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Voorwoord 
 
Gedurende de voorbereiding van mijn dissertatie had ik het voorrecht te werken met 
vele bijzondere mensen zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam. 
Zonder de steun en de hulp van al deze mensen zou mijn promotie niet mogelijk zijn 
geweest. 
 
Tijdens mijn onderzoek had ik het genoegen in contact te komen en te kunnen 
spreken met mensen met zeer uiteenlopende sociale, etnische en culturele 
achtergronden zoals leidinggevenden en docenten, ouders en leerlingen van 
basisscholen en van scholen uit het voortgezet onderwijs, ambtenaren van 
verschillende gemeenten, van overheidsinstellingen en van organisaties op het gebied 
van de sociale zekerheid en bestuurders en prominente leden van verschillende 
etnische en religieuze organisaties in Nederland. Hun begrip en hun bereidheid een 
bijdrage te leveren aan mijn onderzoek zijn buitengewoon belangrijk geweest. Ik 
betreur het daarom dat ik vanwege privacy-redenen hun namen hier niet kan 
vermelden maar maak van deze gelegenheid gebruik om ieder van hen mijn oprechte 
dank te betuigen voor hun bijdrage. 
 
Mijn promotor André Hoekema en co-promotoren Niels van Manen en Liesbeth 
Huppes-Cluysenaer hebben mij vriendelijk maar vast begeleid bij de overgang van 
een rechtsdogmatische naar een pragmatische, rechtssociologische wijze van denken. 
Dank zij hun wetenschappelijke kennis en begeleiding is die overgang een stuk 
soepeler verlopen dan anders het geval zou zijn geweest. 
 Ik ben André veel dank verschuldigd voor zijn geduld, zijn voortdurende 
belangstelling, zijn volhardend vertrouwen in de goede afloop en niet in het minst 
voor zijn vriendschap. Zijn constructief commentaar, zijn suggesties en zijn steun 
werden geleverd telkens als ik inspiratie miste of een aanmoediging nodig had om 
mijn onzekerheid of problemen in mijn onderzoek te overwinnen. Ik heb zowel 
wetenschappelijk als persoonlijk en sociaal veel waardevols van hem geleerd.  

Ik heb zeer geprofiteerd van de discussies met de leden van mijn 
begeleidingsgroep, Niels van Manen, Liesbeth Huppes-Cluysenaer en Sietse 
Steenstra. Ik ben hen zeer dankbaar voor hun steun en hun vriendschap en voor hun 
inzicht in en betrokkenheid bij mijn onderzoeksinspanningen. De commentaren en 
ideeën van Niels en Liesbeth, mijn begeleiders en co-promotoren, waren van 
doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van deze studie, in het bijzonder van het 
theoretische en methodologische kader. Bovendien hadden zij een belangrijke invloed 
op mijn manier van denken en op mijn ontwikkeling als onderzoeker en 
wetenschapper.  
 Ik wil mijn inmiddels goede vriend Sietse Steenstra speciaal bedanken voor zijn 
volledige steun bij het onderzoek en voor het vele en harde werk van het corrigeren 
van het Nederlands van de verschillende versies van mijn dissertatie. Zonder zijn 
constructieve inbreng en zijn permanente zorg en vriendschap zou dit boek beslist 
niet tot stand zijn gekomen. 
 Ik bedank mijn (oud)collega’s en de staf van de afdeling Algemene Rechtsleer, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder 
Agnes Schreiner en Wibo van Rossum voor hun commentaar en suggesties en Joris 
van de Sandt voor zijn waardevolle tips en zijn steun tijdens mijn onderzoek en bij de 
voorbereiding en de uitvoering van mijn onderwijsopdrachten.  
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Ik dank ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Mijn onderzoek maakte deel uit en is verricht binnen het mede door NWO 
gefinancierde onderzoeksprogramma Pluriformiteit, Sociale Cohesie en de 
Rechtsstaat van de Leerstoelgroep Rechtssociologie/Algemene Rechtsleer van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. 
 
Tenslotte wil ik mijn echtgenote Branka en mijn dochter Mia bedanken voor hun 
voortdurende en onvoorwaardelijke hulp en steun gedurende de jaren dat ik met dit 
onderzoek bezig was. Ik bedank mijn dochter Mia vooral voor haar geduld met mij en 
haar begrip voor mijn afwezigheid bij vele gezinsactiviteiten, zelfs als ik thuis was. 
Haar aanstekelijk enthousiasme voor gedeelde interesses hielp mij in vele gevallen 
moeheid en frustratie te overwinnen. Ik deelde met Branka alle ups en downs bij het 
doen van onderzoek en vond het heel prettig onze ervaringen met het schrijven van 
een dissertatie met haar uit te kunnen wisselen.  
 
Toen ik mijn bachelor in het recht in het Kroatisch haalde, mijn master ‘Europees en 
vergelijkend recht’ in het Engels, kon ik niet voorzien dat ik een dissertatie in het 
Nederlands zou schrijven. Noch kon ik vermoeden dat mijn promotie-onderzoek niet 
alleen een wetenschappelijk leerproces zou zijn maar ook een persoonlijke 
ontdekkingsreis in mijn nieuwe vaderland. Met name heb ik geleerd van de processen 
waardoor verscheidene aspecten van een tweezijdige communicatie tussen 
verschillende culturen ‘verloren kunnen gaan in de vertaling’. Het is mijn bescheiden 
hoop dat dit boek – deze dissertatie – een bijdrage zal leveren aan een beter begrip 
van de multiculturele relaties en de multiculturele misverstanden in de Nederlandse 
maatschappij.  
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1. Het recht in de Nederlandse multiculturele samenleving: het oog gericht op 

onderwijs  
 
1.1 Veranderende samenleving  
 
De Nederlandse samenleving kent een lange pluralistische, multiculturele traditie die 
kan worden gezien als de historische resultante van de vruchtbare sociale cohesie van 
onverwachte en onvoorspelbare invloeden (Hoekema en Van Manen, 1998, p. 48). De 
bronnen van de Nederlandse multiculturaliteit zijn in de negentiende eeuw te vinden 
in de vorm van de soevereiniteit in eigen kring en later aan het einde van negentiende 
eeuw in de verzuiling van de samenleving. Hoewel in de loop van de 19de resp. 20ste 
eeuw beide vormen verdwenen als overheersende (confessionele) vormen van 
segregatie tussen verschillende culturele en religieuze gemeenschappen, hadden zij 
een belangrijke invloed op de latere (twintigste eeuwse) ontwikkelingen van het 
maatschappelijke leven en van het recht in Nederland. Met de komst van migranten in 
de laatste decennia van de vorige eeuw kreeg de multiculturaliteit in de Nederlandse 
samenleving een andere vorm.  

De soevereiniteit in eigen kring werd gekenmerkt doordat het sociale leven zich 
“geheel of grotendeels in de kring voltrekt, dat er min of meer gezaghebbende eigen 
gedragsregels zijn, maar soms ook dat de kring eigen verordenende bevoegdheden, 
zelfstandige handhaving en rechtspraak kent” (Van Manen, 2002, p. 1193). Met 
betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen en het Nederlandse recht hadden 
deze opvattingen een belangrijke invloed op principes neergelegd in de Nederlandse 
Grondwet, zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid 
van vereniging. De soevereiniteit in eigen kring leidde later (rond 1880) tot het 
ontstaan van een verzuilde samenleving.  

De verzuiling van de Nederlandse samenleving betekent dat de samenleving 
verdeeld werd in verschillende van elkaar gescheiden sociale instituties (zuilen) die 
grotendeels op basis van godsdienst en geloofsovertuiging werden gevormd, zoals de 
katholieke of de protestantse zuil. In dit opzicht heeft de segregatie in de samenleving 
plaats gevonden op grond van de opgetrokken ‘verticale’ religieuze en culturele, maar 
ook sociaal-economische en politieke scheidsgrenzen tussen deze 
geïnstitutionaliseerde gemeenschappen (Lijphart, 1979, p. 28). Het resultaat van het 
verzuilingsproces was dat de leden van een verzuilde gemeenschap zich hielden aan 
hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen en aan de sociaal-economische en 
politieke structuur van de zuil waartoe zij behoorden. Dat wil zeggen dat wat het 
onderwijs betreft de mensen kozen voor het onderwijs voor hun kinderen volgens hun 
eigen religieuze overtuiging in plaats van te kiezen voor verbetering van het openbare 
onderwijs (Ter Avest, 2003, p. 32). Het resultaat van een dergelijke scheiding was dat 
katholieke kinderen naar een katholieke school en protestantse kinderen naar 
protestantse scholen gingen. Maar naast het onderwijs breidde de verzuildheid zich 
vervolgens uit naar andere sectoren van de samenleving waaronder de politiek, de 
pers, de werknemersorganisaties en het verenigingsleven (c.q sport- en 
jeugdverenigingen) (idem).  

Wat de soevereiniteit in eigen kring en de verzuiling gemeenschappelijk hadden 
is dat het ging om culturele (en religieuze) verschillen en een scheiding tussen 
gemeenschappen die homogeen waren op het gebied van etniciteit, c.q. dat deze vorm 
van Nederlandse multiculturaliteit in overwegende mate betrekking had op 
verschillen tussen en scheiding van gemeenschappen met dezelfde (Nederlandse) 
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etnische achtergrond. Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw verschijnt een nieuwe variant van multiculturaliteit in de 
Nederlandse samenleving. Nederland verandert van een (verzuilde) multiculturele-
mono-etnische in een multiculturele-multi-etnische maatschappij, waarbij niet alleen 
sprake is van verschillen tussen cultuur, waarden en normen van groeperingen binnen 
dezelfde etnische gemeenschap maar ook van verschillen tussen cultuur, waarden en 
normen van mensen die tot verschillende etnische gemeenschapen behoren, zoals 
verschillen tussen Nederlanders en Turken (in Nederland) of tussen Turken en 
Marokkanen.  

Terecht stelt Ter Avest dat in het veranderingsproces van de Nederlandse 
maatschappij vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw tot op de dag van vandaag de 
komst van migranten een belangrijke rol heeft gespeeld (Ter Avest, 2003, p. 19). Het 
gaat hier om een post-koloniale migrantenstroom naar Nederland vanuit Indonesië, 
Suriname en Nederlandse Antillen, de komst van arbeidsmigranten (‘gastarbeiders’) 
eerst kleinere aantallen uit bijvoorbeeld Italië en Spanje en later vanuit landen als 
Marokko en Turkije en om vluchtelingen uit Afrikaanse landen zoals Somalië of 
Soedan en uit voormalig Joegoslavië.  

Met de komst van deze migranten verandert de bevolkingssamenstelling in 
Nederland. Het multiculturele karakter van de samenleving brengt veranderingen mee 
in vele aspecten van het dagelijkse leven. Ook de Nederlandse rechtsorde ging en gaat 
nog steeds door een veranderingsproces als gevolg van deze veranderingen in de 
maatschappij.  
 
In dit hoofdstuk richten wij onze aandacht op recente ontwikkelingen in het recht (in 
de rechtsvinding en in de rechtstoepassing) die een gevolg zijn van de toename van de 
culturele pluriformiteit in een veranderende Nederlandse samenleving, in het 
bijzonder in het gebied van het onderwijs.  
 
1.1.1 Recente veranderingen in een multiculturele samenleving 
 
Sinds de komst van migranten is Nederland opgebouwd als een samenleving waarin 
bevolkingsgroepen met een verschillende culturele en/of etnische achtergrond zoals 
Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese of Somalische 
samenleven en de werkelijkheid van het dagelijkse leven samen delen. Dat betekent 
dat tussen deze groepen – of men wil of niet – interacties bestaan in de zin van 
onderlinge ‘cultuuruitwisselingen’ (‘exchange of cultures’). Het doordringen van 
sterk afwijkende, distincte1 culturen, waarden en normen in de Nederlandse 
samenleving en het contact met de dominante Nederlandse cultuur(en) en rechtsorde 
hadden en hebben verschillende interactieprocessen tot gevolg. “Immigranten en hun 
nakomelingen kleuren het beeld van de voorbijgangers, levensmiddelen en andere 
artikelen uit hun landen van herkomst hebben het beeld van markten en winkels 
veranderd, godshuizen zijn niet alleen meer de traditionele christelijke kerken of 
joodse synagogen maar behoren voortaan tot allerlei religies uit alle windstreken. 
Zeker de moskeeën zijn bijzonder talrijk geworden” (‘T Hart, 1997, p. 243). 
Dergelijke uitwisselings- en interactieprocessen zijn niet alleen op straat te zien 
maar ook in maatschappelijke instituties zoals het familieleven, het onderwijs, de 

                                                 
1 In de betekenis van ‘sterk afwijkend van de dominante cultuur’. Meer over het concept ‘distinct’ in 
hoofdstuk “De theoretische grondslag van het onderzoek”. 
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arbeid of de huisvesting. In dit opzicht kent de Nederlandse samenleving twee 
verschillende kanten van deze processen. 

Aan de ene kant probeert een groot aantal migranten zich in de Nederlandse 
samenleving te integreren. Over het algemeen vindt “de beweging plaats van de 
‘nieuwkomers’ cultuur naar de reeds aanwezige dominante cultuur… [Sommige]2 
Turken en Marokkanen [zijn] in meer of mindere mate vernederlandst” (Ter Avest, 
2003, p. 27). Ghorashi benadrukt dat velen van de groeiende middenklasse van 
bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse migranten zich in het dagelijkse leven meer 
Nederlands voelen en gedragen dan zij willen toegeven (Ghorashi, 2006, p. 26). 
Hoewel sommigen in Nederland zijn geboren en getogen en anderen zich 
verschillende Nederlandse (gedrags)patronen eigen hebben gemaakt, “voelen zij zich 
toch niet verbonden met Nederland en noemen ze zichzelf geen Nederlander. Velen 
zijn in staat om hun diverse identiteiten te combineren als ze zich veilig genoeg 
voelen voor reflectie… Ze kiezen bewust wat ze van hun eigen cultuur willen 
koesteren en wat niet” (idem, p. 26-27). In dit opzicht vormen migranten geen 
homogene categorie. Niet alleen dat er verschillen bestaan tussen sociale groepen en 
groeperingen van dezelfde gemeenschap wat betreft de interpretatie van waarden, 
normen en leefgewoonten, maar ook verschillen tussen generaties3 en zelfs binnen 
een generatie.4 Deze verschillen hebben veelal tot gevolg dat er zeer “uiteenlopende 
combinaties van ‘oorspronkelijke’ en Nederlandse normbeelden bij leden van deze 
gemeenschappen ontstaan” (Gowricharn, 1995, p. 215). Ghorashi concludeert dat zij 
vrijheid interpreteren als een basisprincipe van de Nederlandse democratie om het 
beste uit verschillende culturen te kiezen voor zichzelf en zich niet in de 
vanzelfsprekendheid van de eigen cultuur op te sluiten (Ghorashi, 2006, p. 27). Als 
gevolg van deze interactieprocessen absorbeert de dominante Nederlandse cultuur 
ook, maar in beperkte mate, elementen uit distincte culturen. Volgens Ter Avest 
neemt Nederland elementen van typisch ‘Turks-zijn’ of ‘Marokkaans-zijn’ op in haar 
cultuur, bijvoorbeeld op het gebied van het eten (Ter Avest, 2003, p. 27).  
 Aan de andere kant ontwikkelde zich in de loop der jaren een kloof tussen (een 
deel van) de Nederlandse bevolking en (een deel van) de leden van distinct etnische 
en religieuze (primair islamitische) gemeenschappen. Een toename van religieuze en 
etnische gevoelens was waarneembaar, vooral bij jonge moslims. Zij gaven in het 
openbaar uiting aan deze etnische oriëntatie en religieuze gevoelens. Meer en meer 
jonge moslimmeisjes begonnen bijvoorbeeld kleding te dragen die symbolisch 
verbonden is met een islamitische traditie zoals een hoofddoek. De toename van deze 
etnische, in het bijzonder religieuze gevoelens en de strengere interpretatie van 
religieuze verplichtingen had extreem negatieve consequenties zoals een militante 
oriëntatie en radicalisering van een kleine groep jonge Nederlandse moslims. Eén van 
de gevolgen van die militante islamitische radicalisering was de moordaanslag op de 
Nederlandse columnist, publicist en filmmaker Theo van Gogh door de moslim-
extremist Mohammed Bouyeri op 2 november 2004. “De voorbeelden van 
cultuurgebonden geweld die vaak naar voren werden gebracht als onderdeel van de 
islamitische cultuur, stelden duidelijk dat de nieuwe islamitische migranten in de 

                                                 
2 Hierna is tekst tussen haakjes ( […] ) in een citaat of verwijzing door mij toegevoegd. 
3 Bijvoorbeeld, een confrontatie tussen een islamitische vader en zijn dochter omdat zij, net als veel 
Nederlandse meiden van haar leeftijd, minder controle van de ouders wil om ’s avonds met haar 
vriendinnen uit te kunnen gaan. Naar de mening van de vader is dat volgens hun cultuur niet 
toegestaan. 
4 Sommige islamitische vrouwelijke leerlingen eisen van hun docent om met een hoofddoek op te 
mogen gymmen.  
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Nederlandse samenleving niet alleen anders waren, maar mogelijk gevaarlijk of een 
bedreiging voor de samenleving” (Ghorashi, 2006, p. 5). 

Deze ontwikkelingen in de samenleving droegen bij aan een toename van 
negatieve gevoelens ten opzichte van moslims (met name van Turken en 
Marokkanen) en van een negatieve beeldvorming van de islam bij bepaalde groepen 
autochtone Nederlanders. In dit opzicht werd, volgens Gowricharn, de hoofddoek het 
meest zichtbare element in de publieke sfeer; de hoofddoek die overigens 
verschillende vormen kent en waaraan verschillende opvattingen van fatsoen zijn 
verbonden (Gowricharn, 2006, p. 226). Van Kuijeren benadrukt dat het dragen van 
een hoofddoek door sommige Nederlanders wordt beschouwd als een uiting van 
islamitisch fundamentalisme en dus als een bedreiging voor de stabiliteit van de 
samenleving (Van Kuijeren, 2000, p. 464). Er was bij een kleine groep Nederlandse 
jongeren een toename te zien van geweld tegen moslims en hun eigendommen. Op 
verschillende plaatsen in Nederland werden bijvoorbeeld islamitische scholen in 
brand gestoken. Met betrekking tot deze gebeurtenissen en het gewelddadige gedrag 
concludeert Ghorashi dat wat in die tijd begon vorm te krijgen, niet een neutrale 
weergave was van het verschil tussen culturen maar een weergave gekleurd door 
een duidelijk waardeoordeel (Ghorashi, 2006, p. 5). 
 

a) Politiek debat over de multiculturele samenleving 
 
De confrontatie met mensen met een andere cultureel-religieuze en etnische 
achtergrond werd voor een groot aantal Nederlanders een emotionele en belangrijke 
aangelegenheid. Een van de eerste invloedrijke nationale debatten over 
multiculturaliteit in de Nederlandse samenleving ontstond in 1991 toen Frits 
Bolkestein, destijds fractieleider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (de 
VVD) de onverenigbaarheid van de islam en de islamitische cultuur met de westerse 
cultuur ter sprake bracht (Sleegers, 2007, p. 9). Later, in het jaar 2000, werd dit debat 
nog veel hartgrondiger gevoerd naar aanleiding van een artikel in het NRC 
Handelsblad van Paul Scheffer, publicist en prominent lid van de Partij van de Arbeid 
(PvdA) waarin hij de toen actuele multiculturele situatie in Nederland het 
‘multiculturele drama’ noemde (idem). Deze debatten werden gebaseerd op het idee 
dat “multicultural approaches to immigrant incorporation into society have failed, and 
that the reasons for this are, first, a misplaced tolerance for cultural difference on the 
part of the Dutch, and, second, some immigrants’ deliberate refuse to embrace Dutch 
culture, language and values” (Vasta, 2006, p. 2). De gebeurtenissen van 11 
september 2001 toen islamitische militanten de Twin Towers van het World Trade 
Center in New York verwoestten en het Pentagon in Washington, de zetel van het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie, aanvielen, hadden een belangrijke invloed op 
de ‘botsingen’ tussen de Nederlandse en de islamitische cultuur. Deze gebeurtenissen 
samen met de opkomst van de politicus Pim Fortuyn, de moord op hem door een 
Nederlandse dierenactivist en de moord op Theo van Gogh speelden een belangrijke 
rol in de verheviging van dat maatschappelijke debat dat ook nu nog steeds actueel is. 
In dat politieke debat is een permanente spanning te zien die reeds in de eerste 
‘Minderhedennota’ (1982) te lezen was. Uitgangspunt en devies was ‘Integratie met 
behoud van (eigen) identiteit’. Het sloot assimilatie uit. Assimilatie zou betekenen dat 
de nieuwkomers hun distincte cultuur geheel zouden moeten opgeven, hoogstens met 
uitzondering van enkele folkloristische rituelen (vergelijk de jaarlijkse Pasar Malam). 
Het behoud van eigen identiteit is echter een rekbaar, open begrip, met name omdat 
identiteit zich niet tot ‘achter de voordeur’ laat beperken: aan de ene kant wil men 
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met de eigen identiteit de publieke ruimte betreden, bijvoorbeeld via eigen onderwijs, 
omroep of politieke partij, terwijl de eigen identiteit ‘achter de voordeur’ door de 
dominante Nederlandse rechtsorde wordt beperkt, zoals met het verbod op polygamie 
en het islamitisch renteverbod in samenhang met de fiscaal lastige positie van de 
Halal-hypotheek (verg. Van Manen, 2002). Overduidelijk is dat ‘behoud van eigen 
identiteit’ de integratie in de weg kan staan, enerzijds door het uitdijen (van uitingen) 
van de eigen identiteit in distincte kringen (zeker in extremere vormen) en anderzijds 
door het naar assimilatie neigende uitdijen van de eisen, die groepen uit de dominante 
cultuur aan integratie stellen. Daar doorheen loopt bovendien een vertekening van 
deze discussie als gevolg van criminaliteit en problemen rond de openbare orde die 
sommigen eveneens met distincte culturen associëren. De politieke discussie, 
officieel en op straat, wordt vertroebeld door een vermenging van orthodoxie, 
extremisme en overlast, waardoor de fundamentele vraag naar de rol van cultuur en 
culturen bij het maatschappelijk en juridisch handelen niet aan de orde lijkt te komen. 
Hieronder volgt een korte schets van aanwijsbare voorbeelden van de rol van cultuur 
en culturen bij het juridisch handelen. 
 
1.2 Veranderend recht 
 
Door het participeren aan het maatschappelijke verkeer oefenen leiders (en leden) van 
distinct culturele en etnische groeperingen onvermijdelijk invloed uit op de 
rechtspraktijk van de dominante rechtsorde en op de “voorwaarden waaronder recht 
wordt bedreven” (Foblets, 1997, p. 16). Dat wil zeggen dat de culturele pluriformiteit 
in de Nederlandse samenleving als gevolg heeft dat de nieuwe, distincte waarden, 
normen en leefgewoonten die migranten meebrachten en waarmee zij rekening willen 
houden en ook in het dagelijkse leven hanteren, invloed uitoefenen op en steeds vaker 
op gespannen voet kunnen komen te staan met de rechtsregels (zoals beginselen en 
grondrechten, wettelijke regels en richtlijnen, beslissingen van juridische en 
ambtelijke instellingen) en de sociale regels van de dominante rechtsorde. Deze 
invloeden en ‘botsingen’ doen zich voor op onder meer het gebied van het 
privaatrecht (handelsrecht bijvoorbeeld), het strafrecht, het onderwijsrecht, het 
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht (zie hieronder). Deze invloeden en 
‘spanningen’ doen zich dus voor in verschillende aspecten van het maatschappelijke 
leven en in maatschappelijke instellingen waar belangrijke sociale beslissingen 
genomen (moeten) worden zoals de sociale zekerheidsinstellingen, de politie en de 
rechtbanken (als instituties met een meer formele arbeidsverdeling) maar ook scholen 
en arbeidsorganisaties (als instituties met een veel minder formeel establishment). In 
dit opzicht dienen steeds vaker beoordelaars bijvoorbeeld rechters, politieagenten, 
ambtenaren en docenten rekening te houden met de culturele achtergronden en 
individuele opvattingen van betrokkenen die tot een distinct etnische en/of culturele 
groepering behoren (Gowricharn, 1995, p. 219).  
 
1.2.1 Recht en (distincte) cultuur  
 
Wat betekent het bijvoorbeeld dat een Nederlandse kantonrechter, gemeente 
ambtenaar of basisschooldocent rekening moet houden met de cultuur, de 
levensbeschouwing en de persoonlijke opvattingen van burgers met een distincte 
achtergrond? Welke distincte waarden en normen moeten worden ‘gehonoreerd’? 
Alle of sommige? Waar liggen de grenzen van een dergelijke ‘tolerantie’ of 
‘honorering’? Met andere woorden, de vraag is: moet een kantonrechter en zo ja, in 
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welke mate met de cultuur, de waarden en normen van een hindoestaanse Surinaamse 
man rekening houden die de gemeentelijke milieuregels (de algemene plaatselijke 
verordening – APV) overtreedt door een plastic vuilniszak met stenen en resten van 
bloemen in het water te gooien omdat hij ervan overtuigd is dat “het hindoeïsme hem 
voorschreef thuis bepaalde offers te brengen en later de attributen in open water te 
gooien” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 280-281). Of moet een verzekeringsarts 
en zo ja, in welke mate met de cultuur, de waarden en normen van een islamitische 
Marokkaanse man rekening houden als de man naar Marokko wil voor genezing, 
omdat hij ervan overtuigd is dat hij slechts genezen kan worden door traditionele 
geneesmiddelen van lokale genezers? Of moet een schooldirecteur en zo ja, in welke 
mate met de religieuze verplichtingen van een streng (christelijk) gelovige leerling 
rekening houden en de leerling vrijstelling verlenen voor het volgen van de lessen als 
deze vanwege die godsdienstige verplichtingen aan een zomerconferentie wil 
deelnemen?5 In al deze situaties ontstaat/bestaat een soort van cultureel ‘conflict’ 
tussen een distincte cultuur en de waarden, normen en regels van het (dominante) 
Nederlandse recht omdat migranten maar ook leden van sommige christelijke 
gemeenschappen zich steeds vaker op hun eigen cultuur, waarden en normen 
beroepen.  
 
Van Manen benadrukt dat het recht vaak niet goed is toe te passen zonder oog te 
hebben voor een distincte cultuur, omdat zonder rekening te houden met, wat hij 
noemt, buitenjuridische overwegingen de redelijkheid en rechtvaardigheid vaak 
onmogelijk is vast te stellen (Van Manen, 2005, p. 236). Wat Van Manen hier zegt is 
dat bijvoorbeeld een rechter, een ambtenaar of een onderwijzer, die in een 
multiculturele zaak moet beslissen zich de vraag moet stellen: op welke cultuur wordt 
een beroep gedaan? Als men daarbij een distincte cultuur buiten beschouwing laat 
loopt men het risico dat dragers van die cultuur zich van de dominante rechtsorde 
vervreemden. Dat dat gevaar dreigt en daarom met distincte culturen rekening 
gehouden moet worden gehouden is de basale stelling van Sadik Harchaoui (verg. 
Van Manen, 2005). Een beslissingnemer zal dus in zijn besluitvorming vaak rekening 
moeten houden met andere, (voor hem) distincte culturen, waarden en normen en dit 
gebruiken om het Nederlandse recht toepasselijk te maken in de praktijk c.q. dit 
gebruiken om een goede beslissing te nemen of om tot een redelijk oordeel te komen.  
 
Afhankelijk van de feiten van elk concreet cultureel ‘conflict’ kan de beslisser het 
beroep op de distincte cultuur, de distincte waarden en normen weigeren te 
accepteren dan wel honoreren. Dat wil dan zeggen dat niet het Nederlandse recht 
maar de eigen cultuur, de eigen leefgewoonten, de eigen waarden en normen gaan 
gelden voor leden van een distincte groepering. In bepaalde juridische zaken moet 
voor hen ten minste een ‘exceptie’ mogelijk zijn waardoor het eigen gewoonterecht, 
de eigen cultuur en de eigen waarden gehonoreerd worden (Vermeulen, 2005, p. 248). 

Aan de andere kant benadrukt Vermeulen dat niet elk gedrag juridisch telt als een 
verplichting op basis van levensovertuiging of cultuur vanwege het enkele feit dat de 
handelende persoon het als zodanig omschrijft (idem, p. 246). Dat wil zeggen dat een 
christen die niet op zondag wil werken, een probleem heeft, “evenals een moslim die 
niet op vrijdag wil werken en een jood die niet op zaterdag wil werken. Wie dat niet 
met zijn of haar werkgever kan regelen, moet de privé-keuze ten volle aanvaarden en 
eventueel één dag in week minder gaan werken” (Van Manen, 2003, p. 65). Een 

                                                 
5 Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 2004-19 (dossiernummer: 2003-0113), 4 maart 2004. 
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ander probleem waarmee beoordelaars geconfronteerd worden in zaken die 
betrekking hebben op een distincte cultuur, distincte waarden en normen is dat ook 
binnen een ‘eigen’ gemeenschap of groepering leefgewoonten en waarden geen 
coherente en gesloten eenheid vormen en het daardoor ontbreekt aan consensus over 
de betekenis van het ‘eigen’ gewoonterecht (Vermeulen, 2005, p. 248). Vermeulen 
concludeert dat vanwege de afwezigheid in deze gemeenschappen van een 
‘autoritaire’ instantie die de juiste uitleg van de regels kan geven, het niet voor de 
hand ligt af te wijken van de ‘eigen’ Nederlandse rechtsregels en de voorkeur te 
geven aan een distincte cultuur (idem).  

Ongeacht of een beoordelaar (een rechter, politieman, gemeenteambtenaar of 
leraar) in een concrete multiculturele zaak of in een multicultureel ‘conflict’ 
accepteert of weigert rekening te houden met een distincte cultuur, distincte waarden 
en leefgewoonten raakt dit distincte ‘recht’ toch aan de regels van de Nederlandse 
rechtsorde en is dat zeker “niet immuun voor claims die uit [deze] andere culturen 
voortkomen” (Van Manen, 2005, p. 236). In de komende sectie geven we 
praktijkvoorbeelden van deze ‘aanrakingen’ van de Nederlandse rechtsorde op het 
gebied van het familierecht, het strafrecht en het socialezekerheidsrecht. 
 

a) Familierecht en distincte cultuur 
 
Het Nederlandse familierecht wordt regelmatig geconfronteerd met multiculturele 
aangelegenheden die te maken hebben met het Burgerlijk Wetboek (BW). Aan de ene 
kant gaat het om gevallen die een internationaal karakter hebben, dat wil zeggen 
zaken die vanuit het perspectief van internationale conflictregels worden behandeld 
door een Nederlandse rechter; aan de andere kant gaat het om gevallen waarin “een 
erkenning van culturele normen en waarden afhankelijk zullen zijn van de inhoud van 
het Nederlandse recht en de ruimte die hierbij bestaat voor niet traditionele waarden” 
(Rutten, 2001a, p. 293). Bij de gevallen met een internationaal karakter gaat het om 
aan het BW-gerelateerde zaken die vanuit het perspectief van het internationaal 
privaatrecht (IPR) worden behandeld zoals de casus van het polygame huwelijk van 
een (Marokkaanse) man met een dubbele, Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit.6 
De man sluit in Marokko een huwelijk met een Nederlandse vrouw en zij gaan samen 
in Nederland wonen. Terwijl hij nog getrouwd is met zijn eerste (Nederlandse) vrouw 
sluit hij eveneens in Marokko een tweede huwelijk met een Marokkaanse vrouw, wat 
volgens het Marokkaanse recht legaal is. Omdat de man met twee vrouwen is 
gehuwd, spant het OM een proces tegen hem aan. De vraag die de Nederlandse 
rechter moet beantwoorden is of het polygame huwelijk in Nederland kan worden 
erkend. Op deze vraag antwoordt de Hoge Raad tenslotte dat polygame huwelijken 
volgens het Nederlandse familierecht niet rechtsgeldig tot stand kunnen worden 
gebracht.7  

Eén van de belangrijkste kenmerken van de gevallen die binnen het IPR vallen is 
dat het primair gaat om juridische verhoudingen tussen partijen die meer met 
nationaliteit en woonplaats te maken hebben dan met (hun) cultuur, waarden en 
normen. Dat wil zeggen dat de erkenning van distincte waarden en normen in het 
Nederlandse familierecht (privaatrecht) niet geassocieerd wordt met de godsdienst 
en/of de cultuur van de betrokkenen maar wel met hun nationaliteit. Deze waarden en 
                                                 
6 HR 1 juli 1994, NJ 1994/105. 
7 Meer over de feiten en de beslissing van de Hoge Raad in deze casus en over de positie ingenomen 
door de Hoge Raad met betrekking tot de vraag of in Nederland polygame huwelijken gelegitimeerd 
kunnen worden, zie Rutten (2001b). 
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normen worden slechts erkend “indien en voor zover ze zijn verdisconteerd in het 
formele geldende recht van het land van de nationaliteit respectievelijk het land waar 
de handeling heeft plaats gevonden” (Rutten, 2001a, p. 292). Dat wil zeggen dat de 
Nederlandse rechter in familiezaken geen beroep op islamitische waarden kan 
accepteren van een Turkse moslim omdat deze waarden in het Turkse recht geen of 
nauwelijks erkenning hebben gekregen (idem). Toch concluderen Rutten (2001a) en 
Vonken (1998) dat toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht tot de 
erkenning van culturele normen kan leiden. 
 
Volgens Rutten krijgt de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving, 
behoudens enkele uitzonderingen, geen plaats in de privaat- en familierechtelijke 
regelgeving (Rutten, 2002, p. 107). Nergens in het familierecht worden expliciet 
specifieke cultuur- of godsdienstgebonden rechten of voorzieningen geboden aan 
personen die zich verbonden voelen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging 
of cultuur. Of het Nederlandse familierecht een distincte cultuur kan dan wel zal 
erkennen, is afhankelijk van of het gaat om de toepassing van gesloten (dwingende) 
of open wettelijke regels. Als het om gesloten regels in het familierecht gaat, biedt de 
wet weinig ruimte voor een rechter om buiten de toepasselijke regel om een 
beslissing te nemen, zoals de beslissing van de Hoge Raad in de bovengenoemde zaak 
van de polygamie laat zien. Het resultaat van deze stand van zaken is dat de 
erkenning van een distincte cultuur in ieder individueel geval weer opnieuw moet 
worden bepaald (idem). 
 
Wanneer in het familierecht enige ruimte bestaat voor een (individuele) interpretatie 
van toepasselijke regels dan kan de beoordelaar (c.q. een rechter of een uitvoerende 
ambtenaar) in een concrete zaak in overweging nemen rekening te houden met een 
andere cultuur en/of levensovertuiging. We geven een voorbeeld van een privaat- en 
familierechtelijke zaak waarin een distincte cultuur, distincte waarden en normen een 
essentiële rol speelden in de beslissing van de betrokken rechter. Een Indonesische 
vader die met zijn familie in Nederland woont, wilde het huwelijk tussen zijn dochter 
(bruid) en een jongeman (bruidegom) verhinderen omdat tussen zijn familie en de 
familie van de bruidegom een bloedbroederschap (pèla)8 was overeengekomen. 
Volgens het Zuid-Molukse pèla-recht (gewoonterecht) wat een onderdeel is van het 
adatrecht,9 levert een huwelijk tussen leden van families van een bloedbroederschap 
incest op (Jessurun d’Oliviera, 1978, p. 580). De Nederlandse rechter nam de 
beslissing dat de vader het huwelijk van zijn dochter niet mocht stuiten omdat 
volgens het Nederlandse familierecht er “geen geldend huwelijksbeletsel aanwezig 
was. Met name artikel 1:41 BW dat het aangaan van een huwelijk tussen broer en zus 
verbiedt, leverde geen huwelijksbeletsel op” (Rutten, 2002, p. 109). De Nederlandse 
familierechtspraak kent veel van dergelijke casussen waarin een distincte cultuur en 
distincte waarden voor de zaak in kwestie (door de rechter) niet relevant werden 
geacht, zoals: de hindoe man die zijn achternaam wilde wijzigen om deze in 

                                                 
8 “Pèla verwijst naar allianties die in oude tijden door Molukse dorpen met één of meer andere dorpen 
onder ede werden gesloten. Een dergelijke heilige alliantie of eedgenootschap brengt voor de 
residenten van de aldus verbonden dorpen – de pèla-partners – een dubbele verplichting met zich mee: 
a. pèla-partners zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd; b. pèla-partners mogen elkaar – in de regel – 
niet huwen” (Strijbosch, 1986, p. 177). Deze broederschap brengt met zich mee dat “de kinderen uit 
deze [pèla-partners] families worden beschouwd als neven en nichten of broers en zusters en tot elkaar 
in een verboden graad (be)staan” (Jessurun d’Oliviera, 1978, p. 580). 
9 Volgens Strijbosch (1986). 
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overstemming te brengen met de hogere kaste waartoe hij behoorde of de mormoon 
die zijn polygame huwelijk wilde rechtvaardigen door te verwijzen naar zijn 
religieuze overtuiging en zijn religieuze verplichtingen of de Roma vrouw die 
volgens de Roma-traditie bij het overlijden van haar man niet erkend werd als zijn 
wettige echtgenote die als zodanig recht op weduwepensioen zou hebben (idem, p. 
108). In al deze gevallen werd het culturele argument terzijde geschoven. 
 

b) Strafrecht en distincte cultuur 
 
Spanningen tussen een distincte cultuur, distincte waarden en normen en de regels 
van de Nederlandse rechtsorde zijn ook op het gebied van het strafrecht te vinden. In 
de meeste gevallen gaat het om delicten waarin de culturele achtergrond van 
verdachten een belangrijke rol kan spelen in het strafproces, juist wanneer een 
distincte cultuur, distincte waarden en normen beslissend zijn geweest bij de 
totstandkoming van een delict (Huisman, 1995, p. 80). Men spreekt dan over een 
cultureel verweer (cultural defence). Bij (culturele) delicten waarbij sprake is van een 
cultureel verweer, gaat het om strafbaar gedrag van een persoon die behoort tot een 
bepaalde distincte groepering in de Nederlandse samenleving. Het kan inhouden dat 
voor zo iemand op grond van zijn (distincte) cultuur “op schuld- of 
strafuitsluitingsgronden een beroep wordt gedaan dan wel dat in de strafmaat de 
bijzondere, culturele omstandigheden een mitigerende invloed hebben” (Van Manen, 
2001, p. 1188). Uit de literatuur en de strafrechtelijke jurisprudentie blijkt dat dan het 
strafbare gedrag bepaald is (moet zijn) door de gewoonten, de waarden en normen 
van de verdachte.  

Zo kent de rechtspraak verschillende strafbare feiten waarbij de culturele 
achtergrond van de verdachte een belangrijke rol speelde zoals de zaak van een 
Surinaamse moslim met Nederlandse nationaliteit die zijn ex-echtgenote meermalen 
had verkracht en die een beroep deed op de traditionele opvattingen in Surinaamse 
moslimkringen over de gehoorzaamheid en dienstbaarheid van de vrouw. Hoewel hij 
van zijn ex-vrouw was gescheiden toen hij haar verkrachtte, beschouwde hij haar 
(nog steeds) als zijn echtgenote.10 Of de zaak van de Marokkaanse vader die artikel 
448 van Wetboek van Strafrecht11 had overtreden omdat hij binnen de wettelijke 
termijn geen aangifte had gedaan van de geboorte van zijn kind daar hij dat volgens 
de islam pas moest doen na de besnijdenis van zijn zoon (Huisman, 1995, p. 83). Met 
betrekking tot culturele delicten trokken recentelijk twee zaken de meeste aandacht in 
het Nederlandse maatschappelijke leven. Het ging hierbij primair om eerwraak in de 
cultuur van bepaalde Turkse groeperingen. 

Eerwraak binnen bepaalde Turkse groeperingen12 betreft de bescherming van de 
eer van een individu (seref) zowel als de eer van de hele familie (namus). “Een 
familie is in bezit van namus door het enkele feit dat haar vrouwen kuis zijn… [door] 
contact met mannen buiten de familie [te] vermijden… tot aan het huwelijk haar 
maagdelijkheid [te] bewaren en daarna seksueel trouw [te] zijn aan haar echtgenoot 
[…] Een familie die haar namus dreigt te verliezen, vervalt tot radeloosheid” 
(Strijbosch, 2001, p. 884). De meest drastische methode ter bescherming van de 

                                                 
10 Meer over die casus zie Wiersinga (2002). 
11Artikel 448 van Wetboek van Strafrecht stelt dat Hij die niet voldoet aan een wettelijke verplichting 
tot aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de registers van geboorte of overlijden, 
wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. 
12 Volgens Strijbosch (2001) leeft het idee van eerwraak op het platteland van Oost-Turkije (met name 
in Koerdisch gebied) sterker dan in het westen van het land (Strijbosch, 2001, p. 884). 
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familie namus is bloedwraak: het willen doden van de persoon die de namus op welke 
manier dan ook heeft beschadigd.  

Bijvoorbeeld: Een 17 jaar oude leerling van Turkse afkomst had (bij een 
schietpartij op een school) uitsluitend een 19 jarige jongeman willen doden vanwege 
een verboden verhouding met zijn 15 jarige zus. De schietpartij zou een ontlading zijn 
van de spanning die was ontstaan na een mislukte ontvoering door de 19 jarige man 
van zijn geliefde, de zus van de Turkse jongen. Naast de schutter werd ook de vader 
gearresteerd, omdat hij de schietpartij zou hebben gepland en voorbereid (idem, p. 
883). De zoon is veroordeeld tot 5 en de vader tot 9 jaar celstraf. Het lijkt er op dat de 
Nederlandse rechtspraak met betrekking tot eer- of bloedwraak weinig begrip heeft 
voor distincte culturen.  

Refererend aan Wormhoudt benadrukt Strijbosch dat plegers van eerwraak 
gemiddeld een zwaardere straf krijgen dan daders van vergelijkbare niet door (een 
distincte) cultuur geïnspireerde delicten. In dit opzicht achten strafrechters vaak 
(zonder verklaring) het belang van het strafrecht groter dan dat van de distincte 
cultuur van de verdachte (idem, p. 883). In lijn met deze benadering concludeert 
Kaptein in zijn artikel over hervorming van het strafrecht dat in het strafrecht rechten 
en belangen van slachtoffers dienen voorop te staan. Dat wil zeggen dat het in het 
strafrecht niet gaat om distincte culturen, maar wel om onaanvaardbare gevolgen van 
zulke culturen voor slachtoffers (Kaptein, 2002, p. 243). 
  
Ook bij de uitvoering van het strafrecht en het strafprocesrecht wordt wel eens een 
beroep op de eigen cultuur gedaan. Bijvoorbeeld “wanneer een verdachte een andere 
haar- of baardgroei heeft dan ten tijde van het delict zodat herkenning wordt 
bemoeilijkt, terwijl de verdachte zegt dat de huidige haar- of baardgroei religieus 
geboden is” (Van Manen, 2002, p. 1188) of als de oudere Turkse broer die volgens 
getuigen ten tijde van een ruzie een andere jongen met een mes had gestoken, tijdens 
de strafzitting zwijgt en de jongere broer die ‘slechts’ bij de ruzie aanwezig was, de 
hele schuld op zich neemt, vermoedelijk omdat de oudere broer samen met hun vader 
de familie-kostwinner is.13  
 
Het is duidelijk dat distincte waarden en normen ook herhaaldelijk doordringen in de 
Nederlandse strafrechtspraktijk. In dit opzicht zijn twee tendensen waar te nemen: aan 
de ene kant gaat het “om de strafbaarheid in het licht van een andere cultuur te 
relativeren, terwijl aan de andere kant tendensen zijn te onderkennen om in het licht 
van die andere culturen nieuwe strafbare gedragingen aan de bestaande toe te voegen” 
(idem). 
  

c) Sociaalzekerheidsrecht en distincte cultuur 
 
Het doordringen van distincte cultuurelementen in het recht en in andere aspecten van 
de Nederlandse samenleving heeft invloed op de ontwikkelingen van en de 
veranderingen in de wet- en regelgeving en in de regeltoepassing ook op het gebied 
van het socialezekerheidsrecht. Deze ontwikkelingen en veranderingen in de sociale 
verzekering hebben betrekking op de volksverzekeringen die zorg dragen voor een 
                                                 
13 Het blijkt dat dergelijke (gedrags)patronen ook op te merken zijn bij het uitoefenen van eerwraak 
door Turkse verdachten. Volgens Strijbosch (2001) is een (vaak minderjarige) zoon uitvoerder bij 
eerwraak. “Als de vader, als kostwinner, door gevangenisstraf zou wegvallen, zou de slag voor de 
familie aanzienlijk zijn. Een minderjarige is minder waardevol en krijgt bovendien een lagere 
gevangenisstraf” (Strijbosch, 2001, p. 884). 
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financiële uitkering voor ouderen (de Algemene Ouderdomswet – AOW) zowel als 
voor een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner 
of ouders (de Algemene nabestaandenwet – Anw), voor een bijdrage aan de kosten 
die verbonden zijn aan de opvoeding van een kind (de Algemene Kinderbijslagwet – 
AKW) en voor de kosten van niet individueel verzekerbare risico’s van bepaalde 
ziekten en handicaps (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ). Op het 
gebied van de werknemersverzekeringen hebben deze veranderingen te maken 
hebben met de uitkering voor werknemers die hun baan hebben verloren (de 
Werkloosheidswet – WW) en de uitkering die aan werknemers bij ziekte (de 
Ziektewet – ZW) dan wel bij een langdurige ziekte of een handicap (de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering – WAO14) wordt gegarandeerd. De verschillen 
tussen de regels van de Nederlandse rechtsorde en de distincte waarden en normen op 
het gebied van sociale zekerheid hebben betrekking op de ‘botsingen’ tussen deze 
waarden en normen met bijvoorbeeld de wettelijke rechtsregels of met de interne 
rechtsregels en de sociale regels van een betrokken sociale zekerheidsorganisatie en 
ook met de ‘cultuur’ en de persoonlijke opvattingen van de uitvoerende ambtenaar. 
Evenals bij het familierecht doen deze botsingen zich voor in de vorm van verschillen 
tussen de wettelijke of vergelijkbare bindende regels in het land van afkomst en de 
regels van het Nederlandse socialezekerheidsrecht (zoals de aanvraag van migranten-
ouders voor kinderbijslag voor hun in het buitenland wonende kinderen of 
pleegkinderen) zowel als in de vorm van verschillen tussen de regels en de sociale 
regels van een sociale zekerheidsinstelling en de distincte waarden en normen van een 
cliënt (zoals de eis van sommige Surinaamse werknemers die in de ZW en/of WAO 
zitten om een Winti behandeling in Suriname te vergoeden). In dit opzicht bieden de 
regels van het socialezekerheidsrecht en de daarmee samenhangende sociale regels 
evenals in het familierecht aan de ene kant weinig ruimte en aan de andere kant ook 
mogelijkheden voor de erkenning van of het rekening houden met distincte waarden 
en normen binnen de Nederlandse rechtsorde.  
 
Volgens Vonk en Ydema-Guthjar is het begrip van het ingezetenschap één van de 
juridische instituties waarin het Nederlandse normstelsel van de sociale zekerheid 
onder druk staat door de komst van migranten. Overeenkomstig de jurisprudentie 
wordt het ingezetenschap van een betrokkene beoordeeld op basis van een toetsing 
van feitelijke omstandigheden aan drie objectieve materiële criteria; voor de 
beoordeling van iemands ingezetenschap is doorslaggevend in welke mate betrokkene 
een juridische, economische en sociale binding met Nederland heeft (Vonk en 
Ydema-Guthjar, 2002, p. 360). Met andere woorden, een doorslaggevende factor om 
te bepalen of iemand ingezetene is van Nederland is bijvoorbeeld het gegeven of die 
iemand de facto (en slechts) in Nederland woont. De Nederlandse jurisprudentie gaat 
er dus vanuit dat een persoon slechts in één land zijn woonplaats kan hebben. Zo 
‘gedefinieerd’ kan het concept ‘ingezetenschap’ op gespannen voet staan met het 
verschijnsel van de ‘dubbele woonplaats’. De praktijk toont namelijk dat een aantal 
“oudere migranten die uitkeringsgerechtigd [bijvoorbeeld, AOW of ZW uitkering] 
zijn geworden hun banden met hun oorspronkelijke land niet geheel doorsnijden”: zij 
houden hun woonplaats in Nederland maar zij brengen een aantal maanden per jaar 
door in het land van afkomst (idem).  

                                                 
14 Sinds 29 december 2005 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen – WIA.  
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 Een ander probleem is de kwestie van de zogenoemde ‘Kafala’, een rechtsfiguur 
van Marokkaans en Algerijns - islamitische huize. De Kafala is enigszins 
vergelijkbaar met het juridische begrip ‘pleegkind’ in het Nederlandse familierecht. 
Volgens Vonk en Ydema-Guthjar is de Kafala15 een document “waarbij aan 
familieleden de bevoegdheid tot de verzorging van het kind wordt overgedragen” en 
is een vorm van pleegzorg waarbij de familielijnen niet worden verbroken. In dit 
opzicht worden de familierechtelijke verbindingen en -verhoudingen tussen het kind 
en zijn natuurlijke ouders niet aangetast. “Wel kan uit de akte worden opgemaakt of 
deze betrekking heeft op de voogdij of het vermogen van de minderjarige en ook of 
de bevoegdheid van overdracht via de Kafala ligt bij de vader of de moeder” (idem, 
p. 363).  

Volgens rechtspraak was een Marokkaanse Kafala niet gelijk te stellen met een 
adoptie naar Nederlands recht en kon dus niet als zodanig erkend worden.16 Maar, 
sinds 2001 heeft de Sociale Verzekeringsbank zijn beleid op dit punt herzien. Kafala-
ouders krijgen nu wel kinderbijslag mits zij het kind in een duurzame relatie 
opvoeden als hun eigen kind en de biologische ouders zich feitelijk niet met de 
opvoeding van en zorg voor het kind bemoeien.17 Deze benadering wordt later ook 
gecodificeerd in een regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken, waarin naast 
Kafala ook nog wat andere vergelijkbare gevallen worden behandeld. 
 Maar waarom botste tot voor kort de rechtsfiguur van de Kafala met de regels 
van het Nederlandse socialezekerheidsrecht, c.q. de Algemene Kinderbijslagwet (de 
AKW)? Volgens de regels van de AKW hebben de ouders van een kind recht op 
kinderbijslag voor hun natuurlijke (eigen) kind zowel als voor een pleegkind. “De 
AKW opent in situaties dat het kind niet als ‘eigen kind’ kan worden aangemerkt, een 
recht op kinderbijslag voor ‘pleegkinderen’… Van een pleegkindsituatie is sprake als 
een kind in het huishouden van de pleegouder(s) wordt opgevoed en onderhouden. De 
ratio van het recht op kinderbijslag voor pleegkinderen is om een bijdrage te geven in 
de kosten van het levensonderhoud van het kind in situaties dat niet de eigen ouders 
maar een andere persoon de opvoedingstaak ten opzichte van het kind (de kinderen) 
heeft overgenomen” (idem).  
 Voor de Marokkaanse Kafala-ouders veroorzaakte een zodanige kwalificatie van 
het pleegouderschap (het pleegkind als ‘eigen kind’) een probleem omdat de 
verhoudingen en betrekkingen tussen het Kafala-kind en zijn natuurlijke ouders niet 
zijn verbroken of aangetast. Zolang een ouder die niet uit het ouderlijke gezag is 
ontzet, nog in leven is, wordt deze geacht nog beslissingen aangaande de opvoeding 
van het kind te nemen (idem, p. 364) en kon het Kafala-kind in de zin van de AKW 
niet worden beschouwd als een ‘eigen kind’ van de Kafala-ouders. Met andere 
woorden neemt de AKW hier in beginsel geen pleegouderschap aan en “kan de 
rechtsfiguur Kafala, … niet altijd aan ons begrip pleegkind gelijkgesteld worden” 
(idem, p. 363). 
 
Zoals vermeld worden het socialezekerheidsrecht en de ambtelijke praktijk daarvan 
niet alleen geconfronteerd met buitenlandse instituties zoals bigamie maar ook met de 
cultuur, waarden en normen die binnen een distincte groepering gelden. Deze 
‘geschillen’ worden onder meer geregeld door de rechter tijdens de zitting. 
                                                 
15 Om de familielijnen te beschermen verbiedt de islam adoptie van kinderen. Daarom heeft het 
islamitische recht de Kafala als een alternatief van adoptie.  
16 LJN: AU8343, Rechtbank Utrecht, 192066/FA RK 05-125. 
17 Zie o.a. SVB Beleidsregels 2005 & Algemeen Verbindende Voorschriften, SDU-uitgevers, Den Haag, 
2005:54. 
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Bijvoorbeeld de sanctie die een werkloze werd opgelegd die een taak in het 
vleesvervoer weigerde omdat zijn (islamitische) godsdienst hem verbood 
varkensvlees aan te raken, liet het Arbeidshof van Brussel niet in stand, omdat het 
door de betrokkene gemaakte voorbehoud, gesteund op religieuze redenen, geenszins 
impliceerde dat hij zich niet beschikbaar stelde voor de algemene arbeidsmark 
(Cuypers, 2002, p. 351). Of een ander voorbeeld dat betrekking heeft op de kwestie 
van polygamie in het socialezekerheidsrecht. Een Marokkaanse aanvrager had twee 
vrouwen: één in Marokko, één in Nederland. Hij kreeg kinderbijslag voor de kinderen 
die bij zijn vrouw in Marokko verbleven. Het districtskantoor voor de uitvoering van 
de AKW wist niet dat hij ook met de tweede vrouw in Nederland was getrouwd. Toen 
zijn kind van de tweede vrouw in Nederland was geboren, ging de man de geboorte 
van zijn kind melden bij de gemeente en kinderbijslag bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) voor hem aanvragen. Hij vermeldde daarbij dat hij reeds 
twee jaar (ook) met de in Nederland wonende vrouw was gehuwd. Voor de in 
Marokko verblijvende kinderen kon de man niet aantonen dat hij die de laatste twee 
jaar (in voldoende mate) had onderhouden. Het SVB districtkantoor nam de 
beslissing dat de man die kinderbijslag terug moest betalen (Minderhoud, 1993, p. 
87). 
 
Naast deze situaties worden uitvoerende ambtenaren in hun directe contacten met 
cliënten soms ook geconfronteerd met distincte gewoonten en waarden. Dit heeft in 
de meeste gevallen betrekking op ‘botsingen’ tussen een distincte cultuur en de 
sociale regels van de instelling of de eigen ideeën en beschouwingen van de 
betrokken uitvoerende ambtenaar. Wij geven hier enkele voorbeelden. 

Een Marokkaanse man had een bespreking met de verzekeringsarts. De man had 
tien kinderen. Drie van zijn kinderen waren doof en één was redelijk ernstig gestoord. 
De man viel regelmatig uit met vage long- en maagklachten. De verzekeringsarts was 
ervan overtuigd dat de voornaamste oorzaak van zijn uitvallen lag aan de 
thuisproblemen en primair aan die met het gestoorde kind. Hij vroeg de Marokkaan of 
het niet beter was het kind in een inrichting te plaatsen. “Dat kon volgens de man 
echter niet, omdat dit een schande zou zijn voor het gezin ten aanzien van de 
Marokkaanse gemeenschap. Voor de man is er alleen sprake van maag- en 
longklachten. Op grond hiervan is de man echter geschikt voor eigen of ander werk” 
(Minderhoud, 1993, p. 120). 

