanneer iets rechtvaardig is. Soms is een bepaalde actie wel rechtvaardig in situatie 

A, maar zou het in situatie B misschien een stuk minder rechtvaardig zijn. Ook vind het belangrijk 

dat studenten ook leren dat het per situatie kan verschillen.” De dialoog gaat niet alleen over met 

elkaar praten maar ook over onderwerpen bespreekbaar maken, kunnen benoemen. 

 

Solidariteit en wederzijdse verantwoordelijkheid 

Medewerkers willen studenten wijzen op de verantwoordelijkheid die ze voor zichzelf en anderen 

hebben. Een kernwoord hier is solidariteit aandacht voor de ander en je verplaatsen in de ander. Is 

een situatie nog steeds rechtvaardig als je in de schoenen van de ander gaat staan? Hoe ermee om 

te gaan als dat niet zo is? Ook benoemen een aantal medewerkers dat aandacht voor 

mensenrechten belangrijk is in het kader van rechtvaardigheid. 

 

Het juiste voorbeeld geven: voorleven 

Medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie bekleden en willen dat iedereen 

zich daarvan bewust is. “Allereerst heb je als docent natuurlijk een voorbeeldfunctie. Dus 

belangrijk om rechtvaardig te zijn in je gedrag en uitingen naar studenten en collega's toe.” Deze 

uitspraak tekent een groot deel van de visie op die schoolbreed gedragen wordt. Rechtvaardigheid 

meegeven aan de studenten gaat gepaard met het voorleven van het gedrag dat je wenst. 
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Rechtvaardigheid bij mbo-studenten: resultaten uit YOUth Got Talent onderzoek 

In dit onderzoek zijn MBO’ers gevraagd in hoeverre zij denken dat de Nederlandse maatschappij 

eerlijk/rechtvaardig is en zij zelf het gevoel hebben rechtvaardig behandeld te worden. 

Voorbeeldvragen hiervan zijn: “In Nederland heb je gelijke kansen, waar je ook vandaan komt en 

wie je ook bent” en “Ik denk dat de meeste dingen die in mijn leven gebeuren, eerlijk zijn”. 

Vragenlijsten zijn afgenomen onder 1063 eerstejaars studenten op het MBO (regio Utrecht, 78% 

niveau 3 of 4), gemiddelde leeftijd 17 jaar, 63% meisjes. 

 

Gemiddeld gezien scoren deze jongeren redelijk neutraal op beide aspecten van rechtvaardigheid. 

Op een schaal van 1-7 waar “1” helemaal mee oneens is, “7” helemaal mee eens en “4” het 

neutrale midden, scoren zij een 4,6 voor “de Nederlandse maatschappij is rechtvaardig” en een 4,3 

voor “Ik word zelf rechtvaardig behandeld”. Zij vinden de Nederlandse maatschappij en hoe zij 

hierin zelf behandeld worden dus niet bijzonder rechtvaardig, maar ook niet onrechtvaardig. 

 

Jongens hebben iets meer het gevoel dat zij zelf rechtvaardig worden behandeld dan meisjes. 

Daarnaast zijn jongeren die op zijn gegroeid in een onvolledig gezin en jongeren uit gezinnen met 

een lage welvaart minder positief over rechtvaardigheid dan jongeren uit volledige gezinnen en 

met een hogere welvaart: zij vinden de Nederlandse maatschappij minder rechtvaardig en hebben 

ook het gevoel zelf minder rechtvaardig behandeld te worden. Opvallend genoeg zijn geen 

verschillen in rechtvaardigheid gevonden voor jongeren in de verschillende MBO niveaus en voor 

jongeren met en zonder een migratieachtergrond. 

 

Jongeren die het gevoel hebben dat de maatschappij rechtvaardig is en zij zelf rechtvaardig 

behandeld worden, scoren aanzienlijk hoger op levenstevredenheid. Ook hebben zij meer 

vertrouwen in hun toekomst en hebben zij vaker het idee dat zij later een baan krijgen die zij leuk 

vinden en die goed betaalt. 
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VOORBEELDEN 
 

Is een duurzame samenleving ook een rechtvaardige samenleving? 

