MODEL

MORELE OORDEELSVORMING

STAP 1 WELKE MORELE KEUZE?
De deelnemers kiezen een casus (dat is meestal een handeling)
waarin een morele keuze gemaakt moet worden.
De inbrenger benoemt de handeling en het handelingsalternatief.
De voorzitter schrijft beide op een flip-over zodat er twee kolommen ontstaan.
De inbrenger vertelt over de casus.
De deelnemers schrijven hun voorlopige keuze op en benoemen die.
Ze schrijven op waarom ze die keuze moreel juist vinden en wat daarvan het grootste
bezwaar is. (Ik doe: _______ Dat is moreel juist want: _______ ondanks: _______ )

STAP 2 WIE ZIJN DE BETROKKENEN?
De deelnemers inventariseren de betrokkenen.
Ze inventariseren wiens wensen, rechten en belangen geraakt worden
en schrijven die op een flip-over.

STAP 3 WIE NEEMT DE BESLISSING?
De inbrenger geeft antwoord op de vraag: Wie neemt de beslissing?
Het antwoord moet ‘ik’ zijn.

STAP 4 WELKE INFORMATIE ONTBREEKT NOG?
De deelnemers stellen vragen aan de inbrenger
zodat zo veel mogelijk feiten en omstandigheden bekend worden.

•
•
•
•

Ze stellen (open) vragen over:
feiten: de situatie en de alternatieven van de handeling
emotionele en persoonlijke beweegredenen van de inbrenger
waarden: welke waarden spelen er mee
andere relevante zaken

>
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STAP 5 WAT ZIJN DE ARGUMENTEN?
De deelnemers inventariseren de argumenten, rechten, belangen en wensen
voor de handeling of het handelingsalternatief van alle betrokkenen
en schrijven die in de twee kolommen op de flipover (zie stap 1).
De deelnemers bespreken welk argument belangrijk is
en welk argument een gevolg- of beginselargument is
en tekenen die aan op de flip-over.

STAP 6 TOT WELKE CONCLUSIE KOM IK?
De deelnemers en de inbrenger schrijven op tot welke conclusie/beslissing ze komen.
Ze schrijven op waarom ze die keuze moreel juist vinden en wat daarvan het grootste
bezwaar is. (Ik doe: _______ Dat is moreel juist want: _______ ondanks: _______ )
Ze lezen dit om de beurt voor, als laatste de inbrenger.

STAP 7 WAT IS HET GEVOEL EROVER?
De inbrenger vertelt wat zijn gevoel is over het genomen besluit.
De deelnemers spreken hier met elkaar over.
Ze bespreken ten slotte hoe de schade aan de betrokkenen
tot een minimum beperkt kan worden.
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