Nog een ander voorbeeld. De meeste leden van Turkse of Marokkaanse 
groeperingen die in de ZW of WAO (WIA) zitten vinden het niet leuk om met de 
verzekeringsarts een afspraak op vrijdag te hebben, omdat voor islamieten vrijdag een 
gebedsdag is. Om ‘problemen’ te voorkomen maken verzekeringsartsen (in ons 
onderzoek) met moslim cliënten geen afspraak op vrijdag. 
 
We hebben hier slechts enkele voorbeelden gegeven die met multiculturaliteit op 
enkele gebieden van de sociale zekerheid te maken hebben. Het blijkt dat in het 
socialezekerheidsrecht reeds in ruime mate ervaring is opgedaan met de cultuur en de 
religieuze overtuiging van individuen die tot een distincte groepering behoren.  
 
1.3 Veranderend onderwijs 
 
Het principe van vrijheid van onderwijs werd voor het eerst opgenomen in de 
Nederlandse Grondwet in 1848. Dat betekende dat een school mocht worden 
opgericht en onderwijs mocht worden gegeven op basis van (een bepaalde) 
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godsdienst, levensbeschouwing of maatschappijzienswijze. Dat wil zeggen dat men 
met het principe van vrijheid van onderwijs het bestaan van multiculturaliteit of de 
specifieke vorm van religieus pluralisme in de samenleving accepteerde. Het resultaat 
van die regelgeving was dat naast openbare scholen bijzondere scholen konden 
worden opgericht die hun onderwijsvisie en programma baseerden op bijvoorbeeld 
een rooms-katholieke of protestants-christelijke godsdienst en traditie. De bijzondere 
scholen moesten toen nog wel worden bekostigd door de ouders en hun medestanders 
die de school hadden gesticht.  

Zoals vermeld hadden de verzuiling van de Nederlandse maatschappij en het 
principe van soevereiniteit in eigen kring gehanteerd door Abraham Kuyper en de 
zijnen ook grote invloed op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Eén van 
de belangrijkste gevolgen was het opnemen in de Grondwet (in 1917) van de gelijke 
bekostiging van het openbaar en bijzonder onderwijs, basis en voortgezet.  

Later in 1920 werd het principe van vrijheid van onderwijs ingeroepen bij de 
invoering van de Wet op het Lager Onderwijs. Sindsdien “geldt godsdienstonderwijs 
en levensbeschouwelijk vormingonderwijs als een regulier, zij het facultatief 
onderdeel van het lesrooster op openbare scholen” (Rath, 1996, p. 51. Cursief 
origineel).  
 
De status van het godsdienstonderwijs is vastgelegd in de Wet op het Basisonderwijs 
[1985]. Volgens de Wet is de gemeente verplicht aan de totstandkoming van 
godsdienstonderwijs mee te werken als ouders dat voor hun kinderen wensen (Rath, 
1996, p. 52).  

Vermeulen benadrukt dat de huidige rechtsorde en het tegenwoordige 
onderwijsstelsel beschouwd kunnen worden als producten van het wegvallen van de 
geloofseenheid en de daaruit voortvloeiende godsdienst(burger)oorlogen in de 
zestiende en zeventiende eeuw en van de opkomst van de soevereine nationale staat, 
die niet meer van kerk en adel afhankelijk is (Vermeulen, 2002, p. 159).  

Na de opkomst van de ‘gastarbeidersmigratie’ en de pleidooien van islamitische 
organisaties in Nederland voor de invoering van bijzondere islamitische scholen 
maakte het Ministerie van Binnenlandse zaken duidelijk dat het principe van vrijheid 
van onderwijs ook van toepassing is voor ‘godsdiensten van etnische minderheden’.18

 
Het gevolg van een dergelijke regeling is de oprichting van islamitische scholen 
waarin de islamitische godsdienstige traditie de bron vormt voor het basisprincipe(s) 
waarop het onderwijs binnen deze scholen wordt gegeven.  
  
1.3.1 Openbaar en bijzonder onderwijs 
 
Het openbaar basis- en voortgezet onderwijs is een onderwijsvorm die door de 
Nederlandse overheid zelf wordt behartigd. Op openbare scholen is het 
onderwijsprogramma en wordt het onderwijs niet gebaseerd op de principes van één 
bepaalde godsdienst of levensovertuiging als grondslag voor de betrokken school. 
Aangezien het openbaar onderwijs vrij is van religieuze of levensbeschouwelijke 
invloeden is een openbare school als openbare onderwijsvorm toegankelijk voor 
zowel atheïstische leerlingen als leerlingen die tot bijvoorbeeld een rooms-katholieke, 
protestants-christelijke, orthodox-christelijke, islamitische, hindoeïstische of joodse 

                                                 
18 Volgens Rath et al., 1996, p. 51. 
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religieuze gemeenschap behoren.19 Dat houdt ook in dat een openbare school zich 
expliciet neutraal opstelt ten opzichte van de gelovigen van verschillende 
godsdiensten (Ter Avest, 2003, p. 73). De ‘neutraliteit’ betekent dat de school zich 
open en gelijk moet opstellen met betrekking tot het uitoefenen van religieuze 
verplichtingen van al deze belijders (leerlingen en docenten) op school. Dat wil 
zeggen dat een openbare school een actieve opstelling (‘actieve pluriformiteit’) ten 
opzichte van diversiteit inneemt, c.q. het aannemen van een “open houding ten 
opzichte van andere etniciteiten en culturen en het stimuleren van het verkennen en 
waarderen van culturen die anders zijn dan de cultuur waar het kind in gesocialiseerd 
wordt” (idem, p. 74).  

Eén van de leidende principes op de openbare school is het respect voor alle 
culturen, religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen. Artikel 43 lid 3 van de 
Wet op het Basisonderwijs stelt dat in het openbaar onderwijs met eerbiediging van 
ieders godsdienst of levensbeschouwing les wordt gegeven. Dat betekent dat de 
school verplicht is om dezelfde onderwijsmogelijkheden en dezelfde faciliteiten aan 
alle leerlingen te garanderen en ook te verschaffen ongeacht hun etnische, culturele of 
religieuze achtergrond. Bijvoorbeeld: een leraar lichamelijke opvoeding wijkt van de 
regel op school af en laat enkele islamitische leerlingen (op hun religieus 
gemotiveerde verzoek) gymmen met lange broek terwijl hij ervan overtuigd is dat zij 
dat willen omdat zij (donkere) haartjes op hun benen hebben (en die wellicht niet af 
mogen scheren). Aangezien hij op het verzoek is ingegaan laat hij ook alle 
Nederlandse meisjes en meisjes die tot een andere etnische en/of culturele groepering 
behoren met een lange broek gymmen.20  
 
Een ander geval is een bijzondere protestants-christelijke middelbare school in 
Amsterdam die weigerde te voldoen aan het verzoek van moslimleerlingen om voor 
het zeggen van hun gebeden een apart lokaal op school beschikbaar te stellen, op 
grond van het argument dat dit ook niet toegekend werd aan leerlingen van de school 
met een andere religieuze achtergrond.  

Het bijzonder onderwijs wordt ingericht vanuit een bepaalde godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of onderwijskundige achtergrond, zoals daar zijn rooms-
katholieke, protestants-christelijke, joodse, hindoeïstische, islamitische en 
antroposofische (bijzondere) scholen. Sinds 1917 wordt het bijzonder onderwijs dus 
op dezelfde wijze als de openbare scholen gefinancierd door de overheid. Volgens 
Ter Avest vormen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen “elk ongeveer 
eenderde van alle scholen. Van deze scholen heeft vier procent een 
leerlingenpopulatie die voor veertig percent of meer bestaat uit allochtone leerlingen” 
(Ter Avest, 2003, p. 75). In 2002 waren er 34 islamitische basisscholen in Nederland 
met een bevolking van ongeveer 4 procent van alle moslimleerlingen in Nederland 
(idem, p. 82). 

Met betrekking tot het al of niet uitsluiten van anders-gelovige leerlingen op 
bijzondere scholen bespreken wij slechts hoe protestants-christelijke en rooms-
katholieke onderwijsbesturen elk voor zich op verschillende wijze met deze situatie 
(proberen) om te gaan. Wij behandelen alleen deze twee nominaties omdat andere 
religieuze onderwijsvormen zoals islamitische en hindoe scholen mono-cultureel zijn: 

                                                 
19 Het Artikel 43 lid 2 van de Wet op het Basisonderwijs stelt dat openbare scholen toegankelijk zijn 
voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 
20 Meer over deze casus zie hoofdstuk 5., ‘Nader onderzoek naar geselecteerde culturele misverstanden 
in de klas’. 
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op deze scholen zitten slechts leerlingen met een islamitische resp. een hindoe 
achtergrond.  

Bij de (bijzondere) protestants-christelijke scholen is in dit verband sprake van 
drie typen scholen. In de eerste plaats gaat het dan om een richtingsschool of 
getuigenisschool (Ter Avest, 2003, p.77). Dit type school neemt een ‘gesloten’ 
houding aan ten opzicht van leerlingen en docenten met een andere cultuur en/of een 
andere religieuze overtuiging dan die van de school(bevolking). “Het contact met 
belijders van ander godsdiensten is gericht op het doen inzien van hun tekort dat 
bestaat in het ‘nog niet’ erkennen van het christendom als de enige en unieke 
heilsweg. Men stelt zich tot doel de ander te overtuigen en te bekeren” (idem). Het 
tweede type is de christelijke ontmoetingsschool. Deze school wil anders-gelovige 
leerlingen laten kennis maken met christelijke tradities en geloof zowel als de 
christelijke leerlingen laten kennis maken met het geloof en de traditie van andere 
godsdiensten (idem, p. 78). Het derde type is de samen-(als gelovigen)-op weg-
school: “deze school onderscheidt zich door het geloven te zien als de weg naar een 
toegezegde toekomst, waarbij zij anders-gelovigen beschouwt als reisgenoten 
onderweg naar dezelfde toekomst” (idem). 

Refererend aan Hermans duidt Ter Avest aan dat met betrekking tot het al of niet 
uitsluiten van anders-gelovige leerlingen bij rooms-katholieke scholen sprake kan zijn 
van vier verschillende modellen: de monoloogschool, de kleurloze school, de 
veelkleurige school en de dialoogschool. Bij de monoloogschool is de christelijke 
traditie de enige en unieke weg tot het welzijn. De primaire taak van de school is om 
aan alle (katholieke en niet-katholieke) leerlingen op school het rooms-katholieke 
geloof over te dragen en leerlingen in die traditie te socialiseren (Ter Avest, 2003, p. 
80). “In de kleurloze school heeft de secularisatie de aandacht voor de christelijke 
traditie naar de achtergrond geschoven” (idem). Katholieke noch anders-gelovige of 
atheïstische leerlingen vormen de kerngroep voor het beleid van dit type school. Het 
gevolg van deze benadering is dat hoewel de school een katholieke school is en er 
katholieke leerlingen op zitten dit geen gevolgen heeft voor de vorming van de 
algemene schoolwaarden. Bij de veelkleurige school ligt de prioriteit bij de 
pedagogische verantwoordelijkheid van de school voor (met name) de allochtone 
leerlingen.21 “De anders-gelovigheid van de allochtone leerling is niet het 
aandachtspunt, maar de achterstandssituatie waarin het kind verkeert. Het doel is niet 
zozeer de ontwikkeling van de identiteit van de leerling in godsdienstig, maar veel 
meer in moreel opzicht” (idem, p. 80-81). De levensbeschouwelijke ontwikkeling van 
haar leerlingen stelt de dialoogschool voorop. De dialoog tussen de godsdiensten 
vindt de school van doorslaggevend belang. “Het doel is de leerlingen kennis te laten 
maken met het christendom en andere godsdiensten, gericht op de persoonlijke 
participatie aan en inbreng in de dialoog” (idem, p. 81). 
 
1.3.2 Onderwijsrecht en distincte cultuur 
 
Botsingen tussen een distincte cultuur, tussen distincte waarden en normen en de 
regels van de dominante rechtsorde op het gebied van onderwijs zijn denkbaar, zo 
gauw deze distincte waarden worden geconfronteerd met rechtsregels (zoals 
wettelijke regels en schoolregels) en met de sociale regels die op een school worden 
gehanteerd (sociale regels op school). In deze studie zijn schoolregels (regels op 

                                                 
21 De veelkleurige school volgt in de (onderwijs)praktijk haar katholieke visie op het onderwijs, maar 
geeft aan de eigen katholieke identiteit geen hoge prioriteit (Ter Avest, 2003, p. 80). 
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school) de regels die door de schoolleiding zijn opgesteld en in de praktijk worden 
toegepast.  
 
In hun besluitvorming zijn scholen verplicht om tamelijk streng de wettelijke regels 
toe te passen, primair de regels van de Leerplichtwet. Volgens de wet zijn ouders 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en zij zijn er verantwoordelijk 
voor dat hun kinderen regelmatig naar school gaan en regelmatig de lessen volgen.22 
Dat betekent dat de redenen om niet naar school te gaan redelijk en verdedigbaar 
moeten zijn. Het betekent ook dat een leerling (en/of zijn ouders) niet zelf mag 
bepalen welke lessen hij (hun kind) wel of niet volgt. Als dat toch gebeurt probeert de 
school in eerste instantie zelf tot een oplossing te komen. Bij de meest problematische 
overtredingen wordt de leerplichtambtenaar betrokken. Een voorbeeld van dat laatste 
is een casus van een hindoestaans-Surinaamse leerlinge die met haar ouders in 
Nederland komt wonen. Zij heeft problemen met het zich aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden en aan de Nederlandse cultuur. Omdat zij hier niet kan wennen en 
terug wil naar Suriname, gaat het meisje zonder toestemming en zonder dat haar 
ouders het weten niet meer naar school. Zij is op een gegeven moment meer dan tien 
werkdagen achter elkaar afwezig. Daarop wordt de leerplichtambtenaar er door de 
schooldirectie bij betrokken. 

Botsingen tussen distincte waarden en wettelijke regels ontstaan in vele andere, 
uiteenlopende situaties. In de meeste casussen gaat het om botsingen die in relatie 
staan tot schoolverzuim zoals verzuim voor het vieren van het Suiker- of Offerfeest 
(belangrijke culturele en religieuze gebeurtenissen voor moslims in Nederland) of 
verzuim voor de rituele besnijdenis van moslim en joodse jongens. De meeste 
openbare en bijzondere scholen regelen dergelijke aanvragen voor verlof als ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ in de zin van art. 11 onder g. en 14 Leerplichtwet 
(Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek). Aangezien de Wet geen 
definitie van het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’ geeft, voelen scholen 
zich vrij om zelf de inhoud van dat juridisch concept te bepalen. 
 
Zoals boven vermeld zijn alle (openbare) scholen verplicht om leerlingen ongeacht 
hun culturele achtergrond gelijk te behandelen en aan alle leerlingen dezelfde 
onderwijsmogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld: een openbare school stelt de 
zwemles als onderdeel van het onderwijsprogramma verplicht voor de klassen 3 en 4. 
Maar sommige islamitische ouders vinden het niet leuk dat hun dochters moeten 
zwemmen samen met andere (mannelijke) leerlingen en willen hun kinderen deze 
lessen niet meer laten volgen. De school stelt onmiddellijk een extra zwemdocent aan 
voor de klassen 3 en 4. De klassen worden tijdens de zwemles gesplitst, waarbij een 
docente les geeft aan de meisjes en een docent aan de jongens. Waarom stelde de 
school onmiddellijk een tweede zwemdocent aan? Waarom regelde de school de 
multiculturele kwestie op deze manier? Volgens de Wet op het Basisonderwijs is een 
openbare school (zoals die in ons voorbeeld) verplicht om een distincte cultuur, een 
distincte religie of levensbeschouwing van haar leerlingen te respecteren en derhalve 
bij het uitvoeren van het verplichte onderwijsprogramma (zoals de zwemles) gelijke 
kansen en mogelijkheden te bieden aan alle leerlingen ongeacht hun etnische, 
culturele of religieuze achtergrond.23

                                                 
22 Artikel 2 lid 1, Leerplichtwet, 1969. 
23 Artikel 46. (Karakter openbaar onderwijs) van de Wet op het Basisonderwijs stelt dat het openbaar 
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en 
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 Er bestaan in dit opzicht verschillen in de verplichtingen van openbare scholen en 
van scholen in het bijzonder onderwijs. Bijzondere scholen zijn ook verplicht om alle 
leerlingen gelijk te behandelen (dus niet te discrimineren) maar zij zijn niet verplicht 
bepaalde wettelijke regels en richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap te volgen. Als de school in ons voorbeeld een bijzondere school is, dan is 
zij niet verplicht om een tweede zwemleraar(lerares) aan te trekken en de leerlingen te 
splitsen in een groep jongens en een groep meisjes maar kan zij de les laten uitvoeren 
met slechts één leerkracht. Of een ander voorbeeld: volgens de “Leidraad kleding op 
school” van het Ministerie dat kledingvoorschriften regelt van leerlingen in het 
openbaar onderwijs zijn bijzondere scholen niet verplicht bepaalde rechtsregels van 
de Leidraad toe te passen: anders dan openbare scholen mogen zij het dragen van een 
hoofddoek in de klas of op school verbieden.24

 
Naast de botsingen tussen distincte waarden en normen en wettelijke regels, 
richtlijnen van het Ministerie en regels op school ontstaan ook botsingen tussen 
distincte culturen en de sociale regels op een school, bijvoorbeeld: ‘macho’ gedrag 
van Marokkaanse en Turkse leerlingen tegen vrouwelijke docenten, het weigeren van 
Turkse jongens om het lokaal na de les Tekenen en Handvaardigheid te vegen, het 
uiten van extreme meningen over homoseksualiteit door Surinaamse, Turkse en 
Marokkaanse jongens. 

De docent is degene die in de meeste gevallen direct geconfronteerd wordt met 
de eis van leerlingen om hun cultureel-etnische of religieuze waarden en normen te 
kunnen hanteren in de klas. Bij al deze multiculturele botsingen staat de docent 
centraal. Daarom ook zijn wij in deze studie bezig met het bestuderen van het 
handelen van docenten in geval van multiculturele botsingen. Het accent ligt op zijn 
reacties en beslissingen in de situatie dat hij met het (disincte) gedrag van een leerling 
wordt geconfronteerd, zoals het weigeren van een leerling die Jehova’s getuige is 
(dan wel zijn ouders) om deel te nemen aan een verplichte meerdaagse excursie of de 
weigering van een islamitische leerling van een middelbare horecavakschool om 
verschillende soorten wijn te proeven, iets dat deel uit maakt van het verplichte 
onderwijsprogramma “Keuken”. Deze en vele andere voorbeelden behandelen wij 
meer diepgaand in de hoofdstukken 4 en 5. 
 
1.4 De opzet van dit boek 
 
In hoofdstuk 2 wordt de theoretische grondslag van het onderzoek besproken. Het 
onderzoek is gerelateerd aan Lipsky’s (1980) theorie over het (ambtelijk) handelen 
van ‘street-level bureaucrats’ (de docenten in ons onderzoek) – over het gedrag van 
docenten, over hun beslissingen en over de motieven die hun besluitvorming bepalen. 
In dit opzicht sluiten wij ons aan bij de theorie van de ambtelijke regeltoepassing van 
                                                                                                                                            
met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, dat openbare scholen 
toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en dat 
openbaar onderwijs gegeven wordt met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
24 De Leidraad, op pagina 2, stelt dat een bijzondere school eisen mag stellen aan leerlingen en 
personeel die nodig zijn voor de verwezenlijking van zijn grondslag. Een katholieke of protestants-
christelijke school mag leerlingen of docenten daarom ook verbieden een hoofddoek of 
gezichtsbedekkende sluier te dragen, als de school aannemelijk kan maken dat zulke geloofsuitingen 
het onmogelijk maken de grondslag van de school te verwezenlijken. Zo’n verbod mag alleen worden 
toegepast als er een consequent aannamebeleid wordt gevoerd in het licht van de grondslag van de 
school en als het kledingvoorschriftenbeleid consequent wordt gehandhaafd. 
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Knegt (1986). De betekenis van regels voor het gedrag van ‘ambtenaren’ wordt 
uitgelegd vanuit het perspectief van de interpretatieve sociologie. Die benadering 
wordt vervolgens gekritiseerd omdat wij menen dat zulke regels niet kunnen worden 
gezien als vaste routines die gedragsverwachtingen legitimeren. In dit onderzoek 
kiezen wij een ex post benadering als uitgangspunt voor de betekenis van regels. 

In het eerste deel van hoofdstuk 3 wordt de probleemstelling van het onderzoek 
geformuleerd, terwijl in het tweede deel van dat hoofdstuk de methode en de 
uitvoering van het empirisch onderzoek worden besproken.  

In het vierde en vijfde hoofdstuk worden de bevindingen van het empirisch 
onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 4 een algemeen overzicht van 
multiculturaliteit in de klas, terwijl in hoofdstuk 5 negen casussen diepgaand worden 
geanalyseerd.  

In hoofdstuk 6 presenteren wij een nieuwe theoretische benadering van de 
betekenis van regels voor het gedrag van ‘ambtenaren’, terwijl in hoofdstuk 7 de 
nodige conclusies worden getrokken. 
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2. De theoretische grondslag van het onderzoek 
 
2.1 Kader van het onderzoek 
 
In hun rechtssociologische studie “Typen van legaliteit” onderscheiden Hoekema en 
Van Manen (1994) vijf typen van legaliteit (formele en compensatie-legaliteit, 
legaliteit van risico-collectivering, forum- en coöperatieve legaliteit) die zich hebben 
ontwikkeld in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse rechtsorde in 
verschillende perioden vanaf het midden van de negentiende eeuw tot aan vandaag, 
elk met een belangrijke eigen invloed op de praktijk van de rechtsorde in een 
specifieke periode. Van de conclusies van hun studie zijn twee vooral van belang 
voor dit onderzoek. Als eerste dat elk van deze typen van legaliteit is gebaseerd op 
verschillende soorten regels en institutionele verbanden binnen de maatschappelijke 
praktijk van de rechtsorde in een bepaalde periode. De tweede dat al deze typen van 
legaliteit nog steeds bestaan en met een verschillende ‘intensiteit’ een rol spelen in de 
maatschappelijke praktijk van de Nederlandse rechtsorde. 

In aanvulling op de vijf ‘historische’ typen van legaliteit introduceren Hoekema 
en Van Manen in de tweede druk van het boek (2000) het begrip pluralistische 
legaliteit. Volgens de theorie van ‘de pluralistische legaliteit’ zal er in een 
multiculturele maatschappij, naast het systeem van rechtsregels van de dominante 
(staats)rechtsorde, in de praktijk ook een systeem of meerdere systemen van 
‘distincte’ waarden en normen functioneren waarin leden van specifieke etnische, 
religieuze of nog andere groepen in de bevolking hun vertrouwen hebben en die ze 
volgen in hun dagelijks leven. Uitgangspunt van die theorie is dat deze ‘distincte’ 
waarden en normen fundamenteel of sterk afwijken van de waarden en de 
rechtsregels van de dominante rechtsorde. Het begrip ‘distinct’ zal dus steeds 
aangeven dat het gaat om duidelijk afwijkende waarden en normen.  
 
2.1.1 Gemeenschap en ‘distincte’ gemeenschap 
 
In iedere maatschappij bestaan verschillende sociale groepen naast elkaar, zoals 
economische en andere functionele organisaties, culturele en sportverenigingen, 
kerkgemeenschappen, immigrantengroepen. Zulke groepen manifesteren zich als 
gemeenschappen met relatief stabiele gedragspatronen in het groepsleven (Hoekema 
en van Manen, 2000, p. 272). Met andere woorden, die gemeenschappen hebben hun 
eigen betekenissen, een relatief ontwikkelde interne organisatie, sommige hebben hun 
eigen taal, ze hebben eigen waarden en normen en eigen sociale machtsverhoudingen. 
Een gemeenschap valt dus te omschrijven als een sociale groep met een zekere mate 
van institutionele toerusting.25

 
In deze studie zijn vooral gemeenschappen interessant die botsen met de 
maatschappelijke praktijk van de dominante rechtsorde. Gemeenschappen zoals de 
Nederlandse Orde van Advocaten of werknemers(vak)organisaties bepalen in een 
aanzienlijke mate de Nederlandse cultuur en de Nederlandse sociale machtsstructuur. 
In dit verband kan men stellen dat zij in feite de dominante rechtsorde bepalen. Hun 
                                                 
25 Gemeenschappen kunnen verschillen in de mate van institutionalisering. Sommige hebben een sterke 
en andere een zwakkere institutionele structuur. Aan de ene kant vormen de groep van recreatie 
voetballers of van gedichtenlezers op zondagavond wel een gemeenschap maar met een zwakke 
institutionele toerusting. Aan de andere kant kunnen bepaalde religieuze groepen of verbanden worden 
beschouwd als sterk geïnstitutionaliseerd.  
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waarden en normen komen in principe niet in conflict met de dominante Nederlandse 
rechtsorde  

Daar staat tegenover dat gemeenschappen, zoals etnische minderheden, aparte 
‘samenlevingen’ kunnen vormen. Zij hoeven zich daarvoor niet per se te isoleren van 
hun sociale omgeving, van andere sociale groepen, maar zij beogen hun eigen 
levenswijze, taal, gewoonten, normen en waarden, hun interne organisatie en sociale 
machtsstructuur te behouden en verder te ontwikkelen. In dit verband introduceren 
Hoekema en Van Manen (2000) het concept ‘distincte gemeenschap’. Zij 
omschrijven een distincte gemeenschap als een sociale groep waarvan de eigen 
betekenissen, waarden en normen en machtsverhoudingen in belangrijke mate 
verschillen van die van de samenleving waarin die gemeenschap zich bevindt (idem, 
p. 273). Sommige van die distincte gemeenschappen ontwikkelen andere sociale 
verhoudingen en wijzen van omgang met elkaar en een andere (publieke) moraal die 
(gedeeltelijk) sterk afwijken van die van de dominante sociale groep in de 
maatschappij. In dat verband kan (rechts)sociologisch gezien op macro-niveau ten 
aanzien van de Nederlandse samenleving worden gesproken van bijvoorbeeld een 
Marokkaanse, Turkse, hindoestaanse, creoolse of nog een andere distincte 
gemeenschap. 
 
2.1.2 De sterke en de zwakke vorm van pluralistische legaliteit 
 
Als distincte waarden en normen erkenning vragen en ook krijgen van de dominante 
cultuur en/of van de nationale rechtsorde dan rijst de vraag of er sprake is van 
pluralistische legaliteit en zo ja van welke vorm. Hoekema en Van Manen (2000) 
onderscheiden in hun theorie tussen een zwakke en een sterke vorm van pluralistische 
legaliteit.26

De sterke vorm van pluralistische legaliteit heeft betrekking op een collectief 
recht dat is toegekend aan een distincte gemeenschap. Een dergelijk collectief recht 
veronderstelt dus een reëel bestaande distincte gemeenschap. “Het kent vele 
uitwerkingen zoals het recht op behoud en uitdragen van de eigen culturele identiteit, 

                                                 
26 Griffiths (1986) introduceerde het begrip rechtspluralisme en maakte een onderscheid tussen de 
sterke en de zwakke vorm van rechtspluralisme. Hoekema en van Manen (2000) ontwikkelden een 
eigen classificatie waarbij ze als uitgangspunt zijn terminologie gebruikten maar de overeenkomst in 
terminologie houdt niet een inhoudelijke overeenkomst in.  

Volgens Griffiths (1986) heeft de zwakke vorm van rechtspluralisme betrekking op een situatie 
waarin niet alle recht (wetten) wordt bepaald door de overheid en het recht geen systematiek en 
uniformiteit kent. Een rechtssysteem is dus ‘pluralistisch’ als er binnen het dominante 
(overheids)rechtssysteem vormen van parallelle rechtsmacht zijn als gevolg van een erkenning van 
andere ‘wetten’ door dat dominante (overheids)rechtssysteem. Griffiths’s concept van de zwakke vorm 
van rechtspluralisme vertoont overeenkomsten met het begrip juridisch rechtspluralisme van Hoekema 
en van Manen (2000): hun begrippen zwak en sterk juridisch rechtspluralisme vertegenwoordigen sub-
categorieën in het rechtspluralisme in zwakke vorm van Griffiths. 

Het begrip (empirisch) normatief pluralisme ontwikkeld door Hoekema en van Manen (2000) 
correspondeert met Griffiths’s (1986) sterke vorm van rechtspluralisme. Die heeft bij hem betrekking 
op een situatie “which is morally and even ontologically excluded by the ideology of legal centralism”, 
dus wordt uitgesloten door een (centralistische) ideologie waarin het recht wordt gezien als een “single, 
unified and hierarchical normative ordering depending from the power of state” (Griffiths, 1986, p. 4-
5). Griffiths’s idee van rechtspluralisme houdt ook in een onderzoek van de feitelijke macht van de 
verschillende normatieve stelsels waarbij de totstandkoming van een ‘wet’ (gebaseerd op de 
coëxistentie van deze normatieve stelsels) wordt bekeken om na te gaan wanneer en waar de normen 
van een sociale groep empirisch interacteren met de normen van de staat waarin zij zich bevindt. 
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eigen taal, eigen gezagsstructuur, terwijl het meest markante collectieve recht, het 
recht op self-determination (zelfbeschikking) van volken is” (idem, p. 285). 

Met andere woorden een sterke vorm van pluralistische legaliteit kan in de 
maatschappelijke praktijk van de rechtsorde worden ervaren wanneer aan een 
distincte gemeenschap in die samenleving wordt toegestaan om, binnen zekere 
grenzen, op collectief niveau van de regels van het dominante recht af te wijken. 27,28

Een dergelijke vorm van pluralistische legaliteit doet zich niet voor in de Nederlandse 
rechtspraktijk. 
 
Echter, de zwakke vorm van pluralistische legaliteit kan zich feitelijk wel voordoen 
op individueel niveau. Bijvoorbeeld bij een actie van een lid van een 
minderheidsgroep, die vanuit het perspectief van de dominante rechtsorde gezien, is 
gebaseerd op distincte waarden en normen en door zijn handelen erkenning vraagt 
van deze distincte waarden en normen binnen het dominante rechtssysteem. En als op 
basis van de interpretatie of aanpassing van nationale regels in het licht van de 
internationale subjectieve vrijheidsrechten deze erkenning inderdaad wordt gegeven. 
Met andere woorden, bij de zwakke vorm van rechtspluralisme zijn individuele 
rechten van essentieel belang. 
 
2.1.3 Dit onderzoek 
 
Het (mogelijk) voorkomen van de zwakke vorm van pluralistische legaliteit in een 
multiculturele maatschappij als de Nederlandse is een werkhypothese voor dit 
onderzoek. Daarbij is er ook aandacht voor culturele conflicten en conflictregels.29

De vraag waar wij in dit onderzoek op stuitten was echter of een dergelijke 
benadering ook kan worden gebruikt op een meso- of micro-niveau zoals bij een 
school of een andere (bureaucratische) organisatie. In het onderzoek zijn bijvoorbeeld 
aanwijzingen dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland bestaat uit een 
verscheidenheid aan etnische en/of religieuze groepen met verschillen in cultuur en 
waarden zowel tussen als in de groepen zelf. En er bestaan bijvoorbeeld in de Turkse 
gemeenschap in Nederland grote verschillen in de opvatting over en in de uitvoering 
van het verbod voor moslim meisjes om buitenshuis te slapen in een omgeving waar 
ook jongens aanwezig kunnen zijn. In het onderzoek kwamen wij drie verschillende 
gezichtspunten tegen: a. het verbod is een religieuze kwestie en staat in de Koran of 
in de geschriften van de Profeet; b. het is een kwestie van de (huidige) cultuur van de 
betreffende groep of; c. het is een oude traditie. De manier waarop deze norm in 
praktijk wordt gebracht kan botsen met de regels op school die bijvoorbeeld 
voorschrijven dat iedereen meedoet aan verplichte meerdaagse excursies. 

Een voorbeeld: school A is een gemengd (katholiek en protestants) christelijke 
school voor voortgezet onderwijs. Aan het begin van elk schooljaar zijn de (nieuwe) 
leerlingen van de eerste klas(sen) verplicht mee te doen met de 4-daagse werkweek 

                                                 
27 Meer over de sterke vorm van pluralistische legaliteit en de ontwikkeling van een strategie door 
leden van inheemse gemeenschappen in zelf-bestuurde gebiedsdelen in Colombia “in their attempt to 
solve their organisational problems, thereby making use of and orienting their behaviour at elements of 
state law favouring indigenous peoples’ rights”, in Van de Sandt (2003). 
28 Meer over de sterke vorm van pluralistische legaliteit met betrekking tot de landrechten van 
Aboriginals en het strafrecht ten aanzien van Aboriginals in Australië, in Schreiner (2001). 
29 Meer over conflictregels zie hoofdstuk 3., ‘Probleemstelling, methode en verloop van het 
onderzoek’. 
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als onderdeel van het schoolprogramma. Bij de aanmelding zijn alle ouders van de 
nieuwe leerlingen over deze verplichting geïnformeerd.  

Er zitten vijf moslimmeisjes in klas A1. Drie van hen zijn van Marokkaanse en 
twee van Turkse afkomst. De ouders van twee Marokkaanse meisjes en van één 
Turkse verbieden op religieuze gronden hun kinderen deel te nemen aan de 
werkweek: meisjes mogen niet buiten het ouderlijke huis slapen als er jongens bij 
kunnen zijn. De directeur en de klasse-leraar beschouwden de weigering als cultureel 
bepaald maar botsend met de regels op school. Ondanks deze botsing probeerden ze 
toch niet de claim van de kinderen (ouders) te negeren of te overrulen. Integendeel, ze 
zochten een oplossing voor het probleem. 

Volgens de eerder gegeven omschrijving kan het gedrag van deze drie moslim 
meisjes worden beschouwd als gebaseerd op ‘distincte’ waarden en normen die 
aanzienlijk afwijken de schoolregels en van de sociale regels op school en daarmee 
ook botsen. Maar wat gebeurt er als een Nederlandse leerling op basis van zijn 
christelijk geloof (en/of die van zijn ouders) weigert mee te gaan? 

B is ook een leerling in klas A1. Hij en zijn ouders zijn Jehova-getuigen. Een 
week vóór de werkweek weigerde de moeder van B op religieuze gronden dat haar 
zoon mee zou gaan. Evenals bij de moslim meisjes werd deze weigering beschouwd 
als cultureel (religieus) bepaald. De klasse-leraar en de directeur moesten ook voor dit 
probleem een oplossing zoeken. 
 
De vraag doet zich voor of dit gedrag kan worden beschouwd als ‘distinct’? Wiens 
(en welk) gedrag kan worden beschouwd als ‘distinct’ op het (sociologisch gezien) 
meso- of microniveau van een school? Wie bepaalt welk (soort) gedrag kan worden 
beschouwd als ‘distinct’? 

Op grond van bovengenoemde voorbeelden kan worden gesteld dat elk gedrag 
van een leerling dat is gebaseerd op etnische, religieuze of traditionele waarden en 
normen, dus op de cultuur van zijn groep, zijn gemeenschap, kan worden beschouwd 
als distinct als deze cultuur respectievelijk de waarden en normen aanzienlijk 
verschillen van het schoolreglement en de sociale regels op school. In dit verband kan 
men dus elke (afwijkende) waarde en norm van een islamitische of een hindoestaanse 
maar ook van een specifieke christelijke groep als ‘distinct’ beschouwen. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat in elke (nieuwe) situatie de beoordeling of bepaald 
gedrag (gebaseerd op waarden en normen) ‘distinct’ van aard is, dus of het een 
(multi)culturele achtergrond heeft, gewoonlijk wordt gedaan door de betreffende 
docent respectievelijk zijn afdelingsleider of directeur.  
 
Deze casussen laten duidelijk zien dat we in onze benadering een andere richting 
kiezen dan die van Hoekema en Van Manen (2000). Hun benadering vooronderstelt 
het bestaan van vaste, distincte culturen van de gemeenschappen die in een 
maatschappij coëxisteren. Daarbij kunnen er botsingen of conflicten ontstaan tussen 
de distincte waarden en normen en de regels van de dominante rechtsorde met de 
daarbij behorende conflictregels.  

In tegenstelling tot deze benadering laat onze aanpak zien dat er geen sprake is 
van één vaste cultuur, van vaste distincte culturen maar van continue differentiatie in 
de interpretatie van hun waarden en normen door de leden van de distincte 
gemeenschappen zelf. Daarom zijn bij iedere culturele situatie in de klas meerdere 
keuzes mogelijk, zodat de aandacht zich verlegt naar de afwijkingen van de 
schoolregels en de sociale regels op school. 
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In het onderzoek is het dus niet mogelijk als uitgangspunt te nemen dat bij 
voorbaat duidelijk is wanneer er sprake is van een botsing met een distincte cultuur. 
En dus ook niet dat op basis daarvan conflictregels zouden kunnen worden 
ontwikkeld. Het gaat er in dit onderzoek om dat een conflict dat zich voordoet ook in 
andere termen had kunnen worden geïnterpreteerd maar desalniettemin door de 
docent als cultureel misverstand geïnterpreteerd werd. Deze kwesties zullen nader 
worden onderzocht. 
 
2.2 Focus van de studie: de ‘street-level bureaucrats’ en het individuele 

beslissingsproces van de docent 
 
In het onderzoek wordt aangesloten bij de theorie van het ambtelijk handelen. Het ligt 
misschien niet voor de hand om een school als bureaucratie en de docenten als 
(uitvoerend) ambtenaar te zien. Toch ziet één van de belangrijkste theoretici van het 
ambtelijk handelen Lipsky het zo. Volgens Lipsky (1980) zijn docenten in het 
(openbaar) onderwijs, medewerkers bij een uitkeringsinstantie als het UWV in 
Nederland, maar ook politieagenten en dergelijke, typische ‘street-level bureaucrats’. 
Met andere woorden, street-level bureaucrats zijn uitvoerende personeelsleden die in 
de uitoefening van hun beroep direct contact hebben met hun publiek (‘clients’) en 
toegang verlenen tot bepaalde maatschappelijke programma’s (bijvoorbeeld voorzien 
in het onderwijs voor iemand), beschikbare gelden verdelen (bijvoorbeeld toekennen 
van een WAO uitkering) of openbare sancties uitdelen (bijvoorbeeld het opleggen 
van een boete voor een verkeersovertreding). Lipsky (1980) maakt daarbij geen 
onderscheid tussen werknemers zoals een docent die werkt op een school met over 
het algemeen een veel minder formele, hiërarchische organisatiestructuur en een 
politieman of een keuringsarts die werkzaam zijn in een organisatie met een meer 
strikte hiërarchie en taakverdeling.  
 
Een van de maatschappelijke opdrachten aan een docent (en aan een school als 
organisatie) is om voor dienstverlening en opvoeding als voorbeeld te dienen. 
Volgens die verwachting is een van de belangrijkste elementen van zijn werk de 
verplichting om zijn kennis en vaardigheden zo goed mogelijk te gebruiken “to secure 
the best treatment or position [for pupils] consistent with the constraints of the 
service” (Lipsky, 1980, p. 72). Door de (unieke) mogelijkheden van zijn beroep heeft 
een docent een beslissende rol in het aan leerlingen het onderwijs te verschaffen waar 
ze recht op hebben. 

Conform Lipsky (1980), wordt in deze studie een school, ongeacht of het een 
openbare, c.q. algemene of bijzondere signatuur heeft, beschouwd als een 
maatschappelijke (bureaucratische) entiteit die als primaire taak en 
verantwoordelijkheid heeft een bijdrage te leveren aan de vervulling van de behoefte 
aan onderwijs in de maatschappij in het kader van de wet en het beleid ten aanzien 
van het Nederlandse onderwijs. Voor Lipsky (1980) komt de bureaucratische aard 
van een school vooral tot uitdrukking in de gezagsverhoudingen tussen de 
bureaucrats (werknemers) op verschillende niveaus in de organisatie (bijvoorbeeld 
tussen een docent en een afdelingsleider of de directeur) en tussen de street-level 
bureaucrats (docenten) en de clients (leerlingen). 
 
Door zijn aandacht voor de street-level bureaucrat is de theorie van Lipsky (1980) 
vooral gericht op het individuele (bureaucratische) beslissingsproces. In deze studie 
betekent dat het beslissingsproces wanneer bijvoorbeeld een docent in de praktijk 
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wordt geconfronteerd met gedrag (van een leerling) dat hij interpreteert als ‘distinct’, 
vergeleken met de algemeen geaccepteerde waarden in zijn milieu of met zijn 
persoonlijke overtuigingen. In dat beslissingsproces hebben verschillende factoren 
invloed op de manier waarop hij denkt te moeten reageren en de zaak te moeten 
oplossen. De interpretatie van een docent dat bepaald gedrag een culturele of 
religieuze achtergrond heeft, kan grote invloed hebben op zijn beslissing. Een 
voorbeeld: een moslim leerling weigert in de tekenles een gezicht te tekenen. Zijn 
verklaring is dat zijn geloof hem dat verbiedt en dat de docent (de school) dat op basis 
van de vrijheid van godsdienst moet accepteren. Een docent kan echter een dergelijke 
weigering wel of niet accepteren. Als hij de beslissing neemt om het te aanvaarden, 
hoeft hij dat niet te doen enkel en alleen omdat de leerling naar zijn religie verwijst. 
Niet elk gedrag van moslim leerlingen dat door hen expliciet wordt omschreven als 
cultureel of religieus bepaald, dient te worden beschouwd als inderdaad gebaseerd op 
de islamitische cultuur of religie.30

Toegepast op dit onderzoek betekent het dat een beslissing van een docent 
meestal bepaald zal worden door zijn idee over de relatie tussen het betreffende 
‘distincte’ gedrag en (zijn interpretatie van) de regels op school en/of zijn eigen 
morele overtuigingen.31 Van belang is in deze studie de aanname dat reacties en 
beslissingen van docenten heel vaak worden bepaald door verschillende regels die ze 
geneigd zijn aan de concrete situatie aan te passen. 
 
Om beslissingen van docenten in situaties waarin sprake is van gedrag van leerlingen 
dat kan worden beschouwd als gebaseerd op ‘distincte waarden’ of een ‘distincte 
cultuur’, beter te begrijpen, is het van belang om twee niveaus van analyse te 
onderscheiden, 1. het niveau van de theorie van het ambtelijk handelen (gedrag van 
de docent) en 2. het niveau van keuze uit legaliteiten (motieven van de docent). 
1. Op basis van Lipsky’s (1980) theorie over ambtelijk functioneren, met name over 
het beslissen door street-level bureaucrats is het mogelijk bepaalde herhaaldelijk 
optredende kenmerken van het gedrag van docenten bij multiculturele botsingen in 
verband te brengen met bepaalde ambtelijke belangen. Lipsky’s (1980) analyse wordt 
voor het recht uitgewerkt door Knegt’s beschrijving van de toepassing van regels in 
de ambtelijke praktijk (Knegt, 1986). Knegt baseert zich daarbij op de interpretatieve 
sociologie. Zijn theorie van het ambtelijk toepassen van regels kan worden gebruikt 
als basis voor een beschrijving van de feitelijke toepassing van regels door docenten 
in situaties waarin zij met sterk afwijkende waarden en normen van één of meer 
leerlingen worden geconfronteerd. 
2. Als tweede zal worden geprobeerd meer inzicht te krijgen in de motieven die 
docenten kunnen hebben bij beslissingen hoe opduikende multiculturele 
misverstanden op te lossen, door te refereren aan sommige van de typen van legaliteit 
die zijn ontwikkeld door Hoekema en Van Manen (2000). Deze studie is met name 
van belang om onze aanname, dat er verschillende regels zijn die bij beslissingen een 
rol spelen, meer reliëf te geven. 
 

                                                 
30 Vermeulen benadrukt dat “het recht kan niet en mag niet aanvaarden dat de enkele uitleg van 
betrokkene van zijn handelen als godsdienstige daad, levensbeschouwelijke act, culturele handeling 
etc. doorslaggevend is” (Vermeulen, 2005, p. 246). 
31 Deze factor in het veld van normen en waarden noemt Van Manen (2006) extra- of buitenjuridische 
overwegingen, in zoverre en zolang deze overwegingen een stilzwijgende en soms zelfs een niet eens 
erg bewuste rol spelen. 
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Na een discussie over deze twee niveaus van analyse zal in het slot van dit hoofdstuk 
een nieuwe benadering van de betekenis van regels voor het gedrag van ‘ambtenaren’ 
worden gepresenteerd en uitgewerkt. Het eerste deel daarvan is gewijd aan een uitleg 
van de benadering in de interpretatieve sociologie, die ten grondslag ligt aan de 
theorie van het ambtelijke regeltoepassen van Knegt (1986). In deze benadering 
wordt aangenomen dat gedragspatronen moeten worden opgevat in termen van 
sociale regels die zijn ontwikkeld, worden gehandhaafd en toegepast door de 
participanten van een bepaalde sociale groep. Deze opvatting over een sociale regel in 
de interpretatieve sociologie is onverbrekelijk verbonden met de notie van ‘following 
a (social) rule’ die werd geïntroduceerd door de Britse sociaal-filosoof Peter Winch 
(1958). Leden van een groep hebben de behoefte om in een sociale omgeving te 
verkeren waarin hun gedrag wordt bepaald door regels die orde scheppen en die het 
mogelijk maken (andermans) gedrag te voorspellen. Om die reden bekijken leden van 
een groep het gedrag van de andere leden ook met het oog op wat de consequentie 
zou kunnen zijn van hun eigen reactie op dat gedrag. Volgens de opvatting van de 
interpretatieve sociologie ontwikkelen de leden wederkerige reacties en bouwen ze 
gemeenschappelijke interpretaties op die er voor zorgen dat er correcte wederzijdse 
verwachtingen ontstaan. Deze gemeenschappelijke interpretaties zijn gedeelde 
betekenissen en die leiden weer tot gemeenschappelijke begrippen. Deze gedeelde 
betekenissen zorgen dus voor de vorming, de creatie van sociale regels. De assumptie 
van de interpretatieve sociologie is dat gedeelde betekenissen in een sociale groep 
zorgen voor vaste gedragspatronen. Door deze vaste gedragspatronen en door de 
ervaringen in het verleden zijn verwachtingen ten aanzien van toekomstig gedrag van 
de leden van de groep mogelijk: sociale regels. Het kenmerk van sociale regels is dat 
daardoor nieuw gedrag in de groep is te voorspellen en te reguleren. In die zin is het 
belangrijkste kenmerk van sociale regels dat ze vooraf (ex ante) werking hebben. 
 
In het slotdeel van dit hoofdstuk wordt deze opvatting van de interpretatieve 
sociologie gekritiseerd door te wijzen op een paradox in de opvatting van sociale 
regels. Enerzijds wordt in deze theorie de nadruk gelegd op ex ante verwachtingen en 
anderzijds op het contextueel gebonden individuele beslissingsproces van de 
ambtenaar. Met behulp van de bespreking van “Typen van legaliteit” kan duidelijk 
worden gemaakt dat er in een samenleving niet eenduidige gedeelde betekenissen 
worden ontwikkeld, maar dat er sprake is van conflicterende betekeniscomplexen 
(legaliteiten) die bij individuele beslissingen een rol spelen. 
 
Deze drie componenten: de theorie van het ambtelijk handelen, de paradox waarin 
deze theorie uitloopt en de inkleuring van deze paradox door het onderscheid in 
“Typen van legaliteit” vormen de theoretische achtergrond van dit onderzoek. 
 
2.3 De theorie van Lipsky: de praktijk van street-level bureaucrats 
 
De analyse van de relaties en de acties van docenten op school in gevallen waarin 
sprake is van multiculturele elementen, is gebaseerd op de theorie van Lipsky (1980) 
over het functioneren van uitvoerende medewerkers in een organisatie (bureaucrats). 
De theorie van Knegt (1986) bouwt voor een belangrijk deel voort op die van Lipsky 
(1980). Op de specifieke toevoeging van Knegt wordt in de volgende paragraaf 
ingegaan. Lipsky (1980) stelt dat het overheidsbeleid ten opzichte van burgers niet 
wordt bepaald door de wetgever (de overheid) of door de hiërarchisch hoogste 
functionarissen maar feitelijk wordt ontwikkeld door de hiërarchisch lagere 
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werknemers, die hij street-level bureaucrats noemt, in hun beslissingen en hun acties 
in het directe contact met hun cliënten.32

Volgens hem is de beste manier om de problemen van een bureaucratie te 
begrijpen door te kijken naar de dagelijkse praktijk van de street-level bureaucrats in 
een dergelijke organisatie. Zo’n aanpak brengt de gedragspatronen en de 
werkproblemen van de street-level bureaucrats direct in het middelpunt van het 
onderzoek en de analyse. Lipsky (1980) gaat ervan uit dat de handelingen van de 
street-level bureaucrats beter kunnen worden begrepen als men kijkt naar hun 
werkomstandigheden (Wilthagen, 1993, p. 9).  
 
Om de multiculturele praktijk van docenten op school te analyseren zullen de 
volgende aspecten van Lipsky’s (1980) theorie over het functioneren van street-level 
bureaucrats worden besproken: hun beslissingsvrijheid (discretionaire bevoegdheid); 
het netwerk van machts- en gezagsrelaties tussen street-level bureaucrats en 
managers en tussen street-level bureaucrats en hun cliënten en als derde, de patronen 
van hun dagelijks werk (‘bureaucratische praktijk’): routinehandelingen en dergelijke. 
 
2.3.1 Street-level bureaucrats: uitvoerende medewerkers 
 
Volgens de theorie van Lipsky zijn street-level bureaucrats beleidsbepalers in de zin 
dat hun beslissingen en acties naar het publiek toe het beleid vormen dat zij in de 
praktijk moeten uitvoeren (Lipsky, 1980, p. 4, 13). Een dergelijke benadering is 
gebaseerd op zijn hypothese dat beleidsvorming (van street-level bureaucrats) is 
gefundeerd op een zekere beslissingsvrijheid en autonomie binnen hun organisatie. 
 
In de uitvoering van hun taak als (semi-)overheidspersoneel genieten street-level 
bureaucrats de facto een relatief grote beslissingsvrijheid in de behandeling van 
individuele gevallen en bij de bepaling van de aard, de omvang en de kwaliteit van de 
geleverde diensten. Hetzelfde geldt voor de sancties die namens de overheid aan 
burgers worden opgelegd (idem). Lipsky (1980) benadrukt daarbij dat de 
beslissingsvrijheid een subjectief gegeven is. Dat wil zeggen afhangt van het 
individuele oordeel, de interpretatie en de weging van relevante omstandigheden door 
de street-level bureaucrat in elk apart geval. Dit wordt bevestigd door één van de 
geïnterviewde uitvoerende medewerkers in het onderzoek van Knegt: “Je kunt altijd 
weer situaties tegenkomen dat je denkt: ja volgens de wet zou het in feite haast niet 
mogelijk zijn maar in dit geval moet je gewoon helpen om andere problemen in de 
toekomst te voorkomen. Nou, dan vind ik het toch prettig dat ik die mogelijkheid heb. 
En dat is, denk ik, geen misbruik maken” (Knegt, 1986, p. 94). 
 
Lipsky (1980) benadrukt echter dat deze vrijheid wordt beperkt door algemene 
wettelijke regels en richtlijnen van hogere instanties en van hogere officials binnen de 
eigen organisatie. Volgens hem is het beleid naar buiten toe voor een groot deel 
bepaald door die regels en richtlijnen zoals ze de beslissingen van de street-level 
bureaucrats beïnvloeden. In dit verband geeft Hoekema aan dat (in Nederland) 
“ambtenaren in de praktijk niet van recht en wet los zijn… De werkelijkheid van het 
recht… is dus feitelijk in vele gevallen een combinatie van de officiële wettelijke 
normering… en de interne ambtelijke normen die als richtlijnen in organisaties 

                                                 
32 Met andere woorden: de theorie van Lipsky (1980) gaat uit van het ontstaan en de ontwikkeling van 
overheidsbeleid van onder op.  
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ontstaan” (Hoekema, 2003, p. 48). Bij deze interne ambtelijke normen zijn de eigen 
ideeën van de individuele ambtenaar omtrent de beslissing vermengd met een 
plausibele interpretatie van de toe te passen wet en met de binnen de organisatie 
uitgeoefende invloed daarop door officials (idem, p. 27).  

In dit verband geeft Minderhoud aan dat in de toepassing van de Algemene 
Kinderbijslag Wet begrippen als ‘ingezetenschap’, ‘causaal verband’ of ‘nagenoeg 
geheel onderhouden’ verschillend werden geïnterpreteerd en geregistreerd en op 
verschillende manieren werden vastgelegd door uitvoerende medewerkers van 
onderscheiden uitkeringsinstanties (Minderhoud, 1993, p. 95). 
 
Hoewel de beslissingsvrijheid bij de uitoefening van zijn taak de street-level 
bureaucrat een mogelijkheid tot machtsmisbruik biedt, concludeert Lipsky (1980) 
toch dat de specifieke kenmerken van zijn baan feitelijk een beperking van die 
vrijheid in de weg staan. Hij geeft daarvoor twee redenen: a. street-level bureaucrats 
werken met gecompliceerde situaties die een persoonlijke interpretatie van regels 
vragen en; b. veel situaties vergen van street-level bureaucrats een reactie op basis 
van een persoonlijke inschatting van de feiten in een bepaald geval. 

De rationaliteit van het bureaucratisch functioneren is daarom volgens de theorie 
van Lipsky (1980) gebaseerd op het idee dat een street-level bureaucrat in de praktijk 
(in principe) moet handelen ‘in de geest van de wet’ en volgens de richtlijnen van de 
organisatie maar tezelfdertijd feitelijk er niet aan ontkomt onafhankelijk en relatief 
autonoom zijn beslissingen te nemen. Dat betekent dat zijn beslissingen kunnen 
worden beïnvloed door persoonlijke opvattingen en overtuigingen en ook door 
verschillende factoren uit zijn directe omgeving. De facto wordt de relatieve 
autonomie en de discretionaire bevoegdheid van een street-level bureaucrat door 
onderzoekers c.q. sociologen dus beschouwd als noodzakelijk voor het functioneren 
van een ambtelijke organisatie, ook al kan een dergelijke autonomie negatieve 
gevolgen hebben zoals het meten met twee maten en dus ongelijkheid in de 
behandeling van cliënten. 

Lipsky (1980) concludeert op basis van dit gegeven dat het gebruikmaken van de 
beslissingsvrijheid en het naar eigen inzichten invullen van het (overheids)beleid door 
de street-level bureaucrat vaak zal leiden tot conflicten in de (machts)relaties die de 
street-level bureaucrat bij de uitvoering van zijn werk heeft: aan de ene kant de 
relatie met zijn superieuren, de managers en aan de andere kant de relatie met zijn 
‘cliënten’ (zoals zijn leerlingen op een school). De mogelijke multiculturele 
conflicten op school zullen tegen de achtergrond van deze basisconflicten gesitueerd 
worden. 
 
