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Privacy & Ethiek 2 
TOEPASSING MOREEL
BESLUITVORMINGSMODEL
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“Ik zou nog wel verder/dieper willen in de theorie van morele
dilemma’s en de methodiek van afwegen.”

Deelnemer ethiek 1

Bij Privacy & Ethiek 1 is er kennisgemaakt met morele privacy 
dilemma’s en verschillende ethische theorieën.

In Privacy & Ethiek 2, toepassing moreel besluitvormingsmodel, 
wordt aandacht besteed aan het tot een oplossing komen van
privacy dilemma’s met gebruikmaking van de verschillende
ethische theorieën door toepassing van een moreel besluit-
vormingsmodel. 

Toepassing van dit moreel besluitvormingsmodel (Royakkers) 
leidt tot een weloverwogen moreel oordeel over een privacy
dilemma en geeft je behalve inzicht in je eigen oordelen en
handelen ook inzicht in dat van anderen. Een dergelijk inzicht is 
voor een privacy professional essentieel om moreel verantwoor-
delijk te kunnen handelen in de beroepspraktijk. Zeker ook omdat 
we in het privacy recht te maken hebben met een aantal “open 
normen”. 
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Programma
 Privacy en morele vraagstukken uit de praktijk
 Inleiding in moreel besluitvormingsmodel (Royakkers) 
 Toepassen van het moreel besluitvormingsmodel op casuïstiek

Leerdoelen
In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:
 De cursist kan privacy dilemma’s in organisaties identificeren.
 De cursist kan privacy dilemma’s vanuit verschillende
 perspectieven benaderen.
 De cursist kan aan de hand van een weldoordacht proces komen 

tot ethisch weloverwogen afwegingen van privacy dilemma’s.

Doelgroep
Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd. 
Maar deze module is het vervolg op “Privacy & Ethiek 1”, die module 
moet zijn gevolgd om te kunnen inschrijven voor module 2.


