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► Bij IPB is het belangrijk te voldoen aan wet- en 
regelgeving. Daar komt veel papierwerk bij kijken. 

► Tegelijkertijd ‘zijn Informatiebeveiliging en privacy (IBP) 
nooit af’ (aldus Job Vos). “Het is een doorlopend proces 
van analyse en verbetering.” 

IBP
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► Ethiek is de systematische reflectie op het goede 

handelen. 

► Voor de onderwijscontext: de reflectie op de (mogelijke) 

impact van bepaalde keuzes en/of handelingen op 

waarden. 

► Centraal staat steeds deze vraag: worden de waarden 

van het onderwijs / de school door een handeling 

bedreigd of juist bevorderd.

Ethiek
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Het sturingsmodel waardevol innoveren



Hoe het in China gaat

Een school in Hangzhou houdt zelfs de gemoedstoestand van leerlingen bij met 
camera’s in het klaslokaal. Elke dertig seconden wordt bepaald of een leerling blij, 
boos, angstig, verward of verdrietig is.
1) Zit hier een ethisch vraagstuk achter? (voel je hier spanning? Zo ja, waar 

zit ‘m dat in?)
2) Welke waarden staan hier op het spel? Voor wie gaan deze waarden op? 

Waar botst het?
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Is het een goed idee om leerlingen met 

gedragsproblemen een smartwatch te laten 

dragen die hun fysieke toestand (hartslag, 

bloeddruk et cetera) monitort?

Kan de smartwatch de leraar in het speciaal onderwijs helpen?
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“ ” I ct  en I B P  in het  onderwijs 
zonder  ethiek is als autor ijden met  
een bl inddoek voor ”  Socrates



Het Ethiek Kompas van Kennisnet 
verschijnt in januari 2020
- Met gesprekstool!

@remcopijpers
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