2.3.2 Street-level bureaucrats: de relatie met hun bazen (managers) 
 
Hoewel er volgens Lipsky (1980) een voortdurende belangentegenstelling is tussen 
street-level bureaucrats en hun superieuren, de managers in de organisatie, is hun 
fundamentele relatie toch gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid en 
gemeenschappelijke belangen. De beslissingsvrijheid van street-level bureaucrats en 
hun feitelijke mogelijkheden om beleid te maken hebben invloed op het gezag van de 
manager en vergroten zijn afhankelijkheid van zijn ondergeschikten. Maar Lipsky 
benadrukt dat dat niet betekent dat managers geen controle meer hebben over hun 
medewerkers. Ook zij hebben een ruime beslissingsvrijheid waarvan ze gebruik 
kunnen maken om bijvoorbeeld iemand voor te dragen voor een bevordering of juist 
een overplaatsing of door de werkomstandigheden of de werkdruk te wijzigen 
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(Lipsky, 1980, p. 24). Bij de uitvoering van hun taak hebben street-level bureaucrats 
en hun managers een gemeenschappelijk belang: voldoen aan de vraag van het 
publiek door het uitvoeren van het overheidsbeleid op het gebied van hun 
deskundigheid. Op vergelijkbare wijze hebben docenten en schoolleiding een 
gemeenschappelijk belang bij een goede kwaliteit van het onderwijs en van de 
vorming die zij hebben te bieden. 
 
Toch geeft Lipsky (1980) aan dat ondanks wederzijdse afhankelijkheid en 
gemeenschappelijke belangen hun relatie gekenmerkt wordt door spanningen c.q. 
conflicterende machtsrelaties en machtsposities: managers zijn geneigd het werk en 
de werkomgeving van hun ondergeschikten te controleren en naar eigen inzicht te 
beïnvloeden en street-level bureaucrats zullen proberen een dergelijke (absolute) 
controle te vermijden. 

In zijn theorie legt Lipsky (1980) een relatie tussen de pogingen van managers 
om street-level bureaucrats onder controle te houden en gedrag dat verband houdt 
met ‘personeelsbeleid’: managers zijn geneigd zich vooral te richten op het 
gemeenschappelijke resultaat van hun afdeling en de vrijheid van de street-level 
bureaucrats om hun werk en hun beslissingen zelf te bepalen zoveel mogelijk in te 
perken. De resultaten van Knegt’s onderzoek laten ook zien dat groepsleiders van een 
afdeling van een Gemeentelijke Sociale Dienst pogingen van hun ondergeschikten om 
hun werk te ‘individualiseren’ niet accepteerden omdat de individualisering zou 
kunnen leiden tot een verschillende behandeling van gevallen met dezelfde of 
overeenkomstige omstandigheden (Knegt, 1986, p. 92-93). In dat verband refereert 
hij aan de opvatting van één van de geïnterviewde groepsleiders (een street-level 
bureaucrat) die zegt: “Ik denk dat de controle op de richtlijnen een voorwaarde is; dat 
je probeert een beetje de zaak in banen te leiden. Met andere woorden: een 
buitendienstambtenaar kan nog zoveel voor zijn cliënt proberen te creëren; dan denk 
ik dat je toch in de gaten moet houden dat je daarmee niet cliënten bevoordeelt boven 
andere cliënten die toevallig bij een andere ambtenaar komen” (idem, p. 93). 
Dergelijk gedrag is in zijn visie direct gericht op het vervullen van de 
afdelingsdoelstellingen. 
 
Gelet op het gedrag van street-level bureaucrats geeft Lipsky aan dat zij in het 
algemeen coöperatief zijn en de opdrachten van hun managers uitvoeren. Maar 
hoewel street-level bureaucrats wel opdrachten uitvoeren, streven ze er tezelfdertijd 
naar om hun werk zo onafhankelijk mogelijk van de leiding en controle van hun 
leidinggevenden te verrichten en hun taken uit te voeren op de manier die zij zelf het 
beste achten. De reden voor de neiging om bepaalde opdrachten niet uit te voeren kan 
zeer verschillen, bijvoorbeeld omdat street-level bureaucrats bepaalde opdrachten 
van leidinggevenden niet legitiem vinden; of omdat hun eigen belang afwijkt van dat 
van hoger geplaatsten; of omdat de sancties die die laatste ter beschikking hebben, in 
de praktijk niet blijken te werken (Lipsky, 1980, p. 16-17). 
 

a) Implicaties voor de multiculturele praktijk op scholen 
 
Verondersteld mag worden dat gelet op het multi-etnische karakter van veel scholen 
in Nederland, de leiding en de docenten van die scholen elke dag cultuurverschillen 
en misverstanden bij leerlingen over regels op school ervaren en er daarom aan 
gewend zijn. Om goed met deze verschillen om te gaan ontwikkelen ze bepaalde 
routines. Een voorbeeld kan dat verduidelijken: in het geval van moslim kinderen 
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vermijden gymnastiekdocenten hen in de Ramadanperiode moeilijke, veel energie 
vragende oefeningen te laten doen. Lipsky’s (1980) redenering volgend kunnen 
sommige van die routines onderdeel worden van het (officiële) beleid of algemeen 
geaccepteerd worden als een sociale regel (routine) op school in een bepaalde 
afdeling of in de school als geheel. In dat geval zou er weinig verschil of spanning 
(moeten) bestaan tussen de mening van een directeur of een afdelingsleider en die van 
een docent over hoe multiculturele misverstanden zouden kunnen of moeten worden 
opgelost. 
 
Maar, zoals Lipsky (1980) stelt, spanningen tussen docenten en school- of 
afdelingsleiders komen in de praktijk wel degelijk voor, zowel in gevallen die al 
geregeld zijn in de regels op school als in gevallen die zich nieuw voordoen. Een 
probleem kan zich voordoen als een docent ingaat tegen de schoolreglementen of 
tegen de sociale regels op school door ‘distinct’ gedrag toe te staan in de klas of op 
school. Bijvoorbeeld: het schoolreglement geeft aan dat alle leerlingen verplicht zijn 
om deel te nemen aan de vijfdaagse excursie. Zeven islamitische vrouwelijke 
leerlingen en een leerlinge van wie de ouders Jehova-getuige zijn weigeren aan dit 
deel van het onderwijsprogramma mee te doen omdat dat tegen hun religieuze 
normen is: kinderen (meisjes) mogen niet buitenshuis overnachten. De klasse-docente 
neemt de beslissing om de ‘claim’ van de leerlingen (resp. hun ouders) te accepteren 
en van het schoolreglement af te wijken, omdat zij als (mede)ouder ervan overtuigd is 
dat niemand een leerling mag dwingen om met een excursie mee te gaan en dan 
buitenshuis te overnachten. De reden voor een dergelijke afwijking kan dus in een 
persoonlijke mening of overweging worden gevonden maar kan evengoed leiden tot 
een (potentieel) conflict met collega’s en/of de schoolleiding (en zelfs met ouders en 
leerlingen).  
 
2.3.3 Street-level bureaucrats: hun relatie met cliënten 
 
De andere soort (machts)relaties waarin street-level bureaucrats zijn verwikkeld, is 
die met hun cliënten zoals werklozen die een uitkering vragen of leerlingen op een 
school. Deze relaties vormen de kern van het onderzoek. De relaties in de vorige 
paragraaf maakten ook deel uit van het onderzoek: we hadden allerlei conflicten in 
school verwacht, maar die bleken er niet te zijn, we hebben ze niet gevonden. Dus de 
facto blijken de relaties met de leerlingen de kern te vormen van het onderzoek.  

Lipsky geeft aan dat cliënten in de context waar ze te maken krijgen met street-
level bureaucrats dat niet (geheel) vrijwillig doen. Ze zoeken hulp en verlangen 
diensten van een (overheids)instelling omdat ze die nergens anders kunnen krijgen: ze 
hebben er het geld niet voor of ze hebben er geen goede ingang (Lipsky, 1980, p. 54). 
Hij geeft aan dat de onvrijwillige positie van (deze) burgers invloed heeft op de 
kwaliteit van de interactie tussen beide partijen. In deze context zijn de cliënten de 
zwakkere partij in de relatie. Zij zijn afhankelijk van de beslissing van de street-level 
bureaucrats die hun zaak behandelen. Het betekent dat ze niet (ongestraft) het contact 
met street-level bureaucrats kunnen vermijden of afbreken. Die afhankelijkheid van 
hun beslissingen geeft street-level bureaucrats de mogelijkheid hun cliënten onder 
controle te houden op een manier die henzelf het beste uitkomt: zij structureren het 
beslissingsproces, zij organiseren en leiden de onderlinge communicatie en bepalen 
de omgeving waar die communicatie plaatsvindt. Een voorbeeld uit school: de docent 
kan bepalen waar elk van de leerlingen in zijn lokaal dient te zitten. Volgens Lipsky 
betekent de controle van de street-level bureaucrat over zijn cliënten dat hij op die 
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manier in staat is zijn werk het gemakkelijkst te doen en mogelijk negatieve reacties 
van cliënten op zijn beslissingen te vermijden. 
 

a) Cliënten 
 
Volgens Lipsky zullen ook cliënten strategieën ontwikkelen en hanteren om de 
beslisser te beïnvloeden: zij gedragen zich netjes en accepteren de autoriteit van de 
street-level bureaucrat of provoceren de betreffende street-level bureaucrat door het 
niet eens te zijn met en/of woede te tonen over zijn beslissing. 

In de meeste gevallen zullen cliënten de autoriteit van een street-level bureaucrat 
accepteren33 omdat ze er van uitgaan dat een gepaste houding profijtelijker voor hen 
zal zijn dan een confrontatie met degene die (uiteindelijk) de beslissing neemt. 

De berusting is in de meeste gevallen een gevolg van de superieure positie van de 
street-level bureaucrat die de toewijzing van uitkeringen en het verlenen van diensten 
onder zijn controle heeft en een zekere beleidsvrijheid kent om een uitkering of een 
dienst geheel of gedeeltelijk te weigeren (Lipsky, 1980, p. 57-58). Lipsky geeft 
daarbij aan dat naast deze omstandigheid ook de concrete omgeving waarin de cliënt 
zich bevindt, een belangrijke factor is bij de acceptatie van de positie en de 
beslissingen van de street-level bureaucrat: “patients wait quietly for doctors, 
children obey teachers, not directly because of the imminence of the retribution but 
because they have a diffuse appreciation of ‘proper’ modes of behavior and diffuse 
awareness that deviance from these norms can be punished” (idem, p. 58). 

Als cliënten zich echter niet gedragen volgens de standaardnorm voor cliënt-
gedrag, dan zijn street-level bureaucrats geneigd de cliënten te leren zich netjes te 
gedragen. “They structure work patterns to maximise control over clients independent 
of any policy objectives” (idem). Hier vormen Knegt’s resultaten een zekere 
tegenspraak met Lipsky’s theorie. Knegt  benadrukt dat de relatie tussen street-level 
bureaucrat en cliënt niet altijd wordt gekenmerkt door spanningen. Integendeel, 
Knegt’s studie laat zien dat de uitvoerende medewerkers van de betreffende afdeling 
van een Gemeentelijke Sociale Dienst in hun beslissingen gegevens die door cliënten 
zijn aangeleverd, positief beoordelen hoewel ze weten dat de informatie die cliënten 
geven bij hun aanvraag niet altijd helemaal klopt (Knegt, 1986, p. 100-101).  

Lipsky (1980) geeft aan dat cliënten ook over een bepaalde mate van macht in 
hun relatie met de street-level bureaucrats (kunnen) beschikken want zij hebben de 
mogelijkheid in verweer te gaan tegen de genomen beslissing dan wel een klacht in te 
dienen over de manier waarop de beslissing werd genomen of de wijze waarop ze 
door de street-level bureaucrat werden behandeld. In de optiek van Lipsky (1980) is 
er dus sprake van een soort manipulerende machtsverhouding tussen de street-level 
bureaucrat en zijn cliënt waarbij de bureaucrat in principe de machtigste partij is. 
Knegt (1986) nuanceert dit beeld voor wat betreft een Gemeentelijke Sociale Dienst. 
Wellicht zal ook voor een school dit beeld genuanceerd moeten worden want het is 
(ook) voor een docent belangrijk om geliefd te zijn, om gelegitimeerd te zijn in zijn 
optreden. Dat is belangrijk voor zijn gevoel dat hij zijn werk goed doet, dat hij een 
goede vertegenwoordiger is van zijn beroep. 
 
 
 

                                                 
33 Uitzonderingen zijn meer dwingende, repressieve autoriteiten zoals de politie en rechters waarbij 
cliënten genegen zijn te gehoorzamen om (ergere) straf te voorkomen. 
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b) Implicaties voor de multiculturele praktijk op scholen 
 
In het licht van de theorie van Lipsky (1980) kan de multiculturele praktijk van 
docenten en hun relatie met leerlingen met een andere etnische, culturele of religieuze 
achtergrond worden gezien in het perspectief van een conflict: een leerling probeert 
‘distinct’ gedrag te vertonen in de klas en de docent probeert dat onder controle te 
houden door gebruik te maken van zijn autoriteit. Echter, multiculturele verhoudingen 
in de klas veronderstellen niet noodzakelijkerwijs dat ‘distinct’ gedrag pas wordt 
erkend als de autoriteit van de docent wordt uitgedaagd. In de meeste gevallen 
houden deze relaties op school in dat er wederzijds tussen docent en (distincte) 
leerlingen34 ideeën en meningen worden uitgewisseld over bepaalde zaken en hoe 
men tegen de maatschappij en de wereld aankijkt, zoals over de betekenis van 
Ramadan voor moslim kinderen of over zaken als seksualiteit en met name 
homoseksualiteit, dat door sommige islamitische groepen als ongepast wordt gezien 
of zelfs compleet verboden. In dat opzicht kan volgens de theorie van Lipsky (1980) 
een reactie of een beslissing van een docent worden beïnvloed door de wijze waarop 
het ‘distincte’ gedrag wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld agressief of aardig). Andere 
belangrijke factoren daarbij zijn of dergelijk gedrag conflicteert met zijn persoonlijke 
waarden en of het de les of het leerproces verstoort. Zoals reeds werd aangegeven ziet 
Lipsky (1980) de verhouding van street-level bureaucrat en zijn cliënt vooral als een 
machtsrelatie waarin de street-level bureaucrat op basis van zijn autoriteit en zijn 
machtsmiddelen probeert de overhand te houden. Dat gebeurt veel minder op een 
school: een docent die agressief wordt uitgedaagd heeft ook de neiging om 
zelfonderzoek te plegen en zich af te vragen wat hij mogelijk (mis)deed om zo’n 
reactie te krijgen. Ook Knegt (1986) biedt in dit opzicht al een welkome aanvulling 
op Lipsky (1980).  
 
2.3.4 Street-level bureaucrats: gedragspatronen in de praktijk 
 
Bij de uitvoering van hun taken ontwikkelen street-level bureaucrats hun eigen 
routines en hun eigen manier om de zaken en de situaties waarmee ze te maken 
krijgen te vereenvoudigen. Zij delen vaak bij de afhandeling van hun zaken cliënten 
in op basis van persoonlijke kenmerken: docenten bijvoorbeeld maken onderscheid 
tussen leerlingen die beter en leerlingen die slecht(er) op school presteren of tussen 
rustige leerlingen, die hun les niet verstoren en onrustige (A.D.H.D.-types) die dat 
vaak wel doen. 

Het belang van deze individuele gedrags- en beslissingspatronen wordt duidelijk 
bij het gegeven dat bij de toepassing van de regels beslissingen van uitvoerende 
medewerkers heel vaak (partijdig) worden beïnvloed door hun persoonlijke oordeel 
over een cliënt: het gedrag van een cliënt kan een reactie van de medewerker 
uitlokken en vervolgens een bepaalde invloed hebben op de onderlinge verhouding, 
op het besluitvormingsproces en uiteindelijk ook op de beslissing zelf in dat concrete 
geval. 

Volgens Lipsky heeft het indelen of categoriseren van cliënten door de street-
level bureaucrat twee bedoelingen: om geschikte groepen te krijgen met het oog op 
de (verschillende) afhandeling van deze cliënten en om in kaart te brengen wie in 
aanmerking komen voor behandeling en wie niet (Lipsky, 1980, p. 105). Knegt vond 

                                                 
34 In deze studie gebruiken wij de woorden ‘distincte leerling’ als synoniem voor ‘een leerling die tot 
een distincte cultuur behoort’ of ‘een leerling met een distinct culturele/religieuze achtergrond’. 
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ook een indeling van cliënten in zijn onderzoek naar de bureaucratische praktijk in 
een afdeling van een Gemeentelijke Sociale Dienst. Voor een betere hulp en een 
passender dienstverlening verdeelden de street-level bureaucrats van de betreffende 
afdeling hun cliënten in twee (basis)categorieën: ‘zielige gevallen’ en ‘linkerds’. De 
eerste categorie omvatte de cliënten die het vermogen missen om betere 
levensomstandigheden voor zichzelf te creëren terwijl de ‘linkerds’ cliënten zijn die 
volgens de individuele beoordeling van een uitvoerende medewerker meer aandacht 
nodig hebben omdat ze ‘te goed voor zichzelf kunnen zorgen’ (Knegt, 1986, p. 103-
106). 
 

a) Implicaties voor de multiculturele praktijk op scholen 
 
Docenten vertrouwen op hun beslissingsvrijheid als ze geconfronteerd worden met 
multiculturele misverstanden. Eén aspect van die vrijheid is het ontwikkelen van 
routines, routinematig gedrag. Volgens deze opvatting zou gedacht kunnen worden 
dat in de multiculturele context van een school multiculturele misverstanden er toe 
leiden dat een docent oude routines, reactiepatronen afzweert en nieuwe (sub)routines 
ontwikkelt om adequaat met de omstandigheden van een bepaald cultureel 
misverstand om te gaan.  

Zowel Lipsky (1980) als Knegt (1986) stellen die tegenstelling tussen enerzijds 
de eis regels te volgen en anderzijds de individuele autonome beslissing aan de orde. 
Zij denken beide dat er tussen de juridische regel in de boeken en de individuele 
autonome beslissing sociale routines (Lipsky) of sociale regels (Knegt) ontstaan. Uit 
de interacties tussen de individuele beslissers en hun bazen in hun wederzijdse 
afhankelijkheid ontstaan routines en/of gedeelde betekenissen. Deze overbruggen 
meestal die kloof tussen regel en individuele beslissing. Daarom zijn er niet continu 
conflicten. Dat is de theorie van Lipsky (1980) en Knegt (1986).  
 
Maar onze vraag ten aanzien van deze visie van Lipsky en Knegt is of er in een groep 
of organisatie wel van dergelijke gezamenlijke routines, sociale regels, worden 
ontwikkeld.  

Volgens ons zijn er niet van die routines, misschien wel persoonlijke routines, 
maar niet gedeelde routines. Er is bijvoorbeeld op school niet een vaste routine hoe je 
om moet gaan met gymmen in lange broek. Er zijn geen regels die ex ante werken. 
Dat zal in het laatste deel van dit hoofdstuk aan de orde komen.  

Een ander belangrijk aspect van die persoonlijke routines is het (verkeerd) 
beoordelen van leerlingen met een ‘distincte’ cultuur. Dit onderzoek toont aan dat 
sommige docenten verschillende vooroordelen ontwikkelen ten aanzien van het 
gedragspatroon van dergelijke leerlingen. Sommige docenten ervaren bijvoorbeeld 
Marokkaanse leerlingen als luidruchtig en arrogant terwijl anderen ze juist open en 
betrouwbaar vinden. Een dergelijk (eenzijdig) oordeelsproces (vooringenomenheid) 
kan een behoorlijke invloed hebben op de beslissingen die door docenten worden 
genomen. Ook hier is echter geen sprake van een collectieve routine maar eerder van 
een persoonlijk (voor)oordeel en daarbij aansluitend persoonlijk gedrag.  
 
2.4 De theorie van Knegt over ambtelijke regeltoepassing: de sociale praktijk van 

de normatieve orde op school 
 
Lipsky is geen rechtssocioloog maar meer een organisatie-socioloog en politicoloog. 
Dat heeft implicaties voor de (verdere) ontwikkeling van zijn theoretische 
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benadering. Met deze benadering is wel de uitvoering en de verdere ontwikkeling van 
overheidsprogramma’s op het niveau van bureaucratische organisaties te begrijpen. 
Het kan ook het functioneren van dergelijke organisaties verduidelijken vanuit het 
perspectief van de gedragspatronen en houdingen van de werknemers op het 
hiërarchisch gezien laagste niveau van de organisatie. En er kunnen ook 
overeenkomsten of bepaalde feitelijke regelmatigheden in die gedragspatronen en 
houdingen mee worden aangegeven. Echter, zoals Van Montfort heeft opgemerkt, 
deze benadering werpt geen helder licht op de toepassing van algemene wetten en 
regels door de uitvoerende ambtenaar en dus op de feitelijke invulling van die wetten 
en regels in zijn beslissing ten aanzien van een bepaalde zaak. Van Montfort geeft aan 
dat de research van Knegt et al. (1988) naar de werkwijze van ambtenaren die een 
ontslag moeten beoordelen “zich in tegenstelling tot dat van Lipsky niet richt op de 
totstandkoming van overheidsbeleid binnen ambtelijke uitvoeringsorganisaties maar 
op de empirische inkleuring of feitelijke invulling van wetgeving en andere 
regelgeving in de ambtelijke besluitvorming binnen uitvoeringsorganisaties” (Van 
Montfort, 1991, p. 2). Hun onderzoek op een geselecteerd regionaal arbeidsbureau 
betreft bijvoorbeeld de feitelijke implementatie van de regel “dat een werknemer 
alleen kan worden ontslagen op redelijke gronden”: de feitelijke bepaling van welk 
soort gedrag te beschouwen is als ‘een redelijke grond voor ontslag’. 
 
De theorie van Lipsky (1980) geeft voldoende aangrijpingspunten om bepaalde 
gedragspatronen die normaal zijn voor (alle) street-level bureaucrats te begrijpen 
maar biedt niet voldoende inzicht in de toepassing van wettelijke regels of van 
richtlijnen uitgevaardigd door de directie of afkomstig van afdelingen. Ook geeft de 
theorie van Lipsky (1980) geen inzicht in de, in de loop der tijd ontstane routine 
(sociale regels) binnen een instelling van street-level bureaucrats wat betreft hun 
dagelijkse werkzaamheden en hun directe contacten en gesprekken met 
cliënten/burgers. Hiervoor wordt een geschikte theoretische basis geleverd door 
Knegt (1986) in zijn onderzoek naar het ambtelijke beslissingsproces in een (voor het 
onderzoek geselecteerde) afdeling van een Gemeentelijke Sociale Dienst. In zijn 
theorie draait het om twee zaken: een onderscheid tussen verschillende stijlen van 
ambtelijke regeltoepassing en een analyse van de redenen die ambtenaren voor hun 
beslissingen geven. Met name in dit laatste komt het verschil in visie tussen Knegt 
(1986) en Lipsky (1980) aan de orde. Bij het zoeken van redenen is een ambtenaar 
gericht op de inhoudelijke kanten van de invulling van zijn vak. Zonder dit bij het 
handelen te betrekken kan een beslissingsproces niet goed begrepen worden. Dit punt 
is in dit onderzoek ook van groot belang geweest bij de gesprekken met docenten.  
 
2.4.1 De redelijkheid van ambtelijke beslissingen: de reden (‘ratio’) van een regel 
 
Volgens de theorie van Knegt is het primaire streven van uitvoerende ambtenaren in 
de door hem onderzochte afdeling van een Gemeentelijke Sociale Dienst het nemen 
van een redelijke beslissing in elke individuele zaak ten aanzien van een cliënt. Hij 
concludeert dat de redelijkheid van een beslissing wordt bepaald binnen de context 
van de betreffende organisatie en dus niet alleen aan de conformiteit aan de regels 
wordt afgemeten (Knegt, 1986, p. 169).  

De redelijkheid van een beslissing heeft te maken met de individuele en 
specifieke bijzonderheden van de situatie van een cliënt die de street-level bureaucrat 
moet afhandelen. In dit verband benadrukt Knegt dat het effect van de beslissing zo 
veel mogelijk moet beantwoorden aan de doeleinden van de bijstandverlening (idem). 
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De persoonlijke situatie van een cliënt (die valt onder een specifieke categorie 
cliënten) kan namelijk anders zijn in bepaalde, voor de beslissing belangrijke 
aspecten dan die van andere cliënten in die categorie. Er kan ook sprake zijn van een 
streven naar een gelijke behandeling van alle cliënten en het vermijden van 
ongelijkheid door er voor te zorgen dat in alle gevallen een vergelijkbaar effect wordt 
bereikt. Uiteindelijk kan (de redelijkheid van) een bureaucratische beslissing als 
onredelijk worden beschouwd als die beslissing nadelige gevolgen heeft voor het 
functioneren van de bureaucratische instelling (praktische criteria), zoals “de 
consequenties die een beslissing kan hebben voor de beoordeling van vergelijkbare 
aanvragen in de toekomst” (idem, p. 170).  
  

a) Implicaties voor de bureaucratische praktijk (op scholen) 
 
Het idee achter zo’n theoretische benadering is dat street-level bureaucrats in hun 
werk (bijvoorbeeld op scholen) beslissingen nemen met een bepaalde reden. Een 
consequentie van een dergelijke benadering is dat bepaalde handelingen van 
verschillende uitvoerende ambtenaren (street-level bureaucrats) op het eerste gezicht 
hetzelfde lijken – en voor Lipsky  dus ook hetzelfde zijn – maar in feite verschillen 
omdat de redenen waarom ze worden gedaan uiteenlopen. Een voorbeeld: het 
programma voor het vak Tekenen en Handvaardigheid van een katholieke school 
voorziet in de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden zoals het maken van 
verschillende vormen van papier. Een methode die daarvoor wordt gebruikt is het 
maken van een papieren carnavalsmasker. Twee islamitische leerlingen (uit 
verschillende klassen) vragen hun eigen docent Tekenen (docente 1A en docent 1B) 
om bij deze opdracht vanwege religieuze redenen voor hen een uitzondering te 
maken. Beide docenten honoreren dat verzoek en geven hun leerling een andere 
opdracht. Op het eerste gezicht lijken de acties van beide docenten hetzelfde dat wil 
zeggen het resultaat is in beide gevallen hetzelfde maar de redenen voor hun 
beslissing, hun motieven, zijn verschillend. De beslissing van docente A wordt 
volledig bepaald door haar idee het programma te volgen: in plaats van een masker 
kan het islamitische kind bijvoorbeeld een landschap van papier maken en zodoende 
oefenen met het maken van vergelijkbare vormen van papier als de andere kinderen. 
Docent B neemt dezelfde beslissing om een heel andere reden: hij vindt dat alle 
leerlingen het recht hebben ook op school zich aan hun religieuze voorschriften te 
houden ook al zijn die niet altijd verenigbaar met de schoolregels.  

Een andere mogelijke consequentie van deze benadering is dat acties van 
verschillende street-level bureaucrats op het eerste gezicht lijken uiteen te lopen maar 
in werkelijkheid overeenkomen, althans vergelijkbaar zijn, omdat ze om dezelfde 
redenen worden gedaan. Een voorbeeld: twee leerlingen uit verschillende klassen van 
een andere school (school 2) waren gedurende meer dan twee weken absent zonder 
een verklaring van hun respectievelijke ouders. Toen de beide klasse-docenten 
(docent 2A en docent 2B) er achter kwamen, beslisten ze beide actie te ondernemen 
en het probleem op te lossen. Docent 2A besliste om strikt de Leerplichtwet te volgen 
en de ouders te (laten) straffen vanwege een gebrek aan zorg voor hun kind door het 
niet regelmatig naar school te laten gaan. Docent 2B koos een andere weg. Hij besloot 
om niet de Leerplichtwet ter hand te nemen maar persoonlijk met de ouders te gaan 
praten. Dat lijkt op het eerste gezicht een compleet andere oplossing. Bij nader inzien 
was het echter zijn intentie om de ouders te waarschuwen voor de wettelijke 
consequenties voor henzelf en hun kind als zij niet zouden zorgdragen voor het 
voldoen aan de leerverplichtingen van hun kind. 
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2.4.2 Drie stijlen (routines) van ambtelijke regeltoepassing 
 
Knegt onderscheidt drie stijlen ofwel routines met bijbehorende sociale regels, van 
ambtelijke regeltoepassing: bureaucratisch, politiek en pragmatisch.  
 
De bureaucratische stijl wordt gekenmerkt door een hiërarchische scheiding van 
taken en bevoegdheden binnen de organisatie: “regels en jurisprudentie worden 
geacht duidelijke en gezaghebbende taal te spreken” (Knegt, 1986, p. 163). In een 
zaak waarin een begrip of een regel verschillend geïnterpreteerd kan worden kan de 
beslisser zijn eigen interpretatie hanteren. Als zijn interpretatie niet de lijn volgt van 
de organisatie dan wordt hij door zijn meerdere gecorrigeerd. Formele criteria zoals 
de toepassing van regels worden dus gesteld boven de individuele mening en ideeën 
van de uitvoerende werknemer. Het centrale beleid is gericht op rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid (idem, p. 163-164).  

De politieke stijl wordt er door gekenmerkt dat “men zich er van bewust is dat 
men zijn positie en middelen aan het centrale gezag ontleent maar tegelijkertijd de 
autonomie ten opzichte van het locale en centrale gezag tracht te maximaliseren” 
(Knegt, 1986, p. 164). Een ambtenaar heeft namelijk, volgens Knegt, niet zozeer een 
formele gelijkheid en een daaruit voortvloeiende gelijke behandeling van gevallen in 
het vaandel geschreven als wel een materiële gelijkheid. Bij de invulling daarvan 
spelen eigen, normatieve opvattingen over een rechtvaardige verdeling van lasten en 
baten in de samenleving een belangrijke rol. Daardoor zal de street-level bureaucrat 
de neiging hebben om de belangen van zijn cliënten en van zijn naaste collega’s 
voorop te stellen voor zover deze voldoen aan zijn normatieve opvattingen en hij ze 
dus als acceptabel beschouwt (idem). Bij deze politieke stijl kan de ambtenaar dus 
zijn eigen visie op de rechtvaardige toepassing van regels in praktijk brengen. In die 
zin worden regels niet als verplichtend beschouwd.  

Bij de pragmatische stijl “meent men dat de taken van de Dienst alleen kunnen 
worden verwezenlijkt via een duidelijk gestructureerde organisatie. […] Men ziet… 
de onvermijdelijkheid van het incidenteel falen van de organisatie en van het 
tekortschieten van de regels” (idem, p. 165-166). De regels en de jurisprudentie 
worden gezien als ondergeschikt aan een goed gestructureerde organisatie. Als in een 
zaak de regels tekortschieten, wordt de oplossing meestal gezocht in een redelijke 
afweging van enerzijds de persoonlijke situatie van de cliënt(en) en de consequenties 
van een bepaalde beslissing voor de belangen van de organisatie anderzijds. In een 
situatie waarin een beslissing moet worden genomen volgens een bepaald formeel 
principe zal een (‘pragmatische’) ambtenaar nagaan welke consequenties de 
toepassing van dit formeel principe heeft voor de cliënt. Bij negatieve consequenties 
zal hij proberen een oplossing te vinden door aan de formele, c.q. rechtsregel een 
interpretatie te geven die deze negatieve consequenties vermijdt. Hij zet dan dus de 
formele regel naar zijn hand. In dit opzicht kan worden gezegd dat (de) regels en (de) 
jurisprudentie hier hun belang verliezen. 
 

a) Implicaties voor de multiculturele praktijk op scholen 
 
Het gebruik van één van deze stijlen bij de toepassing van regels kan consequenties 
hebben voor het multiculturele karakter van een school. De formele (bureaucratische) 
stijl kan er toe leiden dat elk ander beoordelingscriterium binnen de school wordt 
verworpen. Dit betekent dat een docent of een schoolleider elk distinct gedrag dat 
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volgens de schoolnormen moet worden gekwalificeerd als afwijkend, zal verbieden. 
Een dergelijke benadering kan leiden tot uniformiteit omdat slechts één cultuur, 
namelijk de ‘schoolcultuur’ (sociale regels) in de schoolomgeving mag worden 
uitgedragen. 

De politieke stijl daarentegen opent de deur voor de hantering van allerlei 
persoonlijke en collectieve waarden binnen de normatieve orde van de school. Dat 
betekent dat in een multiculturele school ook de distincte waarden van kinderen 
kunnen worden geaccepteerd en dat er rekening mee moet worden gehouden in de 
onderwijspraktijk. Een dergelijke situatie kan leiden tot een afbreuk van het gezag 
van de schoolleiding en tot een erosie van de normatieve orde op een school, dat wil 
zeggen tot een erosie van de eigen schoolcultuur.  

De toepassing van de pragmatische stijl betekent dat ‘distinct’ gedrag in elke 
individuele zaak kan worden beoordeeld op de betekenis van dit gedrag binnen de 
cultuur en/of de geloofsgemeenschap van de leerling enerzijds en op de consequenties 
die het toestaan van dit gedrag kan hebben voor het leerproces of voor de orde in de 
klas anderzijds. De beslissing zal gebaseerd zijn op een afweging van de redelijke 
belangen van leerling, docent en organisatie en daarbij zal weinig aan de orde komen 
hoe de zaken geregeld zijn. Deze pragmatische stijl leidt ertoe dat de eigen 
schoolcultuur behouden blijft terwijl tegelijkertijd het bevoegd gezag bepaalde 
‘distincte’ waarden accepteert en culturele verschillen overbrugt. 
 
2.4.3 Een invulling van de redelijkheid van ambtelijke beslissingen 
 
De resultaten van Knegt’s (1986) onderzoek laten zien dat waarin de onderzochte 
uitvoerende ambtenaren (street-level bureaucrats) van de Gemeentelijke Sociale 
Dienst verschillen, is dat zij in de toepassing van wettelijke regels (c.q. Algemene 
Bijstandwet - Abw) en regels van hun organisatie (drie) uiteenlopende routines 
hanteren. Wat deze uitvoerende ambtenaren daarentegen (onder andere) 
gemeenschappelijk hebben is dat zij in hun ambtelijke praktijk er naar streven zo 
goed mogelijk aan de doelstellingen van de betreffende wet en van hun eigen 
organisatie (de Dienst) te voldoen en (ook) hun cliënten (gelijk) te behandelen. Met 
andere woorden, ongeacht het feit dat in de besluitvorming bij sommige street-level 
bureaucrats een formele gelijkheid een belangrijke rol speelt en bij andere een 
materiële gelijkheid en dat sommige uitvoerende ambtenaren vertrouwen op 
pragmatische routines streven zij er toch allen naar (redelijke) beslissingen te nemen 
die in overeenstemming zijn met en tegemoet komen aan de doeleinden van de 
organisatie (de bijstandverlening). Deze redelijkheid van bureaucratische beslissingen 
verduidelijken we verder door voorbeelden te geven van de toepassing van deze drie 
stijlen in de onderwijspraktijk van leidinggevenden en docenten op school. 

De formele (bureaucratische) stijl: Een Antilliaanse leerling dient bij de school 
een aanvraag in voor verlof voor een periode langer dan tien werkdagen in verband 
met de begrafenis van zijn vader in de Nederlandse Antillen. Volgens de 
schooldirecteur is dat gezien de regels van de Leerplichtwet niet toegestaan. De 
leerling licht zijn verzoek toe door te verwijzen naar de cultuur en de 
levensovertuigingen in zijn geboorteland die ‘eisen’ dat het afscheid nemen en de 
begrafenis van de overleden vader twee weken in beslag neemt. De schooldirecteur 
weigert op het verzoek in te gaan omdat hij ervan overtuigd is dat elke afwezigheid 
van de school langer dan de wettelijk toegestane periode slecht is voor de opleiding 
van het kind, wat toch de primaire doelstelling is van het onderwijsproces en van de 
school als onderwijsinstituut. Volgens hem moeten de regels van de Leerplichtwet en 
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de regels op school die (samen) de afwezigheid van leerlingen op school regelen de 
prioriteit krijgen boven alle andere redenen en dus ook boven de culturele en 
religieuze argumenten voor een verlof.  
 De politieke stijl: Alle leerlingen van twee klassen 3 moeten mee doen met de 
zwemles omdat het zwemmen deel uit maakt van het verplichte onderwijsprogramma 
van de school. De ouders van een islamitisch meisje weigeren hun dochter samen te 
laten zwemmen met andere leerlingen omdat volgens hun cultuur en geloof jongens 
en meisjes nooit samen mogen zwemmen. Om dat probleem op te lossen neemt de 
lerares de beslissing dat het meisje niet hoeft te zwemmen maar dat ze tijdens de les 
op de tribune van het zwembad moet gaan zitten en dus wel aanwezig moet zijn. In 
haar beslissing wordt zij geleid door haar overtuiging dat de school begrip moet 
hebben en respect moet tonen voor distincte culturen, waarden en gewoontes. Daarom 
vindt zij het schoolreglement dat “alle leerlingen moeten zwemmen” onredelijk. Met 
andere woorden, zij vindt het volgen en het uitvoeren van het verplichte 
schoolprogramma (de regels op school) minder belangrijk dan de religieuze 
verplichtingen van het kind.  
 De pragmatische stijl: Aardrijkskunde maakt deel uit van het verplichte 
onderwijsprogramma van de school. Volgens het programma moeten alle leerlingen 
projecten doen over verschillende landen. Deze keer moet iedereen iets over het land 
Israël schrijven. Een Egyptische leerling weigert aan deze opdracht te voldoen omdat 
volgens hem iets schrijven en zelfs praten over Israël tegen de cultuur van zijn 
gemeenschap (in Nederland) in gaat. Tijdens een gesprek daarover met zijn docent 
wordt hij heel emotioneel, zodanig dat de leraar het idee krijgt dat het verzet tegen het 
project (om iets over Israël te leren) van grote (culturele) betekenis is voor de 
leerling. Hoewel het project verplicht is neemt de docent de beslissing om de 
Egyptische leerling een andere opdracht (schrijven over een ander land) te geven. In 
dit concrete geval wordt de docent geleid door zijn idee dat het rekening houden met 
de cultuur van de Egyptische jongen en dus het afwijken van het schoolprogramma de 
beste oplossing is voor het onderwijsproces en voor de verdere ontwikkeling van de 
jongen. Maar de docent negeert hier de schoolreglementen niet. Hij is ervan overtuigd 
dat hij de regels volgt en de doeleinden van het leerproces en van het 
onderwijsprogramma ook kan bereiken als hij de jongen een paper laat schrijven over 
een ander land dan Israël.  
 
2.5 Typen van legaliteit 
 
Zoals reeds aangegeven laten Hoekema en Van Manen (2000 en 1994) zien dat in de 
maatschappelijke praktijk van de (Nederlandse) rechtsorde verschillende 
waardencomplexen tegelijkertijd een rol spelen: de verschillende legaliteiten. Bij 
iedere beslissing spelen die conflicterende waardencomplexen een rol en moet de 
beslisser daartussen wegen. Iemand die wil handelen in de ‘geest van de wet’ kan niet 
zomaar kiezen voor één van de verschillende legaliteiten, omdat in de 
maatschappelijke praktijk van de rechtsorde al die verschillende waarden van belang 
worden geacht. Zo gezien, draagt het recht het individu op om individueel te beslissen 
en om de regel, gegeven de specifieke context, in het licht van al die 
waardencomplexen te interpreteren. Typen van Legaliteit geeft aldus een heel ander 
beeld dan Lipsky (1980) en Knegt (1986): niet een tegenstelling tussen regel volgen 
en individueel beslissen, waarbij dat als een spanning wordt gezien die overbrugd 
moet worden door het ontwikkelen van routines en sociale regels, maar een goede 
regelvolger begrijpt de wet in het licht van de in de maatschappelijke praktijk van de 
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rechtsorde erkende waardendilemma’s en probeert gegeven de specifieke context van 
een geval een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Vanuit een extern gezichtspunt 
kan men dan stijlen onderscheiden zoals Knegt doet, in de zin dat de ambtenaren op 
sommige afdelingen meer geneigd zijn de afweging naar de ene kant te maken terwijl 
andere die meer naar de andere kant maken.  
 
De theoretische benadering van Hoekema en Van Manen (2000) uit “Typen van 
legaliteit” zal worden gebruikt als richtlijn voor het empirisch onderzoek in de 
scholen. Dit betekent dat de geselecteerde casussen zullen worden geanalyseerd en 
geïnterpreteerd in het kader van de verschillende conflicterende vormen van legaliteit 
die zich binnen de maatschappelijke praktijk van de Nederlandse rechtsorde hebben 
ontwikkeld.  

Bij de analyse en de interpretatie van de geselecteerde casussen spelen vier typen 
van legaliteit die Hoekema en Van Manen (2000) benoemen, een belangrijke rol. De 
overige twee zijn binnen organisaties van belang, maar zeggen niets over een 
individueel beslissingsproces zoals dat van docenten. De typen die voor dit onderzoek 
van belang zijn, zijn naast de reeds besproken pluralistische legaliteit de formele 
legaliteit, de compensatie-legaliteit en de forum-legaliteit. In deze studie behandelen 
wij de compensatie- en forum-legaliteit als twee verschillende vormen van kritiek op 
de formele legaliteit. Aangezien de legaliteit van de risico-collectivering, vooral van 
de collectivering van financiele risico’s, en de coöperatieve legaliteit op het niveau 
van organisaties spelen in plaats van op het niveau van het individuele handelen en 
beslissen, bespreken wij deze twee legaliteiten niet in deze studie.  
 
2.5.1 Formele legaliteit 
 
Het concept van formele legaliteit zoals geïntroduceerd door Hoekema en Van Manen 
(2000 en 1994) is gebaseerd op een benadering die opkomt aan het begin van de 
negentiende eeuw. In deze benadering wordt de rechtsorde gezien als een middel om 
de sociale relaties in een maatschappij te organiseren en te reguleren en om de 
vrijheid en de formele gelijkheid van alle burgers te realiseren. Hoekema en Van 
Manen definiëren ‘formele legaliteit’ als “een geheel van overtuigingen [welke 
inhoudt] dat het individu dankzij de formele vrijheid de mogelijkheid heeft het eigen 
levenslot te verbeteren, zodat uiteindelijk in de maatschappij als geheel een maximale 
welvaart ontstaat” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 55). Dit wordt mogelijk geacht 
onder de voorwaarde dat de rechtsorde formeel van aard is dat wil zeggen dat de 
rechtsbegrippen en de rechtsregels voldoen aan wetenschappelijke of logische 
criteria: strikte definities en algemene en abstracte redeneringen. 
 
Rechtsregels dienen op een algemene en abstracte (abstract-algemene) wijze te 
refereren aan essentiële sociale relaties van burgers. Door hun abstract-algemene 
karakter zijn de rechtsregels duurzaam van aard. Ze moeten ‘welbepaald’ zijn dat wil 
zeggen duidelijk en precies omschreven zodat de wet ook onder verschillende 
omstandigheden voor een ieder duidelijk is en volledig wordt begrepen. Hoekema 
geeft een voorbeeld van de welbepaaldheid van regels (recht) in de zin van formele 
legaliteit: “Er moet duidelijk en precies worden omschreven, bijvoorbeeld onder 
welke omstandigheden een contract nietig is of vernietigbaar is (namelijk in geval van 
geweld, dwaling en bedrog, zoals het oude artikel 1485 van het Burgerlijk Wetboek 
het zegt); of een ander voorbeeld, wanneer een bepaald doen of nalaten een 
verbintenis in het leven roept. Daarover mocht geen onduidelijkheid ontstaan” 
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(Hoekema, 1991, p. 19). De wet moet ook ‘compleet’ zijn. Dit houdt in dat de wet 
alle (rechts)regels die de rechten en plichten van burgers regelen dient te bevatten. 
Dat wil zeggen dat de rechtsregels samen een stelsel van regels (een systeem) vormen 
waarbinnen zij elkaar niet tegenspreken. Aangezien de rechtsregels van algemene 
aard zijn kunnen begrippen die binnen dat stelsel van regels worden ingepast, zoals 
bijvoorbeeld het begrip ‘goed’, omdat het abstract, is zowel betrekking hebben op 
dingen, dieren, rechten als ook op andere verschijnselen. Daarom ook kunnen (toen) 
nieuwe verschijnselen, zoals (het begrip) ‘elektriciteit’, gemakkelijk onderdeel van 
het systeem gaan uitmaken. “Op die manier kan een systeem van begrippen en regels 
worden gevormd. Met behulp van de kennis van dat systeem kan de juridische 
vakwereld ook aan de wetgever duidelijk maken of een eventuele nieuwe wet c.q. een 
wetswijziging wel ‘goed’ is, namelijk of die wet past in het bestaande rechtsstelsel” 
(idem, p. 20). Elke nieuwe wet, rechtsregel of rechtsbegrip dient op een dergelijke 
manier te worden gecreëerd. 
 
De wet zou in de praktijk in strikte overeenstemming met deze regels moeten worden 
toegepast. Het betekent dat een rechtsbeslisser zoals een rechter maar ook alle andere 
actoren in het rechtsverkeer in staat zijn de feiten van een concreet rechtsprobleem 
onder de regel te brengen en daaruit logisch de oplossing af te leiden. Indien een 
rechtsbeslisser meent dat de feiten niet onder een bestaande rechtsregel zijn te 
brengen, omdat dit een onrechtvaardige beslissing zou opleveren dan zal hij de 
oplossing moeten zoeken buiten het positieve (formeel-rationele) recht. Het omzeilen 
van de bestaande regels is echter niet verenigbaar met het formeel-rationele systeem 
van het recht en kan in de formele opvatting dan ook niet worden beschouwd als 
‘recht’. De reden daarvoor is dat het formele karakter van het recht vereist dat het 
recht (een rechtsbeslissing) moet worden opgebouwd volgens objectieve, voor 
iedereen duidelijke, niet ambigue en welbekende criteria. De ‘objectiviteit’ van een 
rationele beslissing houdt in dat deze is gevrijwaard van elke persoonlijke en 
subjectieve redenering of waarde. Alleen als de geldigheid, de ‘toepasbaarheid’ van 
een norm is gebaseerd op feiten en niet op meningen (‘persoonlijke waarden’) kan ze 
worden gebruikt als een legitieme basis voor rationele beslissingen. 
 
Formele legaliteit op deze wijze geformuleerd houdt in dat elke rechtsbeslissing kan 
worden geverifieerd en gecontroleerd op zijn deugdelijkheid. De overheid beperkt 
zichzelf door haar macht uit te oefenen binnen de strikt gedefinieerde grenzen van het 
recht. Alleen dan ontstaat de mogelijkheid dat alle andere partijen in deze 
machtsstructuur bereid zijn zich te gedragen in overeenstemming met de verlangens 
en de eisen van de overheid, zelfs als ze het niet volledig eens zijn met die overheid. 
In een dergelijke situatie kunnen de rechtsorde en het politieke systeem tot stabiliteit 
komen. In zo’n rechtsorde kan de formele vrijheid van burgers worden gerealiseerd. 
Maar het betekent ook, zoals in de paragraaf hieronder zal worden toegelicht, dat de 
rechtsorde, op een dergelijke formele manier opgebouwd, zich niet flexibel kan 
aanpassen aan nieuwe relaties tussen mensen, die ontstaan door nieuwe 
omstandigheden of door veranderingen in de maatschappij en die een beroep doen op 
andere waarden dan formele vrijheid en gelijkheid. 
 
2.5.2 Compensatie-legaliteit 
 
Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bleek de 
formele vrijheid van burgers zoals die onder de formele legaliteit was voorzien, niet 
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voldoende om stabiel en ‘gezond’ functionerende sociale instituties op de 
verschillende levensgebieden te realiseren. Het resultaat van dergelijke formeel 
opgezette sociale instituties was het ontstaan van veel grotere verschillen tussen 
sociale groepen (klassen) in de maatschappij, die feitelijk uitmondden in een totaal 
gebrek aan echte vrijheid voor de meerderheid van de bevolking en het uitblijven van 
de verwachte algemene welvaart. De maatschappij had op verschillende 
levensgebieden veranderingen nodig op basis van andere waarden. 

De mensen realiseerden zich dat het voor de maatschappij als geheel van groot 
belang was dat de ongezonde klassenverhoudingen werden omgevormd tot 
verhoudingen “waarbinnen iedereen op zijn eigen manier doelmatig en met 
overtuiging aan de algemene welvaart bijdraagt” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 
86). Een nieuwe moraal komt op: iedereen heeft het recht op gelijke kansen in de 
maatschappelijke competitie. Het is de taak van de maatschappij, de overheid, om een 
zwakke startpositie in die competitie te compenseren. De ontvanger van die 
compensatie wordt aldus in een positie gebracht van waaruit hij vervolgens zijn eigen 
weg kan vinden in de maatschappij en zijn eigen lot kan bepalen. Hoekema en Van 
Manen definiëren compensatie legaliteit dan ook als “een geheel van overtuigingen 
dat omwille van het versterken van zwakke startposities van categorieën personen en 
het optimaliseren van de competitie in de samenleving dwingend en ordenend in de 
maatschappelijke verhoudingen moet worden ingegrepen” (idem, p. 87). 

De maatschappelijke omstandigheden rond 1900 maakten dus duidelijk dat de 
formele legaliteit, met een absolute contractsvrijheid voor zover de wet geen 
dwingende regelingen bevatte, niet goed functioneerde. Ook bleek de algemene 
maatschappelijke welvaart door het vrije contracteren van alle burgers niet toe te 
nemen, hoewel dit volgens de verschillende liberale theorieën wel het geval had 
moeten zijn. Niet alleen namen de welvaartsverschillen niet af, maar door de 
industrialisering namen ze zelfs toe, zeker met het oog op de migrerende 
arbeidersklasse. De analyse was vrij simpel: wellicht waren de contractanten bij het 
afsluiten van de overeenkomst in formele zin gelijk (want in formele zin even vrij), in 
materiële zin waren sommige (grote) groepen contractanten als gevolg van hun grote 
armoede en afhankelijkheid niet vrij en dus niet gelijk. Zij waren daardoor niet in 
staat voor zichzelf rechten te bedingen, zodat hun armoede en afhankelijkheid op z’n 
minst werd gecontinueerd. Dat vereiste algemeen ingrijpen. Sommige groepen 
werden uit het arbeidsproces uitgesloten, zoals kinderen, zodat zij een andere jeugd, 
hopelijk met scholing, konden krijgen. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam 
schoorvoetend de eerste veiligheidswetgeving tot stand, terwijl over de 8-urige 
werkdag werd gestreden. Als gevolg van de afhankelijkheid van de arbeider was het 
voor hem niet mogelijk individueel arbeidsovereenkomsten af te sluiten waarin 
dergelijke rechten werden gerealiseerd. Het recht werd met andere woorden ingezet 
om de materieel ongelijke kansen aan het begin van de maatschappelijke competitie 
enigermate ongedaan te maken. Het recht compenseerde de slechte maatschappelijke 
startposities. 

Het gaat bij de fundamentele tegenstelling tussen de formele- en de 
compensatielegaliteit om de vraag hoe het recht op al die terreinen waar sprake was 
van sterk achtergestelde klassen bijgesteld moest worden en of er op deze terreinen 
nog sprake zou zijn van recht als begrippen zoals ‘verantwoordelijkheid’ en ‘schuld’ 
die direct samenhangen met het concept van een ‘vrij subject’ zouden vervallen.  
“Op grote schaal is met de compensatie-legaliteit begonnen bij een drastische 
herziening (in 1907) van drie artikelen uit het oude BW (1838) over ‘huur van 
dienstboden en werklieden’ dat wil zeggen bij de hervorming van de regeling van de 
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arbeidsovereenkomst [...] In 1907 worden bij wet gedragsvoorschriften gegeven die 
de totstandkoming, de inhoud, de voortzetting of de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst beheersen los van de vraag wat een concrete partij zelf ‘in 
vrijheid’ zou overeenkomen” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 105). 

Naast dit bekende voorbeeld van arbeidswetgeving werd in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw in het Burgerlijk Wetboek de huurwetgeving opgenomen. 
Vervolgens zorgden de chaos van de eerste wereldoorlog en de daarop volgende 
economische crisis er voor dat op buitengewoon veel terreinen de maatschappelijke 
competitie werd gereguleerd (binnenscheepvaart, pacht, middenstand, woningbouw) 
waardoor dreigende ongelijkheden en feitelijke ongelijkheden werden 
gecompenseerd.  
 
Het recht werd in de compensatie-legaliteit de taak toegekend te zorgen voor gelijke 
kansen voor de burgers. Om deze taak te kunnen vervullen diende de rechtsorde 
flexibeler te zijn en af te wijken van zijn puur formele opbouw. Met andere woorden 
het compensatie karakter van het recht was niet verenigbaar met het strikte gebruik 
van abstract-algemene, welbepaalde rechtsregels en systematisch en logisch 
geordende rechtsnormen. De toepassing en de interpretatie van algemene regels werd 
nu niet meer alleen gebaseerd op de abstracte en precies omschreven begrippen van 
die regels maar mede op vage noties en waarden uit de sociale praktijk van buiten de 
rechtsorde. Hoekema en Van Manen benadrukken hier dat de rechter in een geding de 
bevoegdheid krijgt om met behulp van open normen in rechtsverhoudingen in te 
grijpen, dus buiten de wil der partijen om (idem, p. 115). Het werd bijvoorbeeld aan 
de rechter overgelaten te beslissen wat er onder ‘buitensporig’ diende te worden 
verstaan bij contractverplichtingen van de pachter.  

Een dergelijke persoonlijke interpretatie van een open concept of regel is volgens 
de formele legaliteit absoluut onacceptabel terwijl het volgens de compensatie-
legaliteit absoluut onvermijdelijk is. Het recht wordt nu (onder de compensatie-
legaliteit) veeleer beschouwd als een middel om van categorieën mensen aanpassing 
af te dwingen aan de eisen van het maatschappelijke verkeer, anders gezegd: aan de 
behoeften van de samenleving (idem, p. 95). 

De rechtsorde krijgt een meer specifiek karakter. Men is meer gericht op en 
houdt zich meer bezig met het regelen van specifieke rechten voor bepaalde groepen. 
Het specifieke karakter betekent ook dat het recht zich bezighoudt met een 
verscheidenheid aan specifieke sociale omstandigheden waarvoor iets geregeld moet 
worden, telkens als ze zich voordoen. Het strikt algemene en welbepaalde karakter 
van het recht van de formele legaliteit verloor zijn basisfunctie. Ook de duurzaamheid 
die volgens de formele legaliteit toch één van de belangrijkste factoren was voor het 
bereiken van rechtszekerheid ging met deze concretere aanpak verloren. De 
realisering van sociale gelijkheid werd gesteld boven al deze vereisten.  
 
2.5.3 Forum-legaliteit 
 
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond er een groei van de 
welvaart op alle gebieden van de Nederlandse samenleving. De mensen konden zich 
bijvoorbeeld meer luxe veroorloven en het opleidingsniveau van de bevolking steeg 
aanzienlijk. Door die verbetering van het opleidingsniveau en de groei van de 
welvaart ontstond bij een meerderheid van de bevolking de behoefte om het eigen 
leven meer in te richten volgens de eigen wensen en aan een grotere mate van 
onafhankelijkheid van welke autoriteit dan ook op de verschillende levensgebieden. 
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Keuzevrijheid en autonomie waren de sociale basis voor de 
democratiseringsbewegingen uit die tijd die het traditionele idee van ‘de autoriteit’ 
uitdaagden en bevochten. Een nieuw type legaliteit ontstond met als een belangrijk 
uitgangspunt dat de bevolking de autoriteiten niet meer zonder vragen hoefde te 
accepteren. De autoriteiten dienden integendeel hun daden en functioneren te 
rechtvaardigen tegenover de burgers teneinde te worden geaccepteerd. Hoekema en 
Van Manen (2000) noemen deze nieuwe legaliteit ‘forum-legaliteit’.  

