Ten geleide 

Al enige tijd was er behoefte aan een Nederlandstalig handboek, gericht op het hoger onderwijs, dat als leidraad kan dienen bij cursussen en seminaries rond ethische en maatschappelijke kwesties verbonden met de ontwikkeling en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Dit boek wil die leemte vullen.
Na een inleidend hoofdstuk worden op systematische wijze in opeenvolgende hoofdstukken de volgende onderwerpen belicht: ICT en privacy, ICT en auteursrecht, computermisdaad, het internet als informatiebron, diverse andere aspecten verbonden met ICT op het werk, in de samenleving en het onderwijs, en de ontwikkeling van informatiesystemen.

Verspreid over het boek zijn aparte technische toelichtingen opgenomen. Na elk hoofdstuk volgt een filosofische reflectie op de inhoud van dat hoofdstuk. Ten slotte vindt de lezer enkele korte intermezzo´s over specifieke onderwerpen in samenwerking met experts ter zake. Wij hopen uiteraard dat deze diverse soorten kaderstukken (en appendices) de waarde en bruikbaarheid van het boek ten goede komen. Afhankelijk van het profiel van de betrokken studenten kan een docent echter oordelen ze onbehandeld te laten: dit veroorzaakt geen specifieke hinder bij de lectuur van de kerntekst.
In die kerntekst zijn de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar leesbaar. De ordening van de hoofdstukken geeft evenwel aan wat volgens de auteurs een logische volgorde van behandeling zou zijn. Het eerste hoofdstuk is inleidend van aard. Daarna evolueert van het tweede naar het zesde hoofdstuk de behandelde problematiek van meer specifiek naar meer algemeen. En terwijl daarbij de nadruk steevast ligt op het gebruik van ICT buigt het zevende hoofdstuk zich over kwesties in verband met de ontwikkeling van ICT.

Bij elk hoofdstuk zijn denkvragen en onderzoeksopdrachten opgenomen die uitnodigen tot persoonlijke reflectie en actie. Alle vragen beantwoorden en, vooral, alle opdrachten uitvoeren is onbegonnen werk. De lezer kan dus zelf kiezen welke hij behandelt, in welke volgorde en met welke diepgang. Maar we willen hem uitdrukkelijk aanmoedigen om zelf aan de slag te gaan, en dit boek niet (slechts) te beschouwen als een “te studeren” tekst. In heel wat van de behandelde probleemdomeinen doen zich snelle evoluties voor, en zelf op onderzoek (leren) uittrekken is belangrijk om je daartegen te wapenen.
Ook de referentielijst in appendix en de websites vermeld in de tekst kunnen hulp bieden bij verdere studie en onderzoek. Daarbij dient uiteraard aangestipt dat de inhoud van het web aan dynamiek onderhevig is, en dat een website dus kan verdwijnen of veranderen. Alle expliciet vermelde websites werden door de auteurs van dit boek een laatste maal ter controle bezocht in mei en juni 2008.

Het werk richt zich in eerste instantie tot docenten en studenten in opleidingen waarin de ontwikkeling, het beheer en/of het gebruik van ICT een belangrijk voorwerp van studie uitmaken. Het kan in dergelijke opleidingen fungeren als handboek bij een cursus waarin even afstand genomen wordt van de praktijk om na te denken over die praktijk, en de rol die ICT-professionals te spelen hebben in het richting geven daaraan in een professionele, persoonlijke en/of maatschappelijke context.
Uiteraard is dergelijk nadenken ook aan de orde voor al wie over ICT zal onderwijzen en we hopen daarom dat dit handboek eveneens zijn weg zal vinden naar lerarenopleidingen. Ook in opleidingen rond filosofie of maatschappijwetenschappen of aanverwante kan het boek inspiratie bieden voor reflectie over informatie- en communicatietechnologie.
Dit boek beoogt echter niet alleen reflectie door ICT-experts (in opleiding). Inderdaad, zoals het woord weerbaarheid in de titel van dit boek al benadrukt, hopen wij dat ons werk alle ICT-gebruikers zal aanspreken die bewust én weerbaar willen leren omgaan met de boeiende, maar ook complexe en soms gevaarlijke technologie die ICT tegenwoordig is.
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