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Verantwoordelijkheid: 

 
Over verantwoordelijkheid wordt steeds vaker gediscussieerd in verband met het internet.  

 

In zijn boek "The Principle of Responsibility", ondertiteld "Attempt of an Ethics for 

Technological Civilization" uit 1979, houdt de filosoof Hans Jonas zich bezig met het 

vernieuwen van de grondslagen van ethiek voor onze tijd. Met alle kracht die de technologie 

destijds hem al gaf, was het volgens Jonas niet langer voldoende om alleen de dan  levende 

medemensen in zijn vele overwegingen te betrekken. Volgens Jonas moet men ook aan de 

toekomst denken: aan al die medemensen die dan zullen leven. Verantwoordelijk handelen 

betekent in deze tijd daarom dan ook meer dan ooit  rekening houden met de fundamentele 

belangen en de rechten van de  toekomstige generaties. 

 

In een democratische samenleving is het van essentieel belang om het vermogen tot reflectie 

en verlichting te bevorderen om elk individu in staat te stellen zich in het leven te oriënteren 

door middel van zelfreflectie in plaats van door autoritaire richtlijnen. 

 

Plan van aanpak & discusiieplan: Verantwoordelijkheid: 
 

1 Wat betekent verantwoordelijkheid? 

2. Ben jij verantwoordelijk voor je handelingen? 

3. Wat betekent verantwoordelijkheid op het Internet? 

4. Zijn typische bijzonderheden van het Internet, zoals anonimiteit en lichaamsloosheid 

relevant voor het aspect verantwoordelijkheid? 

5. Kan de verantwoordelijkheid vrijwillig ontstaan? Hoe kan ze ontstaan? 

6. Is elke mens verantwoordelijk voor de inhoud van zijn daden? 

7 Wat is het onderscheid tussen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidszin? 

8.Is de mens verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn daden? 

9. Waarop is verantwoordelijkheid gebaseerd? 

10.. Kan de verantwoordelijkheid worden beperkt? 
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11. Is het mogelijk dat een persoon geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor zijn 

handelen? 

12 Draagt een persoon ook verantwoordelijkheid als hij niet handelt? 

13. Waarop is verantwoordelijkheid gebaseerd? 

14. Hoe kan je bijdragen tot respectvol gedrag op het Internet? 

 

 

 

Activiteit: Hoe ziet verantwoord handelen op het internet eruit? 

 

Wie kan en op welke manier op het internet de verantwoordelijkheid op zich nemen? En hoe 

ziet verantwoord handelen op het internet er concreet uit?   

Vraag eens rond en neem hierover drie interviews af! 

 

 

Oefening:  

Wanneer en waarvoor draagt iemand verantwoordelijkheid? Argumenteer! 

 

o Voor de regen 

o Voor de rotzooi in de kamer 

o Voor kettingbrieven 

° Voor informatie die jij van jezelf en van anderen openbaar maakt. 

o Voor een huisdier 

o Voor een aardbeving 

° Voor de foto’s die jij op het net zet. 

o Voor een vergeten handeling 

o Voor een product 

o Voor wat er gebeurt op het internet? 

O Voor een bewuste aankoop 

o Voor de wetten van de staat. 

° Voor jouw nieuwsberichten in sociale media. 
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Virtualiteit 
Al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst wordt er gediscussieerd en van gedachten 

gewisseld over de invloed van de media op mens en maatschappij. Vervreemdt het omgaan 

met de media mensen van hun eigen aard en omgeving en plaatst het hen steeds meer in 

illusoire werelden? Welke betekenis hebben echte en virtuele leefomgevingen voor de mens 

en de menselijke ontwikkeling? Heeft het verblijf in virtuele ruimten gevolgen voor de 

mensen die zich daarbinnen verplaatsen? Hoe vervagen de grenzen tussen realiteit en 

virtualiteit? 

 

Plan van aanpak: virtualiteit 

° Wat is echt en wat is virtueel? 

° Is de scheiding tussen echt en virtueel een illusie? 

° Wat is het verschil tussen droom, verbeelding en fantasie? 

° Is een droom "virtual reality"? 

° Is alles mogelijk in "virtuele werelden"? 

° Verandert het internet onze seksualiteit? 


