
In Ethiek & techniek. Morele overwegingen in de ingenieurspraktijk vindt de lezer een inleiding tot de 
ethische dimensie van het ingenieursvak in 11 hoofdstukken. Naast een handzame introductie in de 
ethiek en argumentatieleer komen zeer verschillende aspecten van het ingenieursvak aan bod. (Zie 
inhoudsopgave.) 
 Ethiek & techniek wil bijdragen tot “de ontwikkeling van de morele competentie van aankomende 
ingenieurs”. Dat betekent niet alleen het herkennen van morele problemen die zich bij ontwerp en 
onderhoud van techniek kunnen voordoen, maar ook het kundig analyseren van die problemen en het 
nemen van een beslissing na rijp beraad. 
 Daarbij wordt goed aangegeven waar de grenzen van die morele competentie liggen. De ingenieur 
staat immers niet op zichzelf, maar bevindt zich in een maatschappelijke context van bijvoorbeeld 
consumentenwensen, beroeps- en bedrijfsethiek, regelgeving, juridische en economische factoren. 
Deze bepalen mede de uitkomst van ethische overwegingen. 
 De samenstellers van Ethiek & techniek hebben prima werk afgeleverd. De afzonderlijke 
hoofdstukken zijn door verschillende auteurs geschreven, maar de redacteurs hebben het boek tot 
een coherent geheel samen gesmeed. Mede daarom leest het boek zeer prettig. 
 De didactische kwaliteit blijkt in orde. De tekst bevat veel vooruit- en terugverwijzingen naar nog te 
behandelen of eerder besproken thema’s, en, wanneer reeds behandelde theorie opnieuw aan de 
orde komt, bieden de auteurs een beknopte samenvatting van die theorie. 
 Het boek geeft bovendien veel voorbeelden uit de praktijk, samenvattende tekstblokken en 
schema’s. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met talrijke verwerkingsvragen die verder bijdragen tot 
een goed begrip van de tekst. De inhoud is gedetailleerd uitgewerkt. 
 Het boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten van het HBO en de Technische Universiteit, 
maar vormt ook voor een breder publiek een interessante inleiding. Het is namelijk de eerste keer dat 
de thematiek van ethiek én techniek samenhangend in een Nederlandstalige publicatie bijeen is 
gebracht. 
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