Focus: Kritisch Denken  

Levenssfeer: Ecosfeer 

 

Doelen: 

 Studenten denken na over het begrip “Duurzame ontwikkeling” 

 Studenten denken na over de relatie tussen “Duurzaamheid en Rechtvaardigheid” in de 

samenleving en binnen hun toekomstige werkveld 

 

Inleiding:  

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de hedendaagse behoeften 

zonder het onmogelijk te maken dat ook de toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen 

voorzien. 

Men moet dus nu bij het nemen van beslissingen niet alleen kijken naar de korte termijn effecten 

van ons handelen (in 5 jaar) maar ook naar die op de middellange (15 jaar) of de lange termijn 

(50 jaar).  

Het is dus telkens weer opnieuw de afweging maken tussen moeilijk vergelijkbare grootheden  als 

economie, ecologie, leefbaarheid, sociale vraagstukken en dan ook nog op mondiaal niveau en met 

het oog op de toekomst.  

Onderwijs is cruciaal voor het realiseren van een duurzame maatschappij. De studenten zijn 

immers de managers, politici, producenten en consumenten voor de komende decennia. In het 

onderwijs is een positieve houding t.a.v. duurzame ontwikkeling onontbeerlijk. Studenten moeten 

helder wegwijs worden gemaakt over het waar en waarom van de verantwoordelijkheden in een 

duurzame samenleving. 

 

Dimensies voor duurzaamheid zijn: 

 Eliminatie van armoede en onderdrukking 

 Het behoud en verbetering van de basis van de natuurlijke hulpbronnen  

 Je niet alleen richten op economische groei maar ook op sociale en culturele ontwikkeling 

 Het in overeenstemming brengen van economie en ecologie.  

Deze dimensies worden ook wel de 3 dimensies People, Planet en Profit benoemd (zie onder PPP)  

Het moet mogelijk zijn de huidige groei (van mensen, consumptie, energieverbruik en vervuiling) 

om te buigen naar een situatie van economische en ecologische stabiliteit die duurzaam is tot in de 

verre toekomst. Een situatie van een rechtvaardige balans op wereldschaal kan en moet ontwikkeld 

worden zodat de basisbehoeften van alle mensen op aarde bevredigd kunnen worden en ieder 

gelijke kansen heeft zijn talenten te ontwikkelen. Om dit tot stand te brengen moet de efficiency 
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waarmee we onze hulpbronnen gebruiken sterk worden verbeterd, maar is bovenal de houding 

t.a.v. alles wat zich op onze planeet afspeelt essentieel.  

 

De drie P’s: 
 

People 
Sociaal  

- Culturen 
- Consumptiepatronen 
- Welvaart, welvaartsverdeling, armoede 
- Minderheden, emancipatie 
- Bevolkingsgroei, verstedelijking, vluchtelingen 

Politiek / juridisch 

- Internationale verdragen (Agenda 21, Kyoto, enz.) 

- Wet- en regelgeving 
- Democratie, mensenrechten 
- Oorlog en vrede 
- Noord-zuid 

Planet 
Milieu  

- Emissies, afval, verontreiniging 

- Toxiciteit, veiligheid, gezondheid 
- Biodiversiteit, ecologie 
- Landschap, geluid 
- Ecologische voetafdruk 

Technologisch 

- Grondstoffen en energie 

- Kringlopen, hergebruik, recycling 
- Productontwikkeling 
- Systeeminnovatie 
- Eco-efficiency 

Profit 
Economisch  

- Duurzaam ondernemen 

- Productiepatronen 
- Groen investeren 
- Groen BNP 
- Kapitalisme 

Bedrijfskundig 

- Bedrijfsmissie, bedrijfsverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek 
- Strategie 

- Kwaliteitszorg, Milieuzorgsysteem 
- Human Resourcement 
- Marketing 
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Werkvorm: 

 

Vragen: 

 Een kritische consument denkt duurzaam. Door wat je koopt bepaal je mede de toekomst van 

je kinderen. Je bepaalt zelf dat je geen producten wilt die erg vervuilen, waar geen 

rechtvaardig, eerlijk loon voor betaald is, of waarbij kinderarbeid in het geding is.  

 

Wat gebeurt er indien je hardhout koopt zonder het FSC keurmerk? Zoek eerst eens uit waar 

het FSC-keurmerk voor staatWat is het voordeel van het kopen van Fair trade producten?  

 Wat heeft dit met rechtvaardigheid te maken? 

 Waar help je aan mee indien je geen Fair Trade producten koopt? 

