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Wat hebben we toch een mooi vak! 



Waar vinden we professional ethics? 

• Historische ontwikkeling:  
• medische ethiek koploper, gevolgd door  
• bedrijfsethiek en  
• techniek ethiek.  

• Life sciences in kielzog medische ethiek (BMW, 
Farmacie, Verpleegkunde…) 

• Andere disciplines volgen: Biologie, Geowetenschap, 
technische opleidingen 

• Wie geeft het en wat geef je? (overzicht ontbreekt) 
• Landelijk Netwerk Docenten Ethiek, maar geen OZSW 

uitstraling…, NVBE onderwijsdag goede impuls. 
• Internationaal (AAPT, IAEE… weinig cement, weinig 

uitwisseling) 



Professional ethics: discussie over… 

• Hoeveel uur? Theorie of praktijk gericht, optioneel of 
verplicht etc. (Goldie, Cowley, …) 

• Wie geeft het onderwijs: expertise verplicht? (Cowley, ) 
• Leerdoelen/competenties helder? (deugd, houding, 

kennis, vaardigheid, gedrag…) (Camenisch, Callahan) 
• Is it effective? (Pellegrino 1989) 
 



Waarom zou je meer willen weten over ethiek 
educatie (en de kwaliteit ervan?) 

•  evidence-based 
teaching?  

• Kwaliteit vraagt om 
saamhorigheid? 

• Op wie richt je je? En 
wat geef je dan?  



Waarom studentevaluaties niet genoeg zijn 

• Evaluaties van ethiek zijn vaak ok, maar is dat genoeg?  
• Docenten denken vaak dat studenten veel geleerd 

hebben. > research Mattick & Bligh in UK (2006) 
• Moreel beraad: mensen voelen zich meer capabel: maar 

is dat voldoende?  
• Zoveel studies… zoveel zinnen? Een beta is nu eenmaal 

anders dan een geesteswetenschapper? ! (zou ethiek 
dan ook anders moeten?) 

• Toetsing en didactiek: hoe pak je het eigenlijk optimaal 
aan? Project 2013-2015 UU (stimuleringsfonds 
Onderwijs) 





Reinventing the wheel? 



Farmacie 

• Aantal momenten in de opleiding: leerlijn ethiek in 
bachelor 

• Geïntegreerd in vakken (hc/wg) 
• Wat leren studenten nu echt en hoe kun je dat toetsen? 
• Proef in jaar 3: meten leereffecten 

• Dierproefattitude vragenlijst (versie 1 en 2) 
• Focusgroepinterview over neuro-ethiek werkgroep 
• Nu: andere werkvorm, gerichte feedback op opdracht en nieuwe 

attitudevragenlijst dierproeven 
• NB: KOLB leerstijlen meegewogen: als je anders leert, moet 

ethiek-ow daar ook rekening mee houden! 



Biologie 

• Honours programma: leefeffecten onderzoeken: 
• interviews vooraf en volgend op programma 
• Coaching van docent en ontwikkeling onderwijsmateriaal 
• 2013-2014 eerste keer gedraaid: probleem: studenten zeggen 

wat ze denken dat ze leren.  
• Tess ++ (pre 7,9, post 7,82) 
• Casus: (post): gemiddeld 1,7 redenen 

 



Opvallende kwesties bij biologie en farmacie 

• Status van een morele opvatting: maar een mening 
• Vorm van onderwijs: debat/discussie (vrijblijvend) 
• Relevantie van het vak gezien door de student?  
• Afwijkende patroon van ethiek ondrewijs tov andere 

onderwijs:  
• moet je je meer ‘schikken’ naar de mores van het curriculum?  
• Leren studenten op andere wijzen (wetenschappelijke opvatting 

over ‘theorie’ is bv al anders) > bij aansluiten?  
• Toetsing: wat verlang je binnen de kaders/leerlijnen die 

studenten kennen (toch maar een paper?) 



Waaraan meten we het succes af? 

• Mate waarin studenten meer ‘filosofisch’ worden (qua 
methode, qua toetsing,…) 

• Als iedere discipline zich recht gedaan voelt? 
• Als iedere discipline ethiek in curriculum opneemt?  
• Als professionals zich moreel beter gedragen? 
• Als DIT scores (of welke dan ook) omhoog gaan? (en 

wat als ze dalen> Business/YLL) 
• Als leerdoelen iom onderwijs-  en toetsvisie zijn in 

onderwijs?  
• …. 



Waarom meer discussie over prof ethiek? 

• Morele competentie nastreven 
• Proces-interesse van docenten (wat steken ze er nu van 

op?: zaai je iets voor later?) 
• Management: wil weten wat het ‘nut’ is 
• Expertise serieus nemen: kwaliteitsimpuls in onderwijs 
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