
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vind jij het leuk om ons te helpen met het bedenken, opstellen en het naar de markt brengen van 
verschillende onderwijspakketten en wil jij onze nieuwe commissie onderwijs laten groeien? Dan 
zoeken wij jou als commissielid waarbij je Techthics verder gaat brengen op het gebied van 
onderwijs! 
 
Wat is Techthics? 
Techthics is een stichting welke nadenkt over de impact van nieuwe technologie op ethiek en 
christelijke religie. Technologische ontwikkeling gaan razendsnel, de gevolgen zijn (vaak) moeilijk te 
overzien. Techthics is een platform voor bezinning op deze technologische ontwikkelingen. Vanuit 
een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technisch-ethische 
vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen. 
 
Jouw functie 
Voor onze nieuwste commissie (onderwijs) zoeken wij een commissielid! Jij gaat samen met de 
commissieleden kijken naar mogelijkheden om het draagvlak van Techthics in het onderwijs te 
vergroten. Je inventariseert wat er nodig is op de doelen van de commissie onderwijs te 
verwezenlijken. Daarnaast stel je de inhoud op van de masterclasses en andere lespakketten. Je 
zoekt uit wat nodig is om deze pakketten samen te stellen en hoe deze ingezet kunnen gaan worden. 
Je legt contact met scholen en onderhoudt deze contacten vervolgens. 
  
Jij bent geschikt! 
Het belangrijkste is dat jij je herkent in onze visie en missie en wilt bijdragen aan ons doel. Iedereen 
binnen Techthics heeft een eigen domein of expertise waardoor we jou alle vrijheid geven. Hierbij is 
het belangrijk dat jij zowel in je commissie kunt samenwerken, en goed jouw eigen project/werk kunt 
managen. Het is uiteraard belangrijk dat jij je thuis voelt in de omschreven taken, je hebt affiniteit 
met het onderwijs en je ziet een mooie uitdaging hierin! 
 
Jouw team 
Techthics bestaat ondertussen uit meer dan 10 commissie leden welke in contact staan met een 
vijftigtal expert uit verschillende disciplines. Al  deze enthousiaste mannen en vrouwen dragen hun 
steentje bij in bijvoorbeeld de commissie organisatie welke events organiseert of aan de commissie 
content welke onderzoek doet en artikelen schrijft plus mensen welke verantwoordelijk zijn voor het 
(algemeen) bestuur, secretariaat, financiën en ga zo maar door. In dit plaatje missen we jou nog. 
 
Wij horen graag meer van jou! Voor vragen kun je contact op nemen via 06 34 79 50 11 of 
info@techthics.nl t.a.v. Marnix van Doorn.  
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