 Wat is het nadeel van beleggen en sparen bij een bank die het geld niet duurzaam investeert? 

 Welke nadelen kleven aan niet-duurzaam op vakantie gaan? Noem sociale, economische en 

ecologische nadelen. 

 Leg uit dat je meehelpt aan een betere toekomst voor je kinderen indien je een duurzaam 

gebouwde woning koopt. 

 Zoek de volgende keurmerken op via internet en leg in je eigen woorden uit waar deze voor 

staan. 

EKO-keurmerk 

FSC-logo  

Max Havelaar-keurmerk 

MSC-keurmerk 

8. Schrijf in het kort op waarom een duurzame wereld een meer rechtvaardige wereld is.  

Reflectieve vragen:  

 Wat wordt er op jouw vakgebied gedaan aan duurzaamheid? 

 En hoe draagt dit volgend jou bij aan een rechtvaardiger samenleving? 

 

Te gebruiken bij:  

 Burgerschap / Levo  

 Vakopleiding 
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Rechtvaardigheid aan de keukentafel 

Focus: Kritisch Denken 

Levenssfeer: Privé 

 

Doelen: 
 Studenten reflecteren op hun eigen ervaringen m.b.t. rechtvaardigheid 

 Studenten trekken samen enkele conclusies over het begrip rechtvaardigheid 

Inleiding:  

Met zijn negenen zaten we vroeger aan tafel. Mijn moeder kookte en zette de pan op tafel. Van 

klein tot groot waren de ogen gericht op de inhoud van de pan. En op de opscheplepel die mijn 

vader of moeder hanteerde. Hoeveel kwam er op het bord van mijn broertje, hoeveel op dat van 

mijn zusje en vooral, hoeveel eten kreeg ik zelf opgeschept. Minutieus controleerden we elkaars 

bord. En bij ook maar het geringste vermoeden dat de ander meer kreeg dan dat je zelf kreeg, 

begon je te roepen: hij heeft meer, dat is niet eerlijk!  

En dan moesten mijn ouders gaan uitleggen: waarom Piet meer kreeg dan Rob of waarom in het 

geval van de pudding in de vorm van een omgekeerde vis deze keer Marijke de graag gewilde kop 

of staart kreeg. De  verdeel besluiten verliepen langs eigen ontwikkelde criteria van mijn ouders, 

maar ik heb ze eigenlijk mijn leven lang meegenomen, omdat ze best heel universeel bleken te 

zijn. Hoeveel stamppot je kreeg opgeschept had te maken met hoeveel er in de pan zat; je kon 

niet eindeloos dooreten. Er was een schaarste beginsel. Vervolgens had niet iedereen een even 

grote trek of eten nodig. Het was evident dat mijn vader het meeste eten kreeg: hij werkte op het 

land en moest de meeste energie verbruiken. De oudere kinderen kregen iets meer dan de 

jongere: mijn ouders schatten hun behoefte in op basis van hun inzicht over wat een kind op welke 

leeftijd nodig had; er was rechtvaardigheid op basis van behoeftepeiling en levenswijsheid. 

Tenslotte ging het over het verdelen per toerbeurt van het lekkerste deel van de pudding: iedereen 

kwam een keertje aan de beurt. Maar we werden geprezen als we zeiden: jij mag mijn kop of 

staart wel hebben. 

 

Werkvorm: 

Hoe leer jij wat rechtvaardigheid betekent? Samen onderzoeken. We streven geen perfecte 

definitie na, maar kijken of we samen tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen over 

wat we rechtvaardig vinden door te kijken naar onze eigen thuissituatie. 

Voorlezen keukentafelverhaal. 

  

Opdracht: 
1. Bespreek met je buurman de volgende vraag: 

Hoe gaat ( of ging het -toen je kleiner was-) het eten bij jullie thuis? Spelen er ook kwesties 

van wie mag wat of krijg ik wel evenveel als mijn broertje of zusje? 

2. Plenair enkele voorbeelden bespreken aan de hand van de vraag: welke regels speelden er bij 

jullie aan de etenstafel? De regels die genoemd worden schrijf je op het bord ( of laat je 

iemand opschrijven). 

3. Terug naar het tweetal: welke regels vond je/vind je rechtvaardig bij jullie thuis aan tafel en 

waarom? En deze vraag kan natuurlijk ook andersom gesteld worden; wat vond je 

onrechtvaardig- en waarom?  