Het ideaal van de forum-legaliteit is een open en machtsvrij debat (een forum), 
een open platform waar iedereen evenveel kansen krijgt zijn ideeën en gezichtspunten 
naar voren te brengen zonder te worden gestoord of belemmerd door welke autoriteit 
dan ook. Hoekema en Van Manen definiëren forum-legaliteit als “een geheel van 
overtuigingen [inhoudende] dat iedere belanghebbende die dat wenst de mogelijkheid 
krijgt in een open en machtsvrije dialoog de inhoud en richting van besluitvorming 
omtrent het sociale handelen mede te bepalen waarbij het recht deze dialoog moet 
garanderen” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 180). De samenleving wordt gezien 
als een veelvoud van sociale relaties tussen burgers en tussen verschillende groepen 
van burgers. Deze relaties zijn onderhevig aan constante verandering, dankzij de 
(vrije en gelijkwaardige) participatie aan de machtsvrije en open dialoog van de 
deelnemers aan dat proces.  

De besproken thema’s hadden niet alleen betrekking op de theoretische aspecten 
van sociale instituties en het sociale leven maar ook op de praktische kanten ervan. 
De discussies hadden invloed op de sociale ontwikkeling. Het gemeenschappelijke in 
deze ontwikkelingen was het idee dat bijvoorbeeld “de kans dat een gek of een 
crimineel gelijk heeft principieel niet kleiner is dan de kans dat een autoriteit gelijk 
heeft” (idem, p. 177). Individuele kenmerken zoals opleiding, rijkdom, etniciteit of 
nog andere persoonlijke zaken werden niet beschouwd als een soort machtiging voor 
een betere positie in de maatschappij: “Wie geen sociale macht heeft wordt niet door 
die macht gecorrumpeerd en zal daarom bij uitstek een waardevolle inbreng hebben” 
(idem). Het fundamentele recht van ieder individu is deel te nemen aan de discussie 
en mee te beslissen over zijn eigen omgeving en zijn eigen toekomst.  
 
De forum-legaliteit breekt met traditionele ideeën c.q. ideeën die vóór de dominantie 
van de forum-legaliteit in de maatschappij circuleerden, zoals de opvatting dat sociale 
instituties (min of meer) objectieve feitelijkheden en “duurzaam waren en waaraan 
een individu weinig kon veranderen” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 187). In dit 
opzicht neemt de forum-legaliteit, door te breken met dergelijke traditionele 
opvattingen, afstand van de (bestaande) maatschappelijke orde en van de 
machtsverhoudingen in die orde. Een van de belangrijkste kenmerken van dat breken 
met traditionele opvattingen is, wat Hoekema en Van Manen het anti-
institutionalisme noemen: “een gemeenschappelijk (natuurlijk en objectief) 
referentiekader als basis voor maatschappelijk orde was komen te vervallen… 
Mensen zelf zouden de instituties van hun samenleving bouwen en deze iedere keer 
weer in de dagelijkse praktijk veranderen” (idem, p. 189). Het gevolg van deze 
benadering (het eisen van openheid en vrijheid van maatschappelijke verhoudingen) 
is kritiek op en distantiëring van traditionele, formele machtsverhoudingen in de 
maatschappij. De bestaande feitelijke uitoefening van definitiemacht wordt in de 
forum-legaliteit ter discussie gesteld. Bij definitiemacht wordt er van uit gegaan dat 
de sociale omgeving waarin een dergelijke definitiemacht kan worden uitgeoefend, 
een zekere autoritaire structuur moet hebben. Zo zal een docent tijdens de les op 
school een grotere definitiemacht hebben dan een leerling. Wat hij zegt wat als 
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werkelijkheid, c.q. waarheid moet worden beschouwd, bijvoorbeeld dat het ontstaan 
van het leven op aarde het resultaat is van evolutie, zullen zijn leerlingen in de klas de 
facto als waarheid (moeten) aanvaarden. Dat betekent echter niet dat buiten de klas 
niet sommige leerlingen zullen aannemen dat de aarde door God gecreëerd is, zoals 
hun religieuze leiders (c.q. priester of imam) hen voorhouden. In dit geval 
herdefiniëren deze leerlingen de interpretatie, de stelling van de docent (c.q. de ‘stand 
van zaken’).  

De forum-legaliteit bracht ook veranderingen mee in het domein van de publieke 
moraal. Dat had vooral betrekking op de vraag in hoeverre gelijke participatie in de 
discussie verzekerd is en op de ‘fairness’35 van de procedures die tot beslissingen 
leiden. Dat wil zeggen dat het waarden-uitgangspunt van de forum-legaliteit 
inhoudelijk onbepaald en bij uitstek procedureel is georiënteerd (Hoekema en Van 
Manen, 2000, p. 194). Volgens de publieke moraal opvatting van de forum-legaliteit 
zijn de te nemen beslissingen niet gebonden aan één ‘optie’ maar kunnen deze sterk 
uiteenlopen. De reden daarvoor is dat bij een beslissing het resultaat afhankelijk is 
van het beslissingsproces zelf. De forum-legaliteit heeft grote invloed uitgeoefend op 
relaties met overheidsinstellingen maar ook op die bij particuliere instellingen die een 
zekere interne hiërarchie en machtsrelaties tussen de participanten kennen zoals 
bedrijven, scholen en gezinnen.  

In dit opzicht hadden de nieuwe moraal en de veranderingen in de maatschappij 
ook invloed op de dagelijkse praktijk van openbare bestuurders en op het gezag van 
de overheid. “Vaste verhoudingen tussen mensen op basis van gegeven normen en 
waarden worden op grote schaal kritisch ontmaskerd als verkapte machtsuitoefening 
van de kant van het ‘establishment’” (idem, p. 193). De bestuurders zouden zich ter 
rechtvaardiging van hun beslissingen op ‘de wet’ beroepen, die wel hun bevoegdheid 
regelt maar niet de inhoud van hun beslissingen. Daarmee zouden ze zich aan een 
concreet inhoudelijke, democratische rechtvaardiging van die beslissingen onttrekken 
(idem, p. 177). Openbare bestuurders dienden open en tolerant te staan ten opzichte 
van persoonlijke zaken van iedere burger zoals hun acties, heftige emoties of wat 
voor (afwijkend) gedrag dan ook. Met andere woorden, als vertegenwoordigers van 
de rechtsorde (het overheidsgezag) dienden ze flexibel te zijn en een open oog te 
hebben voor de nieuwe behoeften en belangen van de burgers. 

De ideeën hadden ook invloed op het handelen van het bevoegde openbare gezag. 
Dit gezag keerde zich in haar beslissingen meer naar de behoeften van de 
samenleving, opgevat als een entiteit die uit individuen bestaat met ieder zijn eigen 
ideeën en opvattingen, die via open communicatie gedeeld zouden worden. Haar 
functioneren en haar beslissingen werden onderwerp, konden onderwerp worden van 
een openbare discussie. Discussies werden bijvoorbeeld georganiseerd tussen 
gemeentelijke bestuurders en ambtenaren enerzijds en burgers anderzijds over de 
problemen van renovatie en herbouw in het stadscentrum. Een conflict over de 
toekomst van de buurt werd opgelost door het instellen van een continu consultatie- 
en onderhandelingsoverleg tussen gemeentelijke specialisten, bij de stadsvernieuwing 
betrokken ambtenaren en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Deze 
overleggroep functioneerde als een forum waar de gemeentelijke plannen werden 
bediscussieerd tot er een consensus was bereikt met alle partijen en een definitief plan 
kon worden vastgesteld. 
 

                                                 
35 Hier impliceert het woord fairness gelijke posities van de participanten in de procedure zelf en 
machtsvrije verhoudingen in de maatschappij. 
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De forum-legaliteit deelde een nieuwe taak toe aan het recht: zorg dragen voor het 
organiseren van en vorm geven aan het forum. De opdracht die het recht had te 
vervullen betrof primair de wijze waarop de beslissing moest worden genomen en 
niet de inhoud van de beslissing. Er moest een vorm worden gevonden voor de 
procedures die naar een beslissing moesten leiden. Deze procedures werden gezien 
als een garantie voor de kwaliteit van de inhoud van de beslissingen. Hoekema en 
Van Manen concluderen dat “uitgangspunt is dat iedere deelnemer waardevol is, 
zodat het recht enerzijds diens invloed op de uitkomst en anderzijds diens 
aanvaarding van de uitkomst moet bevorderen” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 
180). 

Gehoorzaamheid aan de wet werd niet (meer) beschouwd als vanzelfsprekend. 
Ambtenaren, bestuurders, gezagsdragers zouden zich bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden en bij de toepassing van de wet niet moeten beroepen op 
overheidsmacht. Zij dienden integendeel een platform voor consultaties te 
organiseren “waarop voorstellen voor (ander) recht of (andere) besluiten op de 
aanvaardbaarheid voor de samenleving moeten worden getoetst” (idem, p. 184). Het 
forum, waar die argumenten aan de orde kunnen komen, zou een (rechts)proces in 
een rechtbank kunnen zijn. In dat geval is het de rol van de rechter om de feiten te 
interpreteren in het licht van het sociaal-politieke bewegingen van dat ogenblik en om 
de strekking van zijn vonnis te ontlenen aan de behoeften van de maatschappij. De 
nadruk lag hier op de openbaarheid van bureaucratische beslissingen en rechterlijke 
vonnissen: iedereen moest de redelijkheid van de beslissingen/vonnissen kunnen 
inzien. Ter illustratie hiervan beschrijven Hoekema en Van Manen de bezetting van 
het kantoor van de Inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid van Zuid-Holland 
en Zeeland (te Leiden), door leden van de ‘medische actiegroep’ (‘actiegroep MOB’) 
op 29 februari 1972. De leden van de groep werden later in de ochtend uit het gebouw 
verwijderd. De politierechter stelde vast dat het handelen van de actiegroep 
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ was. Dat wil zeggen dat hij dat handelen niet als 
inbreuk op de rechtsorde beschouwde maar “waardeerde als het in diepere zin volgen 
van die orde” . De actievoerders handelden gewetensvol, omdat ze aandacht vroegen 
voor hun interpretatie ‘wat nodig is voor een goede Maatschappelijke Geestelijke 
Gezondheid’. Daarom werd hun gedrag gerechtvaardigd door de politierechter 
hoewel het indruiste tegen (op een bepaald moment) geldende positieve rechtsregels. 
Hun sociale geweten stemde overeen met het maatschappelijke ideaal (van de 
rechtsorde). In dit geval ging het om de anti-autoritaire omgang tussen mensen en 
“dat de mensen in Nederland – niet alleen de actievoerders maar allen en dus 
uiteindelijk ook ambtsdragers – zich door die beginselen vermoedelijk willen laten 
leiden… Wanneer er na het vonnis van de Haagse rechter geen stormen van kritiek 
opsteken of tegenbewegingen de straat op gaan, is het vonnis kennelijk aanvaard in de 
samenleving. De gehanteerde regel is ‘goed’ recht, omdat deze het maatschappelijk 
verkeer weer ongestoord doet verlopen. De politierechter legt, om het zo te zeggen, 
een voorstel voor een rechtsnorm – dat hij ontleent aan het handelen van de actie-
voerders – aan ‘de samenleving’ voor. Daarmee trotseert hij die commentatoren die 
zouden beweren dat met een dergelijk vonnis het hek van de dam is: als bezetten om 
een goed doel door een rechter wordt toegestaan, kan men anderen niet van 
bezettingen weerhouden, wanneer zij eveneens de beste bedoeling hebben en een 
mooi doel nastreven” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 183-184).  

De ‘beslissing’ dat een rechtsvoorstel, in dit geval van een politierechter, ‘wet’ 
wordt moet collectief worden genomen door de burgers in de vorm van een openlijke 
acceptatie van het rechterlijk vonnis of van de bureaucratische beslissing. “Dat 
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accepteren blijkt echter niet uit een fundamentele dialoog tussen de betrokkenen maar 
wel uit het zonder protest voortgaan met of hervatten van het maatschappelijk 
verkeer” (idem, p. 196). 
 
Hiermee komt een punt naar voren dat ons in het slotdeel van dit hoofdstuk nog 
uitvoerig bezig zal houden. De forum-legaliteit kan worden gezien als een totale 
uitholling van het recht doordat volledig voorrang wordt gegeven aan het idee dat 
ieder individu altijd weer iedere regel en iedere beslissing ter discussie kan stellen en 
dat ambtsdragers verplicht zijn deze individuele acties ten volle serieus te nemen, er 
op in te gaan en er zoveel mogelijk ruimte aan te geven. Vertegenwoordigers van de 
forum-legaliteit redeneren dat iedere wettelijke regel interpretatie nodig heeft en 
geven het individu in principe volledige vrijheid om die interpretatie te geven die hem 
het meeste aanstaat. Als er tegen die interpretatie geen storm van protest ontstaat, is 
hij kennelijk acceptabel. Op die wijze past het recht zich continue en flexibel aan aan 
de maatschappelijke veranderingen. 

Het is mogelijk om te beredeneren dat door deze ondergraving van het recht 
totale chaos is te verwachten en dat waarden als formele gelijkheid, rechtszekerheid 
en maatschappelijke solidariteit het onderspit delven. Het opvallende van de forum-
legaliteit nu is dat er in de vorm van de interpretatieve sociologie de opvatting wordt 
verdedigd dat uit al die individuele acties, discussies en dergelijke – mits het recht de 
fairness of machtsvrijheid van de discussieprocedures bewaakt – een eenheid van 
opvatting groeit, die niet tot uitdrukking komt in nieuwe op schrift gestelde wettelijke 
regels, maar in een praktijk van vreedzaam samen handelen volgens bepaalde 
routines. Deze routines worden sociale (soms ook wel informele) regels genoemd. De 
interpretatieve sociologie gaat er van uit dat er niet alleen sprake is van een normatief 
uitgangspunt dat het recht zoveel mogelijk de machtsvrije dialoog moet bevorderen, 
maar dat ook het bestaan van die routines feitelijk door sociologisch onderzoek kan 
worden aangetoond. Het onderzoek van Knegt (1986) naar de ambtelijke stijlen was 
een voorbeeld van een dergelijk onderzoek. 
 
De pluralistische legaliteit zet echter deze opvatting van de forum-legaliteit en de 
interpretatieve sociologie op scherp. Kan de discussie die in de forum-legaliteit 
centraal staat ook nieuwe opvattingen absorberen die ‘distinct’ zijn, dat wil zeggen 
fundamenteel verschillen van de centrale waarden van onze rechtscultuur, zoals in 
“Typen van legaliteit” wordt verwoord? En hoe zal zich dat dan uiten in de praktijk 
van de toepassing van regels? Dat is de vraag naar de pluralistische legaliteit. In dit 
legaliteitstype staat dus niet het punt centraal dat er verschillende waarden-
opvattingen binnen het recht geïncorporeerd zijn, maar of en hoe het recht in de 
praktijk bij de toepassing ervan distincte waarden absorbeert.  
 
2.5.4 Legaliteiten samenvattend: verschillen en tegenstellingen  
 
De centrale vraag in dit onderzoek is hoe een multiculturele oplossing van docenten 
in bepaalde, geselecteerde gevallen kan worden uitgelegd c.q. wat kan worden 
beschouwd als een multiculturele reactie. 

Met andere woorden, de vraag is, meer concreet, hoe een docent een vrije dag, 
toegekend aan een moslim leerling in verband met het Suikerfeest moet beoordelen 
als hij dat feest interpreteert als de uiting van een andere c.q. distincte cultuur. In dat 
geval kan de oplossing worden gezien als een manier om de strikt abstract-algemene 
rechtsregels van de Leerplichtwet (dat kinderen verplicht zijn de lessen te volgen) te 
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omzeilen door een verzoek tot een vrije dag vrij te interpreteren als een verzoek om 
een dag vrijaf vanwege gewichtige omstandigheden, iets wat in dezelfde wet wordt 
toegestaan. Inderdaad biedt artikel 11 van de Wet uitzonderingen op de leerplicht en 
geeft de school een mogelijkheid om een leerling tijdelijk vrij te stellen van het 
schoolbezoek als hij (de leerling) wegens de vervulling van plichten voortvloeiend uit 
godsdienst of levensovertuiging verhinderd is naar school te gaan.36 Een dergelijke 
rechtsregel geeft een docent of de directeur de mogelijkheid om de zaak volgens zijn 
eigen opvattingen te regelen. De wet definieert namelijk niet expliciet wat valt onder 
het concept ‘plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging’. In dit geval 
laat de wetgever de docent of de schooldirectie die de zaak moet afhandelen de 
mogelijkheid een invulling te geven aan de regel. In deze concrete situatie kan het 
vieren van het Suikerfeest dus worden beschouwd als een godsdienstige plicht. Deze 
invulling wordt er aan gegeven op basis van het eigen idee van de docent over wat de 
beste oplossing is voor deze leerling, als lid van een islamitische groepering op 
school. Verder kan de beslissing van de docent worden gezien als een poging om zijn 
moslim leerling ter wille te zijn zodat hij evenals christelijke kinderen een religieuze 
feestdag samen met zijn familie kan vieren, respectievelijk als een poging om een 
ongelijke maatschappelijke positie van de islamitische leerling in de klas te 
compenseren door hem ‘gelijk’ te behandelen als andere (christelijke) leerlingen en 
hem een ‘duwtje in de rug’ te geven richting een betere integratie in deze 
samenleving (compensatie-legaliteit). 

Aan de andere kant kan een dergelijk verzoek tot een vrije dag ook worden 
beschouwd als een vorm van onderhandelen of een dialoog tussen de docent en de 
moslimkinderen en/of hun ouders op basis van een zekere overeenstemming dat de 
geloofsovertuiging van de kinderen en hun behoefte om bepaalde gebruiken die uiting 
zijn van hun religieuze waarden en normen te volgen, dienen te worden geaccepteerd. 
Men zou in dit verband kunnen zeggen dat de Leerplichtwet door de mogelijkheid 
van de ‘gewichtige omstandigheden’ werkt als een instrument dat de bovengenoemde 
dialoog, de discussie kan openen en daarmee ook de acceptatie van waarden als basis 
voor een beslissing om een vrije dag toe te staan (forum-legaliteit).  
 
Vanuit het perspectief van de pluralistische legaliteit kan een verzoek van een 
moslim- leerling om het Suikerfeest met zijn familie te kunnen vieren worden 
begrepen als een poging om de cultuur en/of de geloofsovertuiging van zijn eigen 
etnische of religieuze groep in ere te houden door de betreffende culturele of 
religieuze waarden te volgen. Deze waarden kunnen worden beschouwd als distinct 
als hij het Suikerfeest als symbool ziet voor die andere waarden als geheel en het 
feest expliciet wil vieren om acceptatie voor dat geheel van waarden af te dwingen, 
wat dan ook inhoudt dat ze in belangrijke mate afwijken van de normen en waarden 
van de dominante Nederlandse rechtsorde of in ons geval van de sociale regels en de 
bijpassende normatieve structuur. Een belangrijk kenmerk van de pluralistische 
legaliteit is dat daarin het bestaan van deze culturele verschillen wordt erkend maar 
                                                 
36 Andere vermelde gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in artikel 11 zijn: de school 
onderscheidenlijk de instelling is gesloten of het onderwijs is geschorst; bij of op grond van algemeen 
verbindende voorschriften is het bezoeken van de school onderscheidenlijk de instelling verboden; de 
jongere is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk de instelling 
ontzegd; de jongere is wegens ziekte verhinderd de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken; 
de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, 
bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan; de jongere is 
verhinderd door andere gewichtige omstandigheden de school onderscheidenlijk de instelling te 
bezoeken. 
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ook dat door in individuele gevallen een uitzondering te maken ten aanzien van de 
wettelijke normen een poging wordt gedaan de culturele verschillen te overbruggen. 
Dat laatste is een cruciaal punt.  

Samenvattend: de formele legaliteit en de compensatie-legaliteit spreken elkaar 
fundamenteel tegen. Er is jarenlange strijd over geweest, tot hoever en hoe de 
compensatie-legaliteit de formele legaliteit buitenspel kon zetten. De forum-legaliteit 
lijkt een oplossing te bieden: via dialoog in vele verschillende toepassingssituaties 
ontstaat er een verscheidenheid aan oplossingen, waaruit routines en sociale regels 
groeien. Maar zoals eens de compensatie-legaliteit een tegenmodel leverde ten 
opzichte van de formele legaliteit, levert nu de pluralistische legaliteit een tegenmodel 
tegenover de forum-legaliteit: er zijn groepen in de samenleving gekomen die hun 
eigen waarden absoluut stellen en die de principiële vrijheid van ieder mens om in 
zijn eigen levenskeuzes geaccepteerd te worden niet aanvaarden. De sterke vorm van 
pluralistische legaliteit (zoals behandeld aan het begin van dit hoofdstuk) wil een 
eigen ruimte, de zwakke vorm wil die verschillen absorberen. In het onderzoek gaat 
het over die laatste vorm. Maar hoe gaat dat? Is het acceptabel dat een totale 
samenleving van kleur verandert als een kleine groep de erkenning van totaal 
tegengestelde waarden er doorgedrukt zou krijgen? Of werkt de absorptie door het 
recht van fundamenteel afwijkende waarden op totaal andere wijze? Welke effecten 
gaan dan van deze absorptie uit op het recht als zodanig?  
 
Op grond van een analyse van culturele misverstanden wordt een indicatie gegeven 
voor wat docenten (kunnen) zien of begrijpen als gedrag dat waarschijnlijk is 
gebaseerd op distincte waarden en normen. Met andere woorden, er zal worden 
geprobeerd aan te geven of in de Nederlandse multiculturele maatschappij 
pluralistische legaliteit wel of niet bestaat en als het wel bestaat hoe het in de praktijk 
werkt. 

Van belang is dus dat de pluralistische legaliteit fundamenteel verschilt van de 
forum-legaliteit, hoewel ze er op het eerste gezicht erg op lijkt en op allerlei punten 
qua uitgangspunt er mee overeenstemt. Dat zagen we ook bij de manier waarop de 
formele en de compensatie-legaliteit tegenover elkaar stonden, ook daar werd in 
principe het liberale uitgangspunt gedeeld (steuntje in de rug en dan verder zelf doen) 
terwijl tegelijkertijd de grondbegrippen van de liberale opvatting namelijk de vrijheid 
en verantwoordelijkheid van het subject fundamenteel ter discussie werden gesteld. 

Hieronder zal uitgebreid worden stilgestaan bij de theoretische achtergrond van 
de forum-legaliteit om daardoor in staat te zijn aan te geven hoe precies de 
pluralistische legaliteit de forum-legaliteit fundamenteel ter discussie stelt. We zullen 
zien dat de forum-legaliteit meent dat de ordenende kracht van het recht ligt in het feit 
dat in de toepassingspraktijk van het recht routines worden ontwikkeld die ex ante 
een gedragsvoorspellende werking hebben. We zullen laten zien dat deze aanname 
een feitelijke grondslag mist en dat het ook theoretisch gezien onmogelijk is dat een 
algemene regel zou kunnen aangeven hoe men zich in een specifieke situatie het 
beste kan gedragen. Dat laatste kan alleen maar door zo goed en zo sensitief mogelijk 
op alle facetten van de situatie te letten. Vervolgens zullen we tentatief in het 
onderzoek een ander regelconcept ontwikkelen, dat ex post werkt. De ordenende en 
absorberende kracht van het recht wordt hierbij niet feitelijk in het bestaan van 
routines gesitueerd, maar normatief in de loyaliteit jegens het collectief die mensen 
betrachten door hun pogingen hun handelen ex post voor zichzelf en jegens anderen 
te legitimeren door het te begrijpen als het uitvoeren van te delen regels. Door deze 
houding kunnen in communicatie gedeelde regels ontstaan. Het gedeelde besef dat 
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aldus wordt ontwikkeld geeft niet aan hoe men moet handelen, maar draagt wel bij 
aan het feit dat mensen globaal gesproken begrijpen hoe de mensen met wie ze 
samenleven de werkelijkheid beleven, dat wil zeggen wat de rechtens relevante 
belangen zijn die per situatie moeten worden afgewogen. 

Dat we dit nieuwe regelconcept tentatief ontwikkelen, wil zeggen dat in het 
onderzoeksmateriaal aangegeven zal worden, waar zo’n alternatieve benadering aan 
de orde lijkt te zijn, om vervolgens in het slothoofdstuk de lijnen nog iets verder te 
trekken. Van een volledig theoretisch uitgewerkt concept zal geen sprake zijn. 
Veeleer is er sprake van een perspectiefwijziging. Deels is deze perspectiefwijziging 
gebaseerd op de (kentheoretische) publicaties van Huppes-Cluysenaer37, deels op de 
besprekingen van het begeleidingsteam38 met de onderzoeker en daar verder 
uitgewerkt. Deze perspectiefwijziging is in ons onderzoek bepalend geweest voor de 
wijze waarop de gesprekken zijn gevoerd, terwijl de gesprekken daarentegen ook 
weer aanleiding zijn geweest voor een verdere uitwerking ervan.  
 
2.6 De betekenis van regels voor het gedrag van street-level bureaucrats 
 
2.6.1 Interpretatieve sociologie: sociale regels  
 
Huidige Nederlandse rechtssociologen als Knegt (1986), Aalders (1987), Van 
Montfort (1991) en Wilthagen (1993), zetten zich af tegen het behaviorisme en 
gebruiken de interpretatieve sociologie als theoretische en methodologische 
achtergrond als ze de relatie tussen het recht en de sociale werkelijkheid 
(maatschappij) bestuderen. Een belangrijk gegeven in dat perspectief is dat de 
werkelijkheid wordt gezien als een proces van menselijke interactie en “dat de 
handelende mens […] juist beschouwd wordt als een zin ervarend en daarom 
interpreterend wezen dat […] zowel product als producent van zijn sociale omgeving 
is” (Zijderveld, 1973, p. 67). De interpretatieve sociologie houdt zich dus bezig met 
het bestuderen en interpreteren van (waargenomen) menselijk gedrag en met de 
relatie tussen dat gedrag en de betekenis die mensen in hun onderlinge interactie aan 
dat gedrag geven. In de interpretatieve sociologie gaat men er dan ook van uit dat 
menselijk gedrag door verschillende sociale factoren kan worden beïnvloed. 

Ten aanzien van de ambtelijke praktijk stellen de (interpretatieve) 
rechtssociologen dat het ambtelijke gedrag kan worden geanalyseerd in termen van 
regel-geleid gedrag. De interacties van de uitvoerende ambtenaar (street-level 
bureaucrat) worden bepaald door de betekenis die hij geeft aan handelingen van 
collega’s en van cliënten gezien zijn interpretatie van de omstandigheden van de 
situatie waarin hij werkt. Dat wil zeggen dat het hier gaat om sociale regels. 
 

a) Sociale regels 
 
Huppes-Cluysenaer geeft aan dat de interpretatieve sociologie onder sociale regel een 
regel verstaat “die in de taal verankerd is en die de betekenis van bepaalde woorden 

                                                 
37 Met name Huppes-Cluysenaer, E.A. (2002) ‘Gewoontes bestaan niet’ in: Niels F. van Manen (red.) 
De multiculturele samenleving en het recht, Nijmegen; Ars Aequi Libri, pp. 77-87., en Huppes-
Cluysenaer E.A. (2001) ‘Informal Rules Do Not Exist’, in: Arend Soeteman (red.) Pluralism and Law, 
Proceedings of the 20th IVR World Congress, Volume 2: State 3, Nation, Community, Civil Society, 
p. 148-157. 
38 Het begeleidingsteam naast de onderzoeker (DU) bestond uit Van Manen, Huppes-Cluysenaer en 
Steenstra onder supervisie van de promotor Hoekema.  
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[begrippen] vastlegt door een verwachting te doen ontstaan over het soort van reactie 
dat de situatie, die met een woord wordt aangeduid, zal oproepen” (Huppes-
Cluysenaer, 1994, p. 113). Sociale regels ontstaan uit de interactie van de leden van 
een sociale groep. Een sociale regel kan dus ook verschillen van de ene groep naar de 
andere en een sociale regel die in een bepaalde sociale groep bestaat kan in de loop 
van de tijd ook veranderen of verdwijnen. Het ‘dragen van een hoofddoek’ heeft 
bijvoorbeeld voor sommige islamitische groepen in Nederland een diepe religieuze 
betekenis (reinheid - dichter bij Allah zijn) terwijl het voor andere groepen niet meer 
betekent dan ‘de traditie (van de (voor)ouders) volgen’. Een hoed dragen of ‘het 
hoofd bedekken’ had overigens een zelfde betekenis voor sommige christelijke 
groeperingen in ons land maar dat is langzamerhand vervaagd met de veranderingen 
in de maatschappij. 

Sociale regels zijn betekenisregels, ook wel interne regels genoemd ter 
onderscheiding van empirisch waarneembare gedragsregelmatigheden, die ook wel 
externe regels worden genoemd. De stelling is dat de interpretatieve sociologie 
sociale regels vaak gebruikt alsof het om externe regels gaat. Dit komt hierna aan de 
orde bij de behandeling van de paradox van de interpretatieve sociologie. Om de 
verwarring die hierdoor ontstaat te kunnen verhelderen wordt het onderscheid tussen 
de behavioristische externe benadering en de interne benadering hieronder uitvoerig 
uiteengezet. 
 
2.6.2 De externe benadering 
 
Ook al zet de interpretatieve sociologie zich af tegen de behavioristische benadering, 
toch klinkt in de aanname dat sociale regels betrekking hebben op gedragsroutines 
nog steeds soms ook een externe behavioristische visie door. De externe 
(gedragsmatige of behavioristische) benadering in de sociologie houdt zich bezig met 
empirisch waarneembare regelmatigheden in het menselijke gedrag. Refererend aan 
Hume concludeert De Vries dat het feit dat fenomeen A verschijnsel B veroorzaakt 
(volgens Hume) niets anders wil zeggen dan dat er een waargenomen, regelmatig 
verband is tussen het optreden van A en dat van B. Volgens De Vries worden 
dergelijke ideeën overgenomen in de externe benadering in de sociale 
wetenschappen. De nadruk in die benadering ligt op het waarneembare gedrag en op 
de externe omstandigheden waaronder dat gedrag tot stand komt (De Vries, 1977, p. 
16-17). 

Door de observatie van bepaald gedrag kan een onderzoeker de regelmatigheden 
in dat gedrag vaststellen. Wanneer een bepaalde regelmatigheid is vastgesteld kan een 
verklaring worden gezocht. In de meeste scholen is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat 
een leerling zijn hand opsteekt als hij tijdens de les antwoord wil geven op een vraag 
van de docent. In een sociologisch onderzoek naar multiculturaliteit zou onderzocht 
kunnen worden of leerlingen met een distincte achtergrond dat gedrag even vaak 
vertonen als niet-distincte kinderen of, een ander voorbeeld, die leerlingen dat gedrag 
vaker vertonen in een klas met een Nederlandse docent dan in een klas met een 
docent met een andere etnische achtergrond zoals Surinaams, Marokkaans of Turks. 
Laten we aannemen dat de regelmatigheid in het gedrag van de leerlingen in ons 
voorbeeld inderdaad is dat distincte kinderen vaker hun hand opsteken dan hun niet-
distincte klasgenoten.  

Wat is dan de verklaring voor dit (verschil in) gedrag? Hoe gaat een 
gedragsmatige socioloog (behaviorist) te werk bij het zoeken van een verklaring? 
Sociologen die de behavioristische aanpak volgen zullen het gedrag proberen te 
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verklaren door te zoeken naar het ontstaan ervan en niet naar de redenen. Volgens de 
behavioristen wordt gedrag vastgelegd door een intuïtieve of automatische respons 
(reactie) op een stimulus (actie, prikkel) en niet door een reactie te beredeneren of te 
overwegen. De stimulus (bijvoorbeeld de actie van de docent: een vraag stellen) dat 
de respons (het gedrag) van de leerlingen oproept kan dezelfde zijn maar de reactie 
(respons: hand opsteken) kan verschillen per leerling of van groep tot groep. Daar een 
behavioristische benadering wel het ontstaan (door een stimulus-respons redenering) 
van het gedrag van de leerlingen kan verklaren maar niet de redenen van de 
verschillen, zoals bijvoorbeeld dat distincte kinderen zich meer binden aan een docent 
of dat ze meer dan Nederlandse kinderen zich willen ‘bewijzen’ in een groep, zal een 
behavioristische onderzoeker proberen deze verschillen te verklaren door te zoeken 
naar bepaalde waarneembare regelmatigheden en met name naar factoren die 
‘distincte’ kinderen wel vertonen en kinderen met een niet-distincte achtergrond niet, 
zoals resultaten op bepaalde psychologische tests of bepaalde meetbare biochemische 
gegevens (de zgn. biologisch gefundeerde regelmatigheden). In dit opzicht kan 
gezegd worden dat een behavioristische onderzoeker slechts observeerbare 
determinanten (elementen) bestudeert. Met andere woorden, hij werkt extern omdat 
hij de gedachten en overwegingen van de geobserveerde personen niet kan 
waarnemen. In de behavioristische traditie wil de wetenschappelijke onderzoeker 
geen rekening houden met factoren die hij niet kan waarnemen. 

De verklaring van een regelmatigheid kan worden gedaan door eerst één of 
meerdere hypotheses te formuleren over de (mogelijke) oorzaak(en) van het gedrag. 
De aanname is dan dat op basis van deze hypothese(s) voorspellingen kunnen worden 
gedaan over in de toekomst waar te nemen gedrag: als de veroorzakende condities 
optreden, zal het gedrag zich voordoen. Door observatie op basis van deze 
voorspellingen is het mogelijk te bepalen of de hypothese(s) ondersteund worden 
door het onderzoek of dat deze moeten worden verworpen. Door een dergelijke 
methodologische benadering kan een bepaald oordeel worden vastgesteld, kunnen 
bepaalde controleerbare conclusies worden getrokken over de mogelijke oorzaken 
van de waargenomen gedragsregelmatigheden. 

Maar De Vries benadrukt hier dat de sociologie niet uitsluitend een 
‘gedragswetenschap’ kan zijn. “Voor het verklaren van gedrag zijn in het algemeen 
termen nodig, die niet naar gedrag zelf en de omstandigheden waarin dat gedrag tot 
stand komt verwijzen” (De Vries, 1977, p. 17). Om het gedrag te verklaren zou een 
socioloog zicht op interne toestanden moeten hebben, op “regels die… de opbouw 
van het input-output-gedrag tot uitdrukking brengen” (idem).  

Dat laatste duidt op de interne benadering die hierna zal worden behandeld. Het 
zal duidelijk zijn dat de behavioristische benadering met een sterke nadruk op 
waarneembaar gedrag en bewijsbare oorzaken voor het recht als normatief 
verschijnsel niet relevant kan zijn.  
 
Maar als het in de hierna volgende interne benadering gaat over 
gedragsregelmatigheden of routines (waarneembaar gedrag) wijst dat onvermijdelijk 
op een tegenstrijdigheid in die benadering. Hieronder zal daar nader op worden 
ingegaan. 
 
2.6.3 De interpretatieve (interne) benadering 
 
Op basis van de theorie van Wittgenstein werd het concept sociale regel uitgewerkt. 
Zijn benadering heeft geen betrekking op empirisch waarneembare regelmatigheden 
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in het menselijke gedrag maar slaat op regels die tot uitdrukking komen in het 
taalgebruik en de communicatie tussen mensen: de gedeelde kennis over de betekenis 
van woorden komt tot uitdrukking in de wijze waarop die woorden gebruikt worden 
in de onderlinge communicatie. Volgens deze redenering verwijst taal niet 
eenvoudigweg naar ‘gedachten’ (gecommuniceerd met behulp van taal) en ook niet 
naar ‘de werkelijkheid’ (eveneens gecommuniceerd door middel van taal). 
Integendeel, taal betekent communiceren van gedachten door verwachtingen op te 
wekken over wat iemand in de werkelijkheid zal kunnen waarnemen. Als 
bijvoorbeeld iemand de betekenis begrijpt van de woorden ‘een goede student’ dan 
impliceert dat, dat hij weet hoe zulke leerlingen geacht worden zich in de collegezaal 
te gedragen. Met andere woorden, weet hij de betekenis van die woorden omdat hij 
(taal)regels volgt die binnen zijn groep gelden.  

In dit opzicht is de interpretatieve benadering “a result of a combination of the 
idea of a norm as a verbal construct and the idea of a regularity that establishes 
predictable behaviour. The predictions of behaviour are... based... on the common 
knowledge of verbal constructs that naturally emerge and evolve as a by-product of 
the interactions in a group” (Huppes-Cluysenaer, 2001, p. 150). Met andere woorden, 
zoals Winch aangeeft legt taal een relatie tussen gedachten (begrippen), de 
werkelijkheid en woorden. Aldus is taal een essentieel instrument voor het proces om 
met anderen gedeelde kennis van de actuele wereld rondom te verkrijgen en te 
vermeerderen. Iemand kan de werkelijkheid, het maatschappelijke leven begrijpen in 
zover hij de taal (de linguïstische concepten) die hij spreekt, begrijpt (Winch, 1958, p. 
14-15). Winch geeft het volgende voorbeeld: als iemand vraagt wat de betekenis is 
van de woorden ‘Mount Everest’ dan kan het zijn dat hij ook de betekenis van het 
woord ‘mount/mountain’ nog niet kent. Laten we aannemen dat hij dat begrip niet 
kent omdat het hem nooit is uitgelegd. Hoe geven we hem dan een uitleg van de 
betekenis van het begrip ‘mountain’? Stel dat een leraar op de wereldkaart bepaalde 
witte gebieden aanwijst. Om te begrijpen wat die aanwijzing betekent moet iemand 
begrijpen wat een wereldkaart is en op welke wijze zo’n kaart de werkelijkheid 
representeert. Zo laat men kleine kinderen vaak eerst de klas tekenen om ze te laten 
begrijpen wat het betekent om een kaart van een omgeving te maken. In zo’n geval is 
het leren begrijpen van wat een kaart is, maar ook van woorden, dan verbonden met 
een schoolpraktijk. Op deze wijze (of via andere praktijkvormen) kan iemand leren 
dat het woord ‘mount/mountain’ een landschap betekent dat zich hoog boven de 
omgeving uitstrekt, waarvan de top of toppen met sneeuw bedekt (kunnen) zijn. Als 
het begrip ‘mount/mountain’ eenmaal is uitgelegd dan weet hij dat het daarover gaat 
als er wordt gepraat over een landschap dat zich hoog boven de omgeving uitstrekt.  

Maar het begrijpen van het concept ‘mount/mountain’ betekent nog niet dat A 
weet wat de ‘Mount Everest’ is. Ook dat zal moeten worden uitgelegd. En ook dat is 
weer een ingewikkeld proces. Hoe leg je iemand uit dat er sommige bergen zijn die 
een naam hebben? Als voorbeeld gebruikt Winch de methode van het ‘aanwijzen’: de 
Mount Everest wordt A bij een vlucht over de Himalayas aangewezen door persoon B 
die de Mount Everest zelf goed kent. Maar begrijpt iemand die niet weet dat 
bergtoppen namen kunnen hebben, wat hem wordt aangewezen? Winch laat op deze 
wijze zien dat vele voorafgaande activiteiten (uitleg van het begrip ‘mount/mountain’ 
en het tonen van de Mount Everest, uitproberen of iemand het nu begrijpt, is er nog 
een andere bergpiek met een naam, kan hij die ook aanwijzen) nodig zijn om A in 
staat te stellen de woorden ‘Mount Everest’ de betekenis te geven van ‘een bergpiek 
in de Himalayas’. Slechts door een reeks van handelingen uit te wisselen kunnen twee 
mensen het voor elkaar krijgen dat ze woorden gebruiken op een manier die 
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overeenkomt met de gedeelde betekenis die ze hebben bereikt. Zonder al die 
handelingen uit te wisselen die het gebruik van een woord vorm geven, blijven 
definities van betekenissen loze woordenreeksen. 

Het geeft ook aan dat volgens Winch woorden op zich geen betekenis hebben 
omdat “ze pas betekenis krijgen door het gebruik dat mensen ervaren in hun 
onderlinge communicatie” (in: Huppes-Cluysenaer, 2002, p. 81). Om dit punt nog 
eens helder te stellen: op basis bijvoorbeeld van de definitie ‘een bergpiek in de 
Himalayas’ zou je kunnen denken dat er verschillende Mount Everesten zijn. Nu is 
dat fout en je zou kunnen proberen de definitie nog preciezer te maken. Het punt van 
Winch is dat je de definitie nooit zo precies kan maken dat uit de definitie de 
toepassing volgt. Je hebt daarnaast altijd kennis nodig van de taalregels die in een 
samenleving zijn ontstaan en die het gebruik van de taal bepalen, zonder dat die 
regels precies omschreven zijn. Zo zou je bijvoorbeeld weer wel de Mont Blanc de 
Mount Everest van Zwitserland kunnen noemen.  

Dat alles wil dus zeggen dat een woord niet zomaar refereert aan iets uit de 
werkelijkheid zoals objecten en gevoelens maar aan interne regels c.q. aan het 
gebruik van dat woord (op dezelfde manier en in dezelfde soort situaties) en daardoor 
ook aan bepaalde gerelateerde gedragsvormen. 

Om de principiële ambiguïteit van taalregels duidelijk te maken nog een 
voorbeeld uit de studie van Winch (1958): een persoon A schrijft op het bord 1 3 5 7 
en vraagt aan persoon B hoe de rij moet worden vervolgd. B gaat door met 9 11 13 
15. A accepteert deze voortzetting niet en geeft aan dat de rij die hij bedoelde was: 1 
3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 9 11 13 15. Hij vraagt vervolgens aan B om van hier verder 
te gaan. B heeft een verscheidenheid aan mogelijkheden om verder te gaan maar 
iedere keer als B iets voorstelt, weigert A dit als een correct vervolg te accepteren en 
geeft aan dat hij iets anders in zijn hoofd had. 

Waar het om gaat is dat iedere mogelijke concrete voortzetting door B achteraf in 
een regel kan worden gevangen, maar dat nooit zeker is of daarmee ook werkelijk de 
regel wordt geformuleerd die A in zijn hoofd heeft. Daarom is uit de interactie niet af 
te leiden welke regel A of B volgt.  

Hoewel er dus principieel ambiguïteit is over de vraag welke taalregels er zijn, 
neemt men in de interpretatieve sociologie aan dat betekenissen toch meestal 
duidelijk zijn. In de toepassingspraktijk van de taal ontstaan routines voor het gebruik 
van bepaalde woorden. Die routines worden gedeeld. Aangezien hierboven reeds is 
uitgelegd dat regels niet kunnen worden afgeleid uit interacties, is de vraag hoe het 
bestaan van die routines kan worden gefundeerd. Hieronder volgen twee mogelijke 
uitwerkingen: een externe, vaste manier en een interne, flexibele manier. De 
interpretatieve sociologie verzet zich tegen de externe, vaste manier, maar loopt bij de 
fundering van het eigen standpunt vast in een paradox. 
 
2.6.4 Definitiemacht: vaste betekenisregels of autoritair vastgestelde regels 
 
Tijdens de Ramadan weigert een islamitische leerling in de muziekles op de 
mondharmonica te spelen omdat muziek maken tijdens de Ramadan tegen zijn geloof 
is. Een instrument bespelen is echter een verplicht onderdeel van het 
onderwijsprogramma voor Muziek. De docent weet niet hoe hij dit probleem moet 
oplossen. Hij organiseert een bespreking met zijn collega-muziekdocenten. Die 
docenten verschillen nogal van mening over het onderwerp. Eén docent meent dat de 
islamitische leerling gewoon zijn instrument moet bespelen omdat het 
onderwijsprogramma dat vereist. Twee anderen vinden dat tijdens de Ramadan geen 
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praktische opdrachten zoals het bespelen van een instrument gegeven moeten worden 
maar alleen muziektheorie moet worden behandeld. Een vierde docent(e) heeft nog 
weer een andere mening. Omdat het niet mogelijk blijkt tot een simpele en definitieve 
oplossing te komen gaat de discussie door tot een vijfde docent, de sectieleider, 
duidelijk aangeeft wat in een dergelijke situatie moet gebeuren: ‘het 
schoolprogramma gaat tijdens de Ramadan gewoon door zoals gepland, met als 
uitzondering dat islamitische leerlingen, als zij dat willen, worden vrijgesteld van dit 
soort praktische opdrachten. Jullie zijn verplicht je aan deze beslissing te houden’. 

Wat gebeurt hier? Er wordt hier definitiemacht uitgeoefend; bij definitiemacht 
gaat het er om dat iemand (in ons voorbeeld de sectieleider) autoriteit uitoefent en 
duidelijk vaststelt wat de betekenis van een begrip of van een situatie is en dat een 
onjuiste opvatting of onjuist handelen bestraft kan worden. Het gaat er dus met andere 
woorden om dat iemand uit de sociale groep op een geven moment expliciet vaststelt 
wat ‘de regel’ is en wat de juiste manier is om de regel te volgen. 
 
Aangezien de betekenis (de regel) niet wordt afgeleid uit de interacties tussen de 
leden van een sociale groep maar aan de groep wordt opgelegd door een autoriteit 
wordt deze benadering autoritair genoemd. Als de autoriteit tevens in staat is actief 
sancties op te leggen ontstaat er ook voorspelbaarheid van het (juiste) gedrag: door 
herhaling van het goede gedrag en herhaalde bestraffing van het onjuiste gedrag is er 
sprake van conditionering van het (juiste) gedrag. Op die wijze ontstaat er een geheel 
van gedeelde betekenissen met gedragsvoorspellend effect in de samenleving volgens 
de behavioristische verklaring. Deze externe-vaste benadering is verwant aan de 
benadering van de formele legaliteit. 
 

a) Delen van definitiemacht: de flexibele-interne benadering 
 
De forum-legaliteit verzet zich tegen deze autoritaire externe wijze van uitoefening 
van definitiemacht. Meestal wordt deze definitiemacht ook verborgen, zo zeggen 
vertegenwoordigers van de forum-legaliteit. Zo zullen wetenschappers zich op 
‘bewezen verklaard’ beroepen en rechters op de ‘wet’, terwijl in religieuze kringen 
een beroep op ‘waarheid’ wordt gedaan. De forum-legaliteit wil deze definitiemacht 
in de toepassing expliciet maken en wil dat de burgers gezamenlijk in open dialoog 
deze definitiemacht uitoefenen. Door die open dialoog kan de toepassing flexibel zijn 
en aangepast aan de verschillende interpretaties die de verschillende participanten in 
een bepaalde context geven. Dit is de interne-flexibele benadering die aansluit bij de 
betekenissen die binnen een bepaalde context gegeven worden. Terwijl de externe-
vaste benadering de ambiguïteit van de taal als het ware onzichtbaar maakt doordat 
degene(n) die de definitiemacht heeft (hebben) vaststelt(len) dat ‘het evident is dat dit 
de betekenis is’, brengt de open flexibele benadering helder aan het licht hoezeer taal 
ambigue is. Met die benadering wordt duidelijk hoezeer de interpretaties vaak 
verschillen, zoals in het voorbeeld hieronder wordt uitgewerkt.  

De interpretatie van de (taal)regels kan dus van persoon tot persoon in een sociale 
groep verschillen en ook van groepering tot groepering in een bepaalde samenleving. 
Als het bijvoorbeeld gaat om leden van distincte etnische en/of religieuze 
groeperingen in Nederland, zoals moslimgroeperingen, dan wordt de legitimering van 
het (willen) voldoen aan bepaalde religieuze verplichtingen op school meestal 
gebaseerd op islamitische waarden en normen die afgeleid zijn uit de Koran of uit de 
woorden van de Profeet. Maar de interpretatie van deze waarden en normen wordt in 
de meeste gevallen gedaan door de vader van de leerling of door de imam. Als 
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voorbeeld: een moslim meisje weigert om mee te doen aan een diner van haar klas 
vanwege een religieuze verplichting, uitgesproken door de imam en aan haar 
uitgelegd door haar vader: in de avonduren mag een moslim meisje niet verblijven 
buiten het huis van haar ouders. Maar het andere moslim meisje uit de klas die tot 
dezelfde groepering behoort, doet wel mee. De interpretatie van die andere vader van 
dezelfde regel is dat zijn dochter wel mag meedoen maar dat ze eerder weg moet en 
dat ze naar huis wordt begeleid door een ouder mannelijk lid van de familie.  
 
Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat de flexibele-interne benadering geen vaste 
gedeelde betekenissen kan produceren omdat er geen ‘autoriteit’ aanwezig is die een 
vaste betekenis kan opleggen. Daarom stellen wij in de volgende paragraaf de 
benadering van de forum- legaliteit verder ter discussie. 
 
2.6.5 Paradox van de interpretatieve sociologie 
 
De kwestie is hoe de forum-benadering van de interpretatieve sociologie fundeert dat 
in de praktijk gedeelde betekenissen ontstaan. Is het niet zo dat als de definitiemacht 
niet wordt uitgeoefend en in vele verschillende geledingen van de maatschappij 
contextueel door participanten een eigen invulling aan de regels wordt gegeven, er 
sprake is van een verdwijnen van gedeelde betekenissen? Zoals bij de bespreking van 
de forum-legaliteit is aangegeven gaat men in de interpretatieve sociologie er van uit 
dat er in de praktijk daadwerkelijk allerlei routines ontstaan die als sociale regels 
gedeelde betekenissen inhouden. Wij stellen dat dit idee van routines niet klopt; 
feitelijk niet omdat het door ons bestudeerde onderzoek dat naar beslissingsprocessen 
is gedaan, onder andere het onderzoek van Van Montfort (1991) en Aalders (1987) 
juist op het continu afwijken van regels en op de contextuele eigen individuele aard 
van die processen wijst; theoretisch niet omdat deze opvatting vastloopt in een 
paradox, waarbij drie tegenstellingen opvallen. Alle drie zijn ze hierboven aan de 
orde gekomen. 
1. dat er gesproken wordt van routines in de zin van gedragsregelmatigheden die dus 
ook gedragsverwachtingen doen ontstaan.  
2. dat er tegelijkertijd wordt uitgegaan van zowel vaste betekenissen als van flexibele 
betekenissen. 
 3. dat de waarden van de dialoog die funderend zijn voor de forum-legaliteit, niet als 
waardeperspectief ter discussie kunnen komen, terwijl de distincte waarden van de 
groepen die op dit moment Nederland pluriform maken, juist die waarden im Frage 
stellen.  
 
Ad 1 Redenen scheppen geen verwachtingen: het is de vraag of verworven 
interpretaties in algemene zin kunnen leiden tot gedragsverwachtingen; of er dus 
sprake is van een zekere voorspelbaarheid. Volgens de interpretatieve sociologen is 
dat het geval. Dat lijkt in strijd met de aanname dat voor het verklaren van gedrag in 
het algemeen termen nodig zijn, die niet naar dat gedrag zelf en de omstandigheden 
waarin dat gedrag tot stand komt verwijzen, maar naar redenen. Men kan om dezelfde 
reden (zorg bijvoorbeeld) tot geheel verschillende handelingen komen, terwijl 
dezelfde handeling uit geheel verschillende redenen kan voortkomen, zoals aan de 
hand van een aantal voorbeelden al is aangetoond en ook het volgende voorbeeld laat 
zien.  

Het is gebruikelijk dat elk jaar met carnaval de docenten van de afdeling Tekenen 
en Handvaardigheid van een katholieke VMBO school alle brugklassers tijdens hun 
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lessen tekeningen laten maken van de carnavalsvieringen want carnaval heeft een 
belangrijke religieuze betekenis voor de katholieken, die de meerderheid uitmaken in 
hun kleine stad. Ook de leraar Y, een Jehova-getuige volgt de ‘regel’, niet vanwege 
de religieuze achtergrond maar omdat hij vindt dat het tekenen van kleurige objecten 
en mensen goed is voor de ontwikkeling van een aantal technieken bij kinderen. Ons 
onderzoek laat zien dat mensen zich niet gedragen volgens (de) regels waardoor hun 
gedrag voorspelbaar wordt c.q. dat ze niet een regel volgen maar voortdurend 
handelen naar de omstandigheden van de situatie waarin ze verkeren.  
 
Ad 2 Gedeelde betekenissen formuleren geen vast begrip of regel: Aan de ene kant 
neemt men in de interpretatieve sociologie aan dat in de praktijk het sociale leven in 
een groep niet toestaat dat het wordt ‘gevangen’ in vaste regels en in de vaste 
autoritaire interpretatiepraktijken van de formele legaliteit maar dat er alleen sprake 
kan zijn van informele flexibele regels. Aan de andere kant neemt men aan dat in de 
praktijk leden van een sociale groep ‘betekenisregels’ (common interpretation 
framework or shared meanings) formuleren en toepassen waardoor een gedeelde 
interpretatie van de werkelijkheid mogelijk is. Waarom zou echter het toepassen van 
informele regels flexibel zijn? Dat zou dan toch weer een flexibel afwijken van die 
regels betekenen? En als er niet flexibel wordt afgeweken, dan is er toch sprake van 
het ‘gevangen houden van een praktijk in vaste regels’, informele regels in dit geval? 
Met andere woorden, interpretatieve sociologen nemen aan dat binnen een sociale 
groep een gemeenschappelijk interpretatiekader bestaat dat het intersubjectieve 
(collectieve) karakter van wat wordt beschreven, bepaalt en tegelijkertijd nemen ze 
aan dat gedeelde betekenissen worden geleid door informele, flexibele regels die 
zoals reeds eerder vermeld, niet een vast begrip of regel formuleren. 
 
Ad 3 Leidt de extreme invulling van dialoogprincipes tot aantasting van de 
gelijkheid? De interpretatieve sociologie heeft geleid tot de ontwikkeling van een 
extreem beperkte interpretatie van de dialoogprincipes. Vanuit die extreme uitleg 
worden opvattingen die nog maar enkele decennia geleden in Nederland gemeengoed 
waren nu voorgesteld als ‘de bijl aan de wortel van de democratie’ of een 
fundamentele aantasting van gelijkheid. De formele legaliteitsopvatting wordt als 
intolerant en autoritair afgeschilderd. Er is daarbij geen aandacht voor het feit dat al 
heel snel na het ontstaan van de formele legaliteit de compensatie-legaliteit opkwam 
wat ertoe leidde dat in de praktijk op vele wijzen aanpassingen ontstonden van de 
formele regels De vraag kan rijzen of de extreme invulling van de dialoogprincipes 
niet een intolerante samenleving oproept.  
 
