Teach-the-teacher
Docent in Ethiek

De ethische cyclus
Dinsdag 30 juni & woensdag 1 juli 2015

De ethische cyclus
Opzet

De cursus De ethische cyclus is specifiek gericht op het door de deelnemers zelf
oefenen van de ethische cyclus. Tevens wordt aandacht besteed aan de
basisbeginselen van de meest belangrijke ethische theorieën. Hierbij wordt zowel
aandacht besteed aan de theorie als aan hoe deze theorieën in de praktijk toe te
passen. Tijdens de training worden interactieve colleges afgewisseld met het zelf
werken in groepjes.

Doelgroep

HBO-docenten, niet geschoold in ethiek, die binnenkort een cursus ethiek gaan
verzorgen.

Doel

Didactische professionalisering van beginnende ethiekdocenten. De cursus biedt
beginnende ethiekdocenten de gelegenheid zich verder te ontwikkelen voor het geven
van een ethiekcursus in het HBO-onderwijs.

Werkvorm

Interactieve presentaties.
Werkgroepen: in groepjes worden oefeningen en opdrachten gemaakt om de stof eigen
te maken.

Materialen

Trainer

Het volgende materiaal wordt beschikbaar gesteld:
1. Reader The Ethical Cycle
2. Map met docentenmateriaal
Mr.dr.ir.ir. Lambèr Royakkers (1967) is universitair hoofddocent Ethiek van de Techniek
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij studeerde Wiskunde, en Wijsbegeerte
en Maatschappijwetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Rechten
aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een
proefschrift over normenlogica.
Lambèr Royakkers is mede-auteur van de boeken Just Ordinary Robots (2015), Moral
responsibility and the problem of many hands (2015), Overal robots. Automatisering
van de liefde tot de dood (2012), Ethics, Technology and Engineering (2011), Ethiek in
de rechtspraktijk (2010). Samen met ondermeer Angèle Pieters schreef hij The Ethical
Cycle (2009), Verantwoord ondernemen (2006) en Ethiek & Techniek (2004).

Programma1
Dinsdag 30 juni, 10.00 – 21.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Ochtend

Uitgangspunten ethiek & het utilisme
Theorie: de uitgangspunten (waarden, normen, deugden) en het utilisme
Oefeningen: In groepjes zal het utilisme worden toegepast op een casus

Voormiddag

Beginselenethiek
Theorie: de theorie van Kant
Oefeningen: In groepjes zal de theorie van Kant worden toegepast op een
casus

Namiddag

Deugdenethiek
Theorie: Deugdenethiek
Oefeningen: In groepjes zal de deugdenethiek worden toegepast op een casus

Avond

Reflectie

Woensdag 1 juli, 9.00 – 16.30 uur
Ochtend

Casus
In groepjes wordt gewerkt aan een casus. De gehele ethische cyclus zal
worden uitgewerkt.

Voormiddag

Tentamenvragen en het beoordelen van antwoorden van studenten
Oefening: het beoordelen van een casusanalyse en een tentamen.

Namiddag

Opzet van een cursus & studiemateriaal
Presentatie en discussie over de opzet van een cursus. Tevens zal allerhande
materiaal worden gepresenteerd.

OPMERKING: Als u onderwerpen heeft die u graag besproken ziet, laat het ons dan weten.
Wellicht kunnen we het opnemen in het programma.
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Enkele wijzigingen zijn mogelijk

Locatie
Samaya, Werkhoven.
Samaya is een kleinschalig conferentiecentrum in het midden van Nederland, gelegen in het
groene land tussen Betuwe en Utrechtse Heuvelrug op een plek waar het nog echt stil kan zijn.
Kijk voor meer informatie op www.samaya.nl.

Contact en vragen
Lambèr Royakkers:
Angèle Pieters:

l.m.m.royakkers@tue.nl, tel. 040 24 74 693 / 06 45774337
angele@livet.nl

Aanmelden
Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2015: € 900,00 (inclusief diverse materialen, koffie, thee,
lunch, diner, overnachting).
U kunt u aanmelden door vóór 27 mei 2015 het bijgaande aanmeldingsformulier te sturen naar
angele@livet.nl