4. Opnieuw plenair bespreken de vraag: wat is rechtvaardig en waarom? Aan de hand van de 

door de student zelf ingebrachte voorbeelden. 

Te gebruiken bij: 
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 Burgerschap / Levo 
 Vakopleiding 

 Start van de dag 
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Schoolkosten 

Focus: Kritisch denken 

Levenssfeer: Politiek  
 

Doelen: 

 Alle medewerkers die te maken hebben met de schoolkosten (docenten/SLB,    managers, 

administratie, directie) zijn op de hoogte van de wettelijke regels en procedures.  

 Alle genoemde medewerkers zijn zich bewust van de gevolgen van (te) hoge schoolkosten voor 

MBO studenten. 

 
Inleiding:   

https://www.jobmbo.nl/helderheid-over-schoolkosten-mbo/ 

Schoolkosten zijn voor studenten die het thuis niet al te ruim hebben soms een onoverkomelijke 

hindernis om een opleiding te kunnen volgen. Opleidingen zijn  zich niet altijd bewust van dit 

gegeven en rekenen in soms te hoge kosten zonder over de gevolgen voor de studenten na te 

denken. De regelgeving is helder zie bijlage, maar er wordt nog wel een “gemarchandeerd” of druk 

uitgeoefend toch materialen en middelen aan te schaffen. 

Werkvorm:  

Er zijn een aantal stellingen (op kaartjes) die ingebracht worden en over gediscussieerd worden. Je 

krijgt van te voren de “voor” of  “tegen” rol. Als de discussie voorbij is wordt de casus nabesproken 

vanuit je eigen mening. 

 

Reflectieve vragen:  

 Hoe is het om een rol te spelen in deze discussie waar je niet achterstaat, maak je dat in je 

dagelijkse werk ook wel eens mee?  

 Is het rechtvaardig dat een opleiding zelf de schoolkosten mag bepalen? 

 

Te gebruiken bij:  

 Intervisie (ook bij ondersteunend personeel) 

 Vaststellen schoolnota door de teams 

 

Stelling:    

 Een hoge schoolnota is discriminerend, studneten die minder te besteden hebben worden 

uitgesloten van bepaalde opleidingen. 

 De schoolnota moet op ROC Friese Poort worden vastgesteld voor alle studenten met een 

maximaal mogelijke voor een opleiding afwijking van 25 %. 

 De regeling voor “arme studenten” zou verruimd moeten worden en beter onder de aandacht 

worden gebracht bij alle medewerkers en studenten. 

 ROC Friese Poort zou er naar moeten streven de schoolnota indien mogelijk op o euro te 

krijgen. 

https://www.jobmbo.nl/helderheid-over-schoolkosten-mbo/
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Is het gebruik van algoritmen eerlijk? 

Focus: Kritisch Denken  

Levenssfeer: Digitale levenssfeer + Politiek + Privé  

 

Doelen: 

 Studenten denken na over de vraag in welke mate het gebruik van algoritmen ‘eerlijk’ is. 

 Studenten reflecteren op een aantal ethische principes voor het gebruik van Kunstmatige 

Intelligentie (AI) en van algoritmen 

 

Inleiding:  

  ( zo nodig vooraf korte uitleg over ‘algoritmen’.)  

In onze samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen 

die gebruik maken van algoritmen. Maar hoe eerlijk is dat?  

Een aantal grote gemeenten in ons land zet algoritmen in om fraude met uitkeringen op te sporen. 

Steeds meer gemeenten experimenteren met een data-gedreven aanpak; bijvoorbeeld: in welke 

wijk wonen de meeste mensen met een migratieachtergrond. 

 

Zelflerende algoritmen nemen steeds vaker zelfstandig beslissingen en dringen steeds verder ons 

privédomein binnen. Als de computer van bijvoorbeeld een bank NEE zegt, betekent dat vaak het 

eind van de discussie. 

 

Werkvorm: 

 Kijk naar: Cameratoezicht in China (https://www.youtube.com/watch?v=VsfY_k4ISNo )  

 Lees de volgende voorbeelden: 

- In China hangen naar schatting op dit moment 200 miljoen camera’s, en dat aantal groeit 

snel. Er zijn steden die omgerekend één camera per zes inwoners hebben geïnstalleerd.   