2.6.6 De paradox als achtergrond van dit onderzoek  
 
Er zitten dus interne tegenstrijdigheden in de opvatting van de interpretatieve 
sociologie. Uit een analyse van de eerste interviews uit het hoofdonderzoek (de eerste 
fase) werden die tegenstrijdigheden al duidelijk. Het hoofdonderzoek is daarna 
doorgegaan39 met oog voor die tegenstrijdigheden en met de vraag of we door 
consequent met die tegenstrijdigheden rekening te houden de situaties waarin 
docenten beslissingen moeten nemen konden verhelderen en ook een beter begrip 
konden verwerven van wat docenten met regels doen: passen ze rechtsregels toe, 

                                                 
39 Over het verloop en de uitvoering van ons empirisch onderzoek zie hoofdstuk 3., ‘Probleemstelling, 
methode en verloop van het onderzoek’. 
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passen ze sociale regels toe of doen ze nog iets anders. Opvallend is dat docenten veel 
in de weer zijn met regels, echter niet met rechtsregels en ook niet met sociale regels, 
maar met iets dat ze ‘eigen regels’ noemen. Pas bij de behandeling van het 
onderzoeksmateriaal zal duidelijk worden hoe ze dat bedoelen.  
 
Op een aantal punten loopt onze opvatting parallel met die van de interpretatieve 
sociologen. Evenals de boven genoemde (Nederlandse) studies40 op het terrein van de 
rechtssociologie volgen wij de redenering dat wettelijke regels niet direct in de 
praktijk worden toegepast door uitvoerende ambtenaren omdat ze te weinig soepel 
zijn en te weinig verband houden met de actuele sociale omstandigheden. Ook wij 
vonden evenals Knegt (1986) in zijn studie naar de ambtelijke praktijk bij een Sociale 
Dienst dat de street-level bureaucrats slechts zelden de geschreven aanwijzingen voor 
de toepassing van de (wettelijke) regels raadplegen. Bij hun beslissingen neigen ze er 
integendeel vaak toe om bijzondere omstandigheden van het geval te benadrukken 
om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Om een probleem op te lossen wijken 
ambtenaren af van de (formele) regels.  
 
Knegt (1986) neemt (evenals andere interpretatieve sociologen) echter aan dat een 
onderzoeker in deze afwijkingen van de formele, wettelijk regels bepaalde patronen 
van bureaucratisch gedrag kan ontwaren. Hij neemt aan dat al deze waargenomen 
gedragspatronen gemeenschappelijk hebben dat door aanpassing aan de verschillen in 
context geprobeerd wordt dezelfde ‘reden’ (ratio, doel) te bereiken. Op dit punt 
stellen wij de interpretatieve sociologie graag ter discussie: dat er routines zouden 
kunnen worden vastgesteld door de socioloog en dat deze routines verklaard zouden 
kunnen worden door te verwijzen naar de ‘reden’ (ratio). 

Men kan naar onze mening alleen van routines spreken als men dat op een 
behavioristische manier zou bedoelen. Men moet er dan van uit gaan dat bekend is 
welk doel de wet dient en dat dit doel zo duidelijk in concrete termen is omschreven 
dat controleerbaar kan worden vastgesteld welke handelingen dat doel dienen en 
welke handelingen niet. Alleen in dat geval kunnen er duidelijke routines in de 
uitvoeringspraktijk van een wet ontstaan die voortkomen uit de wens het doel van de 
wet te dienen. Alleen in zo’n geval kan de socioloog (onderzoeker) vaststellen of 
binnen een bepaalde context, bepaalde acties van docenten of van de schooldirectie 
hun doel hebben bereikt. Als bijvoorbeeld een onderzoeker de toepassing van een 
rechtsregel die de bedoeling heeft het schoolverzuim terug te dringen bestudeert dan 
kan hij door gebruik te maken van externe (intersubjectieve) onderzoeksmethoden 
vaststellen of bepaalde acties die zijn ondernomen, wel of niet (binnen de gegeven 
context) hebben bijgedragen aan het gestelde doel. Zoals boven reeds werd uitgelegd 
kan hij ook, op basis van een analyse van de ondernomen acties, een bepaalde 
voorspelling doen over toekomstig (verzuim)gedrag van leerlingen. Hij kan dus 
empirisch vaststellen welk soort regeltoepassing onder welke omstandigheden en in 
welke situaties bijdraagt aan het terugdringen van het schoolverzuim. In dat geval kan 
men spreken van een externe benadering in een (interpretatief) sociologisch 
onderzoek. Bij een dergelijke externe benadering kunnen routines in de 
uitvoeringspraktijk worden geconstateerd. Daar is het de interpretatieve sociologen 
echter niet om te doen en daarmee komt direct ons punt naar voren dat het dan ook 
problematisch wordt om van gedragsregelmatigheden of routines te spreken. 

                                                 
40 Zie de auteurs genoemd in hoofdstuk 2.6.1, ‘Interpretatieve sociologie: sociale regels’ en ook Knegt 
et al. (1988) en Minderhoud (1992). 
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Net als Knegt (1986) is het ons niet primair te doen om de specifiek gedefinieerde 
bedoelingen van rechtsregels maar eerder om regels waarvan de bedoeling niet 
expliciet is gegeven dan wel niet duidelijk uit de regel zelf blijkt. Voor dat doel 
achten we het zinvol om zoals Knegt dat doet gebruik te maken van het begrip reden 
(ratio) zoals gedefinieerd in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk. Het begrip ratio houdt 
verband met de interne benadering in de interpretatieve sociologie. We geven een 
voorbeeld om dat te verduidelijken. De bedoelingen van sommige rechtsregels 
worden expliciet aangegeven in de Memorie van Toelichting dan wel in de regel zelf. 
Maar bij de meeste regels wordt slechts in algemene bewoordingen omschreven wat 
de bedoeling ervan is. Deze bedoelingen zijn met andere woorden slechts ‘vaag’ 
aangegeven. Daarom zullen ze ingevuld moeten worden in de uitvoeringspraktijk van 
de regel. De ‘taak’ van die praktijk is om te bepalen wat de betekenis van die regel is 
voor het menselijke gedrag. Artikel 46 lid 2 van de Wet op het Basisonderwijs 
stipuleert dat openbare scholen toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De wet stelt dus als voorwaarde 
de gelijkheid van en respect voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen. De ratio 
van die regel is dat men die gelijkheid accepteert en dat respect betoont. Het 
probleem is nu echter dat het niet duidelijk is (d.w.z. niet expliciet geformuleerd) 
welk soort gedrag wordt of kan worden beschouwd als het accepteren van de 
gelijkheid van dan wel het respect tonen voor alle godsdiensten en 
levensbeschouwingen. In zo’n geval kan de interpretatieve socioloog op basis van 
zijn observatie van het gedrag van docenten en schoolleiding proberen vast te stellen 
welke invulling zij geven aan de ratio van de betreffende regel, maar daarbij loopt hij 
tegen het probleem op dat in de interpretatieve sociologie de hermeneutische cirkel 
wordt genoemd.41  

De hermeneutische cirkel gaat ervan uit dat een onderzoeker de betekenis van 
een handeling alleen kan begrijpen in relatie tot het geheel waarvan die handeling 
deel uitmaakt. Hij kan de betekenis van handelingen die de gelijkheid van en het 
respect voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen uitdrukken alleen maar 
begrijpen in de context van alle aan dat concept gerelateerde (culturele) 
verschijnselen. Het gaat er dus bij de hermeneutische cirkel om dat de interpretatieve 
socioloog zich op het geheel moet richten om een deel (delen) te kunnen begrijpen en 
omgekeerd dat hij zich op de delen moet richten om het geheel te bevatten. 
 
Nu zal de interpretatieve socioloog (onderzoeker) een betekenis aan het 
geobserveerde gedrag toekennen vanuit zijn eigen interpretatie van wat ‘gelijkheid 
accepteren van en respect tonen voor’ inhoudt. Een voorbeeld: in het programma voor 
het vak Koken op een (VMBO) Horecavakschool is het een vereiste dat alle 
leerlingen van klas 3 verschillende soorten wijn proeven. Als een moslim-leerling 
vraagt om een vrijstelling van die verplichting vanwege godsdienstige redenen stemt 
de docent daarmee in. In dat geval kan een onderzoeker, een interpretatieve 

                                                 
41 In zijn boek over de hermeneutische benadering van Gadamer (“Truth and Method”) benadrukt 
Weinsheimer dat “Gadamer does not deny that ‘the application of general experience to the current 
objects of research is implied in all historical knowledge’, but he does deny that history is, or can be, 
fully understood as an instance of a general rule applied to it. The understanding of history involves a 
form of application that is itself a way of knowing and not merely a way of subsuming a particular 
historical event under an already known general law” (Weinsheimer, 1985, 35). Meer over de 
hermeneutische cirkel zie ook Zijderveld (1973).  
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(rechts)socioloog die het gedrag van de docent in de klas onderzoekt, zich afvragen 
hoe deze beslissing van de docent om af te wijken van de regel ‘iedere leerling moet 
wijnen proeven’ moet worden begrepen. Om het gedrag van de docent te begrijpen 
moet hij zichzelf afvragen wat de reden voor een dergelijk gedrag zou kunnen zijn; 
bijvoorbeeld: beschouwt de docent het proeven van de verschillende soorten wijn als 
een minder belangrijk onderdeel van het lesprogramma of vindt hij de voorhanden 
soorten wijn zo slecht dat ze het niet waard zijn om geproefd te moeten worden zodat 
iedereen die het niet wil doen geëxcuseerd is of honoreert hij het verzoek omdat hij 
respect heeft voor de religieuze verplichtingen van de moslim-student die onder 
andere inhouden een verbod op de consumptie van alcoholische dranken. Maar omdat 
een onderzoeker de gedachten van een docent niet kan ‘lezen’, zou men kunnen 
concluderen dat de onderzoeker niet in staat is om de reden van het docentengedrag te 
kennen.  

Op deze manier wordt de reden voor de handeling ontleend aan het geheel van de 
interacties in die specifieke situatie. Het geheel van interacties maakt duidelijk welke 
handeling invulling geeft aan de reden (ratio) ‘het accepteren van de gelijkheid van en 
het betonen van respect aan alle godsdiensten en levensbeschouwingen’. Het 
probleem is echter dat deze interacties alleen maar kunnen worden begrepen als de 
reden (ratio) reeds bekend is. Met andere woorden, de reden van een handeling kan 
niet worden begrepen zonder kennis van de context waarbinnen de handeling plaats 
vond en de context blijft onduidelijk als de reden van die bepaalde handeling niet 
bekend is (de interpretatieve of hermeneutische cirkel). 

Het idee achter deze benadering is dat mensen ‘normaal’ elkaar kunnen begrijpen 
c.q. dat het altijd mogelijk is de reden van iemand’s handelen te vatten. Anders zou, 
volgens de interpretatieve sociologen, communicatie tussen mensen onmogelijk zijn. 
Op basis van het idee dat mensen elkaar hoe dan ook begrijpen concluderen zij dat de 
hermeneutische cirkel het moeilijk maakt om te zorgen voor heldere en zekere 
begrippen en voorspellingen maar dat evengoed wederzijds begrip mogelijk is. 

De conclusie van Knegt’s onderzoek (1986) dat uitvoerende bureaucrats van de 
formele regels (rechtsregels) afwijken betekent dat zij in bepaalde situaties regelmatig 
hun eigen uitleg geven aan de basisconcepten van de regels die zij in een concreet 
geval van toepassing vinden. Op die manier ontstaat er in een concrete sociale groep 
c.q. in een ambtelijke organisatie in z’n geheel of binnen één of meer van de 
afdelingen een gemeenschappelijk interpretatiekader c.q. gemeenschappelijke 
interpretaties die zij blijkens hun handelingen feitelijk hanteren ten aanzien van de 
ratio van de regels die zij moeten toepassen. Zo’n gemeenschappelijk 
interpretatiekader wordt dan beschouwd als een sociale regel die in de ambtelijke 
praktijk een min of meer bindend karakter krijgt. Anders dan wettelijke regels die te 
algemeen en te rigide worden geacht om in individuele situaties toe te passen zijn 
sociale regels erop toegesneden om hun ratio (datgene waar het bij de regels eigenlijk 
om gaat) te behalen in de vele verschillende concrete situaties. Zo wordt er dus aan de 
ene kant in de hermeneutiek van uit gegaan dat mensen elkaar begrijpen en dus een 
gemeenschappelijk betekeniskader hebben en worden er aan de andere kant contexten 
onderscheiden en aparte groepen die een gezamenlijk afwijkend betekeniskader 
ontwikkelen. Deze tegenstelling wordt in de multiculturele problematiek op scherp 
gezet, omdat het uitgangspunt daarvan is dat niet vanzelfsprekend aangenomen kan 
en mag worden dat mensen elkaar wel begrijpen. 
 
Wat gemeenschappelijk blijkt in al deze studies is de opvatting dat de interpretatieve 
sociologen er van uitgaan dat er algemeen geaccepteerde werkroutines zijn, dat de 
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gemeenschappelijke informatie daarover via de externe waarneming van de socioloog 
kan worden verzameld en tegelijkertijd ook dat deze werkroutines begrepen kunnen 
worden als intern van aard, waardoor ze hun bestaan ontlenen aan een gedeeld begrip 
binnen een sociale groep, zodat deze werkroutines kunnen worden beschreven in 
termen van de ratio die de leden van de groep collectief nastreven bij hun 
handelingen. Volgens deze laatste opvatting is het voor de beschrijving nodig dat de 
leden van de sociale groep van elkaar weten, verwachten hoe de gegevens van een 
bepaald geval (een casus) zullen worden behandeld c.q. hoe de (andere) leden van de 
groep zich zullen resp. dienen te gedragen. Aan de andere kant laten deze studies ook 
zien dat hoewel de interpretatieve sociologen bovengenoemde opvatting hanteren zij 
er ook van overtuigd zijn dat de gemeenschappelijke betekenissen (interpretaties) die 
binnen een sociale groep circuleren niet duidelijk zijn geformuleerd maar er eerder 
sprake is van stilzwijgende regels en er geen toetsbare voorspellingen zijn te 
formuleren omdat er altijd een bepaalde range is van mogelijke interpretaties 
waardoor er ook een continu proces (mogelijk) is waarin interpretatiekaders en 
betekenissen een beetje kunnen verschuiven of kunnen worden opgerekt.  
 
Deze benadering leidt daarom onvermijdelijk tot de reeds genoemde paradox van de 
interpretatieve sociologie: interpretatieve sociologen nemen aan dat binnen een 
sociale groep een intersubjectief interpretatiekader (gezamenlijke verwachtingen ten 
aanzien van de gedragspatronen van de groepsleden) is te vinden dat de gedragingen 
van de groepsleden bepaalt en terzelfder tijd veronderstellen zij dat er gedeelde 
betekenissen zijn die door flexibele regels worden geleid: de betekenisregels zijn niet 
duidelijk geformuleerd, er zijn geen toetsbare voorspellingen mogelijk en de sociale 
regels kunnen in de praktijk (een beetje) veranderen. Maar hoewel deze kleine 
veranderingen in de praktijk plaatsvinden, blijft het gemeenschappelijke 
interpretatiekader wel bestaan want ambtenaren komen in open communicatie met 
elkaar zonder problemen tot nieuwe enigszins gewijzigde sociale regels.  

Omdat deze (interpretatieve) benadering in de (rechts)sociologie inhoudt dat er 
tegelijkertijd van wordt uitgegaan dat er gedeelde betekenissen zijn (die, zoals we 
reeds eerder melden, niet expliciet maar eerder stilzwijgend zijn ‘geformuleerd’) èn 
dat de gedeelde betekenissen niet eenduidig worden toegepast maar dat de toepassing 
zich beweegt binnen een range van mogelijke interpretaties van een bepaalde 
gedeelde betekenis èn dat deze interpretatiekaders niet statisch zijn maar zich 
continue ontwikkelen, zou men kunnen zeggen dat de interpretatieve sociologie altijd 
inpasbaar en toepasbaar is. 
 
Wat draagt de interpretatieve benadering dan bij? Waarom is het een aantrekkelijke 
benadering in de sociologie? Hoekema (2006) geeft hier mogelijkerwijs het antwoord 
op als hij concludeert dat een dergelijke benadering in de rechtssociologie 
vooronderstelt dat “sociale regels geven orde, wederzijdse verwachtingen sluiten 
daardoor redelijk op elkaar aan en blijven dat doen”.42 Hier verzoent Hoekema het 
idee van de (ex ante) sturing door een bureaucratie met het idee van het (bottom up) 
ambtelijke optreden (sociale regels in plaats van rechtsregels). Dit idee van een vaste 
orde, die tegelijkertijd bottom up is en daardoor dicht bij de belevingswereld van de 
burgers staat, is zo’n aantrekkelijk ideaal, dat men de ogen sluit voor de interne 
tegenstellingen waarin deze opvatting verwikkeld is. Om dit ideaal staande te houden 
krijgen in deze rechtssociologische studies van de ambtelijke praktijk de sociale 

                                                 
42 Intern discussiepaper, 25 maart 2006. 
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regels een soort gelding op voorhand (ex ante) wat betekent dat ze ontstaan op basis 
van algemeen geaccepteerde ideeën in de betreffende groep of organisatie. 
 
In het onderzoek sluiten we aan bij de forum-legaliteit doordat we aannemen dat 
regels vooral een dialogische betekenis hebben. We verwerpen echter het idee dat 
regels in staat stellen tot gedragsvoorspelling. We sluiten aan bij de formele legaliteit 
doordat we het belang zien van het uitoefenen van definitiemacht om enige mate 
gedeelde betekeniskaders te behouden en niet door flexibele regeltoepassing het recht 
als betekenissysteem uit te hollen. We verwerpen echter het idee van formele regels 
(rechtsregels) als instrument van gedragssturing. Veeleer sluiten we aan bij het 
regelvoorbeeld van Winch (1958) met de cijferreeksen. Achteraf kunnen handelingen 
(meestal) in een coherent verband worden geplaatst. Daarbij zijn er altijd vele 
(zinnige) mogelijkheden, zodat er geen voorspellende kracht van uit kan gaan. Het 
uitwisselen van mogelijke coherente interpretaties is echter funderend voor het 
ontwikkelen van gedeelde betekeniskaders. Het autoritair aanwijzen van sommige 
interpretaties als richtinggevend kan ze voor de toekomst niet vastleggen, maar wel 
enige richting geven aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke denkkaders. 
Vanuit deze blik interpreteren we de gesprekken met docenten en zijn met name 
gefascineerd door hun ernstig pogen het eigen gedrag te plaatsen als passend binnen 
het waardensysteem van de samenleving, waaraan ze zich met dit pogen loyaal 
verklaren.  
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3. Probleemstelling, methode en verloop van het onderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling, de methode en het verloop van het 
empirisch onderzoek besproken. In paragraaf 3.1. wordt op basis van het ontwikkelde 
theoretische kader de probleemstelling geformuleerd van het onderzoek naar de 
multiculturele ‘bureaucratische’ praktijk van regel- en besluitvorming van docenten 
als zij worden geconfronteerd met culturele misverstanden in de klas. In het kader van 
de probleemstelling wordt ook het begripsvormende karakter van deze studie 
besproken.  

In het tweede deel van dit hoofdstuk (3.2.) behandelen wij de methode van het 
empirisch onderzoek en beschrijven wij het verloop van het pilot-onderzoek en van 
de twee fasen van het hoofdonderzoek.  
 
3.1 Probleemstelling 
 
Gemeenschappelijk in de eerder, in het theoriehoofdstuk genoemde studies van het 
ambtelijk handelen, is het gebruik van een (eigen of door anderen ontwikkeld) 
theoretisch raamwerk. Met behulp daarvan wordt geprobeerd een verklaring aan te 
dragen voor de verschillende manieren waarop beslissers handelen bij de toepassing 
van regels. In onze studie doen we het anders. Begrippen worden niet ontleend aan 
ander onderzoek of zijn door onszelf tevoren ontwikkeld maar juist voorwerp van dit 
onderzoek. Het gaat ons om het begrip ‘cultureel misverstand’: welke soort gedrag 
kunnen we beschouwen als gedrag dat onder dit begrip valt? Zo wordt hopelijk een 
bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van dit begrip. Ons onderzoek is dus een 
begripsvormende en begripsontwikkelende studie. 

Bij dergelijk begripsvormend onderzoek is de onderzoeker bezig een concrete en 
reële inhoud te geven aan een bepaald verschijnsel zonder vooraf een vaste definitie 
van dat verschijnsel te geven. Dat wil zeggen dat het begrip niet wordt opgebouwd op 
een wijze dat de onderzoeker het begrip vooraf precies kan definiëren maar dat door 
paradigmatische voorbeelden te verzamelen de basis of achtergrond van het begrip 
wordt neergezet en dat het begrip in de toekomst kan ‘groeien’ door nieuwe 
paradigmatische voorbeelden van andere onderzoekers op dat zelfde gebied. Door die 
nieuwe illustratieve voorbeelden kan het begrip verder worden ontwikkeld 
respectievelijk verhelderd. In deze studie noemen wij een dergelijk paradigmatisch 
voorbeeld een ‘casus’. 
 
Dit onderzoek heeft zoals gezegd mede tot doel een fundamentele bijdrage te leveren 
aan de vorming van het concept cultureel misverstand door een aantal situaties in de 
klas (casussen) die daarop betrekking hebben te beschrijven. Door het aanbieden, 
beschrijven van een aantal voorbeelden uit de praktijk kan worden verhelderd wat in 
dit geval docenten ervaren in een situatie die wij als een cultureel misverstand 
benoemen. Docenten worden namelijk in verschillende situaties op school 
geconfronteerd met distincte leefgewoonten, waarden en normen. Het handelen in en 
het oplossen van dergelijke zaken wordt bepaald of tenminste beïnvloed door de 
eigen interpretatie van de gebeurtenis door de docent, de beslissende persoon, in het 
bijzonder door zijn interpretatie van het gedrag van de leerling met een distinct 
culturele, religieuze of etnische achtergrond en met andere leefgewoonten, waarden 
en normen. Ondanks de aanwezigheid van culturele elementen in zo’n situatie, 
interpreteert niet elke betrokken docent het betreffende gedrag van de leerling als 
cultureel bepaald. Daarom wordt in deze studie gericht gezocht naar casussen 

 62



 

(culturele contacten in de klas) waarin het gedrag van de leerling werd geïnterpreteerd 
als een gedraging die door een distincte cultuur en/of distincte waarden werd geleid. 
Dit soort van culturele contacten dat op het eerste gezicht een afwijking van 
rechtsregels, schoolregels en/of sociale regels op school lijkt in te houden, noemen 
wij in deze studie dus culturele misverstanden. Aangezien een docent bepaald gedrag 
van een leerling kan interpreteren als (distinct) cultureel geleid en een andere docent 
datzelfde gedrag kan beschouwen als ‘normaal’ dat wil zeggen niet cultureel bepaald, 
is het niet mogelijk een vaste definitie te geven maar wel paradigmatische 
voorbeelden aan te wijzen welk gedrag van leerlingen (ook) door leerkrachten kan 
worden geïnterpreteerd als ‘distinct’ gedrag en welke situaties 
(contacten/communicaties) met leerlingen (ook) zij derhalve kunnen zien als 
‘culturele misverstanden’. 

Het concept verwijst het meest (maar niet uitsluitend) naar een situatie waarin 
verschillen tussen een distincte cultuur en/of distincte waarden en de regels van de 
interne normatieve orde van een organisatie zich op een minder formele manier 
voordoen, namelijk in de directe communicatie en interactie tussen een persoon met 
een distincte achtergrond en een uitvoerende ambtenaar (docent etc.). De onderzoeker 
kan het concept cultureel misverstand een zodanige vorm geven dat hij (en anderen) 
het verstandig en aantrekkelijk vinden om dit concept ook later te gebruiken. Als hij 
het later over een cultureel misverstand heeft dan weet een ander wat hij daarmee 
bedoelt. Het begrip cultureel misverstand kan (de redenen van) bepaalde distincte 
gedragingen begrijpelijk maken resp. verklaren en ook de argumenten die mensen 
aanvoeren als het gaat om een verplichting om zich volgens bepaalde culturele en/of 
religieuze waarden te gedragen zoals bij de Turkse leerlinge die weigerde om met een 
klasse avond mee te doen. 

Overigens kan niet elke culturele situatie op school worden beschouwd als een 
cultureel misverstand. Zo kan een aanvraag voor zeven dagen verlof voor een Turkse 
leerling in verband met de begrafenis van zijn vader in diens geboortedorp in het 
oosten van Turkije geen casus zijn voor een cultureel misverstand omdat de kwestie 
eerder te maken heeft met normale familieverplichtingen en de lange reis van 
Nederland naar Oost-Turkije en weinig tot niets met rechtspluralisme in de 
Nederlandse rechtsorde. 
 
In deze studie zijn we dan ook bezig te identificeren of aan te wijzen welke culturele 
situaties op school (casussen) als cultureel misverstand aangeduid kunnen worden. 
Wij zijn met andere woorden in deze studie bezig met het registreren van culturele 
gebeurtenissen op school die naar ons idee een cultureel misverstand opleverden. 
Daarom kan volgens ons elk van deze situaties als casus worden beschouwd.  
 
De vragen die op basis van de doelstelling en de theoretische benadering van het 
onderzoek zijn opgesteld luiden: 
  
1. Hoe interpreteert een docent het volgens hem van de regels op school afwijkende 
gedrag van een leerling met een andere etnische, culturele of religieuze achtergrond 
dan een oorspronkelijk Nederlandse?  
2. Hoe verloopt zijn besluitvormingsproces en hoe behandelt hij het concrete 
culturele misverstand? 

- Heeft het gegeven van de distincte cultuur invloed op zijn beslissingen en op 
zijn handelen ten aanzien van dit culturele misverstand? 
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3. Hoe legitimeert de docent zijn handelen ten aanzien van het concrete culturele 
misverstand? 

- Welke (normatieve) bronnen gebruikt hij ter legitimering? 
4. Hoe verloopt het proces als een docent door zijn beslissingen en zijn handelen ten 
aanzien van een cultureel misverstand de normatieve schoolorde feitelijk aanvult dan 
wel probeert die aan te vullen? 
 
Bij vraag 1. wordt verondersteld dat de docenten elk op hun eigen wijze het 
afwijkende gedrag ervaren en interpreteren van bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse, Antilliaanse leerlingen of van een leerling die tot de Jehova’s getuigen 
behoort. Ook wordt aangenomen dat het afwijkende gedrag door sommige (zo niet de 
meeste) docenten zal worden beschouwd als gedrag dat door distinct culturele 
waarden en normen is bepaald, omdat het in strijd is met de (rechts)regels op school 
en sociale regels op school. Als deze veronderstellingen juist zijn dan zal er 
waarschijnlijk sprake zijn van een cultureel misverstand in de klas. 

Aan vraag 2. ligt de veronderstelling ten grondslag dat de beslissing van een 
docent die met distinct gedrag wordt geconfronteerd beïnvloed zal worden door de 
verschillende factoren en de bijzondere omstandigheden die bij het concrete culturele 
misverstand een rol spelen. Onze veronderstelling is ook dat de distincte cultuur, de 
distincte waarden en normen van de leerling in kwestie een belangrijke rol spelen in 
de beslissing(en) en bij het handelen van de betrokken docent.  

In vraag 3. wordt aangenomen dat de docenten hun eigen beslissingen en hun 
handelen in culturele ‘zaken’ altijd proberen te legitimeren. De veronderstelling is 
daarbij dat zij zich legitimeren door zich op de schoolregels en op de sociale regels op 
school te beroepen maar ook op andere (legitimatie)bronnen zoals de eigen morele 
waarden en de eigen ideeën over de sociale werkelijkheid.  

Volgens de theorie van Lipsky (1980) leveren street-level bureaucrats 
belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van hun organisatie. In 
verband hiermee is de veronderstelling bij vraag 4. dat de beslissing(en) die een 
docent neemt om een cultureel misverstand op te lossen een aanvulling kan zijn van 
de normatieve schoolorde. Om een cultureel misverstand op te lossen past een docent 
(meestal) de schoolregels en sociale regels op school toe. Maar als naar zijn mening 
deze regels geen oplossing bieden voor het concrete misverstand dan zal hij ergens 
anders een oplossing (moeten) zoeken en wellicht een andere of een nieuwe regel 
formuleren dan wel aanroepen.  
 
3.2 Methode en verloop van het onderzoek 
 
In dit deel komt de onderzoeksstrategie aan de orde die in de loop van het empirisch 
onderzoek werd gehanteerd. Het bestaat uit een pilot-onderzoek en een 
hoofdonderzoek waarbij het hoofdonderzoek in twee fasen werd uitgevoerd. Het 
pilot-onderzoek werd verricht van medio februari tot en met medio mei 2002, het 
hoofdonderzoek van begin oktober 2003 tot en met juni 2004. Twee interviews met 
docenten werden verplaatst van juni 2004 naar oktober 2004.  
 
In paragraaf 3.2.1 wordt aangegeven waarom deze studie is gebaseerd op een 
kwalitatief onderzoeksdesign. 
In paragraaf 3.2.2 komt de wijze van gegevens verzamelen aan de orde. Het accent 
ligt hier op een beschrijving van de gebruikte interviewmethode, de 
steekproeftrekking en de manier om gesprekspartners te vinden. 
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In paragraaf 3.2.3 worden het aanvankelijke onderzoeksvoorstel en het verloop van 
het feitelijke onderzoek besproken (het pilot-onderzoek en de eerste en tweede fase 
van het hoofdonderzoek). 
 
3.2.1 Het kwalitatief onderzoek 
 
Om bepaalde doelen te bereiken die in de probleemstelling van deze studie zijn 
verwoord, is gekozen voor een interpretatief sociaal onderzoek, gebaseerd op een 
kwalitatief onderzoeksontwerp en met het afnemen van interviews als belangrijkste 
middel voor het verzamelen van gegevens. 
 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan op basis van een kwalitatief 
en/of een kwantitatief onderzoeksontwerp respectievelijk met behulp van kwalitatieve 
en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden (strategieën en technieken). Het 
gemeenschappelijke van beide is dat ze “systematically collect and analyse empirical 
data and carefully examine the patterns in them to understand and explain social life” 
(Neuman, 2003, p. 139). Maar ze verschillen ook in vele aspecten. Neuman geeft aan 
dat één van die verschillen is dat onderzoekers met een kwantitatieve benadering 
uitgaan van een positivistische opvatting in de sociale wetenschappen. Onderzoekers 
die een dergelijke benadering hanteren onderschrijven “the importance of precise 
measuring variables [of concepten die variëren] and testing their hypotheses which 
are with general causal explanation” (idem). Kwantitatief onderzoek in de sociale 
wetenschappen is met andere woorden gebaseerd op wiskundige en statistische 
analyse van variabelen die verband houden met het bestudeerde sociale verschijnsel 
en op het toetsen van theorieën en hypotheses die betrekking hebben op die 
variabelen.  

Mason geeft aan dat kwalitatief onderzoek in de sociale wetenschappen in het 
algemeen wellicht het meest wordt geassocieerd met de interpretatieve sociologische 
benadering van de fenomenologie, de etnomethodologie en het symbolisch 
interactionisme (Mason, 2002, p. 2). In plaats van een definitie van kwalitatief 
onderzoek te geven noemt ze een aantal elementen die verschillende versies van 
kwalitatief onderzoek gemeenschappelijk hebben (idem, p. 3): 
1. Ruim genomen gebaseerd op een interpretatieve filosofie houdt kwalitatief 
onderzoek zich bezig met hoe de sociale werkelijkheid is ingericht en hoe deze wordt 
ervaren, begrepen en geïnterpreteerd. 
2. In kwalitatief onderzoek wordt gewerkt met methoden om gegevens te 
verzamelen die “are flexible and sensitive to the context in which data are produced”. 
3. In kwalitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van een wijze van analyseren, 
verklaren en argumenteren “which involves understanding of complexity, detail and 
context”. Bij de data analyse is meer sprake van “holistic forms of analysis and 
explanation in this sense” dan van statistiek.43  
 
Anders dan kwantitatief onderzoek is kwalitatief onderzoek gericht op de redenen 
achter verschillende vormen van menselijk gedrag. Het veronderstelt een grondig 
begrip van het menselijke gedrag, van de redenen die het bepalen en van de context 
waarin het gebeurt. In die zin geeft Neuman aan dat kwalitatief onderzoek zich bezig 
houdt met het gedetailleerd bestuderen van situaties (c.q. cases) waarin menselijk 
                                                 
43 Hoewel in kwalitatief onderzoek vaak wel gebruik wordt gemaakt van bepaalde vormen van 
statistiek of kwantificering zijn deze toch niet de centrale of belangrijkste manier van data analyse 
(Mason, 2002, p. 4). 
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gedrag zich voordoet in een natuurlijke sociale omgeving (Neuman, 2003, p. 139) en 
met een precieze beschrijving en een methodische analyse en verklaring van dat 
gedrag. Met andere woorden is één van de belangrijkste taken van kwalitatief 
onderzoek het (proberen) weergeven van een betrouwbare interpretatie van de 
(sociale) werkelijkheid, rekening houdend met de bestudeerde sociale context. 

Mason noemt een aantal kernpunten waaraan kwalitatief onderzoek moet 
voldoen. In deze paragraaf zullen we een aantal daarvan behandelen die van 
toepassing zijn op dit onderzoek en die ook gevolgd en toegepast zijn gedurende de 
voorbereiding en uitvoering van het empirische onderzoek, bij de analyse van de 
verzamelde gegevens en bij de interpretatie en de verklaring ervan. 
Volgens Mason (Mason, 2002, p. 7-8): 
- moet kwalitatief onderzoek systematisch en strikt worden gedaan: bij kwalitatief 

onderzoek moet de onderzoeker gedurende alle fasen van het onderzoek 
systematisch en strikt te werk gaan. 

- Kwalitatief onderzoek moet aanspreekbaar zijn op zijn kwaliteit en op zijn eisen: 
“it should not attempt to position itself beyond judgement and should provide its 
audience with material upon which they can judge it”.  

- Hoewel kwalitatief onderzoek volgens plan (strategically) moet worden 
uitgevoerd moet het ook flexibel en passend (contextual) zijn: de onderzoeker 
moet beslissen op basis van het onderzoeksplan maar ook op basis van “a 
sensitivity to the changing context and situations in which research takes place”. 

- Kwalitatief onderzoek moet inhouden: “critical self-scrutiny by the researcher or 
active reflexivity”: de onderzoeker moet constant bedacht zijn op de neutraliteit en 
objectiviteit van zijn handelen en op zijn rol in of de invloed ervan op het 
onderzoek. 

- Kwalitatief onderzoek moet eerder “produce explanations or arguments, rather 
than pure descriptions: these processes are subject to selective viewing and 
interpretation by the researcher”. De elementen die hij relevant vindt voor de 
verklaring (explanation) zijn afhankelijk van de manier waarop hij de sociale 
wereld (de werkelijkheid) en de sociale verhoudingen in die werkelijkheid ervaart 
en ook van zijn persoonlijke verklaringslogica (explanatory logic). 

- Kwalitatief onderzoek moet worden uitgevoerd als een ethisch proces. In dat 
verband stelt Mason dat bijvoorbeeld het afnemen van kwalitatieve (diepte) 
interviews een morele of ethische kwestie is, wat betekent dat de onderzoeker 
rekening moet houden met (idem, p. 80-81): 
- Welke soort vragen hij stelt: vragen over algemene of juist persoonlijke zaken, 

of bijvoorbeeld vragen die de geïnterviewde op zijn gemak stellen of juist 
vragen die stress veroorzaken of hem ergeren of vervelen. 

- De manier waarop hij de vragen stelt: bijvoorbeeld door vragen op zo’n 
manier te stellen dat de geïnterviewde zich er gemakkelijk bij voelt of juist 
ongemakkelijk of door strikvragen te stellen om te testen of de geïnterviewde 
wel de waarheid vertelt. 

- De ruimte die hij de geïnterviewde geeft om zijn eigen ‘verhaal’ te vertellen: 
hem te laten vertellen en meer te laten zeggen dan de onderzoeker nodig heeft 
of directe vragen te stellen en de geïnterviewde weinig ruimte te laten om te 
vertellen wat hij denkt dat belangrijk is. 

- Hoe hij de anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de geïnterviewde en van 
diens gegevens kan garanderen: gegevens kunnen worden herkend door de 
geïnterviewde zelf ongeacht of er een naam bij wordt genoemd maar ze 
zouden ook kunnen worden herkend door collega’s of vrienden. 
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- Het soort machtsrelatie dat tijdens het interview kan ontstaan: “it is usually 
assumed that the interviewer exercises power over the interviewee in and after 
the interview… But power relations can be more complex and 
multidirectional than this and sometimes they may simply be reversed”. 

 
Mason stelt ook dat “qualitative research should produce explanations or arguments 
which are generizable in some way or have demonstrable wider resonance” (idem, p. 
8). Volgens haar biedt kwalitatief onderzoek de mogelijkheid te generaliseren over de 
grenzen van het eigen onderzoek heen en daarom moeten kwalitatieve onderzoekers 
zich niet beperken tot verklaringen die specifiek zijn of alleen karakteristiek voor het 
eigen onderzoek/onderwerp (idem). Een vergelijkbare opvatting heeft Williams. Hij 
stelt dat generalisaties in interpretatief onderzoek zijn “legitimate if they are treated 
and made explicitly as moderatum generalisation within the context of a pluralistic 
approach” (Williams, 2002, p. 125) waarbij ‘moderatum generalisation’ inhoudt dat 
aspecten van een bepaald verschijnsel kunnen worden beschouwd als voorbeelden 
van of verwijzingen naar een groter (her)kenbaar geheel van eigenschappen (idem, p. 
131). In dat verband wijst hij er bijvoorbeeld op dat op grond van de bevindingen van 
Theroux Malinovsky niet altijd accuraat was in zijn generalisaties ten aanzien van 
bepaalde gedragspatronen van de inwoners van de Trobriand Eilanden waar hij in het 
begin van de 20e eeuw zijn bekende onderzoek verrichtte (idem, p. 137). Volgens 
Williams ontdekte Theroux dat Malinovsky bepaalde onderdelen van de jaarlijkse 
viering van de eilanders van het Yam Festival verkeerd interpreteerde als algemene 
gedragspatronen terwijl hij daarentegen andere patronen zoals het groeten van 
onbekenden en het een hekel hebben aan zwaarlijvigheid wel goed zag (idem, p. 140, 
fn. 7). Williams concludeert dat hier geen sprake is van een totale of statistische 
generalisatie maar eerder van een moderatum generalisatie omdat het hier gaat om 
“the existence of some shared norms, a common language and physical reference” dat 
“can allow at least some reciprocity of perspective between researcher and 
researched, as well as viable comparison between places… even within settings, it is 
possible to differentiate between the validity of statements” (idem, p. 137). 
 
Deze benaderingen staan tegenover de opvatting in de sociale wetenschappen dat met 
kwalitatief onderzoek geen algemene uitspraken over de waargenomen verschijnselen 
kunnen of mogen worden gedaan. Williams stelt dat de kwestie van het generaliseren 
in interpretatief sociologisch onderzoek een kern vormt van het debat of sociologie 
als discipline nomothetisch (natuur)wetenschappelijk) of idiografisch (humanistisch, 
menswetenschappelijk) van aard is. Als het nomothetisch is dan is generaliseren in de 
zin van verklaring-predictie zoals in de natuurwetenschappen toelaatbaar (Williams, 
2002, p. 125). Als het daarentegen idiografisch van aard is dan is in interpretatief 
onderzoek generaliseren vaak niet mogelijk omdat “the self-reflective autonomous 
nature of human subjects produces states which are not amenable to the explanation-
prediction scheme of natural science… for sociologists to interpret a set of 
biographical outcomes in a single agent or the social milieu of a group of agents at a 
given time is a unique act’ (idem). Met andere woorden, een onderzoeker beschrijft, 
interpreteert en verklaart een bepaalde gebeurtenis die nooit zal worden herhaald 
onder precies dezelfde omstandigheden en daarom “the particulars of such accounts 
of the social world… cannot be used to generalise to other instances” (idem). 

In deze studie wordt die laatste benadering gekozen als belangrijke achtergrond 
voor de gehanteerde onderzoeksmethode, niet alleen omdat wij van mening zijn dat 
met interpretatief (kwalitatief) onderzoek inderdaad geen algemene uitspraken 
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kunnen worden gedaan maar ook vanwege de bijzondere begripsvormende of 
begripsontwikkelende aard van deze studie, zoals deze in de probleemstelling is 
aangegeven.  
 
3.2.2 Wijze van gegevensverzameling 
 
Mason maakt verschil tussen de gegevensbronnen van een kwalitatief onderzoek aan 
de ene kant en de methode voor gegevensverzameling44 vanuit die bronnen aan de 
andere kant. Volgens deze classificatie zijn gegevensbronnen: mensen (als 
individuen, groepen of collectiviteiten); organisaties of instellingen; teksten 
(gepubliceerde en niet-gepubliceerde inclusief virtuele); achtergronden en 
omgevingen van iets of iemand (settings and environments); objecten, (bijzondere) 
gebruiksvoorwerpen (artefacten) en media producten; evenementen en gebeurtenissen 
(Mason, 2002, p. 52). In deze studie zijn mensen de primaire gegevensbron. Meer 
concreet, de primaire gegevensbron in deze studie bestaat uit docenten en andere 
onderwijsmensen (bijvoorbeeld schooldirecteuren en andere leidinggevenden op een 
school) die in de klas of na een doorverwijzing worden geconfronteerd met distinct 
gedrag van een leerling. Hun opvattingen, verhalen, ervaringen en kennis zijn de 
primaire en belangrijkste informatiebron met betrekking tot de culturele 
misverstanden die zich op scholen voordoen; zij zijn degene die in zo’n situatie 
moeten handelen, de regels op school hanteren en beslissingen nemen om dat 
culturele misverstand op te lossen. Met andere woorden de waarneming van 
docenten, hun eigen interpretatie van bepaalde gebeurtenissen en bepaalde 
gedragingen van leerlingen, hun opvattingen daarover, hun kennis ervan en hun 
beschouwingen erover, hun sociale normen en hun eigen aanpak vormen de primaire 
gegevensbronnen.  
 Er bestaan verschillende methoden die de onderzoeker kan gebruiken om de 
gegevens uit bronnen te verzamelen. Van mensen kunnen bijvoorbeeld gegevens 
worden verzameld door ze te observeren, te interviewen of door hen te vragen iets te 
creëren of gewoon iets te doen. In deze studie is het afnemen van semi-
gestructureerde interviews de belangrijkste methode om gegevens te verzamelen.  
 

a) Interviewen als methode van gegevensverzameling 
 
Mason stelt dat “interview methodology begins from the assumption that it is possible 
to investigate elements of the social by asking people to talk, and to gather or 
construct knowledge by listening to and interpreting what they say and to how they 
say it” (Mason, 2002, p. 245). Het interview als methode van dataverzameling is 
(waarschijnlijk) de meest gebruikelijke in kwalitatief onderzoek (idem, p. 62). Het 
concept ‘kwalitatief interview’ (diepte-interview) daarbij heeft betrekking op semi-
gestructureerde interviews waarin wordt doorgevraagd bij algemene, vage of 
onduidelijke antwoorden. Volgens Mason heeft het semi-gestructureerde interview 
enkele (bijzondere) kenmerken (idem):  
- De interactieve dialoog tussen interviewer en geïnterviewde: bijvoorbeeld bij het 

telefonisch en vooral het face-to-face interview; 
                                                 
44 In plaats van de term ‘gegevens verzamelen’ (collecting data) gebruikt zij het begrip ‘gegevens 
genereren’ (generating data) omdat de onderzoeker volgens haar niet een volledig neutrale verzamelaar 
kan zijn van informatie over de sociale wereld die hij bestudeert. He “is seen as actively constructing 
knowledge about that world according to certain principles and using certain methods derived from, or 
which express, their epistemological position” (Mason, 2002, p. 52). 
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- Een relatief informele manier van vragen stellen aan en communiceren met de 
gesprekpartner; 

- Een thematische, biografische of narratieve benadering: de onderzoeker wil een 
opinie over een bepaald onderwerp, persoonlijke gegevens of ervaringen of een 
specifiek verhaal van de geïnterviewde horen. De meeste kwalitatieve interviews 
zijn zo opgezet dat ze soepel en flexibel verlopen en de onderzoeker en de 
geïnterviewde de mogelijkheid bieden onverwachte thema’s aan te snijden.  

- Het meeste kwalitatieve onderzoek gaat uit van de gedachte dat kennis 
situatiegebonden is en past binnen een bepaalde context en dat de voortgang van 
het interview dan ook afhangt van de zekerheid dat de relevante contexten aan de 
orde komen zodat de daarmee verbonden kennis naar voren kan worden gebracht.  

In deze studie werd het face-to-face interview gekozen als voornaamste methode voor 
de gegevensverzameling. Waarom hebben wij het face-to-face interview gekozen als 
primaire onderzoeksmethode? Daar zijn verschillende redenen voor.  

Ten eerste is ons standpunt dat de kennis en ervaring van docenten met 
verschillende culturen in de klas, hun zicht op en hun interpretatie van bepaalde 
gebeurtenissen (culturele misverstanden) en hun interacties met leerlingen en hun 
handelen bij dergelijke misverstanden, een betekenisvol deel uitmaken van de 
multiculturele sociale werkelijkheid op een school en bijdragen aan de ontwikkeling 
van het interne normatieve stelsel op een school.  

Ten tweede is het face-to-face gesprek in dit geval een juiste wijze voor het 
verzamelen van data omdat de onderzoeker in vergelijking met andere 
onderzoeksmethoden zoals het telefonische interview of de observatie, in een direct 
contact met de respondent (een docent of een andere voor de casus relevant persoon) 
niet alleen diens verhalen (ervaringen), interpretaties en meningen kan horen maar 
ook de bijbehorende non-verbale en emotionele uitingen kan registreren.  

Verder biedt deze methode een mogelijkheid data te verzamelen voor een diepere 
analyse van het besluitvormingproces van een docent en van zijn handelen als hij in 
de klas een cultureel misverstand heeft opgelost. Door het stellen van vragen en 
subvragen kan de onderzoeker een gedetailleerd en helder beeld krijgen van 
bijvoorbeeld de factoren (zoals cultuur, distincte waarden, streven naar rust in de 
klas) die invloed hadden op het beslissingproces van de docent en op de motieven om 
de cultuur te zien als belangrijke reden om dit distincte gedrag in de klas wel of niet 
te accepteren.  

Een laatste reden voor het kiezen voor het face-to-face interview was de 
veronderstelling dat de data die we op school wilden vergaren mogelijk niet 
voorhanden waren in een andere vorm dan in de verhalen en opvattingen van 
docenten. Het pilot onderzoek liet namelijk zien dat de bezochte scholen geen 
documentatie bijhielden over multiculturele misverstanden op school, met 
uitzondering van de officiële aanvraagformulieren (waarop ook de redenen moeten 
zijn aangegeven) voor verschillende soorten verlof, meestal voor religieuze 
feestdagen. De meeste misverstanden komen voor tussen een docent en een leerling 
of tussen leerlingen onderling in de klas en worden ter plaatse opgelost. Culturele 
misverstanden die bij de schooldirectie terecht komen worden meestal in een 
informeel gesprek tussen schoolleiding en leerling en/of ouders geregeld waarbij naar 
eigen zeggen liever geen formele documenten worden geproduceerd.  
 
Een belangrijke strategie was om docenten te interviewen die het zelf prettig vonden 
om over hun multiculturele belevenissen op school te praten en daarover van 
gedachten te wisselen. Door enkele gesprekscondities (geheimhouding, niet-
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herkenbaar in publicaties e.d.) werd geprobeerd ervoor te zorgen dat de docenten hun 
beleving en opvattingen ongehinderd door de (institutionele) invloed van 
mededocenten of de controle van de schoolleiding konden vertellen.  
 

b) De sampling 
 
In de meeste gevallen zal de kwalitatieve onderzoeker een selectie moeten maken 
(een steekproef trekken) uit de mogelijke gegevensbronnen. Dit proces omvat ook de 
ontwikkeling van een strategie om toegang te krijgen tot de gekozen selectie 
(steekproef). Mason geeft aan dat de bedoeling van een steekproef(trekking) in 
kwalitatief onderzoek is om de onderzoeker te helpen met gegevens “which you will 
need to address your research questions” (Mason, 2002,  p. 121). Dat wil zeggen dat 
de steekproef voor de onderzoeker de deur moet kunnen openen tot gegevens die 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van zijn “empirically and theoretically grounded 
arguments about something in particular” (idem). In dit opzicht vormen in deze studie 
(een deel van de) docenten en schoolleiders die in hun onderwijspraktijk met een 
distincte cultuur en met distincte waarden in contact kwamen en komen een juiste 
bron ten behoeve van de ontwikkeling van argumenten die centraal staan in dit 
onderzoek en antwoord kunnen geven op de in het vorige en hiervoor in dit hoofdstuk 
gestelde onderzoeksvragen.  
 

Criteria voor de selectie van gesprekspartners 
De vastgestelde criteria voor de selectie van gesprekpartners waren dat de respondent 
leerkracht was bij een school in het voortgezet onderwijs en dat hij ervaring had met 
leerlingen die tot een distincte cultuur behoren of een distinct religieuze overtuiging 
aanhangen.  

Het uitgangspunt was dat een reëel beeld van de (beroeps)praktijk van docenten 
in het voortgezet onderwijs slechts verkregen kon worden als wij met docenten 
spraken ongeacht hun etnische herkomst en/of religieuze overtuiging. Het vermoeden 
daarbij was dat de houding van sommige, voornamelijk, distincte leerlingen ten 
opzichte van allochtone docenten en de interactie met hen anders zou zijn dan met 
autochtone, blanke leerkrachten. 

Er werd verder geen onderscheid gemaakt naar vakgebied, hoewel wij er 
rekening mee hielden dat in de loop van het onderzoek duidelijk kon worden dat het 
onderwijs in bepaalde vakken meer misverstanden kon opleveren dan in andere. 
 
Met betrekking tot de steekproef (sample) van gedefinieerde gesprekpartners d.w.z. 
gesprekspartners die aan de vastgestelde selectiecriteria voldeden, hebben wij 
gekozen voor een nonprobability sample. Beckstone en Hursh-César definiëren 
nonprobability samples als steekproeven die gebaseerd zijn op het menselijke oordeel 
bij de selectie van respondenten (Beckstone en Hursh-César, 1981, p. 64). Zij 
concluderen dat nonprobability samples als “judgmental samples have no theoretical 
basis for estimating population characteristics” (idem) en dat bij alle typen van 
nonprobability samples, de onderzoeker geen algemene uitspraken kan doen over de 
hele populatie (idem, p. 65). 

In deze studie maken wij gebruik van twee soorten nonprobability samples: een 
(doel)gericht (purposive) en een vrijwillig (volunteer) sample. Volgens Beckstone en 
Hursh-César (1981) is er sprake van de (doel)gericht sample wanneer de onderzoeker 
met een bepaalde bedoeling zijn respondenten kiest op basis van zijn kennis wat voor 
type mensen het zijn en/of waar zij vandaan komen (idem). Dat wil zeggen dat de 
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onderzoeker nooit weet of de geselecteerde gesprekpartners (casussen) representanten 
van de totale populatie zijn (Neuman, 2003, p. 213). Neuman benadrukt dat 
(doel)gerichte sampling geschikt is voor verschillende bijzondere situaties (idem). 
Wij geven hier enkele situaties aan die pasten bij ons onderzoek. Ter eerste kozen wij 
voor (doel)gerichte sampling omdat deze methode van steekproefselectie ons vrij liet 
om een aantal casussen te verzamelen die voor het onderzoek bijzonder informatief 
waren. Het doelgerichte deel van de sampling is de keuze van de soort scholen: 
scholen voor voortgezet onderwijs en de soort functionarissen in die scholen: 
voornamelijk docenten, die werden geïnterviewd. De andere sampling methode die 
wij in ons onderzoek gebruikten was vrijwillige sampling. Dat wil zeggen dat wij 
respondenten interviewden die zichzelf vrijwillig als gesprekspartner hadden gemeld.  

Het is geen doelstelling van deze studie om algemene gedragspatronen van 
docenten in culturele situaties op school te beschrijven en te verklaren maar om een 
aantal casussen te verzamelen die kunnen laten zien hoe docenten elk voor zich een 
oplossing zoeken en mogelijk vinden in dergelijke situaties. De samplingmethoden 
lieten ons ook vrij om casussen met culturele misverstanden te verzamelen en te 
selecteren die geschikt waren voor een diepgaander analyse.  
 

Toegang tot de gesprekpartners (scholen) 
Om contact met (mogelijke) gesprekpartners te krijgen werd gebruik gemaakt van 
verschillende methoden: een wervingsbrief, door persoonlijke contacten en een 
oproep tot het deelnemen aan het onderzoek. Deze methoden werden gekozen omdat 
ze binnen de nonprobability sampling passen, c.q. het zijn constitutieve vormen van 
nonprobability steekproefselectie.  
 

Toegang tot de gesprekpartners: De wervingsbrief 
Het centrale doel van een wervingsbrief was om toestemming te krijgen van de 
geselecteerde scholen om daar het onderzoek uit te mogen voeren. De wervingsbrief 
bevatte informatie over de doelstelling en het karakter van de studie en het verzoek 
om deel uit te maken van het onderzoek. Ten behoeve van het onderzoek (het pilot- 
en het hoofdonderzoek) zijn twee verschillende soorten wervingsbrieven naar de 
geselecteerde instellingen gestuurd: een algemene wervingsbrief en een 
‘directeurenbrief’.  

Er waren twee gelijksoortige algemene wervingsbrieven gemaakt: een 
‘wervingsbrief ambtelijke organisaties’ en een ‘wervingsbrief islamitische 
organisaties’. De eerste brief werd naar de geselecteerde basisscholen en scholen in 
het voortgezet onderwijs gestuurd, naar UWV-GAK vestigingen, Gemeentelijke 
Sociale Diensten en vestigingen/afdelings kantoren van de Sociale Verzekerings 
Bank (SVB) en de andere naar verschillende moskeeën en islamitische organisaties.  

De bedoeling van de wervingsbrief was een eerste contact met de geselecteerde 
instellingen te maken. De brief werd voornamelijk gebruikt voor het pilot-onderzoek. 
Maar het pilot-onderzoek liet zien dat een algemene wervingsbrief met informatie 
over de doelstelling en het karakter van de studie en een verzoek tot deelname geen 
succesvolle methode was om toegang tot de geselecteerde scholen te krijgen. De brief 
leverde heel weinig reacties op. Daarom werd deze later voor het hoofdonderzoek 
slechts als een alternatieve methode gebruikt.  
 
Het tweede type brief noemden wij de ‘Directeurenbrief’. Toen er persoonlijke 
contacten met een aantal docenten waren gelegd wilden een aantal schooldirecties 
voorafgaande aan het eerste interview een officiële aanvraagbrief ontvangen 

 71



 

inhoudende onder andere de doelstelling en het karakter van het onderzoek. Een 
aantal van hen wenste ook het tijdschema voor het onderzoek op hun school in de 
brief opgenomen te zien, samen met de aard en het aantal van de docenten dat wij 
wilden interviewen. Dit alles vermoedelijk als basis voor hun beslissing wel of niet 
aan het onderzoek deel te nemen.  

In de loop van het onderzoek werd de ‘Directeurenbrief’ gewijzigd en aangepast 
aan de veranderingen in de methodologische opzet van het onderzoek en werden de 
doelstelling en de twee-fasen opzet van het empirisch onderzoek benadrukt.  
 

