
We geven gewoon 

een hand toch?

Wat leuk dat je meedoet! De Struisvogel Sessie 
is een tool om met je team het gesprek aan te 
gaan over dilemma’s. Morele dilemma’s die je 
tegenkomt in de dagel�kse prakt�k. Hoe ga je 
met deze situaties om? En is er een
gemeenschappel�ke visie?

struisvogel
de

sessie

Hoe reageer j� op 

deze situatie?



Wat is een moreel dilemma?
Een dilemma is een keuze uit twee of meer 
alternatieven die even (on) aantrekkel�k 
z�n. Een dilemma ervaar je wanneer je 
tw�felt tussen twee of meerdere opties die 
evenwaardig z�n. Je verkeert dan in een 
tweestr�d.

Morele dilemma’s vloeien vaak voort uit 
contrasterende waarden. B�voorbeeld: 
‘Mag je liegen om iemands leven te 
redden?’ of ‘Mag je beloftes breken als je 
iemand moet helpen?’

De nadruk in deze tool ligt op morele 
dilemma’s die voortkomen uit een
groeiende diversiteit in normen en
waarden van burgers in de samenleving.

Opwarmer:
Tegen welke dilemma’s 
ben je zelf aangelopen?
Denk even terug aan het afgelopen jaar. Tegen 
welke morele dilemma’s ben je zelf aangelopen? En 
wat maakte die momenten lastig? De Struisvogel 
Sessie is het meest waardevol als je van tevoren al 
even nadenkt over drie voorbeelden uit je eigen 
ervaringen. Vul hieronder in!

Vul in!

Voor een les burgerschapsonderw�s is 
er een bezoek aan een moskee en een 
synagoge gepland. Twee leerlingen 
roepen stellig dat ze van hun geloof niet 
een synagoge mogen betreden. Ze 
weigeren mee te gaan. Ga je hierin mee?

T�dens een les over
vluchtelingen vraag je aan 

de leerlingen wat za al 
weten over het onderwerp. 

Een leerling steekst z�n 
hand op en zegt: “Dat z�n 
terroristen mevrouw.” Hoe 

reageer j� hierop?

Hier mag
ik niet in!

Wat was de situatie?

Wat is het morele dilemma?

Heb je gehandeld? Zoja, hoe?

Wat was de situatie?

Wat is het morele dilemma?

Heb je gehandeld? Zoja, hoe?

Wat was de situatie?

Wat is het morele dilemma?

Heb je gehandeld? Zoja, hoe?