Steeds vaker komen er camera’s met gezichts- en stemherkenning. ( foto toevoegen)  

De spoorwegpolitie gebruikt speciale zonnebrillen met gezichtsherkenning die passagiers 

kunnen herkennen binnen 100 milliseconden.  

- Onze Nationale Politie experimenteert al enkele jaren met CAS, een Criminaliteit Anticipatie 

Systeem. Een systeem dat voorspelt waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak 

zullen gaan plaatsvinden. 

- Steeds meer banken experimenteren met kunstmatige intelligentie (AI) voor een veelheid 

aan doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een ‘early-warning-systeem’ voor witwaspraktijken, 

maar ook het automatisch afhandelen van aanvragen voor leningen. Bepaalde groepen zijn 

hierbij ongewild in het nadeel.  

 Bespreek in tweetallen: 

- Wanneer is volgens jullie het gebruik van algoritmen bevooroordeeld? 

- Op welke manier kan het mensen schaden? 

- Staan de voorbeelden die je hebt gelezen of gezien, in dienst van de mens?  

   ( zo niet, wie heeft er dan baat bij?)  

- Op welke manier en in welke mate maakt de sector van je opleiding gebruik van algoritmen 

of Kunstmatige intelligentie?   

 

Reflectieve vragen: ( Plenair)  

Welke argumenten zijn er om vanuit de politiek met maatregelen te komen? 

Wat merken jullie zelf van het gebruik van algoritmen?  

https://www.youtube.com/watch?v=VsfY_k4ISNo
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Wanneer gaat het volgens jullie te ver? ( en wie zou moeten ingrijpen? ) 

 

Te gebruiken bij: 

 Dagstart ( voorheen dagopening)  

 Burgerschap / Levo  

 Vakopleiding 
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Sexting en cyberpesten 

Focus:  Kritisch denken en Zelfregulering  

 

Doelen:  

 Nadenken over morele vraagstukken  

 Gebruik maken van eigen ‘deugden’ 

 

Inleiding:  

Wat op internet verschijnt kan met verschillende brillen gelezen worden. 

De brillen hebben allemaal een verschillende ‘sterkte’ en een andere kleur. 

Elke bril geeft je ander zicht, een ander perspectief. 

Die verschillende manieren van kijken krijg je, door gebruik te maken van vier deugden die we 

allemaal kennen; 

Moed, Maat, Wijsheid (of Verstandigheid) en Rechtvaardigheid, ook wel kardinale deugden 

genoemd. 

Het woord ‘kardinaal komt overigens van het Latijnse cardo, dat ‘spil’ of ‘as’ betekent. 

Je zou ook kunnen zeggen dat dit woorden zijn die in het leven vaak een belangrijke rol spelen.  

We richten ons in deze oefening vooral op het begrip ‘Rechtvaardigheid’. 

 

Werkvorm:  

 De leergroep leest het artikel over sexting en cyberpesten. 

(https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-

die-masturbeert~bf0e4ad7/ )  

Een verhaal over jonge mensen die online steeds vaker en steeds op jongere leeftijd naakt 

zien. De eerste smartphone krijgen kinderen gemiddeld als ze 11 jaar oud zijn. Een kwart van 

de Nederlandse jongeren heeft wel eens een 'sext' ontvangen: een foto of filmpje van een 

leeftijdsgenoot in ondergoed, of helemaal naakt. En hoe ouder kinderen zijn, hoe minder ze er 

met hun ouders over willen praten. 

 Daarna ga je er met elkaar over in gesprek en maak je gebruik één van de vier verschillende 

perspectieven of brillen: Rechtvaardigheid. 

( mocht er belangstelling voor zijn, dan kun je ook denken aan ‘Moed’, ‘Maat’ en ‘Wijsheid’( of 

Verstandigheid)   

- Rechtvaardigheid kun je zien als karaktereigenschap die je helpt om in ongelijke 

omstandigheden eerlijk te zijn ten opzichte van anderen, anderen recht te doen en hen 

gelijk of goed te behandelen. 

- Moed is de karaktereigenschap die je helpt om weerstand (van buiten) te verduren of 

te overwinnen, die je helpt om te doen wat je moet doen, ook als het niet gemakkelijk 

is. 