Toegang tot de gesprekpartners: Persoonlijke contacten 
 Omdat de algemene wervingsbrief weinig reacties van de benaderde instellingen 
opleverde werd de beslissing genomen om voor het hoofdonderzoek een andere 
wervingsmethode te gebruiken: door persoonlijke contacten en via netwerken. Het 
betekent dat contact werd gelegd met docenten die (vrijwillig) met ons wilden praten. 
Wij benaderden hen via familieleden, collega’s en kennissen die zelf als docent of in 
een andere functie aan een school verbonden waren of daar contacten hadden. De 
strategie daarbij was: als er met behulp van bovengenoemde personen eenmaal (een 
goed) contact was gelegd met een gesprekpartner dan werd geprobeerd via hem of 
haar in contact te komen met collega-docent(en) c.q. gesprekpartner(s) binnen 
dezelfde of een andere school. De meeste op die manier benaderde gesprekspartners 
(docenten) stemden zelf vrijwillig in geïnterviewd te worden en vonden de 
gesprekken ook interessant en leuk.  

Deze methode werd de belangrijkste, de meest gebruikte en de meest succesvolle 
wijze om aan respondenten te komen. Bij de uitvoering van het hoofdonderzoek 
kwamen wij door het gebruik van een andere methode namelijk via een oproep 
slechts in contact met drie gesprekpartners. 
 

Toegang tot de gesprekpartners: Oproep tot het deelnemen aan het onderzoek 
Een derde methode was een oproep om vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek in 
het (docenten) personeelsnieuwsblad van de school en in de vorm van een plakkaat 
dat in de docentenkamer werd opgehangen. Die methode werd gebruikt als een 
geïnterviewde docent(e) niet kon helpen met de werving van andere gesprekpartners 
op zijn of haar school.  
 
3.2.3 Het verloop van het onderzoek 
 
In deze paragraaf bespreken wij het aanvankelijke onderzoeksvoorstel en het 
feitelijke verloop van het empirisch onderzoek zelf.  

Eerst worden de doelstelling, de zwaartepunten en de beoogde theoretische en 
methodologische achtergrond uit het aanvankelijke onderzoeksvoorstel behandeld. 
Daarna komt het feitelijke verloop van het empirisch onderzoek aan de orde, de 
belangrijkste beslissingen daarin en de gevolgen die deze hadden voor de (verdere) 
uitvoering van het onderzoek.  

Het empirisch onderzoek werd in twee delen uitgevoerd: het pilot- en het 
hoofdonderzoek. Bij de uitvoering van het pilot-onderzoek werden we geconfronteerd 
met verschillende moeilijkheden bij het volgen van de geplande methodologische 
aanpak. In het gedeelte over het pilot-onderzoek bespreken we het verloop van dit 
onderzoek en geven wij een gedetailleerde beschrijving van deze moeilijkheden. 
Hierna worden de bevindingen van het pilot-onderzoek besproken met de gevolgen 
die zij hadden voor de voorbereiding en de uitvoering van het hoofdonderzoek. 
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Het hoofdonderzoek bestond uit twee met elkaar verbonden fasen. Deze 
behandelen wij in het daarna volgende gedeelte van deze paragraaf. Bij de eerste fase 
van het hoofdonderzoek bespreken wij de doelstelling, de selectie van 
gesprekspartners, de interviews met docenten en andere gesprekspartners en de 
criteria voor de selectie van casussen die wij in de tweede fase van het onderzoek 
wilden bestuderen. In het laatste gedeelte van de paragraaf wordt de tweede fase van 
het hoofdonderzoek besproken: de doelstelling, de criteria voor de selectie en de 
werving van gesprekspartners met een distinct cultureel-religieuze achtergrond en de 
interviews met hen. 
 

a) Het aanvankelijke onderzoeksvoorstel 
 
De belangrijkste doelstelling van het aanvankelijke onderzoeksvoorstel was een 
beschrijving te geven en een analyse te maken van de bureaucratische praktijk 
wanneer leden van een distincte gemeenschap op basis van ‘culturele claims’ bij 
relevante administratieve instanties om toepassing vroegen van distincte waarden en 
normen die in eerste instantie onverenigbaar zijn met de regels van het Nederlandse 
positieve recht. De aanname was dat er dan ook een botsing zou plaatsvinden tussen 
deze distincte normen en waarden en de sociale regels in de bureaucratische 
organisaties. Het concept ‘culturele claim’ werd gedefinieerd als een formele vraag 
van een belanghebbende aan een administratieve instantie om rekening te houden met 
(zijn) distincte waarden en normen bij de afhandeling van zijn aanvraag of verzoek. 

De bedoeling was dat het onderzoek moest inhouden de verzameling en analyse 
van de bureaucratische procedures en de beslissingen in gevallen waarin sprake was 
van een culturele claim en ook van de toepassing van de verschillende regels door de 
uitvoerende ambtenaren (street-level bureaucrats). 

Het zwaartepunt van het onderzoek moest liggen bij de analyse van het opstellen 
en toepassen van zogenaamde conflictregels die op basis van de afhandeling van een 
reeks claims ontwikkeld zouden zijn. Onder conflictregel verstaan wij in dit 
onderzoek, althans in de aanvankelijke onderzoeksopzet, regels die aangeven “welke 
regels te gelden hebben indien binnen een staatsverband conflicten over toepassing 
van twee of meer normatieve stelsels ontstaan. Meestal gaat het om een de strijd 
tussen een regel uit het dominante, nationale recht en een regel van een distincte 
gemeenschap” (Van Manen en Hoekema, 2001, p. 238-239). Ter beperking van het 
brede gebied ‘binnen een staatsverband’ beschouwen wij in dit onderzoek conflicten 
die ‘binnen een organisatie als een school of een sociale zekerheidsinstantie’ 
voorkomen. Het begrip ‘conflictregel’ slaat op een normatieve regel, een regel die 
primair aan het personeel van de organisatie aangeeft hoe er gehandeld moet worden 
in geval van een conflict op basis van een culturele claim. De veronderstelling was 
dat in genoemde organisaties een beleid wordt ontwikkeld waarbij in een reeks van 
uitvoeringsbeslissingen bepaalde principes (c.q. conflictregels) worden vastgelegd 
bijvoorbeeld voor hoe ambtenaren met aanvragen van cliënten moeten omgaan en 
deze moeten afhandelen. Dergelijke conflictregels zouden een vaste autoritaire 
betekenis hebben en gezien kunnen worden als informele ‘jurisprudentieregels’. Ze 
zouden deel uitmaken van een verzameling ‘jurisprudentie’ die binnen de organisatie 
is ontwikkeld en als zodanig binnen de organisatie gezag hebben en een vorm van 
binding inhouden.45  
                                                 
45 Hoekema en Van Rossum (2008) hebben een ander begrip conflictregel ontwikkeld, en wel een 
begrip van empirische conflictregel. Zij deden empirisch onderzoek o.a. binnen rechtbanken om uit te 
vinden welke overwegingen rechters er in multiculturele casussen toe brengen, in de praktijk van 
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We bedoelden niet te veronderstellen dat de conflictregels die wij zochten per se 
officieel waren uitgevaardigd en ook formeel tot de interne rechtsregels van de 
organisatie zouden zijn gaan behoren. En zelfs als dat wel het geval zou zijn, 
interesseerde ons primair hoe het hoger gezag beslissingen neemt en welke regels wij 
daaruit feitelijk zouden kunnen construeren. Bovendien realiseerden we ons wel 
degelijk dat niet alleen hogerop in de organisatie, door het bevoegd gezag, dan wel 
door een naast hogere chef of directeur bijvoorbeeld zulke beslissingen over een 
claim worden genomen maar ook wel lager in de organisatie, door uitvoerende 
ambtenaren. Wat de street-level bureaucrats beslissen en welke regels daarin allicht 
te onderkennen zijn zal doorsijpelen naar de chefs en naar het bevoegd gezag en 
daardoor mogelijk invloed hebben op de beslissingen van het hogere gezag ten 
aanzien van claims. Kortom, de aandacht moest niet exclusief worden gericht op wat 
de officieel bevoegde organen van een school, een UWV GAK of een Gemeentelijke 
Sociale Dienst zouden beslissen en formeel in bijvoorbeeld een aanwijzing zouden 
neerleggen maar ook op de kwestie hoe in heel het samenspel van uitvoerende 
ambtenaren (de street-level bureaucrats), de chefs en het hogere gezag uiteindelijk 
bepaalde regels zich tot standaardregels zouden ontwikkelen. Allicht zouden deze dan 
ook een (half) juridische status krijgen, als bijvoorbeeld beleidsregels binnen de 
organisatie.  

Op deze wijze geformuleerd betekent het dat conflictregels in feite worden 
geformuleerd en toegepast door ambtenaren in hun dagelijkse praktijk, waarin ze 
beslissingen moeten nemen over culturele claims van leden van distincte 
gemeenschappen; zulke beslissingen kunnen ook inhouden distincte waarden en 
normen toepassen die onverenigbaar zijn met de normen van bepaalde delen van het 
Nederlandse recht. De toepassing van conflictregels in de bureaucratische praktijk 
vormt een onderdeel van het beslissingsproces in de maatschappelijke praktijk van 
het dominante rechtssysteem in zaken waarin het gaat om het erkennen of afwijzen 
van een distincte norm. 

De theoretische achtergrond voor de beschrijving, de analyse en het begrijpen 
van de praktijk van beslissers in bepaalde bureaucratische organisaties werd 
gebaseerd op Lipsky’s theorie over street-level bureaucrats (1980) en op studies van 
Knegt (1986), Van Montfort (1991) en Minderhoud (1993). De studies van Knegt 
(1986) en van Van Montfort (1991) bieden een geschikt theoretisch raamwerk voor 
een studie naar de toepassing van regels in de bureaucratische praktijk van de 
Nederlandse rechtsorde. Minderhoud’s (1993)onderzoek geeft inzicht in de 
multiculturele praktijk van ambtenaren in de onderzochte organisaties: de 
bureaucratische toepassing van regels bij zaken betreffende immigratie/immigranten. 
 
In tegenstelling tot andere studies van de bureaucratische praktijk was in het voorstel 
voorzien dat de analyse van de bureaucratische besluitvorming moest worden 
aangevuld met een verder gaande analyse van de acties die werden ondernomen door 
de belanghebbenden (c.q. de leden van de voor het onderzoek geselecteerde Turkse 

                                                                                                                                            
alledag, om een culturele claim serieus te nemen, dan wel buiten beschouwing te houden. Dergelijke 
feitelijke beslissingen zouden volgens hen op den duur geanalyseerd kunnen worden in de vorm van 
sociale regels. Deze “have no formal normative validity and are not binding on judges. They are not 
part of the law, but are the product of our anthropological and sociological invention… [they are] de 
facto ways and circumstances in which judges [or street-level-bureaucrats] tend to consider a distinct 
cultural institution, notion or practice as relevant for the case at hand and accept it as a challenge that 
might be legally accommodated or resist this challenge and decide monoculturally” (Hoekema en Van 
Rossum, 2008). 
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en Marokkaanse gemeenschappen) met betrekking tot hun culturele claims. De 
belangrijkste vragen van het onderzoek in de distincte gemeenschappen betroffen de 
genomen acties, de (aard van de) claims ten aanzien van hun eigen normen en 
waarden die leden van de betreffende gemeenschappen neerlegden bij Nederlandse 
instanties, de loop en de ontwikkeling van de gang van zaken bij het claimen en de 
consequenties die conflicten tussen eigen distincte normen en waarden en de regels 
van het Nederlandse rechtssysteem hebben voor de claimende klanten (c.q. welke 
acties voeren ze uit en welke consequenties zijn er verbonden aan de uiteindelijke 
beslissing.) 

Aangezien relevante bronnen (literatuur, beslissingen van de Commissie Gelijke 
Behandeling, krantenartikelen) aangaven dat leden van distincte gemeenschappen 
herhaaldelijk verzochten om hun waarden en normen een plaats te geven binnen 
bureaucratische organisaties (c.q. deze waarden te accepteren en een plaats te geven 
in hun interne rechtssysteem) werd  aangenomen dat binnen deze distincte 
gemeenschappen een claimcultuur werd ontwikkeld. Het theoretische raamwerk dat 
kon worden gebruikt om het gedrag te bestuderen van leden van distincte 
gemeenschappen in de fase voordat ze formeel (of informeel) bij instanties vragen om 
de toepassing van hun eigen waarden en normen was gebaseerd op de theorie van 
Felstiner, Abel en Sarat (1980-1981) over de ‘transformation of disputes’ (de 
veranderingen, vervormingen die optreden bij een twist); een proces dat volgens hun 
theorie drie fasen omvat: ‘naming’, ‘blaming’ en ‘claiming’.46

 
Het onderzoeksvoorstel gaf aan dat in eerste instantie de verzameling van gegevens 
moest worden gebaseerd op kwalitatieve interviews aangevuld met dossieranalyse. 
Als belangrijkste bronnen in dat verband werden gezien interne documenten en 
interviews met uitvoerende ambtenaren van instanties die waren betrokken in zaken 
van de Commissie Gelijke Behandeling of van verschillende Nederlandse 
rechtbanken. Het belangrijkste doel was om te bepalen of in de uiteindelijke 
beslissing de claim(s) om distincte normen en waarden op te nemen in het interene 
rechtssysteem van de betreffende instantie was geaccepteerd of juist geweigerd 
(conflictregels) en welke formele verklaring voor de beslissing was gegeven.  

De interviews zouden aanvullende informatie moeten geven over de redenen om 
een dergelijke claim in te stellen of de reden voor het distincte gedrag, over het 
vóórkomen en over de ontwikkeling van (dergelijke) multiculturele zaken (c.q. 
‘conflicten’ tussen distincte waarden en normen en de regels van de dominante 
rechtsorde), over de uiteindelijke beslissing en over de redenen (motieven) van de 
uitvoerende ambtenaar om de claim (het claimgedrag) te accepteren of te verwerpen 
en tenslotte over de regels en procedures die waren gehanteerd om het opgekomen 
‘conflict’ op te lossen.  
 

                                                 
46 Toegespitst op onze casussen zou deze gedachtegang het volgende inhouden. De eerste fase betreft 
de periode dat ze zich bewust worden van het feit dat hun waarden en normen anders zijn dan de regels 
van een bepaalde Nederlandse wet en dat verzoeken op basis van die eigen waarden en normen kunnen 
worden geweigerd door instanties (‘naming’). De tweede transformatie betreft een proces dat Felstiner, 
Abel en Sarat (1989-1981) ‘blaming’ noemen: een lid van een distincte gemeenschap wijt zijn grief 
(dat hij niet in staat is volgens zijn eigen waarden en normen te handelen resp. behandeld te worden) 
aan een fout, een foute opstelling van de betreffende instantie. En de laatste transformatie betreft een 
handeling uitgevoerd door de bedoelde persoon wanneer hij vraagt om een oplossing c.q. wanneer hij 
het recht eist dat (ook) zijn waarden geaccepteerd worden en een plaats krijgen in de interne rechtsorde 
van de betreffende instantie (‘claiming’).  
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b) Het Pilot-onderzoek 
 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid dan wel toegankelijkheid van de relevante 
bronnen was in het onderzoeksvoorstel voorzien dat er een pilot-onderzoek zou 
moeten worden gehouden. De bedoeling van een pilot-onderzoek was tweeledig.  

Aan de ene kant zou met een pilot-onderzoek uitgezocht moeten worden welke 
onderdelen van het Nederlandse recht en welke (overheids)instanties het meest in 
aanmerking kwamen voor het bedoelde onderzoek door informatie te verzamelen bij 
de laatste over hun doen en laten in gevallen dat uitvoerende bureaucraten worden 
geconfronteerd met claims om distincte normen en waarden toe te passen of een 
plaats te geven binnen hun organisatie. Aangenomen werd op basis van literatuur en 
op gevallen behandeld door de Commissie Gelijke Behandeling dat gezondheidszorg, 
sociale zekerheid en onderwijs geschikte onderzoeksterreinen zouden kunnen zijn.  

Het andere doel van een pilot onderzoek was om uit te zoeken of de Turkse en de 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland geschikt waren voor dit onderzoek en om 
relevante informanten uit hun gemeenschappen te identificeren, die later in het 
hoofdonderzoek geïnterviewd zouden kunnen worden. Een nevendoel daarbij was om 
informatie te verzamelen over hoe in die gemeenschappen claims werden 
geconstitueerd. Onze veronderstelling was dat bij het indienen van een culturele claim 
bij een ambtelijke organisatie de betreffende distincte gemeenschap als geheel daarbij 
betrokken is aangezien het om de cultuur en waarden van die gemeenschap gaat. Eén 
van de belangrijkste vragen die het pilot-onderzoek moest beantwoorden was wie de 
definitiemacht in de te onderzoeken gemeenschap uitoefent. Ligt de definitiemacht 
bijvoorbeeld bij de imam of bij andere prominente gemeenschapsleden of ligt die bij 
elk individueel lid van de gemeenschap en/in zijn persoonlijke interpretatie van de 
Koran. Eveneens wilden we informatie verzamelen over ervaringen van leden van 
deze gemeenschappen met conflicten tussen hun cultuur, waarden en normen en 
wettelijke regels en de regels van de ambtelijke organisaties (conflictregels). 

In aanvulling op deze doelen zou in het pilot-onderzoek nog de geschiktheid van 
de voorgestelde theorieën moeten worden nagegaan, met name van de theorie over de 
‘transformation of disputes’ van Felstiner, Abel en Sarat (1980-81). 
 
In het pilot-onderzoek waren interviews het belangrijkste middel voor het verzamelen 
van gegevens. Het werd uitgevoerd in twee grote steden en in één middelgrote stad in 
drie verschillende provincies. In twee andere steden werd een interview afgenomen 
aan een medewerker van de Onderwijsinspectie resp. aan een wetenschapper op het 
terrein van de multiculturele bureaucratische praktijk bij sociale zekerheidsinstanties. 
De voorbereiding van het pilot-onderzoek en dit onderzoek zelf, de interviews, 
vonden plaats in de maanden februari tot mei 2002. De gesprekken en 
onderhandelingen met twee sociale zekerheidsorganisaties (het centraal bureau van 
het UWV-GAK en een Sociale Dienst) in één van de (bovenvermelde) grote steden 
over de mogelijke uitvoering van het hoofdonderzoek binnen hun hoofdkantoor of in 
één van hun bijkantoren vonden plaats tot eind oktober 2002.  
 
In totaal werden 37 interviews afgenomen: 11 bij sociale zekerheidsinstanties (9 bij 
het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) GAK, 1 bij de Sociale 
VerzekeringsBank (SVB) en 1 bij een Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), 12 op het 
terrein van het Onderwijs (5 op een Basisschool, 3 bij scholen van het Voortgezet 
Onderwijs, 3 bij een Afdeling Onderwijs van twee verschillende gemeenten en 1 op 
het centraal bureau van de Onderwijsinspectie), 3 interviews werden afgenomen aan 
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wetenschappers op het terrein van multiculturalisme en van multiculturalisme in de 
bureaucratische praktijk en 11 met leden van de Turkse of Marokkaanse 
gemeenschap. Vijf en dertig interviews werden in het Nederlands gehouden en twee 
in het Engels. In twee gevallen was er een vertaler Turks- Nederlands nodig vanwege 
de zeer gebrekkige kennis van het Nederlands van de geïnterviewde. De interviews 
duurden van 45 minuten tot 2 uur. Drie interviews werden op band opgenomen. Alle 
interviews op één na werden gehouden op de werkplek van de respondenten. Slechts 
in drie gevallen waren er meerdere personen bij het interview aanwezig of bemoeiden 
anderen zich op een bepaald moment met het interview.  
 

Selectie van scholen, sociale zekerheidsinstanties en Turkse en Marokkaanse 
organisaties 

De scholen en de sociale zekerheidsinstanties voor het onderzoek in de ene grote stad 
en in de middelgrote stad en organisaties van distincte gemeenschappen in diezelfde 
grote stad werden willekeurig gekozen (random sampling). In de middelgrote stad 
werden verder alle Turkse en Marokkaanse organisaties benaderd, zonder enige 
selectie.  
 
Om contact te krijgen met de geselecteerde instanties werden twee versies van een 
wervingsbrief geschreven: één voor de geselecteerde scholen (basis- en voortgezet 
onderwijs) en sociale zekerheidsinstanties (‘AO’ brief) 47 en een andere voor de 
geselecteerde Turkse en Marokkaanse organisaties (‘DC’ brief)48. De inhoud van de 
brieven werd getest door drie naar een basisschool en twee naar een school voor 
voortgezet onderwijs in de middelgrote stad te sturen. Vier brieven werden verstuurd 
naar Turkse en Marokkaanse organisaties in dezelfde stad. Om de op een brief 
volgende telefoongesprekken te registreren werd een format ‘telefoongesprek’ 
opgesteld. Behalve de basisgegevens als de tijd en datum van het gesprek, de 
geïnterviewde en zijn of haar organisatie en de gegevens van het interview bevatte het 
format ook vragen over hoe de brief was ontvangen, over eventuele onduidelijkheden 
in de brief en over suggesties ter verbetering. De commentaren op de ‘AO’ brief 
werden verkregen in de telefonische interviews, die op de ‘DC’ brief door directe 
interviews met de betrokkenen. 
Met betrekking tot de ‘AO’ brief gaven de meeste geïnterviewden aan dat het object 
van het onderzoek niet duidelijk (genoeg) was en deden suggesties om bepaalde 
concrete voorbeelden in de brief op te nemen die de aard van het probleem zouden 
kunnen illustreren. De ‘DC’ brief daarentegen werd door de geïnterviewden als zeer 
duidelijk beschouwd. Er was alleen commentaar op bepaalde begrippen en 
voorbeelden die in de brief waren gebruikt en die volgens de geïnterviewden door 
sommige leden van de Turkse en/of Marokkaanse gemeenschap als onwenselijk of 
zelfs in zekere mate als beledigend zouden kunnen worden ervaren. Met alle 
opmerkingen werd rekening gehouden en de brieven werden als zodanig aangepast. 
Gedurende de rest van het pilot-onderzoek werd eerst de gecorrigeerde brief naar de 
scholen en sociale zekerheidsinstanties gestuurd en volgde er binnen een periode van 
tien dagen daarna een telefoongesprek. 
 
 
 

                                                 
47 Zie bijlage 9.1, Brief ambtelijke organisaties en scholen – pilot onderzoek. 
48  Zie bijlage 9.2, Turkse en Marokkaanse organisaties – pilot onderzoek. 
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Selectie: Onderwijs 
Gegevens over de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de 
middelgrote stad werden verkregen uit de Gemeentegids, het telefoonboek en via 
internet. De scholen werden gecategoriseerd op basis van de aard van de school: 
openbare scholen, bijzondere christelijke scholen (protestants-christelijk en rooms-
katholiek) en een bijzondere islamitische school en scholen voor speciaal onderwijs. 
Voor het pilot-onderzoek werden scholen willekeurig (ad random) gekozen uit de 
verschillende groepen. Daar er maar één islamitische school is in de middelgrote stad 
werd deze direct in de steekproef opgenomen. In maart 2002 werd de gecorrigeerde 
‘AO’ brief verzonden naar 22 scholen. Hoewel alle scholen binnen 14 dagen na het 
verzenden van de brief telefonisch werden benaderd was de response erg laag. Alleen 
twee scholen voor voortgezet onderwijs (een Montessori school en een katholieke 
school) stemden toe in een interview maar geen enkele basisschool. 

Zoals reeds vermeld werd om de respons te vergroten nader contact gezocht met 
scholen via een persoonlijke relatie bij de Afdeling Onderwijs, Cultuur, Welzijn en 
Sport van de middelgrote stad. Dit contact leverde om te beginnen informatie op over 
de problemen waarmee leden van de Turkse en van de Marokkaanse gemeenschap in 
de stad werden geconfronteerd. Het leverde ook een lijst van zeven scholen (c.q. 
school-directeuren) op die wellicht welwillend zouden staan tegenover deelname aan 
het onderzoek. Een dag na dit gesprek is er een tweede serie brieven verstuurd naar de 
aanbevolen scholen (directeuren). Vervolgens werden alle scholen binnen tien dagen 
na de brief telefonisch benaderd. Tijdens het telefoongesprek kwam de betreffende 
ambtenaar van de gemeente ter sprake en zijn aanbeveling om aan het onderzoek mee 
te doen. Het resultaat van deze aanpak was dat vier van de zeven basisscholen die 
waren benaderd instemden met een interview. 
 
Informatie over de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de eerste 
grote stad werd verzameld via internet. De coördinatie op het onderwijsterrein in de 
bedoelde grote stad verschilt van die in de middelgrote stad. In het laatste geval valt 
het direct onder de gemeente, in de grote stad onder het bestuur van de stadsdelen 
(deelgemeenten). Dat laatste betekende dat op gemeenteniveau geen essentiële 
achtergrondinformatie voor het onderzoek was te verkrijgen noch gegevens over 
relevante informanten (onderwijsambtenaren) bij de stadsdelen. Omdat er rekening 
mee werd gehouden dat een directe benadering van relevante stadsdelen veel te veel 
tijd zou kosten en ook gelet op de ervaringen in de middelgrote stad werd de focus 
gericht op het zoeken door middel van mensen in het persoonlijke netwerk. Met hun 
hulp werden vier scholen geselecteerd. Op 15 april 2002 werden brieven met daarin 
een referentie naar de betreffende informant/contactpersoon verstuurd naar deze 
scholen. Tien dagen later was er telefonisch contact. Slechts één basisschooldirecteur 
stemde toe in een interview. 
 
Gegevens over het centraal bureau en de regiokantoren van de Onderwijsinspectie 
werden verzameld via het internet en een on-line telefoonboek. Er werden brieven 
gestuurd naar de regiokantoren van Noord-Holland en Limburg. Het Centraal Bureau 
trok de afhandeling van de vraag om deel te nemen aan het onderzoek naar zich toe 
en wees een ambtenaar van een bepaald regiokantoor aan om te worden geïnterviewd. 
  

Selectie: Sociale zekerheidsinstanties 
Op het terrein van de sociale zekerheid waren van de acht benaderde instanties er 
zeven bereid tot een interview (vier in de middelgrote stad, drie in de eerste grote stad 
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en ook drie in de tweede grote stad) in het kader van het uitgebreide pilot-onderzoek. 
In de middelgrote stad waren er twee interviews met hogere UWV medewerkers en 
twee met uitvoerende medewerkers (verzekeringsartsen). In de eerste grote stad 
waren er interviews met hooggeplaatste medewerkers van drie verschillende sociale 
zekerheidsinstanties: één bij het SVB, één bij het UWV en één bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst. 
 
Maart 2002 werden er brieven verzonden naar het UWV-GAK, naar het UWV 
Bouwnijverheid en naar de Gemeentelijke Sociale Dienst in de middelgrote stad en 
naar het regionale SVB kantoor in een kleine stad in de directe omgeving van 
dezelfde middelgrote stad. Alle instanties, behalve de Gemeentelijke Sociale Dienst, 
reageerden positief op de brief.49

 
Alle instanties dienden een interne procedure te volgen om te beslissen of het pilot-
onderzoek in hun organisatie zou kunnen worden uitgevoerd. In dat verband was er 
gedurende een paar weken regelmatig contact. Na zes weken meldden het UWV 
Bouwnijverheid en het SVB regiokantoor na intern beraad en na consultatie van hun 
uitvoerende medewerkers dat zij geen enkele casus of situatie waren tegengekomen 
die van belang zou kunnen zijn voor ons onderzoek. Hun opvatting was dat een 
onderzoek in hun organisaties geen resultaten zou opleveren en zij suggereerden 
contact op te nemen met het UWV Bouwnijverheid respectievelijk het SVB in de 
regio’s van de vier grote steden. Het UWV-GAK (in de middelgrote stad) had de 
brief na ontvangst doorgestuurd naar het Regiokantoor van het UWV. Dat besliste om 
mee te doen met het pilot-onderzoek en wees een contactpersoon aan die interviews 
met medewerkers van het eerder genoemde UWV- GAK kantoor moest regelen. Op 
20 maart 2002 was het eerste gesprek met de contactpersoon. Tijdens dat gesprek 
werd beslist dat het pilot-onderzoek kon worden uitgevoerd op de Afdeling Ziektewet 
en op de Afdeling WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Vier weken 
later, op 19 april 2002, was er een gesprek met één van de Afdelingshoofden, 
verantwoordelijk voor het werk van de verzekeringsartsen. Zijn opdracht was om 
meer informatie te verzamelen over het onderzoek en na te gaan of de 
verzekeringsartsen wilden worden geïnterviewd. Twee artsen stemden in met een 
interview. Het eerste werd gehouden op 15 mei en het tweede op 24 mei 2002. Door 
de gesprekken bleek dat in de middelgrote stad de uitvoerende ambtenaren wel 
werden geconfronteerd met culturele claims van Turkse en Marokkaanse cliënten 
maar dat het er relatief weinig waren. Verder werd uit de gesprekken duidelijk dat het 
merendeel van deze claims betrekking had op conflicten tussen distincte waarden en 
de sociale regels binnen de afdeling dan wel de persoonlijke opvattingen of waarden 
van de betrokken verzekeringsarts. Slechts in twee gevallen hadden de claims 
betrekking op conflicten met de wettelijke regels of de regels van de organisatie. Wij 
troffen dus tijdens het pilot-onderzoek bij het UWV-GAK kantoor slechts twee 
gevallen aan dat een cliënt met een distincte cultuur in conflict kwam met de 
geldende regels en de verzekeringsarts in zijn uitvoeringsbeslissing een oplossing 
vond die niet valt onder de gebruikelijke interpretatie van die regel(s); een oplossing 
die zou kunnen worden opgevat als de formulering van een nieuw principe of als de 
honorering van een culturele claim door een uitvoerende instantie. 

Vanwege het kleine aantal geregistreerde culturele claims werd besloten om de 
pilot uit te breiden tot een onderzoek in een UWV-GAK kantoor in een stad met een 

                                                 
49 De Gemeentelijke Sociale Dienst reageerde ook na nog twee telefonische oproepen niet op de brief. 
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veel grotere Turkse en Marokkaanse populatie dan in de onderhavige middelgrote 
stad.  

Deze uitbreiding van het pilot-onderzoek werd uitgevoerd in de tweede grote stad 
eind juni en begin juli 2002. Contact met het UWV-GAK werd gelegd middels 
persoonlijke relaties. In totaal waren er drie gesprekken: twee met verzekeringsartsen, 
en één met twee arbeidsdeskundigen en één met twee reïntegratie-begeleiders 
tegelijk. Uit deze interviews bleek dat de uitvoerende medewerkers van het UWV-
GAK in deze tweede grote stad inderdaad vaker werden geconfronteerd met culturele 
claims van leden van de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap dan in de 
middelgrote stad maar dat evenals daar de meeste conflicten betrekking hadden op de 
sociale regels en slechts een minderheid ervan op de regels van de organisatie of van 
de betrokken afdeling. 
 
Via universitaire relaties kwam er op 7 februari 2002 een contact tot stand met het 
hoofd van de juridische afdeling van het Centraal Kantoor van het SVB, gevestigd in 
de regio van de eerste grote stad. Vijf weken later vond een gesprek plaats. De 
conclusie daarvan was dat culturele conflicten en daarop gebaseerde claims zelden bij 
het SVB voorkwamen en dat het moeilijk was ze te traceren. Het face-to-face contact 
met cliënten is zeer beperkt. De uitvoerende medewerkers hebben contact met 
cliënten en nemen ook hun beslissingen op basis van (ingevulde) formulieren. Maar 
de gesprekspartner hielp wel bij een contact met het Centraal Kantoor van het UWV.  
 
Het contact met het UWV werd dus gelegd via de boven genoemde tussenpersoon 
maar ook door middel van een brief. Via de tussenpersoon kwam een contact tot 
stand met de manager van de Afdeling Internationaal en door middel van de brief een 
contact met de manager van Beleidsinformatievoorziening op het centraal kantoor 
van het UWV in de eerste grote stad. Er vond een gesprek plaats met beide managers 
tegelijk op 18 april 2002. De conclusies van het gesprek waren dat hun uitvoerende 
medewerkers bij het UWV-GAK in hun dagelijkse praktijk inderdaad regelmatig 
werden geconfronteerd met culturele claims in hun contacten met Turkse en 
Marokkaanse cliënten en dat in dat verband verder onderzoek bij het UWV- GAK 
nuttig zou kunnen zijn voor ons doel. Om toestemming te krijgen om het 
hoofdonderzoek uit te mogen voeren in één of meer UWV kantoren moest een 
onderzoeksvoorstel worden voorgelegd. Op basis van een dergelijk voorstel zou de 
eindbeslissing door de leiding van het UWV worden genomen. 

Een brief met een voorstel voor het onderzoek bij het UWV-GAK werd op 30 
juli verzonden naar het Hoofdkantoor van het UWV. Vier weken later kregen wij een 
brief terug van het Hoofdkantoor waarin ze weigerden om aan verder onderzoek mee 
te doen. De belangrijkste reden voor hun weigering was dat op basis van het voorstel 
het voor hen moeilijk was een goed beeld te krijgen van het voorgenomen onderzoek. 
Dat zou deels komen omdat de juridische problematiek niet goed zou zijn uitgewerkt 
en voor een ander deel doordat in het voorstel vooral zou zijn ingegaan op de 
dataverzameling en veel minder tot niet op de analyses die op basis van het verkregen 
materiaal zouden worden gedaan. Op deze manier konden zij ook niet volledig 
inschatten hoe, gegeven de data, de analyses resultaten zouden kunnen opleveren die 
de probleemstelling zouden kunnen beantwoorden. Een volgende reden was dat de 
methode van data verzamelen en de relevantie van deze data voor de geformuleerde 
vraagstelling niet voldoende op elkaar aan zouden sluiten. Tenslotte zou het voorstel 
getuigen van onvoldoende kennis van (de uitvoering van) de wettelijke taken van het 
UWV. Voor een goed begrip van het handelen van het UWV was dit een vereiste. In 
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de brief werd ook benadrukt dat de definitie van een op cultuur gebaseerde claim niet 
erg duidelijk was. Zonder een scherpe definitie zou het onderzoek kunnen uitmonden 
in een beschrijving van discriminatiepraktijken bij het UWV.  

Ondanks deze weigering namen we de beslissing een nieuwe poging te doen om 
alsnog toestemming te krijgen voor het onderzoek. Rekening houdend met hun 
commentaar werd een nieuw voorstel geschreven. Eind oktober werd het vergezeld 
van een brief van de promotor verzonden naar het centraal kantoor van het UWV-
GAK. Een paar weken later kwam er antwoord waarbij werd aangegeven dat het 
UWV-GAK definitief weigerde mee te doen aan het onderzoek. De redenen voor de 
weigering waren dezelfde als die in de eerste brief waren vermeld. 
 
De brief naar de Sociale Dienst van de eerste grote stad werd verzonden op 26 maart 
2002. Als reactie kwam er drie weken later telefonisch een vraag om meer uitleg over 
het onderwerp van het onderzoek en over de vertrouwelijkheid ten aanzien van de 
verzamelde gegevens, de claimende cliënten en de medewerkers. Er werd een datum 
afgesproken voor een gesprek: 21 mei 2002. Het gesprek werd gevoerd met een 
controller en met de manager van een Basiseenheid. De conclusies van het gesprek 
waren dat de uitvoerende medewerkers van de Sociale Dienst inderdaad werden 
geconfronteerd met culturele claims van Turkse en Marokkaanse cliënten en ook dat 
de uiteindelijke beslissing over een (verdere) participatie in het onderzoek pas kon 
worden genomen nadat zij een formeel verzoek hadden ontvangen vergezeld van een 
onderzoeksvoorstel.  

De brief met het onderzoeksvoorstel werd op 30 juli 2002 naar de Sociale Dienst 
verzonden. Op 11 september 2002 kregen wij een e-mail van de afdeling Externe 
Onderzoeken dat ze niet konden ingaan op ons verzoek om de volgende redenen: dat 
voorrang werd gegeven aan medewerking aan onderzoeken door of vanwege het 
Ministerie van Sociale Zaken en dat daardoor zowel medewerkers van de Sociale 
Dienst als hun cliënten regelmatig gevraagd werden om medewerking aan interviews 
en dat dat voor alle betrokkenen in toenemende mate belastend was; dat het 
bestuderen van dossiers volstrekt uitgesloten was zonder voorafgaande toestemming 
van het College van B&W en dat de betreffende Sociale Dienst zich al enige tijd in 
een lastige ontwikkelingsfase bevond. 
 
De weigering van deze twee sociale zekerheidsinstanties om te participeren in het 
hoofdonderzoek had belangrijke consequenties voor de loop van deze studie: het was 
duidelijk dat het hoofdonderzoek moest worden gedaan op het terrein van het 
onderwijs. 
 

Selectie: Distincte gemeenschappen 
Er werden elf interviews afgenomen van tien leden van Turkse en Marokkaanse 
distincte gemeenschappen50: twee in de middelgrote stad en negen in de eerste grote 
stad. Vier interviews waren er met leden van de Marokkaanse en zeven met leden van 
de Turkse gemeenschap. Van het totaal werden er vijf interviews gedaan met leden 
van één groepering en zes met individuele leden van verschillende groeperingen. 
 
In de middelgrote stad is de informatie over Turkse en Marokkaanse organisaties 
verkregen uit de Gemeente Gids en uit een telefoonboek. Via een persoonlijke relatie 
kon daarnaast een belangrijk contact worden gelegd met iemand van de afdeling 

                                                 
50 Eén persoon werd twee keer geïnterviewd. 
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Voorlichting van deze stad. De informatie over prominente leden van verschillende 
Turkse en Marokkaanse organisaties en van andere multiculturele organisaties in de 
stad die deze gesprekspartner kon geven was van doorslaggevend belang. Op basis 
van deze informatie werden op 11 februari 2002 brieven gestuurd naar twee Turkse 
en twee Marokkaanse organisaties waarvan er steeds één was verbonden aan een 
moskee. Tot 4 maart 2002 had slechts één (Turkse) organisatie verbonden aan een 
moskee gereageerd maar die weigerde mee te doen aan het onderzoek vanwege een 
interne reorganisatie en een drukke agenda. Latere pogingen om contact te krijgen 
met deze organisatie waren niet succesvol. Aangezien de andere organisaties 
helemaal niet reageerden werden prominente leden van de beide gemeenschappen 
opgebeld waarbij gerefereerd werd aan de contactpersoon bij de afdeling 
Voorlichting. Deze methode had meer succes resulterend in drie interviews. Eén met 
een lid van de Marokkaanse groepering gelieerd aan de moskee (op 13 maart 2002), 
één met een Turkse man die beroepsmatig en ook als vrijwilliger actief is in het 
sociale leven in de stad (op 25 maart 2002) en één met het (Turkse) hoofd van de 
islamitische basisschool (op 10 april 2002). 
 
Gegevens over Turkse en Marokkaanse organisaties in de eerste grote stad werden 
verkregen via internet, telefoonboeken, wetenschappelijke literatuur en door 
universitaire en persoonlijke relaties. Op basis van de ervaringen in de middelgrote 
stad en ook omdat er een groot aantal verschillende Turkse51 en Marokkaanse52 
organisaties in de bedoelde grote stad zijn werd er besloten contact te leggen met een 
aantal van de organisaties en/of hun prominente leden door middel van persoonlijke 
netwerkrelaties. Zo werd contact gelegd met het Meldpunt Antidiscriminatie in de 
stad op 5 maart 2002. Daar werd een lijst verkregen met namen van verscheidene 
prominente leden van Turkse en Marokkaanse groeperingen en ook van relevante 
individuen uit het wetenschappelijke, sociale en politieke leven in de stad. Via deze 
lijst werd er contact gelegd met een Turkse moskee en met een organisatie verbonden 
aan deze moskee. Tussen 11 en 16 april 2002 konden vijf interviews worden 
gehouden met de volgende leden van deze Turkse groepering: één van de imams, de 
sociale en politieke leider van deze groepering en bekend publiek persoon in de stad, 
de secretaris en twee leden van de Stichting. Ook een moslim van een andere Turkse 
groepering, CDA lid en voormalig gemeenteraadslid werd geïnterviewd. Contacten 
met Marokkaanse groeperingen werden gelegd via universitaire relaties en via de lijst 
van het Meldpunt Antidiscriminatie. Er konden interviews worden gehouden met 
twee prominente leden van Marokkaanse groeperingen: één met een succesvolle 
zakenman (op 4 maart 2002) en twee interviews met een leidsman van verschillende 
multiculturele projecten in de stad (op 8 april en 6 mei 2002). 
 

De invloed van de aanslag op 11 September 2001 op het pilot-onderzoek 
Het empirische deel van het pilot-onderzoek werd uitgevoerd zes maanden na de 
gebeurtenissen van 11 september 2001. Die gebeurtenissen hadden een belangrijke 
invloed op de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.  

De groei van etnische en in het bijzonder van religieuze gevoelens, vooral bij 
jonge moslims leidde tot verschillende vormen van verzet tegen maatschappelijke 
instituties van de Nederlandse samenleving, met de (islamitische) radicalisering van 
een kleine groep jonge Nederlandse moslims als een extreme vorm. Een deel van de 

                                                 
51 Medio 2000 waren er bijvoorbeeld 180 Turkse organisaties geregistreerd (Van Heelsum, 2000). 
52 Begin 2001 waren er 173 Marokkaanse organisaties geregistreerd (Van Heelsum, 2001).  
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Nederlandse bevolking ontwikkelde negatieve gevoelens ten aanzien van islamieten 
en hun organisaties. Sommige (nationalistische) groeperingen van Nederlandse 
jongeren reageerden agressief en gewelddadig tegen moslims en hun eigendommen. 

Al deze gebeurtenissen en extreme gedragingen leidden tot spanningen in de 
maatschappij en een gebrek aan vertrouwen. Daardoor voelde een deel van de moslim 
populatie zich weer bedreigd en gediscrimineerd in tal van aspecten van het sociale 
leven zoals de werkgelegenheid, de sociale zekerheid en het onderwijs. 
Multiculturaliteit, integratie en discriminatie werden onderwerpen die in die tijd door 
een groot deel der publieke organisaties (c.q. sociale zekerheidsinstanties en 
onderwijsinstellingen) als ongeschikt voor discussie werden beschouwd. Hoewel de 
Nederlandse overheid, politieke partijen en het overgrote merendeel van de 
moslimorganisaties in Nederland iedere vorm van geweld, bedreiging en 
discriminatie sterk afkeurden probeerde een groot aantal islamitische organisaties 
toch contacten met andere, niet-islamitische organisaties en individuen zoveel 
mogelijk te beperken. 

Zoals reeds vermeld was het de bedoeling door middel van interviews met leden 
van distincte gemeenschappen informatie te verzamelen over hun ervaringen met en 
opvattingen over (beleids)beslissingen van ambtenaren in gevallen dat hun cultuur, 
waarden en normen conflicteerden met de regels van de Nederlandse rechtsorde. Het 
bleek echter dat men in de benaderde Turkse en Marokkaanse gemeenschappen niet 
over dergelijke conflicten en problemen wilde praten en het bestaan ervan in de 
praktijk niet wilde bevestigen. Alle geïnterviewde Turkse en Marokkaanse 
gesprekpartners gaven expliciet aan dat er volgens hen geen verschillen bestaan 
tussen de Nederlandse cultuur en de waarden en normen van Turkse en Marokkaanse 
groeperingen of gemeenschappen in Nederland. Als er geen verschillen bestaan, 
bestaan er ook geen culturele conflicten en culturele claims. Dat was in tegenstelling 
met de opvattingen en ervaringen van het merendeel van de geïnterviewde 
ambtenaren dat juist van mening was dat botsingen tussen een distincte cultuur en 
wettelijke regels en/of regels van een ambtelijke organisatie regelmatig voorkomen. 

Deze wijze van verklaren door de Turkse en Marokkaanse gesprekspartners van 
de realiteit van de Nederlandse samenleving deed bij ons het vermoeden rijzen dat het 
te maken zou kunnen hebben met angst voor de eigen veiligheid.  
 
Deze gebeurtenissen hadden een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling en het 
verloop van het onderzoek. Het grootste deel van de scholen en van de Turkse en 
Marokkaanse organisaties die werden benaderd waren niet bereid aan het pilot-
onderzoek mee te doen. Redenen om te weigeren waren onder andere dat het 
onderzoek een politieke achtergrond zou hebben (ofschoon dat tijdens het 
telefoongesprek een gedetailleerde uitleg van het onderzoek werd gegeven), een 
interne reorganisatie op dat moment, een drukke interne agenda, de afwezigheid van 
de verantwoordelijke functionaris, deelname aan een soortgelijk onderzoek van een 
ander onderzoeksinstituut of omdat men geen enkele ervaring zou hebben met 
culturele conflicten met of tussen leerlingen.  

De consequentie was dat de manier om deze organisaties te benaderen gewijzigd 
moest worden en dat in plaats van een directe benadering bijvoorbeeld meer gebruik 
werd gemaakt van tussenpersonen en van ‘netwerken’. Dat had inderdaad meer 
succes.  

De volgende aanpassing was om het onderwerp van de studie weg te halen uit de 
sfeer van ‘claims’ en een ander, meer neutraal begrip te gebruiken in de 
communicatie met Turkse en Marokkaanse gesprekspartners. Door ons vermoeden 
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dat het ontkennen van eventuele conflicten door verschillen in cultuur met angst te 
maken had, hebben wij in de interviews gebruik gemaakt van het begrip ‘culturele 
misverstanden’ in plaats van te spreken over ‘culturele conflicten’ en ‘culturele 
claims’. Dit had echter geen invloed op ons onderzoeksperspectief: we waren nog 
steeds (mede) geïnteresseerd in de wijze waarop bijvoorbeeld peergroups en de 
familie eventueel een rol spelen bij het vormen van een claim. Een gevolg was wel 
een wijziging in de onderzoeksstrategie in de richting van een meer antropologisch 
onderzoek. Pas later kreeg het onderzoek zijn eindstructuur van een begripsvormend 
onderzoek: wat verstaan leraren onder culturele misverstanden in de klas. 
 

De benadering van mogelijke gesprekspartners: de wervingsbrief 
De eerste wervingsbrief werd verstuurd naar de geselecteerde basisscholen en scholen 
voor voortgezet onderwijs, naar UWV-GAK vestigingen, Gemeentelijke Sociale 
Diensten en afdelingskantoren van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De andere 
naar verschillende moskeeën en islamitische organisaties. 

De brief werd voornamelijk gebruikt ten behoeve van het pilot-onderzoek. Het 
pilot-onderzoek liet echter zien dat een algemene wervingsbrief met informatie over 
de doelstelling en het karakter van de studie en een verzoek tot deelname geen 
succesvolle methode was om toegang tot de geselecteerde scholen te krijgen. De brief 
leverde heel weinig reacties op. Daarom werd ze later voor het hoofdonderzoek 
slechts gebruikt als een alternatieve methode. 
 

De benadering van mogelijke gesprekspartners: persoonlijke contacten 
Daar, zoals vermeld, de wervingsbrief weinig reacties van de benaderde instellingen 
opleverde werd tijdens het pilot-onderzoek besloten om via persoonlijke contacten 
gesprekspartners te werven. Deze beslissing was van doorslaggevend belang voor het 
verdere verloop van het onderzoek. Deze methode bleek de meest succesvolle 
methode om aan respondenten te komen. 
 

De interviews 
De interviews werden gehouden aan de hand van een door de interviewer zelf in te 
vullen semi-gestructureerde vragenlijst. Er werden drie verschillende protocollen 
(lijst met interviewpunten) ontworpen voor drie te onderscheiden categorieën 
personen53: managers en personeelsleden uit het onderwijs en van sociale 
zekerheidsinstanties; leden en leidslieden van de geselecteerde Turkse en 
Marokkaanse organisaties; en deskundigen en wetenschappers met ervaring van de 
bureaucratische praktijk in relatie tot etnische minderheden en professionals op het 
terrein van het onderwijs en van de sociale zekerheid. 
 
De interviews begonnen met een korte introductie en een uitleg van de bedoeling van 
het onderzoek en daarna werden vragen voorgelegd op basis van het protocol. In de 
meeste gevallen gaven de geïnterviewden er de voorkeur aan om eerst hun eigen 
verhaal te vertellen en dan pas de vragen te beantwoorden. Sommige geïnterviewden 
hadden zelfs de neiging alleen over hun eigen onderwerpen (stokpaardjes) te willen 
praten en de vragen te negeren. Pogingen om naar de gestelde vraag terug te keren 
waren dan ook niet altijd succesvol. Door gebrek aan tijd was het soms niet mogelijk 
alle vragen te stellen en door onwil van geïnterviewden om bepaalde vragen te 
beantwoorden kregen ook niet alle vragen altijd een antwoord. Daarbij werd tijdens 

                                                 
53 Zie bijlage 9.7, Interview protocollen – pilot onderzoek. 
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het pilot-onderzoek de formulering van sommige vragen aangepast om ze zo 
begrijpelijker te maken voor de geïnterviewden. 
Aan het eind van elk interview werd aan de gesprekspartner gevraagd of hij kon en 
wilde helpen met nieuwe contacten.  
 

c) De bevindingen van het pilot-onderzoek 
 
De resultaten uit het pilot-onderzoek werden begin oktober 2002 gepresenteerd op 
een (intern) seminar van de afdeling rechtssociologie van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van het pilot-
onderzoek lieten zien dat verschillende veronderstellingen uit het oorspronkelijke 
onderzoeksvoorstel zoals het ontstaan van culturele conflicten tussen distincte cultuur 
en wettelijke regels en/of regels van een ambtelijke organisatie en het bestaan van een 
claim-cultuur binnen distincte gemeenschappen niet juist bleken te zijn. Deze en 
andere bevindingen van het pilot-onderzoek maakten duidelijk dat de doelstelling, het 
theoretisch kader en de methode van het (hoofd)onderzoek gewijzigd moesten 
worden.  

De resultaten van het pilot-onderzoek waren vervolgens belangrijke 
uitgangspunten in de besprekingen met de onderzoeksbegeleidingsgroep met 
betrekking tot de organisatie, de voorbereiding en de uitvoering van het 
hoofdonderzoek. 
 
We presenteren nu de bevindingen van het pilot-onderzoek en de conclusies uit de 
besprekingen met de onderzoeksbegeleidingsgroep.  
 
1. Bureaucratische organisaties - onderwijs: de analyse van de pilot-resultaten toonde 
aan dat onderwijs en sociale zekerheid inderdaad geschikte terreinen waren voor het 
hoofdonderzoek. Openbare en bijzondere scholen zowel op basis- als op voortgezet 
niveau werden gezien als in aanmerking komend voor het onderzoek. 

De bevindingen uit het pilot-onderzoek gaven aan dat wat culturele claims betreft 
er verschillen bestaan tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. 
Leerlingen (of hun ouders) op de bezochte scholen uit het voortgezet onderwijs 
vroegen vaker toepassing van of rekening te houden met distincte waarden en normen 
in de klas dan ouders (van leerlingen) op basisscholen. Het pilot-onderzoek toonde 
ook aan dat dezelfde soort culturele claims, gebaseerd op dezelfde of vergelijkbare 
distincte waarden en normen, die op de basisschool aan de orde waren ook 
voorkwamen in de eerste twee klassen van de scholen voor voortgezet onderwijs. 
Ook werd duidelijk dat in het grote merendeel van de gevallen, zowel in het basis- als 
in deze twee klassen van het voortgezet onderwijs, de culturele claims werden gelegd 
door de ouders en niet door de leerlingen zelf. Voorbeelden zijn het niet (mogen) 
meedoen aan het dansen op school of het vragen van een dag vrij voor het vieren van 
een religieus feest. De situatie lag anders in de hogere klassen. Een directe 
bemoeienis van ouders met een distincte (islamitische) culturele achtergrond werd 
daar slechts in één geval geconstateerd: het al of niet meedoen van (hun) kinderen uit 
klas 3 aan een meerdaagse excursie waarbij zij (het ging vooral om meisjes) 
buitenshuis zouden moeten overnachten.54

                                                 
54 De klasse-docent organiseerde een ouderbijeenkomst over de organisatie van en de deelname aan de 
excursie van een week van zijn klas. Op die bijeenkomst gaf een meerderheid van de aanwezige 
Turkse en Marokkaanse ouders aan dat het hun kinderen was verboden om deel te nemen aan die 
excursie, zelfs al zou het deel uit maken van het verplichte schoolprogramma. De geïnterviewde docent 
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In deze (hogere) klassen werd bij een ‘conflict’ tussen distincte waarden en 
normen en de rechtsregels op school, de sociale regels op school of de wat een aantal 
docenten beschouwde als ‘eigen regels’, primair door de leerlingen in het direct 
contact met hun docent zelf gevraagd om rekening te houden met hun distincte 
waarden en normen. 

Schoolleiders en docenten bleken een belangrijke bron te zijn voor gegevens voor 
het hoofdonderzoek op het terrein van het onderwijs.  
2. Bureaucratische organisaties – sociale zekerheid: hoewel ten tijde van de 
presentatie er al de informatie was dat de Sociale Dienst van de eerste grote stad en 
het UWV GAK weigerden mee te doen aan het hoofdonderzoek, maakten de 
resultaten van de interviews bij deze twee sociale zekerheidsinstellingen toch deel uit 
van de rapportage. Hoewel het aantal geregistreerde culturele claims bij de Sociale 
Dienst en bij het UWV-GAK aanzienlijk kleiner was dan bij de bezochte scholen 
toonde het pilot-onderzoek toch aan dat de Sociale Diensten (bij de toepassing van de 
Algemene Bijstandswet) en het UWV-GAK (bij de toepassing van Ziektewet (ZW) 
en de WAO) door het specifieke karakter van de claims55 geschikt waren om deel uit 
te maken van het hoofdonderzoek. 

Evenals in het onderwijs hadden de geregistreerde claims betrekking op 
‘conflicten’ tussen distincte waarden en normen en de rechtsregels op het gebied van 
de sociale zekerheid56,57, de sociale regels van de instanties en de ‘eigen regels’ van 
de street-level bureaucrats (verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, 
reïntegratiebegeleiders).  
  De conclusie op het seminar was dat, omdat de weigering van de Sociale Dienst 
van de eerste grote stad geen ruimte liet voor (verdere) onderhandelingen over hun 
deelname, de aandacht verlegd moest worden naar het UWV-GAK.58 Onderzoek op 
het terrein van de Ziektewet en van de WAO bij het UWV-GAK leek daarbij het 
meest in aanmerking te komen want bij de uitvoering van deze wetten hebben de 
ambtenaren van het UWV-GAK een direct face-to-face contact met hun cliënten. In 
de meeste gevallen werden de culturele claims bij het UWV- GAK gelegd in de vorm 
van een mondeling verzoek of een verbale klacht en minder in geschreven vorm als 
een klacht tegen een beslissing van bijvoorbeeld een verzekeringsarts met betrekking 
tot het onderzoek van een uitkeringsaanvrager. 

                                                                                                                                            
vertelde dat volgens de ouders hun kinderen niet buiten hun eigen huis mochten overnachten omdat dat 
tegen hun cultuur was.  
 
