
Ethiek en informatica 
Ethiek: geheel van morele principes. Wat is ‘ethisch’?: wat vindt men ‘juist’ gedrag? 

Tijdens de les informatica debatteren wij over enkele onderwerpen uit de informatica die met ethiek 
te maken hebben. We doen dat in de vorm van een lagerhuisdebat: een groepsdebat waarin twee 
partijen tegenover elkaar zitten. De partijen proberen elkaar door middel van argumenten te 
overtuigen van elkaars standpunt. Deze argumenten moeten wel betrekking hebben op wat jij ‘juist 
handelen’ vindt. Financiële argumenten (zoals:  ‘De overheid kan niet elke Nederlander een I-phone  
geven want dat is te duur.’) mag je dus niet gebruiken. 
 
Als je tijdens het debat iets wil zeggen, ga je staan. Je wacht dan tot je van de gespreksleider de beurt 
krijgt en dan mag je je argumenten laten horen. Drie klasgenoten fungeren als jury, één klasgenoot 
fungeert als gespreksleider.  
 
Hieronder staan drie stellingen. Deze moet je goed voorbereiden, want anders sta je bij het debat 
met je mond vol tanden. Van elke stelling bedenk je en/of zoek je (bijvoorbeeld op het internet) 
argumenten vóór en tegen. Je hoort namelijk pas op de dag van het debat zelf of jij voor of tegen de 
stelling bent. Je verzamelt je argumenten in een word-document en levert ze tijdig in (zie ELO) bij de 
in te leveren praktijkopdrachten op de ELO it’s learning. 

Download verbod 

Tegenwoordig kun je met programma’s als bittorrent, napster of nzb download (via nieuwsgroepen) 
heel eenvoudig (en gratis) de nieuwste software, muziek of films downloaden. Maar op software 
rusten vaak patenten: het ontwikkelen ervan heeft namelijk heel veel geld gekost. En de artiest 
houdt de rechten op zijn muziek en films zijn van de filmstudio. Ook zij willen natuurlijk verdienen 
aan hun werk. Is het eerlijk dat mensen gratis kunnen genieten van het werk van andere mensen? 
 
Stelling 1:  Er moet een verbod komen op het downloaden van software en muziek waarop 

auteursrechten rusten. 

Beveiligingscamera’s 

De politie zoekt momenteel met man en macht naar de verdwenen jongetjes Ruben en Julian. 
Daarbij gebruiken zij ook camerabeelden van particulieren en bedrijven op de route die hun vader 
heeft gevolgd. Het blijkt dat deze man tijdens zijn rit tientallen keren is gefilmd. Dit geeft te denken: 
als de politie moeite doet, kan zij jouw gangen dus vrij nauwkeurig nagaan.  Je kunt je afvragen of dit 
de privacy van de gewone burger niet teveel aantast. Aan de andere kant is het eenvoudiger om 
criminelen te vangen als we op veel plaatsen camerabeveiliging hebben. 
 
Stelling 2: Op élke straathoek moet een beveiligingscamera komen. 

Digitaal loket 

Als je zaken moet doen met de gemeente of de landelijke overheid, moet dat steeds meer via het 
internet. De gemeente is op internet bereikbaar via www.tilburg.nl, maar als je niet de beschikking 
hebt over internet heb je daar niets aan.  
In het onderwijs heerst een soortgelijke trend.  Veel scholen stappen over op digitale leermiddelen 
en om daar thuis mee te kunnen werken heb je een breedbandverbinding nodig met het internet.  
Leerlingen die dat niet hebben, kunnen dan geen huiswerk maken! 
 
Stelling 3: De overheid moet het nemen van een internetaansluiting verplicht stellen. 