- Maat is de karaktereigenschap die je helpt om goed met weerstand (van binnen) om te 

gaan, die je helpt om gevoelens en verlangens te matigen of in de hand te houden. 

Vaak gaat dit om drie grondverlangens, die van ‘macht’, ‘bezit’ en van ‘eer’.  

- Wijsheid of Verstandigheid is de karaktereigenschap die je helpt om aan de ene kant te 

doen wat voor jouw ogen ‘goed’ is in een bepaalde situatie, terwijl je die situatie 

tegelijkertijd ook bekijkt in het licht van het uiteindelijke doel en de algemene 

uitgangspunten van wat we onder goed (samen) leven verstaan.    

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-die-masturbeert~bf0e4ad7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-die-masturbeert~bf0e4ad7/
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Reflectieve vragen:  

Rechtvaardigheid: 

 Wat vind je zelf van sexting en cyberpesten?  

 Heb je enig idee welke schade dit kan toebrengen?  

 Welke rol zie jij voor jezelf om dit soort praktijken of situaties te stoppen? 

 Wat zegt jouw rechtvaardigheidsgevoel over mensen die dit doen?   

 Wat doe je als je merkt dat dit in jouw omgeving gebeurt?  

Moed: 

 Ken jij zelf iemand die je moedig zou kunnen noemen? Wat maakt deze persoon moedig? 

 Waar zou jij het meest bang voor zijn als dit je met cyberpesten te maken kreeg?  

 Wat zou je doen als dit in je leergroep of op je werkplek zou plaatsvinden?  

 Wat moet je volgens jou doen in zo’n situatie?  

 Op welk moment had jij zelf de moed om ‘te doen wat je moest doen’?   

 

Maat: 

 In welke situaties is ‘maat houden’ best lastig?  

 Heb je enig idee waarom mensen zoiets doen?  

 Wat maakt het voor sommige mensen moeilijk om in dit soort situaties ‘maat te houden’?  

 Wat kan volgens jou op het gebied van sexting en cyberpesten wel en wat (echt) niet?  

 

Wijsheid of Verstandigheid: 

 Waar is het jou in je leven om te doen? Wat heeft voor jou grote betekenis? 

 Hoe reageer jij zelf doorgaans als er dingen zijn die in jouw ogen echt niet kunnen?  

 Wie zou je in dit soort situaties Wijs of Verstandig willen noemen?  

 ( en wat maakt dat dit voor jou zo is?)  

 Wat in dit soort verhalen vind je buitengewoon onverstandig? 

 Hoe moeten ouders hun kinderen op sexting en cyberpesten voorbereiden? 

 En wat noem jij dat verstandig en wat onverstandig?  

 

Media / hulpmiddelen:  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-die-

masturbeert~bf0e4ad7/  

 

Doelgroep:  

MBO studenten (niv. 1,2, 3 en 4)  

 

Te gebruiken bij:  

 Lessen Burgerschap en Taal  

 Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)  

 Projecten  

 Mediawijsheid  

 

 
  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-die-masturbeert~bf0e4ad7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-toch-grappig-filmpje-van-een-klasgenoot-die-masturbeert~bf0e4ad7/


 

Inspiratiedocument rechtvaardigheid 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ECBO 

 

ECBO is het expertisecentrum voor onderzoek en kennisvraagstukken rondom bijvoorbeeld 

professionalisering van docenten, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, 

basisvaardigheden en in-, door- en uitstroom van studenten. ECBO doet wetenschappelijk 

verantwoord beleids- en praktijkgericht onderzoek in het onderwijs en op het snijvlak van 

onderwijs en arbeidsmarkt, en verspreidt deze kennis. We brengen onderwijsontwikkelingen in 

kaart en initiëren en versterken sectorbrede innovatie- en ontwikkeltrajecten. We voeren 

verkenningen uit, monitoren, evalueren en publiceren.  

 

Onze expertise: onderzoek met impact:  

● onderzoek dat leidt tot individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling; 

● onderzoek dat feedback en dialoog in de praktijk ondersteunt; 

● onderzoek naar het effect van beleid van overheid of sectororganisaties. 

 

Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het verbeteren 

en vernieuwen van onderwijs en een leven lang leren.  

 

Meer weten? www.ECBO.nl 

 

 
 

Postbus 1585 | 5200 BP ’s-Hertogenbosch | 073 6872500 | www.ecbo.nl 

http://www.ecbo.nl/