56 Wat het UWV-GAK betreft kunnen de culturele claims te maken hebben met (de regels van) de 
Ziektewet, de WAO en de supplementen van deze wetten, de Landelijke Beroepsregels (voor 
verzekeringsartsen), de normen van het Schattingsbesluit en de instructies van de stafarts.  
57 Een voorbeeld: volgens de arbeidsdeskundige en de integratiebegeleider was het best passende werk 
voor een Marokkaanse man, die uit de WAO terug moest naar werk, een baan als slager. De 
Marokkaan weigerde dat wegens religieuze verplichtingen: hij mocht niet met varkensvlees werken. 
Een ander voorbeeld: volgens de regels moet een (UWV-GAK) verzekeringsarts na een bepaalde 
periode een zieke cliënt onderzoeken om een beslissing te kunnen nemen over zijn 
arbeidsgeschiktheid. Een Marokkaanse man weigerde onderzocht te worden. Hij zei dat hij zich niet 
gezond voelde omdat hij in Nederland geen traditionele Marokkaanse geneesmiddelen mocht 
gebruiken die beter voor zijn gezondheid waren. Hij wilde een maand naar Marokko en daarna pas 
worden onderzocht. Hoewel zijn claim inging tegen de regels accepteerde de verzekeringsarts het 
verzoek. De Marokkaan werd inderdaad een maand later door die UWV-GAK verzekeringsarts 
onderzocht. 
58 De communicatie met het UWV-GAK en de ondernomen activiteiten na het seminar werden reeds 
besproken in hoofdstuk 3.2.3 in het deel over Sociale Zekerheidsinstanties. 
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3. Bureaucratische organisaties – dossieranalyse: met betrekking tot een 
dossieranalyse liet de pilot zien dat de meeste bezochte scholen culturele claims 
registreren maar dat in grote meerderheid van de gevallen de verslaglegging alleen 
maar een chronologische registratie (op datum) van de gebeurtenissen omvat. Dat 
betekent dat een meer gedetailleerde beschrijving van de culturele gebeurtenis, de 
claim, de gevolgde procedure of de manier waarop het was opgelost, zeer beperkt was 
of zelfs helemaal ontbrak, ook in gevallen waar de regels van de Leerplichtwet in het 
geding waren. 

Met betrekking tot dossieranalyse bij sociale zekerheidsinstanties liet het pilot-
onderzoek zien dat bij beide instanties dergelijk onderzoek wel mogelijk was maar 
dat in de meeste gevallen de dossiers geen gedetailleerde informatie bevatten over de 
feiten ten aanzien van een culturele claim. Bovendien blijken sommige artsen bij het 
UWV-GAK soms eigen codes te gebruiken in hun gevalsbeschrijvingen. Het betekent 
dat dossieranalyse zonder de hulp van de verzekeringsarts (om zijn aantekeningen te 
‘vertalen’) niet geschikt leek voor onderzoek. 

Op de Sociale Dienst van de eerste grote stad bevatten dossiers een korte 
beschrijving van de aanvraag voor financiële bijstand met heel af en toe een reden 
voor een hulpvraag die volgens de aanvrager te maken heeft met distincte waarden en 
normen. Zoals het verzoek van een Surinaamse vrouw om financiële ondersteuning 
voor een reis naar Suriname waar ze behandeld wilde worden voor haar ziekte met 
een traditionele, rituele methode: winti (voodoo). 

De conclusie na het pilot-onderzoek was dat dossieranalyse bij deze 
bureaucratische praktijk in verband met het niet registreren van de relevante gegevens 
niet zinvol zou zijn. Het hoofdonderzoek zou zich moeten richten op het afnemen van 
interviews als belangrijkste bron voor het vinden en verzamelen van gevallen die te 
maken hebben met ‘conflicten’ tussen distincte waarden en normen en de regels en de 
(uitvoerings)praktijken van de geselecteerde bureaucratische organisaties: de scholen 
en indien mogelijk de UWV-GAK (regio)kantoren. 
4. Het concept van de ‘conflictregel’: uit de analyse van de casussen die wij tijdens 
het pilot-onderzoek tegenkwamen blijkt dat in de meeste gevallen een cultureel 
‘conflict’ ontstaat als gevolg van een actie van een ‘claimer’ (een cliënt) in een direct 
contact met een street-level-bureaucrat, meestal een face-to-face contact met een 
uitvoerende ambtenaar. De verzoeken (‘claims’) hadden bijvoorbeeld betrekking op 
de mogelijkheid om bepaalde religieuze of culturele plichten te (kunnen) vervullen bij 
de betreffende instantie of om gevrijwaard te worden van bepaalde verplichtingen die 
volgens de regels door de betreffende instantie waren opgelegd. De claims komen dus 
meestal niet binnen en worden veelal ook niet afgewikkeld op een min of meer 
formele, officiële manier, laat staan door hogergeplaatsten in de organisatie.  

Een verzekeringsarts vertelde ons bij voorbeeld dat hij zonder meer, zonder 
allerhande bronnen, directieven of hogergeplaatsten te raadplegen, het verzoek van 
een moslimvrouw had gehonoreerd om niet door hem maar door een vrouwelijke 
verzekeringsarts te worden onderzocht. Zij (en haar man) hadden hem uitgelegd dat 
volgens hun religieuze normen een vrouw alleen maar aangeraakt mag worden door 
haar eigen man en door andere vrouwen. 
5. Bureaucratische regeltoepassing: uit de analyse van de gegevens van het pilot-
onderzoek bleek dat street-level bureaucrats in de praktijk verschillende soorten 
regels zeggen toe te passen zoals wettelijke regels59, door hun eigen organisatie 
                                                 
59 Uitvoerende bureaucraten van het UWV passen bijvoorbeeld regels toe uit de Ziektewet en de WAO 
en docenten in het onderwijs passen regels toe uit bijvoorbeeld de Leerplichtwet, de Wet op het 
Primaire Onderwijs of uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
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opgestelde regels (bijvoorbeeld kledingvoorschriften op school of regels die bepaald 
gedrag op school voorschrijven of verbieden) en sociale regels. De bevindingen van 
het pilot-onderzoek bevestigden onderzoeksresultaten van interpretatieve 
sociologen60 dat street-level bureaucrats bij hun toepassing van regels (soms) 
afwijken van de (formele) wettelijke regels. Een reeds eerder vermeld voorbeeld: een 
moslim leerling weigert een gezicht (een masker) te tekenen voor het Carnaval, 
hoewel dat een verplicht onderdeel is van het vak Tekenen, omdat hij volgens 
religieuze verplichtingen geen gezichten mag tekenen. Voor de tekenleraar levert dat 
een probleem op dat hij onmiddellijk oplost door de leerling een andere opdracht te 
geven hoewel dat afwijkt van het verplichte tekenprogramma. De leraar vindt dus een 
manier om een opgedoken cultureel conflict op te lossen door welwillend af te wijken 
van de regels op school. 
6. Het concept ‘cultureel conflict’: het pilot-onderzoek liet zien dat het concept 
‘cultureel conflict’ geen juist of gepast concept is. Het merendeel van de Turkse en 
Marokkaanse gesprekspartners, van de docenten en van de ambtenaren in de bezochte 
sociale zekerheidsinstellingen was van mening dat er wel bepaalde verschillen 
bestaan tussen (hun) distincte cultuur en distincte waarden en bepaalde wettelijke 
regels en/of regels van een (hun) organisatie/instantie maar dat er geen sprake is van 
culturele conflicten.  
7. Onderzoek binnen Turkse en Marokkaanse gemeenschappen: het pilot-onderzoek 
bevestigde dat de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland sociale 
groeperingen vormen met een leefstijl gebaseerd op hun eigen cultuur, waarden en 
normen. De gegevens uit het pilot-onderzoek suggereren ook dat er niet alleen 
belangrijke verschillen zijn tussen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, toch 
beide islamitisch, maar dat die verschillen er ook zijn tussen verschillende 
groeperingen binnen beide gemeenschappen. Om die reden is het moeilijk te 
verdedigen dat er in Nederland sprake zou zijn van één distincte Turkse en één 
distincte Marokkaanse gemeenschap met een eigen cultuur, eigen waarden en 
normen. Men zou eerder kunnen spreken van verschillende Turkse en Marokkaanse 
groeperingen met een eigen cultuur, eigen waarden en normen die tot op zekere 
hoogte weer verschillen van andere groeperingen uit dezelfde gemeenschap. Er moet 
met andere woorden een onderscheid worden gemaakt tussen de waarden en normen 
die al deze groeperingen gemeenschappelijk kunnen hebben en de interpretatie van 
deze waarden en normen, die tot op zekere hoogte verschilt tussen deze groeperingen 
(van het niveau van een grotere sociale groep tot op het niveau van één familie)61 en 
ook specifiek is voor een bepaalde groepering.62  
 Deze bevinding wordt bevestigd door het onderzoek van Yalçin-Heckman naar 
de religieuze socialisatie van Turkse migranten-families in Duitsland. Zij concludeert 
dat wat goed is en wat slecht wordt bepaald binnen een grotere sociale groep maar 
ook binnen een enkele familie en zelfs een persoonlijke opvatting kan zijn binnen een 
gezin (Yalçin-Heckman, 1998, p. 188). In dat opzicht kan men zeggen dat een 
cultureel misverstand eerder bestaat tussen een persoonlijke keuze van een claimer 

                                                 
60 Zie: hoofdstuk 2., ‘Theoretische grondslag van het onderzoek’.  
61 Gegevens uit het pilot-onderzoek laten bijvoorbeeld zien dat leden van Turkse en Marokkaanse 
groeperingen in Nederland zeer verschillend denken over waarom vrouwen een hoofddoek (zouden 
moeten) dragen: uit traditie, vanwege een religieuze verplichting, als modeverschijnsel of simpel als 
een persoonlijke keuze.  
62 In het pilot- onderzoek zijn er aanwijzingen dat bij bepaalde islamitische groeperingen zowel in de 
Turkse als de Marokkaanse gemeenschap het tekenen/schilderen van een (menselijk) gezicht volstrekt 
verboden is maar bij andere islamitische groeperingen uit diezelfde gemeenschappen weer niet. 
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(cliënt, ouder etc.) voor het handhaven van een distincte (c.q. religieuze) waarde en de 
regels van het Nederlandse rechtssysteem dan tussen de waarden en normen van 
distincte Turkse en Marokkaanse gemeenschappen als geheel en het dominante 
rechtssysteem hier te lande. De mate van verplichting in het handhaven van bepaalde 
culturele of religieuze waarden wordt vaak bepaald door de individuele of de 
familiale interpretatie van die verplichting maar die kan weer onderhevig zijn aan de 
interpretatie van de (groot)familie of van de verschillende families die onderdeel zijn 
van een grotere sociale groep. Dat wil zeggen dat culturele claims die worden 
neergelegd bij instanties zoals een school of een sociale zekerheidsinstelling eerder 
individuele acties zijn van leden van bepaalde distincte sociale groepen dan een 
georganiseerde actie van alle of een meerderheid van de leden van de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschappen in Nederland. De resultaten van het pilot-onderzoek 
leidden tot de conclusie dat afgezien van enige acties en initiatieven van individuele 
leden er geen claimcultuur bestaat bij de Turkse en Marokkaanse groeperingen en 
gemeenschappen in Nederland wat betreft het toepassen van of voldoen aan distincte 
waarden en verplichtingen bij sociale zekerheidsinstanties en scholen en ook niet wat 
betreft het plaats geven/erkennen van distincte waarden en normen binnen het interne 
(normatieve) systeem van deze organisaties. 
 
Deze bevindingen hadden belangrijke consequenties voor de verdere ontwikkeling 
van de theoretische en methodologische aanpak van het onderzoek. Wat betreft de 
theoretische aanpak kon de theorie van Felstiner, Abel en Sarat over ‘naming’, 
‘blaming’ en ‘claiming’ als achtergrond voor het bestuderen van het claimgedrag van 
leden van distincte groeperingen alleen maar worden gebruikt op individueel niveau 
maar niet op het niveau van distincte groeperingen als geheel. Met andere woorden, 
de verklaring van een klein aantal individuele acties van personen die behoren tot 
verschillende groeperingen laat geen conclusies toe over patronen van claims die 
karakteristiek zouden zijn voor de betreffende (distincte) groeperingen. 

Wat betreft de toegang tot gesprekspartners lieten de gegevens van het pilot-
onderzoek zien dat het niet gemakkelijk zou worden om relevante informanten in de 
Turkse en Marokkaanse groeperingen te vinden die informatie en uitleg zouden 
kunnen geven over de aard en de achtergrond van hun waarden en normen. Datzelfde 
leek te gelden voor gevallen waarin die waarden en normen in het geding zijn. Het 
bleek dat Turkse imams en (andere) leiders uit de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschap geschikter informanten waren dan andere leden van deze groeperingen. 
Zij waren echter meer bereid om de distincte waarden en normen te verwoorden en 
uit te leggen dan om situaties waarin ze in het geding waren aan te geven en/of te 
bespreken. 

Op het terrein van het onderwijs richtte het hoofdonderzoek zich op docenten en 
leerlingen met een distincte culturele en religieuze achtergrond als geschikte 
gespreks(interview)partners. 
8. Onderzoek binnen andere distincte gemeenschappen: het pilot-onderzoek liet zien 
dat docenten op scholen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en 
reïntegratiebegeleiders bij het UWV-GAK en uitvoerende ambtenaren bij de Sociale 
Dienst niet alleen regelmatig worden geconfronteerd met culturele claims van Turkse 
en Marokkaanse leerlingen/cliënten maar ook met claims van scholieren/cliënten die 
tot andere etnische, culturele en/of religieuze groeperingen in Nederland behoren 
zoals mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Suriname, (Nederlandse) Antillen, 
Indonesië, Somalië of Pakistan. In het pilot-onderzoek werd ook duidelijk dat 
bijvoorbeeld docenten bepaalde waarden van sommige (kleine) christelijke 
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gemeenschappen in Nederland als anders, als distinct ervaren. Het gaat dan in de 
meeste gevallen over het al of niet (mogen) deelnemen aan de viering van 
(christelijke) feestdagen: kerst en sinterklaas. 
 
Het pilot-onderzoek (inclusief de uitbreiding bij het UWV-GAK) had dus grote 
consequenties voor de selectie van het meest geschikte onderzoeksterrein, voor de 
verbetering van de methodologische opzet en voor de verdere ontwikkeling van een 
theoretisch kader voor deze studie. Toen het UWV-GAK definitief zijn medewerking 
aan het onderzoek weigerde, werd besloten dat het hoofdonderzoek alleen zou 
worden uitgevoerd op het terrein van het onderwijs met interviews als belangrijkste 
methode voor het verzamelen van gegevens.  
 

d) De onderzoeksbegeleidingsgroep: conclusies van de besprekingen 
 
Zoals reeds vermeld maakten de bevindingen van het pilot-onderzoek duidelijk dat de 
doelstelling, het theoretisch kader en de methode van het (hoofd)onderzoek gewijzigd 
moesten worden. Om dat te bewerkstelligen en de voorbereiding en de uitvoering van 
het hoofdonderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen werd een kleine 
begeleidingsgroep gevormd. In de voorbereidingsfase, gedurende de uitvoering van 
het hoofdonderzoek en voor de analyse van de resultaten van het onderzoek waren er 
samen met de onderzoeker regelmatig besprekingen over het benodigde theoretisch 
kader, de methodologie en de interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 
 
De belangrijkste uitkomsten van die besprekingen waren: 
1. Conflictregels: de bevindingen van het pilot-onderzoek lieten zien dat het 
beslissingsproces zelf en de motieven en redenen om in een gegeven situatie een 
bepaalde beslissing te nemen mogelijk belangrijker zijn voor het beschrijven van het 
handelen van een street-level bureaucrat, met name van hun handelen in 
multiculturele zaken, dan een mogelijk vigerende ‘conflictregel’. Een ambtenaar kan 
altijd in/bij zijn beslissing het distincte gedrag wel of niet accepteren dan wel een 
tussenoplossing kiezen zoals accepteren onder voorwaarden.63

Het leidde tot de conclusie dat het concept van de ‘conflictregel’ zoals 
omschreven in het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel moest worden losgelaten als 
zwaartepunt van het onderzoek.  
2. Cultureel conflict: het contact, de confrontatie met gedrag van een leerling dat door 
de docent wordt geïnterpreteerd als cultureel distinct zou in deze studie worden 
benoemd als een (multi)cultureel misverstand. Tijdens het pilot-onderzoek kwam naar 
voren dat het merendeel van de gesprekspartners met een distinct culturele 
achtergrond van mening was dat er wel verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld 
schoolregels en sociale regels op school enerzijds en een distincte cultuur en distincte 
waarden van (sommige) leerlingen anderzijds maar dat die verschillen niet zo groot 
zijn dat er sprake is of zou kunnen zijn van culturele conflicten of van botsingen 
tussen die schoolorde en een distincte ‘normatieve orde’. Bovendien werd vaak door 
street-level-bureaucrats (bijvoorbeeld verzekeringsartsen, docenten) benadrukt dat 
verschillen tussen een distincte cultuur en de cultuur, de sociale regels van hun 
organisatie niet onvermijdelijk leiden tot een gespannen verhouding met hun cliënten 
resp. hun leerlingen. Docenten vertelden bijvoorbeeld dat zij het leuk vonden om met 
                                                 
63 De beslissing van een docent lichamelijke opvoeding: islamitische leerlingen mogen met een 
hoofddoek op gymmen maar alleen als de hoofddoek strak om het hoofd zit en het zicht vrij laat; 
anders moeten ze zonder hoofddoek gymmen. 
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leerlingen te praten over hun distincte cultuur en hun tradities en hun mening te 
vernemen over de verschillende (culturele) thema’s en gebeurtenissen die zich 
voordoen in de Nederlandse maatschappij. 

Er werd gekozen voor het (neutrale) concept (multi)cultureel misverstand ook om 
afstand te nemen van een bepaald politiek taalgebruik waarin ervan wordt uitgegaan 
dat een botsing van culturen in een maatschappij onvermijdelijk leidt, moet leiden tot 
conflicten en conflicterend handelen. 
3. Onderzoek binnen distincte gemeenschappen: de ervaringen in het pilot-onderzoek 
betekenden methodologisch gezien dat een diepgaander onderzoek binnen distincte 
groeperingen zeer moeilijk zou kunnen worden en dat het hoofdonderzoek 
onvermijdelijk meer tijd zou gaan vergen. Om deze redenen werd de conclusie 
getrokken dat het hoofdonderzoek naar de distincte groeperingen wel uitgevoerd kon 
worden maar niet met het (diepere) niveau van analyse van de gegevens dat in het 
oorspronkelijke voorstel was voorzien. In dat opzicht werd de doelstelling van het 
onderzoek gewijzigd. Als het bijvoorbeeld mogelijk zou blijken om te praten met 
iemand die een (ambtelijke) instantie had verzocht om rekening te houden met zijn 
culturele of religieuze verplichtingen dan zou het hoofddoel van dat interview moeten 
zijn om informatie te verzamelen over zijn motieven en redenen om de claim te 
leggen en met name over de distincte waarden en normen waarop de claim was 
gebaseerd. Naast interviews met ‘claimers’ waren er ook interviews gepland met 
andere leden van dezelfde of van andere Turkse en Marokkaanse groeperingen. Deze 
interviews moesten aanvullende (en naar verwachting afwijkende) interpretaties 
opleveren van de distincte waarden en normen in kwestie en de bereidheid (of 
verplichting) om zich volgens die culturele en/of religieuze normen te gedragen. De 
gegevens over de distincte waarden en normen, verkregen uit de interviews, zouden 
moeten worden aangevuld door literatuur over bijvoorbeeld de islam, islamitische 
waarden en over algemene gedragspatronen van Turkse en Marokkaanse mensen in 
Nederland. Deze literatuur kon dienen als bijkomende bron van informatie om inzicht 
te krijgen in andere opvattingen over de in de casus aan de orde zijnde distincte 
waarde maar zou niet worden gebruikt als verklaringsbron voor het distincte gedrag 
in de betreffende casus. 

De bevinding in het pilot-onderzoek dat street-level-bureaucrats regelmatig 
worden geconfronteerd met culturele claims van Turkse en Marokkaanse cliënten, 
leerlingen etc. maar ook met claims van cliënten en scholieren die tot een andere 
distincte (etnisch, cultureel of religieus) groepering behoren had ook een belangrijke 
consequentie voor het hoofdonderzoek. Om een juist en compleet te krijgen van 
multiculturaliteit (in de klas) zou het hoofdonderzoek zich moeten richten op (de 
waarden en normen van) alle (daar) vertegenwoordigde distincte groeperingen. 
 Het hield in dat het object van het hoofdonderzoek niet alleen zou zijn de 
‘culturele misverstanden’ die ontstaan tussen waarden en normen van leden van 
Turkse en Marokkaanse groeperingen in Nederland en de regels van (ambtelijke) 
instanties en organisaties maar ook de ‘culturele misverstanden’ die ontstaan tussen 
waarden en normen van leden van andere etnische en/of religieuze groepen, inclusief 
afwijkende kleine christelijke groepen, en de vigerende normatieve orde. 
4. Opzet en uitvoering van het hoofdonderzoek: een belangrijke uitkomst van de 
besprekingen was dat het hoofdonderzoek zou worden uitgevoerd in twee fasen. In de 
eerste fase zou het onderzoek zich moeten richten op het op scholen verzamelen van 
zoveel mogelijk ‘culturele misverstanden’ ten gevolge van distincte waarden en 
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normen. In de tweede fase zou dan een aantal geselecteerde ‘culturele misverstanden’ 
diepgaander kunnen worden onderzocht.64

5. Het hoofdonderzoek zou worden uitgevoerd op het terrein van het voortgezet 
onderwijs. De hierna volgende overwegingen leidden tot deze beslissing. 
 

Het onderzoek in het voortgezet onderwijs  
Hoewel het pilot-onderzoek was uitgevoerd op zowel basisscholen als op scholen 
voor voortgezet onderwijs werd besloten dat het hoofdonderzoek uitsluitend zou 
worden gedaan op scholen voor voortgezet onderwijs. De reden voor deze beslissing 
was gebaseerd op de persoonlijke interesse van de onderzoeker, die ondersteund werd 
door gegevens uit het pilot onderzoek en uit literatuur over gedragspatronen van 
adolescenten en meer specifiek van Turkse en Marokkaanse kinderen van die leeftijd. 
 
Er is reeds opgemerkt dat het pilot-onderzoek twee belangrijke methodologische 
gegevens opleverde die relevant waren voor de keuze van scholen voor voortgezet 
onderwijs als het meest geschikte terrein voor het hoofdonderzoek. De eerste 
beslissende factor was dat de soort culturele misverstanden die zich voordoen op 
scholen voor voortgezet onderwijs ook de misverstanden omvatten die op 
basisscholen voorkomen65 maar niet omgekeerd. De tweede belangrijke factor was de 
bemoeienis van ouders bij deze culturele misverstanden. De voorkeur van de 
onderzoeker werd geleid door het idee dat het voortgezet onderwijs een goed 
onderzoekterrein zou zijn omdat daar docenten worden geconfronteerd met distinct 
gedrag niet alleen van leerlingen maar ook van hun ouders. De bevindingen van het 
pilot-onderzoek toonden aan dat op de basisschool en in de lagere klassen van de 
scholen voor voortgezet onderwijs de ouders degenen waren die direct vroegen of 
zelfs eisten dat er op school rekening werd gehouden met distincte waarden en 
normen terwijl in de hogere klassen van de scholen voor voortgezet onderwijs de 
directe inbreng van leerlingen met een distinct culturele achtergrond aanzienlijk 
groter was dan die van hun ouders.66 Met andere woorden kunnen op scholen voor 
voortgezet onderwijs twee verschillende generaties (ouders en hun kinderen) 
‘distincte’ claimers betrokken zijn bij culturele misverstanden. 
 
Een volgende belangrijke reden van de onderzoeker om scholen van het voortgezet 
onderwijs te selecteren voor het hoofdonderzoek was verbonden met het gegeven dat 
de adolescentie voor de meeste kinderen is gerelateerd aan identiteitsvorming (zoals 
een etnische of religieuze identiteit)67 met het gedrag en de creativiteit die daarbij 
horen en aan het onderhouden van relaties met anderen op school, voor sommige 
kinderen vooral met anderen met een distincte culturele of religieuze achtergrond. 
Kinderen in hogere klassen worden zelfstandiger, meer onafhankelijk van hun ouders 
en zullen vaak zelf partij zijn in een cultureel misverstand en niet meer hun ouders. 
Erikson benadrukt dat teenagers in de hogere klassen “beset with the psychological 
revolution of their genital maturation and the uncertainty of the adult roles ahead, 
                                                 
64 Meer over elke fase van het hoofdonderzoek, zie verder in dit hoofdstuk.  
65 Culturele misverstanden die zich voordeden op de basisscholen en in de laagste klassen van de 
scholen voor voortgezet onderwijs kwamen voort uit dezelfde of vergelijkbare waarden en normen 
maar de manier waarop ze werden opgelost varieerde. 
66 Deze gedragspatronen van ouders en adolescenten zijn begrijpelijk omdat in de (begin)jaren van de 
puberteit (ongeveer 11-14 jaar) kinderen nog erg steunen op hun ouders terwijl in de latere fase van de 
adolescentie die steun minder belangrijk wordt ten gunste van de steun van de peergroup (Van Hoof, 
1998, Petersen et al. 1996, Erikson, 1968). 
67 Zie bijvoorbeeld Van Hoof (1998) en Erikson (1968). 
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seem much concerned with faddish attempts at establishing an adolescent subculture 
with what looks like a final rather than a transitory or, in fact initial identity 
formation… In their search for a new sense of continuity and sameness… some 
adolescents have to come to grips again with crisis of earlier years before they can 
install lasting idols as guardians of a final identity [...] should a young person feel that 
the environment tries to deprive him to develop and integrate… he may resist with 
wild strength…” (Erikson, 1968, p. 128-129). Dat leidt tot de veronderstelling dat met 
name leerlingen uit de hogere klassen in het voortgezet onderwijs, ook die met een 
distincte achtergrond, op zoek naar of ter bescherming van wat zij zien als hun eigen 
identiteit geneigd zijn tot allerlei soorten confrontaties in en om hun klaslokaal.  

Wat betreft de identiteitsvorming van moslim-jongeren (in Europa) benadrukken 
Vertovec en Rogers het bestaan van twee verschillende en soms zelfs tegengestelde 
trends. Aan de ene kant zien jonge moslims de islam als een symbool van verzet 
tegen de westerse politieke en culturele invloed op hun manier van leven. Deze jonge 
mensen zijn geneigd om religieuze geschriften te analyseren. “This embodies 
reclaiming the concept of itjihad (‘interpretation’ or ‘independent judgement’) which 
in turn involves both a rejection of authority… and a revitalization of belief and 
practice” (Vertovec en Rogers, 1998, p. 11). 

Aan de andere kant constateren zij ook dat veel jonge moslims de 
vereenzelviging van hun ouders met hun oude cultuur en traditie van voor hun 
emigratie verwerpen door vast te stellen dat die waarden en normen niet behoren bij 
de islam maar bij hun (oude) etnische cultuur (idem, p. 12). In dat opzicht vormt voor 
sommige moslim-jongeren de peergroup toch hun referentiepunt ongeacht of het gaat 
om moslim of niet-moslim vrienden. “A desire to ‘be like’ their peers is often a 
strong motivating force shaping attitudes, behaviours and social relations, not least 
with parents” (idem, p. 14). Dergelijk gedrag heeft ook invloed op de houding van 
jonge moslims tegenover hun religie.  

Yalçin-Heckmann geeft aan dat identiteitsvorming van moslim-jongeren in de zin 
van het ontwikkelen van religieuze opvattingen en gewoonten gerelateerd lijkt te zijn 
aan hun positie in en hun relatie met het gezin en de sociale groep waartoe ze 
behoren. De teenagers die geen problemen (lijken te) hebben met andere gezinsleden 
of met ouderen zijn meer bereid de visie van hun ouders ten aanzien van godsdienst, 
religieuze opvattingen en verplichtingen te accepteren. Jonge moslims echter die wel 
die problemen hebben zijn niet zo bereid om de religieuze opvattingen van hun 
ouders en de bijbehorende verplichtingen te volgen en ook niet zo duidelijk en 
oprecht in hun religieuze overtuiging als de eerder genoemde jongeren (Yalçin-
Heckmann, 1998, p. 175). 
 
Studies naar moslim-jongeren in migranten-landen laten nog een ander fenomeen zien 
dat zich ook voordoet in het leven van sommige Turkse en Marokkaanse teenagers. 
Ze leven in/tussen twee culturen: thuis houden ze zich aan de gezinswaarden en -
normen maar buiten de gezinsomgeving worden ze geconfronteerd met de cultuur en 
de waarden van dominante groepen in de samenleving. Van Schelven concludeert dat 
de meeste Turkse jongens gebruik maken van de hen gelaten ruimte en zich 
buitenshuis aan de Turkse normen en de controle van hun ouders onttrekken. Ze 
maken buitenshuis kennis met de Nederlandse jeugdcultuur… Dat kan leiden tot een 
soort dubbelleven: veel jongens maken duidelijk hoe zij zich thuis meer Turks voelen 
en buitenshuis meer Nederlands (Van Schelven, 1988, p. 197). Vertovec en Rogers 
geven aan dat hoewel deze teenagers zich onttrekken aan de controle van hun ouders 
en geneigd zijn om waarden en normen van hun peergroup over te nemen (c.q. 
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bewust bepaalde (eigen) culturele waarden en gewoonten ontkennen) de link met hun 
eigen etnische oorsprong blijft bestaan en de moslim-identiteit in belangrijke mate in 
tact blijft (Vertovec en Rogers, 1998, p. 12). 

Een dergelijk dubbelleven kan zijn uitwerking hebben op het gedrag van 
moslimkinderen op school. Eppink benadrukt bijvoorbeeld dat het voor het kind 
problemen schept als “er verschillen bestaan qua communicatie of 
opvoedingssysteem tussen gezin (primair milieu) en school (secondair milieu)… Bij 
beide is het opvoedingssysteem gericht op de ontplooiing van het kind, maar toch ligt 
er een kloof tussen de (onuitgesproken) waarden en opvoedingsidealen van de school 
en die van het gezin waaruit het kind komt… Nog sterker komt dit naar voren bij 
cultuurverschillen” (Eppink, 1990, p. 164). 
 
De gegevens uit het pilot-onderzoek en uit de geraadpleegde literatuur tonen aan dat 
scholen voor voortgezet onderwijs geschikter zijn voor dit onderzoek dan 
basisscholen. Voor teenagers uit de hogere klassen in het voortgezet onderwijs met 
een distincte culturele of religieuze achtergrond kunnen alle genoemde problemen 
invloed hebben op hun gedrag en hun relaties op school. In een latere fase van de 
puberteit kunnen een proces van culturele (etnisch of via een peergroup) en/of 
religieuze identiteitsvorming en een streven naar onafhankelijkheid van elke vorm 
van autoriteit (zowel ouders als school) een belangrijke invloed uitoefenen op hun 
gedrag en op de ontwikkeling van hun relaties met docenten en mede-leerlingen. Zij 
zijn meer geneigd om een docent tegen te spreken, zijn beslissing of zijn autoriteit 
aan te vechten en zich niet te houden aan de regels op school als ze deze zien als een 
reden of een oorzaak van (hun) achterstelling dan wel wanneer ze uitdrukking willen 
geven aan wat zij beschouwen als hun (eigen) waarden en normen. zoals bijvoorbeeld 
bij de weigering van een Marokkaanse jongen om het schoolbord schoon te poetsen 
omdat volgens zijn gezinsnormen (als interpretatie van religieuze verplichtingen) 
schoonmaken wordt gezien als de taak voor een vrouw. Of, een ander voorbeeld, 
zoals bij de weigering op religieuze gronden van een paar moslimmeisjes om te 
kijken naar een documentaire over seksuele opvoeding als verplicht onderdeel van het 
lesprogramma van biologie. 
 

e) Hoofdonderzoek: de eerste fase 
 
De primaire doelstelling van de eerste fase van het empirisch hoofdonderzoek was 
een helder en breed beeld te krijgen van de multiculturaliteit in het voortgezet 
onderwijs, door zo veel mogelijk verschillende culturele misverstanden op scholen te 
registreren. De aandacht zou daarbij vooral uitgaan naar: hoe een docent het 
afwijkende gedrag van bijvoorbeeld een Turkse leerling of een leerling die Jehova’s 
getuige is, beschouwt; in welke mate distincte waarden en normen een rol spelen in 
zijn beslissing ten aanzien van dat gedrag; wat voor soort regels er op een school 
bestaan en wat voor soort regels culturele misverstanden op school regelen; hoe een 
docent tot een ‘regel’ komt bij een cultureel misverstand; wat voor ‘regel(s)’ hij zegt 
toe te passen om een cultureel misverstand op te lossen. 
  
Aangezien docenten in de meeste gevallen de eersten zijn op school die worden 
geconfronteerd met afwijkende gedragingen van leerlingen die tot distincte culturen 
behoren, hebben wij in deze fase vooral met hen gesproken. Naast docenten spraken 
we ook zeven personen met verschillende leidinggevende functies op de bezochte 
scholen.  
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Selectie van scholen en gesprekpartners  

Zoals reeds in paragraaf 3.2.2 is aangegeven werd in deze fase van het onderzoek 
gewerkt met een in eerste instantie (doel)gerichte selectie van de (soort) scholen en 
vervolgens met een vrijwillige selectie van docenten uit het voortgezet onderwijs met 
ervaring met leerlingen die tot een distincte cultuur behoren. Door persoonlijke 
contacten (netwerk) en een oproep werden de gesprekpartners geworven. De 
veronderstelling daarbij was dat door het gebruik van deze methoden we docenten 
zouden kunnen interviewen die het zelf (ook) prettig vonden om met ons te praten en 
hun culturele ervaringen in de klas te delen. 

De beslissing om via persoonlijke netwerken gesprekspartners te werven had 
belangrijke gevolgen voor het verloop en de uitvoering van het onderzoek. We 
kwamen via persoonlijke contacten en contacten van collega’s en vrienden in gesprek 
met docenten die werkzaam waren op 13 verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs in diverse steden. Na het interview was een groot aantal van hen bereid om 
te helpen met het zoeken naar andere contacten c.q. gesprekpartners, voornamelijk 
collega’s op dezelfde of soms ook op andere scholen. De meeste van hen 
accepteerden het om ook geïnterviewd te worden. Sommige gesprekspartners echter 
weigerden expliciet om andere contacten binnen de school tot stand te brengen. 

De oproep als wervingsmethode werd slechts in één school gebruikt. De 
betreffende gesprekspartner gaf aan niet te kunnen helpen met direct contact te leggen 
met collega’s. Zij was echter wel bereid een oproep68 in het docentenblad te plaatsen 
en op het mededelingenbord in de docentenkamer op te hangen.  

Zes schooldirecties wilden voorafgaande aan de eerste interview-afspraken een 
officiële aanvraagbrief69 ontvangen, inhoudende onder andere de doelstelling en het 
karakter van het onderzoek. Na ontvangst van de brief weigerde de directie van één 
van deze zes scholen om aan het onderzoek mee te doen. 
 

Interviews met docenten en leidinggevenden  
In totaal werden vijftig interviews gehouden met docenten uit het VMBO (theoretisch 
en/of praktisch), van VMBO-HAVO-VWO scholengemeenschappen en van MBO’s 
(beroepsopleidingen). Wij hebben vijf VMBO-scholen, drie VMBO-HAVO-VWO 
scholengemeenschappen en vier MBO’s bezocht. Het aantal interviews per school 
varieerde van één tot acht. Alle interviews werden afgenomen aan één 
gesprekspartner, behalve in één situatie waar twee docenten aanwezig waren. Wij 
hadden daarbij ook de mogelijkheid om op vier verschillende scholen gesprekken te 
voeren met in totaal acht docenten met een disctinct etnische of culturele achtergrond.  
 
Zoals bij de selectiecriteria werd vastgesteld hadden alle geïnterviewde docenten 
ervaring met leerlingen met een andere etnische herkomst, een distinct culturele 
achtergrond en/of een distinct religieuze overtuiging. De meeste hadden dagelijks 
contact met kinderen van verschillende leeftijden (onderwijsgroepen), van twaalf tot 
zestien maar ook ouder. Elf van hen hadden naast lesgevende taken ook een 
leidinggevende functie op hun school.  

Alle gesprekken vonden plaats in een gezellige, openhartige en vertrouwelijke 
sfeer.  

                                                 
68 Zie bijlage 9.5, Oproep 1 en bijlage 9.6, Oproep 2. 
69 Zie bijlage 9.3 Briefscholen: hoofdonderzoek Fase 1, en bijlage 9.4, Brief scholen: Hoofdonderzoek 
Fase 2. 
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Interviewprotocol  

De interviews werden met behulp van een protocol (semi-gestructureerde vragenlijst) 
afgenomen en via een recorder vastgelegd. Het protocol werd gebruikt als richtlijn.  
 
Zoals in de paragraaf over het ‘Pilot-onderzoek’ is vermeld, leidden de conclusies van 
dit (voor)onderzoek tot belangrijke veranderingen in het theoretische en 
methodologische kader van de studie. Deze veranderingen samen met de 
overeenkomstige wijzigingen in de structuur van het empirische onderzoek (twee 
fasen model) vereisten de nodige aanpassingen en correcties in het 
docentenprotocol.70  

De bedoeling was met behulp van dit protocol (vragenlijst) een breed beeld te 
krijgen van culturele misverstanden op school en zo veel mogelijk gevallen 
(casussen) van dergelijke misverstanden op te sporen. Daarom betroffen de 
kernvragen in het protocol het betreffende culturele conflict zelf (i.e. het verloop van 
de gebeurtenissen en welke situatie de geïnterviewde docent beschouwde als het 
culturele misverstand) en het handelen van de docent om het culturele misverstand op 
te lossen.  

De laatste versie van het protocol bevatte inleidende vragen over de 
geïnterviewde zelf, de functie(s) op school en het vak of de vakken waarin werd 
lesgegeven en informatieve vragen over de school zoals het onderwijstype (VMBO, 
HAVO, VWO of MBO) en de signatuur van de school (openbaar of bijzonder 
onderwijs).  
 
Alle interviews begonnen met een korte inleiding over de doelstelling van het 
onderzoek. In de meeste gevallen wilden de geïnterviewde docenten daarop 
aansluitend zelf vrij over hun multiculturele ervaringen op school vertellen. Daarna 
werden vragen op basis van het protocol gesteld.  
 

De selectie van casussen 
Voor het diepgaander onderzoek in de tweede fase werden in eerste instantie 15 
casussen van culturele misverstanden geselecteerd.  

Meerdere criteria zijn voor die selectie opgesteld. In eerste instantie werden 
culturele situaties in de klas geregistreerd die naar ons vermoeden een cultureel 
misverstand vormden en derhalve als casus beschouwd konden worden. Hierbij was 
de interpretatie van de geïnterviewde docent dat het in het geding zijnde gedrag van 
de leerling (waarschijnlijk) op een distincte cultuur of op distinct religieuze waarden 
was gebaseerd van doorslaggevend belang voor de selectie. We waren ons ervan 
bewust dat na de analyse van deze geselecteerde situaties een aantal van hen niet in 
aanmerking zou kunnen komen omdat zij bij nader inzien geen casus vormden, i.e. 
dat de betreffende situatie de facto geen cultureel misverstand was. Een voorbeeld 
van dat laatste is het geval van een Turkse leerling die tijdens de Ramadan een hele 
week afwezig was, zonder dat hijzelf of zijn ouders hem ziek hadden gemeld. De 
klasse-docente had het vermoeden dat zijn afwezigheid iets met zijn cultuur of 
religieuze overtuiging te maken had omdat het Ramadan was. Toen zij echter contact 
met hem opnam legde hij uit dat hij niet naar school durfde omdat hij speelbal was 

                                                 
70 De aangepaste en gecorrigeerde versie van het protocol met leerkrachten zie in Bijlage 9.8, Interview 
protocollen – hoofdonderzoek onderzoek. 
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van een groep lokale jongeren die hem pestte en dat zijn afwezigheid niets te maken 
had met zijn cultuur of religie. De jongen werd kort geschorst voor zijn afwezigheid.  

Verder kozen wij situaties waarin op een specifieke en voor ons interessante 
wijze het besluitvormingproces van de docent te zien was en voor het overige 
situaties die interessant en leuk leken, met name situaties waarin bijzonder distinct 
gedrag van een leerling aan de orde kwam.  
 

f) Hoofdonderzoek: de tweede fase 
 
De doelstelling van de tweede fase van het empirische onderzoek was om door 
diepgaander onderzoek van de geselecteerde culturele misverstanden in de klas de 
gedachtegang, het besluitvormingproces en het handelen van de betrokken docenten 
in detail te leren kennen.  
 
Het verslag van de docenten van hun praktijk met culturele conflicten of 
misverstanden, hun kennis van en ervaringen met leerlingen die tot een distincte 
cultuur behoren, hun visie op en hun interpretatie van culturele misverstanden en hun 
contacten met de betrokken leerlingen waren de primaire gegevens in deze 
onderzoeksfase. Toch zouden onze doelstellingen slechts bereikt kunnen worden en 
de casussen beter begrepen als wij naast docenten ook zouden spreken met 
leidinggevenden op een school, met leerlingen en hun ouders en met andere 
informanten met een distinct culturele of religieuze achtergrond. 
 

Selectiecriteria bij de keuze van gesprekspartners  
Docenten en leidinggevenden op een school werden bewust gekozen als zij bij de 
geselecteerde casus direct waren betrokken of er bruikbare kennis over hadden. Met 
leidinggevenden op school spraken wij op grond van hun kennis over en ervaring met 
de schoolregelgeving en de toepassing daarvan bij het regelen en oplossen van 
culturele misverstanden op school. Alle docenten en leidinggevenden stelden zich 
vrijwillig beschikbaar voor het onderzoek.  
 
Het interviewen van leden van distincte groeperingen had de functie om hun 
opvattingen te vernemen over de distincte gedragingen, de culturele elementen, de 
waarden en normen die wij tijdens het empirisch onderzoek tegenkwamen. Ook 
wilden wij hun oordeel weten over het belang voor hen en voor andere leden van hun 
groepering om zich te gedragen conform deze waarden en normen. 

De leerlingen en studenten werden geïnterviewd omdat zij degene zijn die zich 
gedragen (gedroegen) conform de eisen van hun (distincte) leefgewoonten, hun eigen 
(distincte) waarden en normen dan wel dagelijks met deze kinderen op school of daar 
buiten omgaan. Zij zijn degenen die de aan de orde zijnde concrete distincte 
(leef)gewoonten, waarden en normen in bepaalde situaties kunnen interpreteren en 
het belang ervan aangeven. Ouders zijn een belangrijke bron van informatie omdat zij 
de kennis hebben over distincte leefgewoonten, waarden en normen en deze naar hun 
kinderen overdragen als de cultuur van hun etnische gemeenschap of groepering of 
als de cultuur van hun eigen familie of gezin. Alle geïnterviewden wilden vrijwillig 
met ons spreken.  
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Wervingsstrategie van respondenten uit distincte groeperingen 
Wijzer geworden door de problemen bij het pilot-onderzoek met het werven van 
respondenten uit distincte groeperingen en ook door informatie vanuit de literatuur71 
besloten wij de gesprekspartners met een distincte achtergrond via onze netwerken te 
werven. De belangrijkste bemiddelaars voor het contact met distincte ouders waren 
persoonlijke kennissen (van Nederlandse en van niet-Nederlandse oorsprong) en 
kennissen die bij onderwijsinstellingen werkten of daar contacten hadden en 
directieleden en docenten van scholen die wij in de eerste fase van het onderzoek 
bezochten.  
 
Drie scholen uit de eerste fase van het empirisch onderzoek hielpen met de werving 
en met de organisatie van interviews met leerlingen uit distincte culturen. De criteria 
daarbij waren dat de kinderen (en hun ouders) zelf vrijwillig instemden met het 
interview en dat bij het interview tenminste twee leerlingen tegelijkertijd aanwezig 
waren. Van te voren werden naar deze scholen de besprekingspunten (protocol) met 
de leerlingen (en hun ouders) toegestuurd.  
 

Interviews en interviewprotocol 
In totaal zijn 28 interviews gehouden: 13 gesprekken met docenten, 4 met 
leidinggevenden en 11 met leerlingen, hun ouders en met studenten. Alle interviews 
met leidinggevenden, docenten, ouders en studenten werden uitgevoerd met één 
gesprekpartner tegelijk terwijl bij het interviewen van leerlingen altijd tenminste twee 
kinderen tegelijkertijd aanwezig waren. In totaal werden 34 personen geïnterviewd, 
waarvan 11 kinderen in 6 gespreksgroepjes. De gesprekken in alle categorieën van 
gesprekspartners duurden van 20 minuten tot één uur. 
 
Interviews met leerlingen. Alle leerlingen werden geïnterviewd met toestemming van 
de schoolleiding en de klasse docent. Bij enkele interviews was een docent ‘passief’ 
aanwezig.  

Voor het begin van het interview werd aan alle leerlingen gevraagd of zij 
instemden met het opnemen (met een recorder) van het gesprek en werden zij 
geïnformeerd over de bescherming van hun identiteit als geïnterviewde. Slechts één 
(groeps)interview werd niet opgenomen omdat één van de drie leerlingen 
(gesprekpartners) dat niet wilde.  
 
Evenals in de eerste fase werden ook in de tweede fase van het onderzoek verder alle 
interviews met alle categorieën van gesprekpartners met behulp van een protocol 
afgenomen en met een geluidsrecorder opgenomen. 

Op basis van de theoretische aanpak werden verschillende protocollen opgesteld 
voor docenten, schoolleiding, leerlingen en voor ouders en andere gesprekpartners die 
tot distincte culturen behoren.  

                                                 
71 Zie e.g. Van Gemert, 2002.  
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4. Multiculturaliteit in de klas  
 
4.1 Inleiding 
 
In deze studie gaat onze belangstelling primair uit naar het handelen van de docent bij 
multiculturele problemen, omdat docenten meestal de eersten zijn die op school met 
afwijkende gedragspatronen van leerlingen uit distincte culturen worden 
geconfronteerd en in zo’n situatie een oplossing moeten zoeken. De wijze van 
afhandelen van culturele botsingen wordt mede beïnvloed door de (eigen) 
interpretatie van de betrokken docent van het gedrag van een leerling met een distinct 
culturele, religieuze of etnische achtergrond en (dus) met andere leefgewoonten, 
waarden en normen. Dat wil ook zeggen dat niet iedere docent het gedrag van een 
dergelijke leerling ziet als cultureel bepaald. 
 
In hoofdstuk 3 Probleemstelling, methode en verloop van het onderzoek is reeds 
gesteld dat het in deze studie gaat om begripsvormend onderzoek. Wij zijn in ons 
onderzoek bezig om concreet inhoud te geven aan het concept cultureel misverstand 
zonder vooraf een vaste definitie van dat concept te geven. Deze inhoud wordt vooral 
gegeven door een aantal voorbeelden (casussen) te beschrijven uit de 
onderwijspraktijk van de geïnterviewde docenten. Op die manier wordt geprobeerd 
duidelijk te krijgen wat een docent de facto ondervindt en hoe hij het gedrag van een 
leerling ervaart in een situatie waarin sprake is van een cultureel misverstand. 

Daarmee hebben wij een onderzoeksmethode gekozen die algemene uitspraken 
onmogelijk maakt: het onderzoeksmateriaal moet vooral worden gezien als 
concretisering en illustratie van de wijze waarop (een aantal) docenten culturele 
misverstanden beleven.  
 
Het pilot-onderzoek liet zien dat in de meeste gevallen een cultureel ‘conflict’ zich 
voordeed als gevolg van een botsing tussen distincte waarden en normen en sociale 
regels en persoonlijke, morele opvattingen van een docent en niet als een botsing met 
rechtsregels (wettelijke regels of schoolreglementen). Met andere woorden, het pilot-
onderzoek liet zien dat er weinig of geen conflictregels op school zijn te vinden, maar 
wel culturele misverstanden. Daarom waren wij bij die culturele misverstanden op 
zoek naar standaardkwesties en standaardoplossingen, dat wil zeggen om hetzij in 
rechtsregels, hetzij in de afspraken van een sectie of afdeling, hetzij in de eigen 
besluiten van een individuele beslisser (al dan niet na overleg met collega's en 
autoriteiten) een bepaald vast principe of schema te vinden om culturele problemen 
mee op te lossen.  

Hoewel het pilot onderzoek liet zien dat docenten in hun multiculturele 
onderwijspraktijk geen conflictregels ontwikkelen zochten wij toch in de beslissingen 
van de school, in de sociale regels op school of in het eigen optreden van een docent 
naar principes (c.q. conflictregels) die een basis zouden kunnen vormen voor een 
beleid waarin was vastgesteld hoe een docent culturele verzoeken van leerlingen en 
hun ouders zou moeten afhandelen.  
 
Vanuit het theoretische perspectief van Lipsky (1980) mag worden verondersteld dat 
een docent, als een street-level bureaucrat, ook in een situatie van een cultureel 
misverstand eigen doelen en belangen nastreeft (met name orde houden en 
ongestoord les geven) en er eigen ideeën en waarden op na houdt. Volgens die 
theoretische benadering is het voornaamste streven van een docent orde houden in de 
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klas. Deze orde zou een docent met succes kunnen realiseren door het toepassen van 
rechtsregels en sociale regels. Maar het rechtssociologisch onderzoek van Knegt 
(1986), Aalders (1987), Van Montfort (1991) en Wilthagen (1993) laat zien dat 
street-level bureaucrats vaak de regels niet kennen èn dat zij ook regelmatig van deze 
regels afwijken.  
  
In het theoretische hoofdstuk van dit boek is reeds vermeld dat in het onderzoek zich 
een perspectiefwijziging heeft voltrokken die grofweg kan worden aangeduid als een 
wending van het idee van conflictregels richting het idee van ‘eigen regels’, een 
concept dat wij empirisch en inductief ontwikkelen. Globaal gezien kwamen wij in 
het onderzoek voornamelijk die ‘eigen regels’ tegen; de geïnterviewde docenten 
spraken vooral over de vorming en toepassing van ‘eigen regels’. In de latere fase van 
het onderzoek hebben wij ons met name bezig gehouden met de betekenis van die 
‘eigen regels’ maar dat betekent niet er sprake is van een volledige theoretische 
uitwerking van dat concept. 
 
In dit hoofdstuk wordt aanvullende literatuur gebruikt, dat wil zeggen als aanvulling 
op de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde literatuur.  

Het concept classroom management wordt geïntroduceerd als een factor die voor 
het handelen van docenten mede kan bepalen hoe goed onderwijs uitgevoerd moet 
worden. Classroom management verwijst direct naar de regelvorming en 
regeltoepassing van docenten op school. In dit verband kan een distincte cultuur op 
gespannen voet komen te staan met de uitvoering van het classroom management van 
een bepaalde docent. 
 De andere aanvullende literatuur betreft de regels en soorten van regels op een 
school. Deze literatuur laat zien welke typen regels op school voorkomen, hoe 
docenten regels zien en hoe zij regels opstellen en toepassen. In dit opzicht is het 
vormen en toepassen van schoolregels en ‘eigen regels’ bijzonder belangrijk voor een 
docent en voor zijn classroom management. 
 
Volgens Dietvorst et al. (1989a, 1989b) en Corrie et al. (1982) is classroom 
management niet alleen om de relaties en interacties met de leerlingen te continueren 
en te beheersen maar is het ook een constant proces van toepassing van rechtsregels 
in de klas (c.q. van het schoolreglement) en van vorming en toepassing van ‘eigen 
regels’ en kan het voor een docent een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van 
een culturele botsing. Een docent legitimeert namelijk in de meeste gevallen zijn 
gezag in de klas door een beroep op de rechtsregels (wettelijke regels en 
schoolreglement) en/of op wat hij beschouwt als zijn ‘eigen regels’. In aansluiting op 
de theorie van Knegt (1986) kan in dit opzicht de reden van een regel op school 
liggen en niet alleen op een formele (de voorspelbaarheid van ordeverstorend gedrag 
en de preventie er van) of een sociale (‘het belang van het kind’) maar ook op een 
cultureel-religieuze basis berusten. Over de bedoeling van een regel kunnen mensen 
verschillende opvattingen hebben72 en zeker als het gaat om mensen die tot 
verschillende culturen behoren. 

Bijvoorbeeld: terwijl de directie de schoolregel dat leerlingen tijdens de les 
gymnastiek geen hoofdbedekking (inclusief een (islamitische) hoofddoek) mogen 
dragen met het oog op de veiligheid van de leerlingen redelijk acht, vinden sommige 
                                                 
72 Zie hoofdstuk 2.4, ‘De theorie van Knegt over ambtelijke regeltoepassing: de sociale praktijk van de 
normatieve orde op school’ over de relatie tussen distincte waarden en normen en de sociale praktijk 
van de normatieve orde op een school. 

 100



 

moslim-ouders en -leerlingen deze regel onredelijk omdat die naar hun mening 
beperkend is voor hun recht op vrijheid van religieuze uitingen (het dragen van een 
hoofddoek). 
 
Zoals in paragraaf 3.2. (Methode en verloop van het onderzoek) reeds is uitgelegd, 
bestond het empirische onderzoek uit twee aan elkaar gekoppelde fasen. In de eerste 
fase waren wij op zoek naar situaties en gebeurtenissen op school die door docenten 
werden ervaren als culturele misverstanden. In de tweede fase van het onderzoek 
hebben wij een aantal van de casussen uit de eerste fase geselecteerd en meer 
gedetailleerd onderzocht. Tijdens het empirisch onderzoek zijn naast verschillende 
culturele misverstanden op school ook andere gegevens verzameld die betrekking 
hebben op het omgaan door docenten met multiculturaliteit in de klas. Deze gegevens 
presenteren wij in dit hoofdstuk, niet in de vorm van algemene gedragspatronen van 
docenten bij de confrontatie met andere culturen maar als een overzicht van de 
verschillende gedragingen (en opinies) van docenten in ons onderzoek. 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste fase van het onderzoek besproken. Daarin analyseren 
wij het handelen van een docent in een multiculturele situatie. Bijzondere aandacht 
besteden wij daarbij aan regelvorming en regeltoepassing in de klas bij wat een 
cultureel misverstand zou kunnen zijn, als een belangrijk element in een succesvol 
classroom management van een docent. Daarna geven wij een korte beschrijving en 
analyse van geregistreerde situaties en gebeurtenissen op school die een cultureel 
misverstand kunnen opleveren. Deze zullen wij in het vervolg van onze studie (de 
tweede fase met de casus analyse, hoofdstuk 5) niet verder behandelen omdat zij hier 
fungeren als een algemene kennismaking met zulke misverstanden en met de manier 
waarop docenten ermee omgaan. Dit hoofdstuk wordt besloten met een conclusie 
over die bevindingen. Daarin geven wij eveneens elementen aan voor de analyse van 
de geselecteerde casussen die wij in hoofdstuk 5 meer diepgaand zullen behandelen. 
 
4.2 Regelvorming en regeltoepassing 
 
Algemeen wordt aangenomen dat regels het gedrag van leerlingen en docenten 
structureren en voorspelbaar maken. Op basis van diezelfde aanname wordt ook 
gedacht over multiculturaliteit in de klas als een botsing van regelcomplexen op 
school die alleen opgelost kan worden door middel van culturele conflictregels. En is 
er ook het concept van ‘eigen regel’ met het idee dat een docent zijn optreden 
voorspelbaar maakt door aan te geven welke regel hij voortaan zal hanteren. Maar 
gaat het wel zo? In hoofdstuk 2 gaven we aan hoe ons langzaam duidelijk werd hoe 
paradoxaal deze opvatting eigenlijk is. Maar in het begin van het onderzoek zochten 
we nog naar manieren waarop situaties die als cultureel misverstand worden ervaren 
benaderd worden op basis van algemene regels ontwikkeld in bijvoorbeeld 
gesprekken van een docent met collega’s en met de leidinggevenden. 
 
