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Over dit project
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere
periode. Dit omdat het vaak niet haalbaar is om alles alleen te doen. Aan dit project werk
je in een projectgroep. De projectgroep bestaat uit vijf personen. In dit project organiseren
jullie een themamiddag over het onderwerp ethiek. Jullie gaan in op het belang van ethiek,
het voeren van een ethische discussie en het reflecteren op ethisch niveau.

Bij ethiek gaat het over het maken van keuzes.

Leerdoelen
Je kunt:
• uitleggen wat ethiek inhoudt en de verschillen tussen descriptieve ethiek, normatieve

ethiek en analytische ethiek beschrijven
• de drie niveaus waarop ethiek kan spelen beschrijven: individu (relatie hulpverlener

en cliënt), organisatie en samenleving
• op basis van het normatieve stappenplan een oplossing voor een dilemma bedenken
• ethisch reflecteren
• een ethische discussie voeren.

Projectbeschrijving

Casus
Het landelijk platform ‘Ethiek in de zorg’ organiseert een themamiddag over ethiek.

Tijdens de themamiddag zijn er verschillende workshops die gevolgd kunnen worden.
Theun Scheepstra is persoonlijk begeleider bij stichting Ideum, een organisatie die begeleid
wonen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Theun heeft zich ingeschreven
voor een workshop over zelfregie van de cliënt. Als persoonlijk begeleider van mensen
met een verstandelijke beperking heeft hij hier regelmatig mee te maken. Zeker als het
gaat over de cliënten en hun seksualiteit. Het beleid van de organisatie is er namelijk op
gericht dat meerderjarige cliënten als volwaardig mens worden gezien waarbij seksualiteit
en het beleven hiervan onderdeel is van hun leven. Zelfregie is belangrijk en ook op dit
punt mogen cliënten zelf keuzes maken. Het team heeft echter wel zorgen over dit
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standpunt en zij hebben daarnaast ook te maken met ouders die het hebben van een
seksuele relatie van hun zoon of dochter niet toestaan. Tijdens de workshop bespreekt
Theun dit dilemma en hij stelt dan ook de vraag hoe hij hier het beste samen met het
team mee om kan gaan. De workshopleider stelt de vraag welk ethisch beleid de organisatie
heeft en of Theun bekend is met het voeren van een ethische discussie volgens een
normatief stappenplan. Ideum heeft een dergelijk beleid niet, maar er is wel behoefte
aan een dergelijk beleid. De workshopleider geeft aan dat platform Ethiek in de zorg
hulpverleners binnen zorgorganisaties wil stimuleren om in teamverband in gesprek te
gaan over ethische vraagstukken aan de hand van een normatief stappenplan. Zij zijn op
zoek naar enthousiaste hulpverleners om binnen hun team een themamiddag te
organiseren over ethisch handelen. Dit kan zowel een team in de ouderenzorg, de
gehandicaptenzorg, de ggz, de vrouwenopvang als in een azc zijn. Theun is meteen
enthousiast en wil graag meewerken. Zijn er nog meer enthousiaste personen, die samen
met hun team een themamiddag over ethisch handelen binnen de ouderenzorg,
gehandicaptenzorg, ggz, vrouwenopvang of een azc willen organiseren?

Opdrachtgever
De opdrachtgever is het landelijk platform ‘Ethiek in de zorg’.

Projectopdracht
Per projectgroep organiseer je een themamiddag over het onderwerp ethiek voor een team
van hulpverleners in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz, de vrouwenopvang of
een azc. Tijdens de themamiddag komen de volgende onderwerpen aan bod:
• wat ethiek is Dit uitgesplitst in descriptieve, normatieve en analytische ethiek.
• wat het belang van ethiek is
• de drie verschillende niveaus waarop ethiek kan spelen: individu (relatie hulpverlener en

cliënt), organisatie, samenleving
• het werken met een normatief stappenplan
• het voeren van een ethische discussie
• ethisch reflecteren.

Projectproduct
Samen met je projectgroep lever je vier producten in:
1. een reader met theorie en opdrachten over de onderwerpen die aan bod komen tijdens

de themamiddag
2. een waaier met beknopte informatie over de onderwerpen in de reader
3. een powerpointpresentatie voor de themamiddag
4. een casus die gebruikt kan worden bij het voeren van de ethische discussie tijdens de

themamiddag.

Daarnaast voer je de themamiddag ook daadwerkelijk uit met je medestudenten.
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Producteisen

Reader

De reader voldoet aan de volgende eisen:
• voorblad met titel en afbeelding
• inhoudsopgave en bladzijdenummering
• inleiding
• algemeen hoofdstuk over de betekenis en het belang van ethiek met uitleg over

descriptieve, normatieve en analytische ethiek en de verschillen hiertussen
• hoofdstuk over de drie niveaus waarop ethiek kan spelen: individu, organisatie en

samenleving, met voorbeelden erbij
• hoofdstuk over het bespreken van een casus aan de hand van een normatief stappenplan,

inclusief de casus.

De totale reader bevat tussen de 10 en 15 bladzijdes.

Waaier

De waaier is bedoeld als handig hulpmiddel op de werkvloer. Het is een samenvatting van
de volgende punten uit de reader:
• wat descriptieve, normatieve en analytische ethiek is
• stappenplan normatieve discussie, ook wel moreel beraad genoemd.

Powerpoint

• bevat een inleiding op de themamiddag, een korte introductie op het onderwerp
• heeft een inhoudsopgave met daarin de onderwerpen die aan bod komen
• is een uitwerking van de onderwerpen die in de reader staan en bevat de volgende

onderdelen:
• algemeen deel over de betekenis en het belang van ethiek met uitleg over

descriptieve, normatieve en analytische ethiek en de verschillen hiertussen
• een deel over de drie niveaus waarop ethiek kan spelen: individu, organisatie en

samenleving, met voorbeelden erbij
• een deel over het bespreken van een casus aan de hand van een normatief

stappenplan, inclusief de casus
• bevat naast tekst ook afbeeldingen
• duurt maximaal 30 minuten.

Casus

• is toegespitst op het door jullie gekozen werkveld
• bevat een ethisch dilemma binnen het beroep.

Eisen voor niveau 3 en 4
Niveau 3-studenten: In de casus wordt met name ingegaan op het niveau van het individu:
de relatie tussen cliënt en hulpverlener.
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Niveau 4-studenten: In de casus wordt, naast het niveau van het individu, ook aandacht
besteed aan het niveau van de organisatie (kosten, visie, samenwerken, wat doe je wel of
niet) en de samenleving (kosten, verantwoordelijkheden, overheid of verzekering). Waar
liggen grenzen (euthanasie, dure medicijnen, bevolkingsonderzoeken) en wanneer is het
nodig om in te grijpen (wanneer haal je een kind bijvoorbeeld weg bij ouders)?

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van het project word je beoordeeld op verschillende punten: de inhoud
(producteisen) en de uitvoering (processtappen). Je vindt alle beoordelingseisen bij elkaar
in het beoordelingsformulier.
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