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ETHISCH 
RELATIVISME 

ETHISCH 
DOGMATISME 

 

DEUGDEN 
ETHIEK 

DEONTOLOGISCHE 
ETHIEK 

TELEOLOGISCHE 
ETHIEK 

PROSPECTIEVE 
ETHIEK 

      
Focus 

Alle 
opvattingen 
zijn subjectief; 
morele 
oordelen 
worden 
bepaald door 
de 
persoonlijke 
smaak, of 
door 
afspraken 
binnen een 
bepaalde 
groep. 

 

Focus 

De eigen 
moraal is 
objectief juist 
en goed en 
als zodanig 
de absolute 
norm voor het 
handelen. 

 

Focus 

Moraliteit is 
een kwestie 
van 
persoonlijke 
gezindheid of 
persoonlijke 
deugden. 

Aristoteles 
T. van Aquino 

 

Focus 

Moraliteit 
wordt bepaald 
door een set 
van algemeen 
geldende 
principes, 
beginselen, 
rechten en 
plichten. 

I. Kant 
J. Rawls 

 

Focus 

De effecten 
en 
uiteindelijke 
resultaten van 
het handelen, 
(- en niet de 
handelingen 
als zodanig), 
zijn bepalend 
voor de 
moraliteit. 

J. Bentham 
J. Mill 

 

Focus 

Verantwoorde 
beslissingen gericht 
op goed functioneren 
maatschappelijk 
systeem.  

J. Wempe 
 

 

Moreel 
oordelen 

Alle 
opvattingen 
worden ten 
allen tijde 
geaccepteerd
. Iedereen 
heeft een 
subjectieve 
verantwoordel
ijk- heid. 

 

Moreel 
oordelen 

Uitsluitend 
conform de 
eigen 
absolute 
morele 
standaard. 

 

Moreel 
oordelen 

Ethische 
beslissingen 
worden 
verbonden 
aan een 
bepaalde 
levensvisie. 
Zij worden 
met name 
bepaald door 
deugden 

Moreel 
oordelen 

Ethische 
beslissingen 
worden 
bepaald door 
universaliseer
bare regels, 
rechten en 
plichten. 
Menswaardig
heid, - zowel 
in de eigen 

Moreel 
oordelen 

Het handelen 
is moreel als 
de gevolgen 
ervan beter 
zijn dan de 
gevolgen van 
alternatieven. 
Goed en juist 
is in principe 
alles wat voor 
zoveel 

Moreel 
oordelen 

Gaat om 
bijdragen aan 
het goed 
functioneren 
van de 
systemen 
waar men 
deel van uit 
maakt. 
Aanvullend 
op 



zoals bijvb.: 
wijsheid, 
matigheid, 
moed, 
rechtvaardigh
eid en zorg 
voor anderen. 

 

persoon als in 
de persoon 
van een 
ander, geldt 
altijd als 
richtdoel van 
het handelen. 

 

mogelijk 
mensen zo 
goed mogelijk 
uitpakt. 

 

retrospectieve 
ethiek en 
individueel 
gerichte 
ethiek 
(achteraf 
individuen 
verantwoordel
ijk houden). 

 

Sterke 
kanten 

Onbegrensde 
vrijheid. 
Iedereen 
heeft in 
principe 
gelijk. Morele 
zoekprocesse
n zijn 
overbodig. 

 

Sterke 
kanten 

Volstrekte 
consensus 
over wat goed 
of slecht is. 
Morele 
zoekprocesse
n zijn 
overbodig. 

 

Sterke 
kanten 

Aandacht 
voor 
identiteitsvor
ming / 
persoonlijkhei
ds- 
ontwikkeling 
en de 
ontwikkeling 
van een 
levensvisie. 

 

Sterke 
kanten 

Duidelijke 
standaards 
en formele 
procedures 
voor het 
handelen. 
Consensus 
t.a.v. 
gelijkwaardig
heid van alle 
mensen. 

 

Sterke 
kanten 

Streven naar 
bevordering 
van het 
algemeen nut 
en welzijn. 
Pragmatisch 
en flexibel 
handelen. 
Weinig 
regels. 

 

Sterke 
kanten 

 
Biedt houvast voor 
mensen die besluiten 
nemen in onzekere 
situaties.  

Zwakke 
kanten 

Geen visie op 
de kwaliteit 
van het 
menselijk 
samenleven. 
Geen 
waardering 
en respect 
voor 
verschillen. 
Discussie 

Zwakke 
kanten 

Een 
exclusieve 
visie op de 
kwaliteit van 
het menselijk 
samenleven. 
Intolerante 
opstelling 
t.a.v. 
degenen die 
anders 

Zwakke 
kanten 

Deugden 
resulteren 
niet 
vanzelfspreke
nd in moreel 
gedrag. Een 
homogene 
opvatting 
omtrent het 
goede wordt 
vooronderstel

Zwakke 
kanten 

Conflicterend
e 
interpretaties 
en 
toepassings- 
problemen bij 
beroep op de 
standaard. De 
algemene 
standaard 
wordt bepaald 

Zwakke 
kanten 

Het blijft 
arbitrair wat 
verstaan 
moet worden 
onder 
algemeen nut 
en welzijn. 
Waarden en 
de 
gelijkwaardig
heid en de 

Zwakke 
kanten 

Geen 
éénduidig 

goed of fout. 
 



over de 
moraal is 
zinloos. 
Neutralisering 
van de 
moraal. 

 

denken en 
doen. 
Discussie 
over de 
moraal is niet 
mogelijk. 
Monopoliserin
g van de 
moraal. 

 

d. Geen 
regels als het 
gaat om het 
juiste 
handelen bij 
concrete 
dilemma's. 

 

door de 
cultureel 
dominante 
groep. 

 

rechten van 
mensen 
komen onder 
druk te staan. 

 

 