Vandaar dat in deze paragraaf, 4.2., regelgeving aan de orde komt en de toepassing 
van regels in de klas, met name de regels en soorten regels die de docenten in de 
praktijk mogelijkerwijs opstellen en toepassen. De aandacht is in deze paragraaf 4.2. 
– en in de volgende, 4.3. – gericht op hoe in de literatuur en door docenten, naar hun 
zeggen, regels worden gezien. De theoretische notie die hierbij voorop staat is dat 
oplossingen voor problemen door docenten worden afgeleid uit regels. Wat de 
literatuur betreft wordt aangesloten bij specifieke studies over scholen namelijk bij 
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Dietvorst et al. (1989 a, 1989 b) en Hargreaves et al. (1975). Het belang van de 
studies van Dietvorst et al. (1989a, 1989b) voor dit onderzoek ligt in zijn conclusie 
dat het stellen en toepassen van rechts- en ‘persoonlijke regels’ voor een docent 
bijzonder belangrijk zijn voor het houden van zijn gezag in de klas. Verder bieden 
Hargreaves et al. (1975) ons een nuttige classificatie van regels op school.  

In de dan volgende paragraaf 4.3. over classroom management gaan wij nog door 
op deze lijn. Weliswaar wordt daarbij veelvuldig gewezen op het afwijken van de 
regels, maar de verklaring daarvan blijft nog sterk in de sfeer van algemene en vaste 
patronen, in die zin dat het docenten zou gaan om het handhaven van macht en gezag.  

Uiteindelijk zullen we in paragraaf 4.4 zien hoe zeer docenten de mogelijke 
culturele misverstanden aanpakken op een eigen manier, vanuit onderwijsdoelen en 
daarbij letten op de specifieke kenmerken van de situatie. De docenten zéggen wel dat 
ze daarbij ‘eigen regels’ ontwikkelen die ze dan vervolgens weer zouden kunnen 
‘toepassen’, maar we zullen twijfel proberen te zaaien of dat wel min of meer vaste 
regels zijn met behulp waarvan leerlingen, collega’s, onderzoekers het toekomstig 
gedrag van de docenten kunnen voorspellen, dus regels waaraan docenten zich 
blijkbaar zouden houden. 
 
In hun studie merken ook Dietvorst et al. op dat die ‘eigen regelvorming’ en de 
toepassing van het schoolreglement en van ‘eigen regels’ in de klas bijzonder 
belangrijk zijn voor een docent bij het orde houden tijdens de les. Zij benadrukken dat 
voor de meeste situaties in de klas regels gelden die nageleefd moeten worden. Een 
leerling die het optreden en de regelgeving van zijn docenten accepteert en de regels 
en procedures die gelden in de klas beschouwt als vanzelfsprekend, levert een sterke 
bijdrage aan een positief klimaat en aan de orde in de klas (Dietvorst et al., 1989a, p. 
20). Door het accepteren van zijn optreden en regelgeving accepteert een leerling de 
macht van een docent in de klas en kent hem daarmee gezag toe.  

Het kan ook vanuit het perspectief van de docent worden beschreven. Docenten 
blijken soms van mening te zijn dat hun gezag bij de leerlingen (ook die met een niet-
Nederlandse achtergrond) een belangrijke zo niet de belangrijkste factor is om 
bepaalde situaties in de klas te regelen en op te lossen. De regels op school spelen 
daarbij een belangrijke rol. Om hun beslissingen en hun handelen te rechtvaardigen 
dan wel om de rechtmatigheid ervan aan te geven beroepen docenten zich namelijk in 
de meeste gevallen op ‘de’ regels. Een docent Nederlands vertelde: 

Regels zijn heel belangrijk om orde in de klas te houden en om conflicten met leerlingen 
te verhinderen. Ik maak het de klas duidelijk wat de regels zijn in de les. Ik hanteer deze 
regels. Vaak helpt dat om mijn autoriteit in de klas vast te houden. De leerlingen weten 
dat de regels bestaan en dat als je die regels overtreedt dan een sanctie volgt.  

De meeste geïnterviewde docenten vinden het verwijzen naar regels een 
vanzelfsprekende manier om hun gezag te vestigen.  
 
4.2.1 Soorten van regels in de onderwijspraktijk 
 
Docenten in hun multiculturele praktijk op school hanteren verschillende soorten 
regels. Hier maken wij gebruik van de classificatie van regels van Hargreaves et al. . 
In hun studie naar afwijkend gedrag (deviance) in de klas groeperen zij deze regels op 
school in drie categorieën: ‘institutionele’ (institutional), ‘situationele’ (situational) 
en ‘persoonlijke regels’ (personal rules) (Hargreaves et al., 1975, p. 34-35). 
Institutionele en situationele regels zijn regels die door de schooldirectie, de 
afdelingsleiding of de vakgroep zijn opgesteld en persoonlijke regels zijn regels die 
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door elke individuele docent worden gecreëerd en in de praktijk toegepast. In deze 
studie vormen deze regels samen de ‘interne regels op school’. Interne regels op 
school zijn in schriftelijke en niet-schriftelijke vorm op school te vinden.  
 
Volgens Hargreaves et al. zijn institutionele regels voornamelijk van algemene aard. 
In hun onderzoek hebben docenten en leerlingen begrip voor de algemene geldigheid 
van deze regels (the universal quality of these rules). Daarom beschouwen de meeste 
docenten deze regels als het schoolreglement (idem). 

Hargreaves at al. benadrukken het bestaan van een aparte groep institutionele 
schoolregels. Deze groep regels is van overwegend belang voor onze studie. Het gaat 
hier om regels die de verhouding op school tussen docent en leerling en tussen 
leerlingen onderling regelen (Hargreaves at al., 1975, p. 93). In dit verband ligt onze 
primaire belangstelling bij de regels die het gedrag van een leerling in relatie met zijn 
docent regelen. Hargreaves at al.  onderscheiden zes groepen van dergelijke regels 
(idem, p. 95): 
1. Gehoorzaamheid (obedience): van de leerling wordt verwacht de docent zonder 
discussie, weerwoord of uitstel te gehoorzamen; 
2. Goed gedrag (good manners): van de leerling wordt verwacht zich goed te 
gedragen in zijn relatie met de docent, 
3. Toestemming vragen (permission-seeking): van de leerling wordt verwacht geen 
initiatief/activiteit te (onder)nemen zonder toestemming van de docent, 
4. Waarheid spreken (telling the truth): als de docent iets vraagt dan wordt van de 
leerling verwacht dat hij eerlijk antwoordt, 
5. Geen geweld (non-violence to the teacher): het is een leerling altijd verboden 
agressief te zijn tegen een docent, zowel verbaal als fysiek, 
6. Samenwerking (co-operation): van de leerling wordt verwacht samen te werken of 
mee te werken met de docent. 
 
Hargreaves et al. merken op dat institutionele regels op school voorkomen als 
geschreven en ook als ongeschreven regels. De regels die altijd en in alle 
schoolruimten gelden, zoals algemene kledingvoorschriften, zijn vaak in schriftelijke 
vorm terwijl regels die betrekking hebben op de docent-leerling relatie meestal niet 
op papier staan (idem, p. 95). 
 
Volgens Hargreaves et al. gelden daarnaast voor iedere situatie of plaats in de school 
nog specifieke regels die soms als aanvulling dienen op de institutionele regels en 
soms deze ook vervangen. Deze regels noemen zij situationele regels. Zij gelden 
specifiek voor bepaalde delen van het schoolgebouw zoals het schoolplein, de gang, 
de kantine of de klas. Zij noemen enkele van deze regels die in de klas gelden: als een 
leerling te laat komt dan mag hij niet (zonder meer) de klas binnenkomen; leerlingen 
mogen niet eten of kauwen in de klas; leerlingen mogen niet rondlopen in de klas 
zonder toestemming van de docent (idem, p. 36).  
  
De door een docent zelf gecreëerde regels vormen de derde groep van regels, door 
Hargreaves et al. gecategoriseerd als persoonlijke regels. Persoonlijke regels zijn 
eigen aan elke individuele docent en hebben niet die algemene reikwijdte die 
kenmerkend is voor de institutionele en situationele regels (Hargreaves et al., 1975, p. 
35). Een persoonlijke regel is dus een regel die door één (concrete) docent op school 
wordt gecreëerd en (dagelijks) door hemzelf in zijn onderwijspraktijk wordt 
toegepast. Bijvoorbeeld: een leerling mag nooit de klas verlaten zonder toestemming 
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van de docent. Deze regel geldt ook voor een Marokkaanse leerling, ook als de norm 
van zijn gemeenschap hem voorschrijft dat hij (een bepaald deel van) het 
onderwijsmateriaal niet mag beluisteren of bekijken. Maar als een docent dan de 
beslissing neemt om die leerling tijdens de les waarin dat materiaal aan de orde komt 
buiten de klas te laten zitten dan is er volgens Hargreaves et al. sprake van een zelf 
gemaakte regel.  

Volgens Hargreaves et al. wordt door een docent ook een persoonlijke regel 
‘gecreëerd’ en toegepast als een institutionele of een situationele regel op school niet 
meer wordt gehandhaafd door de schooldirectie en door andere docenten maar wel 
nog door de betreffende leraar.  
 
De eerste fase van het onderzoek laat zien dat de classificatie van Hargreaves et al. 
onvolledig is, omdat deze zich slechts beperkt tot interne regels op school. In de 
dagelijkse praktijk hanteren scholen en docenten ook een ander soort regels, regels 
die zijn opgesteld door hogere (ambtelijke) instanties. Het gaat dan over wettelijke 
regels, voornamelijk regels uit de Leerplichtwet, de Wet op het Basisonderwijs en de 
Wet Voortgezet Onderwijs en richtlijnen en besluiten van nationale, regionale en 
gemeentelijke instanties in het veld van het onderwijs. In deze studie noemen wij 
deze regels ‘extern schoolreglement’ of ‘externe schoolregels’. Voor zover de 
multiculturele praktijk van docenten betrekking heeft op het voortgezet onderwijs, 
wordt er door hen een breed scala van externe en interne schoolregels toegepast in de 
talloze contacten met leerlingen die tot een andere cultuur behoren en/of een andere 
levens- of religieuze overtuiging hebben. Wij geven hier een voorbeeld die wij tijdens 
ons onderzoek van een docent hoorden: een docent verbiedt een islamitische leerlinge 
met een gezichtsbedekking tentamen te doen omdat de “Leidraad kleding op scholen” 
van het Ministerie van Onderwijs dat niet toelaat en omdat op (zijn) school het 
principe geldt dat een docent altijd in staat moet zijn om de ogen van een leerling(e) 
te zien.  

Deze externe schoolregels worden in multiculturele situaties ook vaak gehanteerd 
in verband met kwesties die betrekking hebben op verlof, bijvoorbeeld voor 
religieuze feestdagen en op verzuim zonder toestemming, zoals de afwezigheid van 
de eerste schoolweek wegens een langere vakantie in het land van herkomst. In dit 
opzicht kan worden geredeneerd dat externe regels deel uitmaken van de 
institutionele maar soms ook van de situationele regels. Voordat deze rechtsregels in 
de praktijk toepasbaar zijn is er altijd een nadere invulling nodig. Die invulling geven 
docenten en schooldirectie er aan door in dergelijke (multiculturele) situaties bij 
conflicten de eigen en sociale regels op school te hanteren en toe te passen.  

De meeste geïnterviewde docenten en schoolleiders waren ervan overtuigd dat ze 
tamelijk strikt zijn in de toepassing van de wettelijke, externe regels. Een directeur 
van een katholieke VMBO school vertelde:  

Op school passen wij strikt de wettelijke regels toe. Bijvoorbeeld: het is een regel dat 
alle kinderen de eerste twee weken [van het schooljaar] aanwezig moeten zijn op school. 
Als kinderen die twee weken om onbekende redenen missen, dan wordt de 
leerplichtambtenaar erbij betrokken. Waarom? Omdat die twee weken heel belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van het kind, zeker voor nieuwe leerlingen die in de brugklas 
zitten. Dat geld voor allochtone en autochtone leerlingen… Die regel wordt gehanteerd 
omdat veel allochtone ouders regelmatig elk jaar langer [weg]bleven bij een vakantie in 
hun eigen land, bijvoorbeeld Turkije of Marokko. Het is in het belang van het kind.  

In dit concrete geval zijn de beslissende factoren om de regels strikt te volgen en in de 
praktijk toe te passen de overtuiging van de genoemde directeur dat een wettelijke 
regel formeel (onbuigzaam) in de praktijk toegepast moet worden, zijn idee over wat 
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de bedoeling van die regel is (‘het belang van het kind’) en hoe dat doel in de praktijk 
bereikt moet worden.  

Toch wijken sommige docenten en schooldirecties van die externe regels af. Een 
docent Geschiedenis en Aardrijkskunde vertelde: 

Ik had een Antilliaanse jongen in mijn mentorklas. Zijn vader was in Curaçao overleden. 
De moeder kwam naar school om twee en een halve week verlof voor haar zoon te 
vragen. Zij zei dat volgens hun traditie en cultuur zij na de begrafenis er nog twee weken 
moesten blijven. Dat was een probleem omdat de jongen de [leer]plicht had om 
regelmatig naar school te gaan. De afwezigheid van twaalf werkdagen was te veel, te 
lang,… boven de wettelijke grenzen. De schooldirectie mag tot tien dagen vrij verlenen, 
daarboven beslist de leerplichtambtenaar… Ik heb de verlofaanvraag van de moeder 
met een kopie van hun vliegtickets naar de schoolleiding gestuurd… Ja, de jongen heeft 
verlof gekregen. Hij kwam op tijd terug naar school. Het was niet nodig om er een 
leerplichtambtenaar bij te betrekken… Waarom? Omdat het bijzondere omstandigheden 
zijn: cultuur en religie… en het gaat hier om de dood van zijn vader. 

De persoonlijke omstandigheden van het kind en het idee van wat in die concrete 
situatie de beste oplossing voor het kind is, blijken redenen om van de rechtsregel af 
te wijken en een langer verlof te verlenen.  
 
De meeste institutionele en sommige situationele regels op school bestaan uit een 
gecodificeerde set van regels in de vorm van een schriftelijk document, zoals de 
schoolgids of een informatiebord met regels in de klas of op de gang. Wat op de 
meeste scholen wordt gecodificeerd zijn regels die betrekking hebben op het volgen 
van het lesrooster, de absentie van school en het verzuim van lessen, de schorsing, de 
veiligheid op school en in vaklokalen waar met apparaten en machines gewerkt 
wordt, de rust en orde in de klas, het verbod op het dragen van bepaalde kleding en 
kostbaarheden (bijvoorbeeld audioapparatuur of mobiele telefoons) op school of 
tijdens bepaalde lessen zoals de les lichamelijke opvoeding of de les koken, het 
verbod op roken, alcohol drinken en drugs gebruiken. Het karakter van deze op 
schrift gestelde institutionele en situationele regels is vaak specifiek en er wordt op 
het eerste gezicht in een situatie van een cultureel conflict weinig ruimte aan docenten 
gelaten om ‘eigen regels’ te hanteren. Toch laat het onderzoek zien dat docenten van 
deze interne rechtsregels afwijken. Om bijvoorbeeld een gezellige sfeer in de klas te 
houden staan docenten leerlingen toe onderling (zacht) te praten en in plaats van een 
bepaald (ordeverstorend) gedrag te bestraffen gaan docenten met de betrokken 
leerling(en) na de les praten. Een ervaren docent Administratie op een multiculturele 
VMBO school in een grote stad vertelde hoe hij in zijn onderwijspraktijk rechtsregels 
op school hanteert: 

Ik ken enkele docenten die heel strikt het schoolreglement volgen. Dat is wat zij zeggen... 
Ik wijk van deze regels af als dat het kind kan helpen. Bijvoorbeeld… De regel is dat 
ieder kind regelmatig naar school moet komen. Dat is wat de regels op school en de 
Leerplichtwet eisen... Ik had een islamitische leerling die thuis problemen had. Er was 
altijd ruzie bij hem thuis. De ouders wilden scheiden… Hij kon niet tegen een scheiding. 
Daarom spijbelde hij. De ouders wisten dat niet. Ik ook niet. Ik dacht dat hij ziek was. 
Toen ik de reden hoorde van zijn afwezigheid probeerde ik hem te helpen. Ik ging in 
gesprek met hem en zijn ouders, maar ik heb geen leerplicht[ambtenaar] ingeschakeld. 
Waarom niet? Omdat ik van mening was dat dat slechte gevolgen voor hem zou kunnen 
hebben. 

Het afwijken van rechtsregels en/of de schoolregels door een docent is afhankelijk 
van zijn persoonlijke verklaring voor de omstandigheden van de gebeurtenis, van het 
gedrag van de leerling en van de interpretatie van dat gedrag door de docent als iets 
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dat bepaald werd door een cultuur, door waarden en normen die anders zijn dan 
oorspronkelijk Nederlands.  
 
De meeste scholen hebben het beleid om tijdens de inschrijvingsprocedure op school 
met ouders en kinderen een deel van de op schrift gestelde institutionele en 
situationele regels te bespreken en een document met het schoolreglement, zoals een 
exemplaar van de schoolgids, aan hen uit te reiken. De bedoeling van dat beleid is om 
problemen en confrontaties met leerlingen en hun ouders op tijd te voorkomen. Als 
een leerling het schoolreglement overtreedt door bijvoorbeeld te weigeren deel te 
nemen aan het vieren van Sinterklaas, dan kan dat worden beschouwd als een inbreuk 
op de overeenkomst omdat bij de inschrijvingsprocedure de ouders en kinderen die 
voorwaarde accepteerden. Het belangrijkste argument, vinden de meeste docenten, is 
dat  

…de ouders daarover op tijd werden geïnformeerd. Zij konden op tijd een andere school 
voor hun kind kiezen, waar dat soort van [door cultuur geleid] gedrag wordt toegestaan. 

 
Bij de meeste scholen in het onderzoek wordt het merendeel van de regels op school 
zoals regels met betrekking tot het omgaan met docenten en leerlingen met een 
andere cultureel-religieuze of etnische achtergrond of regels die het gedrag van 
leerlingen op de gang of in de klas regelen niet in een zorgvuldige schriftelijke vorm 
gecodificeerd. Het blijkt uit het onderzoek dat docenten in hun contacten met andere 
leefgewoonten, met andere waarden en normen heel algemene niet op schrift gestelde 
interne schoolregels hanteren en toepassen. Om problemen met een cultureel aspect 
op te lossen en/of te voorkomen, is als één van de meest gehanteerde regels genoemd 
‘respect te tonen’ in de relatie en de communicatie met docenten en met andere 
leerlingen op school. Een docente Nederlands vertelde: 

Ik ben een docente, een vrouw en dat moeten ze accepteren. Je hebt jongens die geen 
respect voor vrouwelijke docenten tonen. Vaak doen allochtone jongens dat, die macho-
jongens… Als ik merk dat een leerling mij niet respecteert als docente, dan ga ik meteen 
aan het vechten. 
Een docent Maatschappelijk Werk van een multiculturele school vertelde over 

hoe volgens hem de school omgaat met leerlingen die tot een andere cultuur behoren: 
Wij zijn een katholieke school. Dat betekent dat de waarden die wij op school volgen ook 
christelijke waarden en normen zijn… Elk jaar vier ik met mijn mentorklas het 
Suikerfeest. Ik doe dat tijdens het mentor-uur… Het respect voor anderen is de 
belangrijkste reden om het Suikerfeest met alle kinderen in de klas te vieren. Leuk toch?! 

 
Een aparte groep van institutionele en situationele regels vormen regels die door een 
afdeling (een afdeling Onderbouw, VMBO of HAVO-VWO bijvoorbeeld) en/of een 
sectie73 worden opgesteld. In de meeste gevallen komen deze regels voort uit 
conclusies van een schriftelijk overleg of een mondelinge bespreking. Ze hebben 
voornamelijk betrekking op zaken uit het onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld een 
sectie Nederlands heeft de bevoegdheid om een beslissing te nemen over wat voor 
boeken per klas door de leerlingen gelezen moeten worden.74 Een afdeling Tekenen 
en Handvaardigheid mag de beslissing nemen dat het tekenen van het menselijke 

                                                 
73 Bij meeste scholen in het onderzoek vormen alle docenten Nederlands een sectie Nederlandse taal, 
alle docenten Wiskunde maken deel uit van de sectie Wiskunde enz. 
74 Voor meer informatie zie hoofdstuk 5., de casus ‘Blote scènes in een film en de schaamte van 
islamitische meiden’. 
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gezicht of van andere lichaamdelen deel uit maakt van het vaste onderwijsprogramma 
Tekenen. Een cultureel misverstand kan zich op school voordoen als een leerling die 
concrete opdracht weigert uit te voeren, omdat zijn cultuur, waarden en normen hem 
dat verbieden. Dat gedrag, c.q. de weigering om aan dat deel van het verplichte 
onderwijsprogramma mee te doen kan in strijd komen met de institutionele 
schoolregels. Nog een ander voorbeeld. Het onderwijsprogramma van het vak Koken 
op een Hotelschool geeft aan dat iedere leerling (en toekomstige kok) verschillende 
soorten wijn, dus alcohol, moet (leren) proeven. Die regel kan een probleem 
veroorzaken voor bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse leerlingen, omdat bij de 
meeste islamitische groeperingen religieuze waarden en normen gelovige moslims 
verbieden alcoholhoudende dranken te gebruiken.  
 
Het onderzoek laat zien dat in de praktijk geïnterviewde docenten afwijken van 
institutionele en situationele regels. Met betrekking tot culturele conflicten op school 
wijkt men het meest af in verband met kledingvoorschriften, deelname aan 
schoolprogramma’s, de viering van (Nederlandse) religieuze feestdagen en bij andere 
vergelijkbare (multiculturele) gebeurtenissen. Wij noemen hier enkele voorbeelden 
die wij tijdens het onderzoek tegenkwamen:  
- De school verbiedt het dragen van een hoofddoek tijdens de gymles, toch laat de 

gymleraar toe dat zijn islamitische leerlingen met een hoofddoek gymmen;  
- Een klasse-docent en de afdelingleider staan een Jehova-getuige leerlinge toe, niet 

deel te nemen aan een meerdaagse excursie, omdat overnachten buiten het eigen 
huis samen met andere meisjes en jongens tegen haar geloofsovertuiging is; 

- Volgens het onderwijsprogramma voor Nederlandse taal moeten de kinderen 
samen in de klas naar bepaalde TV programma’s kijken. Als tijdens een 
informatief programma over de puberteit een aantal islamitische meisjes niet wil 
kijken, laat de docent hen tijdelijk buiten de klas zitten.  
In deze voorbeelden proberen docenten een oplossing te vinden voor een cultureel 

conflict door van de rechtsregels op school af te wijken en ‘eigen regels’ toe te 
passen.  
 
Docenten geven aan dat de meeste regels die zij in hun contacten met andere culturen 
hanteren ‘eigen regels’ zijn. Deze regels worden opgesteld op basis van eigen 
ervaringen en van ideeën hoe leerlingen zich in de klas moeten gedragen, wat een 
‘ideale’ werksfeer is in de klas en hoe die bereikt kan worden. De toepassing van deze 
regels is vaak ook klas- (of groeps-) en situatiebepaald. Sommige regels van een 
bepaalde docent gelden voor alle groepen (klassen) en voor alle kinderen op school 
ongeacht hun culturele achtergrond, zoals de regel dat kinderen pas de klas mogen 
binnenkomen als hij (de docent) binnen (in de klas) is of dat een kind in de klas zijn 
hand moet opsteken als hij een vraag wil stellen of iets wil zeggen. Maar docenten 
hanteren ook regels die zij slechts bij sommige klassen toepassen. Een docente 
Tekenen en Handvaardigheid vertelde over haar ervaringen met de Internationale 
Schakel Klas (ISK): 

Als zij tekenen of motorische opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld… met textiel of klei, 
dan mogen zij zelf de [achtergrond]muziek bepalen; Turkse, Marokkaanse en Cubaanse 
muziek heb ik vaak op staan. Zij klagen vaak over de muziek van anderen, maar het 
tweede uur mag dan iemand anders zijn of haar eigen muziek opzetten. 
Achtergrondmuziek in de klas mag alleen bij mij in de les. Volgens mijn ervaring met 
sommige kinderen is dat goed voor de sfeer in de klas... Het is niet altijd mijn smaak van 
muziek. Maar… Nee, dat mag je bij een reguliere klas bijna niet doen. 
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Deze regel wordt dus alleen gehanteerd bij deze specifieke groep leerlingen en in een 
situatie waar stilte of het luisteren naar de docente niet vereist is. Door het creëren 
van een gezellige sfeer in de klas bereikt de docente meerdere doelstellingen: orde 
houden in de klas, voorbeeldig en correct les geven, een succesvolle communicatie 
met de leerlingen tot stand brengen en het welzijn van de kinderen bevorderen. Door 
de toepassing van ‘haar’ regel wijkt de docente af van de institutionele en situationele 
regels.  
 
4.2.2 Procedures 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de toepassing van de externe regels op school in de 
praktijk van een aanvrager vereist om te voldoen aan bepaalde procedurele 
formaliteiten. In het geval van extra verlof vragen alle onderzochte scholen van hun 
leerlingen/ouders om een formeel, schriftelijk document75 bij de schooldirectie in te 
leveren, omdat een afwezigheid bijvoorbeeld wegens religieuze plichten tot een 
overtreding van wettelijke regels kan leiden, zoals regels van de Leerplichtwet. Bij 
alle scholen in het onderzoek eisen de rechtsregels dat de aanvraag voor extra verlof 
tenminste één dag voor de datum van de afwezigheid moet worden ingeleverd en dat 
de reden voor de afwezigheid duidelijk moet worden aangegeven.  

Alle scholen in het onderzoek geven voor de religieuze feestdagen zoals het 
Suikerfeest altijd één dag vrij. Dat is ook het geval als de aanvrager een meerdaags 
verlof vraagt. Alle scholen vinden dat één dag vrij, voldoende is voor het vieren van 
een religieus feest. Zij rechtvaardigen hun beslissing met dat het in het belang van het 
kind is en noodzakelijk voor de continuïteit van zijn onderwijs. 

De formele beslissing ligt bij de directie maar in de praktijk regelen klasse-
docenten vaak de aanvragen. Bij een aanvraag voor een verlof van één dag wordt in 
de meeste gevallen geen schriftelijke besluit teruggestuurd naar de aanvrager. Als het 
aantal verzoeken klein is, informeren scholen de aanvragers via de telefoon of met 
een brief die door de klasse-docent aan het kind wordt meegegeven. 

Bij de afhandeling van een aanvraag voor een meerdaags verlof passen de meeste 
scholen een meer formele procedure toe. In deze situatie voelen schooldirecties zich 
verplicht om het besluit schriftelijk vast te leggen en naar de ouders te sturen. Soms 
nemen, na een negatieve beslissing (bijvoorbeeld slechts één dag vrij in plaats van 
meerdere dagen) ouders met een andere etnische afkomst en/of een andere culturele 
achtergrond het initiatief om een informele onderhandelingsprocedure met de school 
te beginnen. Het doel van deze onderhandeling is om in directe communicatie met de 
klasse-docent (en/of schooldirectie) hun mening te beïnvloeden en de inhoud van de 
beslissing gewijzigd te krijgen. Docenten merkten op dat als deze strategie in het 
geval van een docent geen succes oplevert, sommige van deze ouders verdere 
contacten met klasse-docenten vermijden en hun zaken direct met de schooldirecteur 
(‘hogere macht’) willen regelen. Dat gedragspatroon doet zich vooral voor in situaties 
waarbij de ouders zelf ervan overtuigd zijn dat hun leefgewoonten, waarden en 
normen prioriteit moeten hebben boven het schoolreglement.76 Een docente 
Wiskunde en Natuurkunde in een gekleurde VMBO school in een kleine stad 
vertelde: 

                                                 
75 De vorm van dit document is van weinig belang voor de meeste scholen. Sommige hebben een vast 
formulier ontwikkeld dat ingevuld moet worden; andere vinden het voldoende als de ouders een 
informeel briefje bij de school inleveren.  
76 Voor meer informatie zie hoofdstuk 5., de casus ‘De Jehova getuige en de kerstboom’. 
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Ik had een islamitisch meisje in de klas dat mee wilde met de werkweek. Toen kwam de 
vader naar school. Hij zei dat het meisje niet mee mocht, omdat dat tegen hun geloof 
is… Nee! Hij zei niet wat precies tegen hun geloof is, misschien het buitenshuis 
overnachten… Toen ik tegen hem zei dat de werkweek verplicht is, ging de vader 
rechtstreeks naar de directeur om daar verder te klagen.  

  
4.3. Classroom management 
 
De eerste fase van het onderzoek laat zien dat de situatie in een klas dynamisch is. 
Dat wil zeggen dat een docent op school en tijdens de les met veel onverwachte 
situaties en gebeurtenissen geconfronteerd kan worden. Voorbeelden zijn het moeten 
switchen van activiteiten als het lesgeven niet goed gaat en de leerlingen zich 
vervelen en/of zich vervelend gedragen of als een bepaalde (plezierige of 
onplezierige) botsing ter plaatse moet worden opgelost. Daarom vinden de meeste 
geïnterviewde docenten dat een belangrijk streven in hun praktijk op school is het 
onderwijsproces in de klas goed te managen: een les goed organiseren en goed 
uitvoeren en ongestoord lesgeven. Corrie et al. wijzen er op dat de meeste docenten in 
hun onderzoek erkennen dat zij verschillende strategieën ontwikkelen om dagelijks 
met succes met de uiteenlopende en steeds veranderende situaties in de klas om te 
kunnen gaan (Corrie et al., 1982, p. 3).  
 
In hun studie benadrukken Dietvorst et al. dat classroom management betrekking 
heeft op maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn om een omgeving in het 
leven te roepen en te handhaven waarin het lesgeven en het leren kunnen plaatsvinden 
(Dietvorst et al., 1989a, p. 11). Volgens hun benadering houdt deze aanpak in dat 
classroom management voorziet in de voorwaarden voor het leren door het creëren 
van “als het ware de infrastructuur die noodzakelijk is om alle aandacht te kunnen 
richten op de doelen van het onderwijs” (idem). Op basis van deze omschrijving heeft 
classroom management betrekking op tenminste de volgende aspecten: het managen 
van alle factoren van het lesgeven, zoals het plannen en/of controleren van de inhoud 
en het moment van de les, de methode van lesgeven, het vormgeven aan een 
leerklimaat in de klas en het toezicht houden op de leerlingen (werk- en 
gedragscontrole: discipline en orde) en op de verhouding leerling(en)-docent.  

Onder het begrip ‘orde in de klas’ beschouwen wij in deze studie de situatie dat 
de leerlingen zich in de klas gedragen volgens de aanwijzingen van de docent.  

Uit de literatuur 77 blijkt dat classroom management te maken heeft met het 
handelen van een docent op school en in de klas als een street-level bureaucrat. In dit 
gedeelte van de studie is onze aandacht gericht op het handelen van de docent in zijn 
verhouding met leerlingen in een (multi)culturele situatie op school en op zijn 
activiteiten (het ontwikkelen en toepassen van verschillende strategieën) om, gezien 
de diversiteit aan culturen, problemen te voorkomen of onder controle te houden.  
 
4.3.1 De verhouding met leerlingen: orde en controle in de klas  
 
De wijze waarop gezag in een klas wordt opgebouwd en vastgehouden houdt verband 
met de persoonlijke ‘ideologie’ van elke individuele docent. De mate waarin en de 
wijze waarop deze ideologie een rol speelt bij de behandeling van een gebeurtenis die 
een cultureel misverstand zou kunnen inhouden, wordt bepaald door de persoonlijke 
interpretatie van elke individuele docent van een concrete culturele gebeurtenis (de 
                                                 
77 Lipsky (1980), Hanson et al. (2004), Dietvorst et al. (1989a), Chapman (1986), Corrie et al. (1982) . 

 109



 

betekenis die hij aan een bepaalde gebeurtenis toekent) en zijn reactie daarop. Iedere 
docent zal dus een situatie waarbij door een leerling zijn cultuur ter sprake wordt 
gebracht op zijn eigen gevoel en op geheel eigen wijze met het handhaven van zijn 
gezag in verband brengen. Een docente Tekenen vertelde: 

Net voor de les is afgelopen moeten de leerlingen het lokaal opruimen. Iedere keer moet 
iemand anders de vloer vegen… Die keer moest een Marokkaanse jongen dat doen. 
Maar hij weigerde. Hij zei tegen mij: “Ik hoef thuis niet te poetsen. Dat doen mijn 
moeder en zus. Ik doe het hier ook niet! Ik ben geen poetser!” Dat vond ik een 
aantasting van mijn autoriteit als docente. Geen enkele leerling mag op die manier tegen 
mij praten. Toen dacht ik: “Dat heeft iets met zijn cultuur te maken.” Ik ging meteen in 
discussie: “Hier ruimt iedereen zijn eigen rommel op! Iedereen poetst hier! Je hebt 
gewerkt dus je maakt je eigen werkplek schoon! Je moeder en je zus zijn hier niet, dus 
moet je zelf opruimen!”… Ik moest hem laten zien dat ik hier in de klas de persoon ben 
die de echte macht heeft. Na de les, in zijn vrije tijd, heb ik hem het hele lokaal laten 
vegen.  

En nog een andere ervaring van een docente Frans: 
Naar aanleiding van een artikel over antisemitisme dat in Vrij Nederland stond heb ik 
met de kinderen van de derde klas daarover gesproken. In die klas zaten voornamelijk 
allochtone kinderen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams-hindoestaanse 
achtergrond en één of twee Nederlandse leerlingen… Ik heb ze mijn mening over 
antisemitisme gegeven. Toen gaven de leerlingen hun eigen mening. Sommige 
islamitische leerlingen praatten negatief over Israël. Zij werden ook heel emotioneel 
daarover…toen ik uit het artikel citeerde dat een docent in Amsterdam-West als hij in de 
klas de Tweede Wereld Oorlog besprak hij eigenlijk bang was om een Joodse ster op het 
bord te tekenen, omdat tijdens een les een boze allochtone leerling tegen hem zei: “Wilt 
u dat weg vegen?” Ik heb tegen de klas gezegd dat de reactie van die leerling belachelijk 
was. De ster heeft toch verder niks te maken met wat in Palestina gebeurt. Het is het 
teken dat in de Tweede Wereld Oorlog werd gebruikt. De hele klas reageerde. Dat was 
heel grappig [niet in negatieve zin]. Zij hebben de ster als humor gezien en toen gingen 
zij een Joodse ster op het bord tekenen. “Bij ons kan dat wel!” Op dat moment wist ik 
dat deze kinderen aanspreekbaar zijn. 

 
Docenten in het onderzoek stellen eigen criteria op voor waar de grenzen liggen om 
gedrag als ordeverstorend te kwalificeren en voor welk gedrag daar binnen valt. Met 
andere woorden op basis van een eigen interpretatie van de gebeurtenis en van het 
schoolreglement bepalen docenten zelf welk gedrag als storend beschouwd moet 
worden. 

Wat zie ik als ordeverstorend gedrag? Bijvoorbeeld het hardop praten in de klas, het 
ergeren of plagen van elkaar in de klas. Bijvoorbeeld, soms zie je in de klas dat een 
Turkse leerling het Marokkaanse jongentje probeert te plagen… Maar, dat is ook 
afhankelijk van elke individuele situatie. Soms heeft het hardop praten in de klas of het 
ergeren een andere bedoeling bijvoorbeeld om een leuk grapje te maken… Maar een 
directe mondelinge confrontatie met mij zie ik als een poging om mijn gezag te 
ondermijnen. Dat doen soms enkele Marokkaanse macho-jongens op school. Dat 
wangedrag kan ik niet tolereren 

Een docente Frans en Duits vertelde: 
Ik had een negatieve ervaring met een Antilliaans meisje uit de tweede klas. Hoewel ik al 
lang in Amsterdam woon, heb ik nog steeds een beetje een Limburgs accent. Tijdens de 
les zei het Antilliaanse meisje tegen mij: “Dat moet je niet op die manier uitspreken!” Ik 
was heel boos, omdat dat gezegd werd als provocatie, als een poging om mijn gezag aan 
te tasten. Het meisje zocht mijn zwakke punt… Zij verstoorde mijn les. Alle autochtone 
kinderen hadden geen bezwaar tegen mijn uitspraak, maar één allochtoon meisje wel…  

 110



 

De meeste docenten in het onderzoek proberen dit soort ordeverstorend gedrag te 
verhinderen,  

Ik weet uit mijn eigen ervaring dat Marokkaanse kinderen heel sensitief zijn als je over 
hun moeder begint. Dat komt een paar keer per jaar voor op school. Dat is zoiets 
gevoeligs eigenlijk. Een docent mag geen kwade dingen over haar zeggen… Maar als 
een klasgenote wat over een moeder zegt ontstaat er onmiddellijk vuur in de klas. Het is 
voldoende als iemand het woord ‘moeder’ zegt, dan ontstaat er al ruzie in de klas. 
Provoceren mag niet, maar ook ruzie en vechten in de klas mag niet. Daarom 
waarschuw ik alle kinderen in mijn klassen dat zij bijvoorbeeld geen woord over 
iemand’s moeder mogen zeggen. Ik let zelf op wat en hoe ik met Marokkaanse, maar ook 
met alle andere kinderen praat. 

of er direct tegen in te gaan als het zich toch in de klas voordoet:  
Als ik zie dat er een serieuze storing tijdens de les is, dan straf ik het kind. Een 
onmiddellijke straf is voor het bord komen. Andere straffen zijn b.v. extra huiswerk 
maken of langer blijven na schooltijd. Kinderen vinden dat niet leuk…  

 
Door de persoonlijke interpretatie van een gebeurtenis en van de concrete 
omstandigheden ervan, legt de docent een relatie tussen de betekenis van de 
gebeurtenis en het gedrag van zijn leerling met name als dat naar zijn mening een 
andere culturele of etnische achtergrond heeft. Op basis van een dergelijke 
interpretatie van de gebeurtenis reageert hij. Het persoonlijk handelen om dergelijk 
gedrag te voorkomen of ter plekke tegen te gaan legitimeert een docent meestal door 
de persoonlijke motieven die hij daarvoor heeft. In de keuze van een strategie of een 
methode spelen naast persoonlijke motieven ook voorafgaande ervaringen met 
dergelijke gebeurtenissen een belangrijke rol.  

Ik weet dat bijna alle islamitische kinderen op school vasten. Zij mogen niet drinken. Ik 
houd rekening met Ramadan. Ik dwing geen kind om alle oefeningen te doen en met een 
hoog tempo te oefenen. Ik wil zeker niet dat zij veel energie en vocht tijdens het gymmen 
verliezen. Maar iedereen moet proberen… Ik ben zelf tot die oplossing gekomen. Ik 
praatte ook een beetje met een collega. Ik ben ook van mening dat als professionele 
islamitische sporters tijdens de Ramadan sporten, dan kunnen mijn leerlingen dat ook, 
maar niet zo hard. 
Docenten ontwikkelen een eigen handelwijze om orde te houden en 

ordeverstorend gedrag te voorkomen of tegen te gaan. De bevindingen uit het 
onderzoek duiden erop dat docenten minstens twee manieren hanteren om de orde te 
handhaven: aan de ene kant een heel afstandelijke, rigide manier en aan de andere 
kant een meer flexibele verhouding en omgang met leerlingen. Hier moet worden 
benadrukt dat aan de ene kant de rigide en aan de andere kant de heel flexibele 
benadering moeten worden beschouwd als twee extremen op een continuüm wat 
betreft het optreden in de praktijk van docenten op school.   
 
Bij een afstandelijke verhouding met leerlingen is autoritair handelen voor sommige 
docenten de belangrijkste methode. Om culturele problemen af te handelen steunt de 
docent op zijn eigen gezag dan wel macht in de klas. Zijn handelen wordt 
gekarakteriseerd door een rigide toepassing van school- en ‘eigen regels’ zonder 
enige communicatie met de leerlingen ook niet met die van een andere culturele of 
etnische afkomst. De docent kan daarbij zijn definitiemacht gebruiken om zijn positie 
in de klas te ondersteunen. Wij geven een paar voorbeelden uit ons onderzoek: een 
docent Geschiedenis stuurt een Surinaamse leerling naar de directie omdat deze 
leerling, naar de mening van de docent, hem in de klas onredelijke verwijten maakt in 
verband met de slavernij; een docent Muziek volgt rigide het onderwijsprogramma: 
hij weet dat tijdens de Ramadan islamitische leerlingen niet naar muziek mogen 
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luisteren, toch draait hij tijdens de les klassieke muziek en mag geen moslim-kind de 
klas verlaten. 

Het opvallende kenmerk van de autoritaire, afstandelijke benadering is de neiging 
van de docent om heel expliciet in de klas te tonen wie feitelijk de machthebber is en 
weinig ruimte te laten aan leerlingen voor een (hun) afwijkend cultureel 
gedragspatroon. Een docente in een zwarte school vertelde:  

Als er een conflict in de klas optreedt, dan oefen ik extra macht uit, extra onderdrukking 
eigenlijk. Heel erg hen laten voelen van: “Jij moet toch naar mij luisteren!” Dan ben ik 
extra aan de macht! Toevallig is het zo dat ik in dit systeem alles te vertellen heb en zij 
naar mij moeten luisteren. De problemen los je zelf op, direct in de klas… Later in het 
proces leer je ze gewoon beter kennen. Dan merk je op een gegeven moment dat je op 
basis van persoonlijk contact respect krijgt, niet alleen als vrouw maar ook als docente. 
[…] Ik denk dat je in het onderwijs als je de strijd dreigt te verliezen altijd moet vechten 
voor je stek. Ik ben de baas in de klas. Ik loop niet achter hen aan, zij lopen achter mij 
aan. Ik heb hier de leiding. Dat wil niet zeggen dat zij af en toe ook niet mogen beslissen. 
Maar ik bepaal het. Ik maak de regels, niet zij… Het maakt het onwerkbaar als zij mij 
aan de kant proberen te schuiven. Dan kan ik mijn werk niet doen.  
Deze verbinding van succesvol classroom management met gezag en 

machtsverhoudingen in de klas, waarbij de docent als docent in principe een grote 
macht heeft, wordt gebruikt om verschillende vormen van controle in de klas te 
rechtvaardigen. Die macht (en ook het daarvan afgeleide gezag als ‘geaccepteerde 
macht’) in de klas wordt bevestigd door consequente toepassing van schoolregels en 
van door de docent zelf opgestelde regels. Terwijl de legitimering van de (geschreven 
en ongeschreven) schoolregels vanzelfsprekend is, vindt de legitimering van de 
‘eigen regels’ zijn bron in de persoonlijke morele codes en de ideeën van de docent 
zelf. Het creëren en toepassen van deze zelfgemaakte regels wordt beschouwd als een 
legitiem onderdeel van het beroep en van het eigen classroom management met als 
belangrijk doel om de continuïteit van de intellectuele training en de orde in de klas te 
waarborgen. Een docente Verzorging in een gekleurde VMBO school vertelde over 
haar ervaringen met Somalische leerlingen in haar klas: 

De islamitische jongens kunnen niet accepteren dat zij zich in de klas moeten wassen en 
bijvoorbeeld tanden poetsen. Dat is een beetje een schaamte voor de jongens. “Ik ben 
toch een man!” denken zij. Maar ik hanteer de regel dat ieder kind in de klas alles moet 
doen, hij moet alles proberen… Waarom? Omdat hij alleen op die manier kan leren wat 
de bedoeling is van wat hij moet doen voor zijn persoonlijke hygiëne. Dat is in hun eigen 
belang. 

 
Een meer flexibele benadering in het omgaan met problemen is gebaseerd op 
communicatie met de leerlingen en bestaat uit een open discussie in de klas met de 
hele klas en/of met het kind, dat volgens de docent een schoolregel of één van diens 
wat hij als ‘eigen regels’ beschouwt overtrad. De bedoeling van deze benadering is 
om in een open discussie met de leerlingen tot een oplossing te komen zonder 
kinderen te straffen. In deze situatie krijgen andere doelen zoals ‘het belang van het 
kind’ prioriteit boven een rigide toepassing van een schoolregel en/of een sociale 
regel op school en daarom zijn docenten ook bereid om daar van af te wijken. Twee 
voorbeelden van een minder formele afhandeling van (multiculturele) problemen. Een 
docent Nederlands wordt door een Marokkaanse leerling in de klas beschuldigd van 
discriminatie van Marokkaanse leerlingen. Ondanks een regel die het onredelijk 
beschuldigen van bijvoorbeeld discriminatie verbiedt en er een straf op heeft gesteld, 
gaat de docent met de hele klas in gesprek over de betekenis van die naar zijn mening 
onredelijke en gevaarlijke beschuldiging. Een ander voorbeeld is die van een docent 
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Muziek die een islamitische leerling tijdens de muziekles buiten de klas laat zitten 
omdat hij weet dat moslim-leerlingen tijdens de Ramadan niet naar muziek mogen 
luisteren.  

Met deze benadering proberen docenten kinderen op een ‘aardige’ manier over te 
halen en hun medewerking te verkrijgen, door het toepassen van een zelf bedachte 
‘methode van onderhandelen’ met de kinderen en door grenzen te stellen aan hun 
gedrag en aan hun communicatie met elkaar en met de docent. Bovengenoemde 
docente Verzorging:  

Bijna alle kinderen die in die klas zitten zijn van allochtone afkomst. Als het kind weigert 
iets in de klas te doen, dan ga ik met hem in gesprek. Probeer ik hem te overtuigen dat 
het een les verzorging is en dat wij met z’n allen, meisjes èn jongens, hetzelfde doen. Dat 
je thuis niet afwast, vind ik prima, maar hier moet je het met z’n allen doen. Meestal 
werkt dat ook wel, omdat je een goed contact met hen hebt en op basis van respect 
beslissen zij het dan wèl te doen…Ik vind het zelf niet prettig om zo autoritair te doen. 
Het is dan beter om te zeggen: “Kom op! Laten wij het samen oplossen!” 

 
Maar een gebrek aan bereidheid van leerlingen om tot de overeenstemming te komen 
en/of een neiging om de eigen wil na te jagen kan leiden tot het gebruik van een 
strengere methode om orde te houden en het lesprogramma ongestoord te kunnen 
uitvoeren. In deze vorm bestaat er weinig verschil met de autoritaire handelwijze. De 
genoemde docente Verzorging:  

Maar als jongens na de les niet willen poetsen en opruimen, zeg ik: “Jullie ruimen die 
kant op en jullie die!”Als ik ze hoor zeggen dat zij het niet willen doen of dat ik maar 
moet opruimen en zij niet, dan weten zij dat zij een fors probleem met mij hebben.  

Deze opmerking geeft aan dat een intensieve, communicatieve en onderhandelende 
verhouding met leerlingen en het creëren van een gunstige werksfeer in de klas 
waarbij (meer) speelruimte aan de kinderen wordt gegeven belangrijke factoren 
worden gevonden voor de uitvoering van een succesvol classroom management. Het 
hanteren van een meer strikte handelwijze blijft altijd een (laatste) optie als in een 
concrete situatie het onderhandelingsproces met een leerling geen positief resultaat 
oplevert.  

Om tot overeenstemming met leerlingen te komen, wijkt een docent soms af van 
het schoolreglement. Een docent Biologie van een VMBO school in een grote stad 
vertelde: 

Ik draai voorlichtingsfilms over vrijen. Die films zijn een standaardonderdeel van het 
onderwijsprogramma voor Biologie… Ik waarschuw kinderen wat voor scènes er in de 
film voorkomen … De meeste kinderen hebben er geen probleem mee, zeker jongens 
niet… maar islamitische meisjes willen niet kijken. In principe moeten zij ook de film 
zien. Het is toch een verplicht onderdeel van het programma. Maar ik laat hen dan 
buiten de klas zitten tot de film is afgelopen. Zij moeten zelf thuis de theorie over vrijen 
en voortplanting leren. 

 
Bij zowel de afstandelijke (rigide) als de flexibele benadering wordt ervan uitgegaan 
dat het handhaven van de orde in de klas alleen mogelijk is als een docent alle 
aspecten van het onderwijsproces onder de knie heeft. In dat verband waren alle 
geïnterviewde docenten van oordeel dat zowel goed lesgeven als het handhaven van 
de orde in de klas slechts succesvol kan zijn als docenten een juist gebruik maken van 
hun macht respectievelijk gezag in de klas. De meeste geïnterviewde docenten waren 
van mening dat hun eigen interpretatie van een gebeurtenis en van de omstandigheden 
die een culturele ‘botsing’ veroorzaakten en hun gebrek aan kennis van en/of begrip 
voor leefgewoonten, waarden en normen van leerlingen met een andere culturele of 

 113



 

etnische achtergrond, invloed hebben op hun toepassing van de schoolregels. Een 
afdelingsleidster in een gekleurde VMBO school vertelde: 

Een Surinaamse leerling las de krant in de klas. Hem werd gezegd dat de krant weg 
moest en dat hij dat niet mocht doen. Hij ging door met lezen. De docente stuurde hem 
er uit, maar de jongen bleef in de klas te zitten… Toen kwam ik naar de klas. Ik vroeg 
hem op een aardige manier om met mij mee te lopen, de klas uit. Hij sloeg geen acht op 
mijn woorden. Toen pakte ik hem bij zijn arm en nam hem mee uit de klas. Hij werd zeer 
boos. Ik wist niet waarom. Pas later hoorde ik dat dat cultureel bepaald is. Ik mocht hem 
niet bij de arm pakken om hem mee te nemen uit de klas. Als ik dat had geweten dan zou 
ik op een andere manier hebben gereageerd en de situatie opgelost… Nee, hij zou in 
ieder geval gestraft zijn. Hij had regels overtreden. 

 
De meeste geïnterviewde docenten ervaren hun leerlingen als een groep die zijn 
beperkte macht ten koste van de docent wil vergroten. Het is een continu proces de 
macht van de docent te testen en te pogen de eigen wil in de klas te laten prevaleren. 
Hun macht en ook hun gezag worden volgens veel docenten vaker betwist door 
leerlingen met een andere geloofs- of levensovertuiging of van een andere etnische 
herkomst dan door Nederlandse leerlingen. Een docent Economie vertelde: 

Ik heb het gevoel dat kinderen… vooral allochtone, met name Marokkaanse, Turkse, 
Antilliaanse en Surinaamse leerlingen… mij allemaal proberen uit te testen of aan te 
tasten… Ik moet ongelofelijk veel met die kinderen onderhandelen! Als ik zeg dat iets 
fout is, dan zeggen zij dat het niet fout is… of je stuurt iemand om op een andere plek te 
gaan zitten en dan zegt hij “Meester ik wil hier blijven zitten!”… Dat blijft elke les 
opnieuw doorgaan. 
Leerlingen hebben in de ogen van deze docenten individueel en als groep feitelijk 

een soort van (beperkte) macht in de klas. Docenten ervaren ook dat leerlingen met 
een andere etnische of culturele achtergrond als individuen (of als leden van een 
bepaalde groep) de neiging hebben om hun ‘tegenmacht’ in de klas te demonstreren 
door zich op een bepaalde, voor de docent een afwijkende wijze te gedragen. Het gaat 
dan meestal om gedragspatronen die volgens de interpretatie van docenten door een 
groepscultuur van jongeren worden bepaald.  
 
4.3.2 De persoonlijke beoordeling en behandeling van leerlingen met een andere 

etnische en/of culturele achtergrond 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van goed classroom management is voor veel 
docenten om hun leerlingen goed voor te bereiden op tentamens, op het examen èn op 
hun participatie in de samenleving.  

Ik ben leraar Economie. Mijn taak is leerlingen voorbereiden om te gaan werken. Weet 
je… dat zij goed een beroep kunnen uitoefenen. Maar mijn functie als leraar is ook om 
kinderen voor te bereiden voor de maatschappij… Dat vind ik zelf een belangrijke 
functie van het onderwijs, dat je naast het behandelen van je onderwijsmateriaal ook 
over de maatschappij praat. Als je slechts in je eigen vak lesgeeft, dan weten ze niet hoe 
dingen in de maatschappij gaan.  

 
Alle docenten in het onderzoek zijn ervan overtuigd dat zij alle leerlingen op dezelfde 
manier benaderen: als personen met individuele intellectuele en persoonlijke 
eigenschappen. In dat opzicht maken zij geen onderscheid tussen kinderen met 
verschillende geloofs- of levensovertuigingen of met een andere etnische herkomst. 
De meeste docenten vertelden dat zij hun werk zo goed en nauwkeurig mogelijk 
proberen uit te voeren en regelmatig proberen om elke leerling tijdens de les 
individueel te benaderen en te helpen. Omdat zij echter tijdens de les vaak 
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onvoldoende tijd hebben voor alle leerlingen die hun aandacht en hulp vragen, 
hanteren docenten ‘eigen regels’ om te beslissen wie van de leerlingen op dat moment 
voorrang krijgt. Een criterium is dat die leerling prioriteit krijgt die niet eerder werd 
geholpen en die op dat ogenblik problemen heeft met het lesmateriaal of de opdracht. 
Een docent Economie en Administratie: 

Er komt een Marokkaans kind om hulp vragen en ik zeg: “Nee, sorry, je krijgt het niet!” 
En dan: “U helpt alleen Nederlandse of Turkse kinderen.” Dat gebeurt regelmatig… Ik 
zeg altijd dat ik iedereen help maar ik ben geen octopus die tegelijkertijd iedereen kan 
helpen… een les duurt 50 minuten. Ik heb veel andere dingen te doen: leerlingen helpen, 
zorgen voor een goede organisatie van de les… In die tijd kan ik niet iedereen helpen. Ik 
hanteer een regeltje: “Jij wordt vandaag geholpen en hij morgen. Als je echt niet verder 
kan met je opdracht dan help ik je vandaag nog.” 

 
Docenten ontwikkelen een eigen interpretatie of accepteren ideeën van collega’s voor 
een eigen beeld van bepaalde gedragspatronen van leerlingen met een achtergrond die 
door hen als distinct wordt beoordeeld. Gedrag dat in strijd is met het 
schoolreglement, het onderwijsprogramma of met bepaalde aspecten van zijn 
classroom management kan bij die docent de ontwikkeling van een negatief 
interpretatiekader tot gevolg hebben. Dan wordt in veel gevallen het gevormde beeld 
geassocieerd met onrust, confrontatie en provocatie in de klas. Maar als een docent 
weet dat leefgewoontes, waarden en normen van de leerling eisen dat hij zich tegen 
bepaalde regels op school, onderdelen van het onderwijsprogramma of van het 
classroom management verzet maar de leerling niet aan die (culturele) eis tegemoet 
komt en zich toch conform het schoolreglement etcetera gedraagt, dan kan dat bij de 
docent de ontwikkeling van een positieve interpretatie van dat gedrag stimuleren. 
Sommige geïnterviewde gymdocenten vinden het bijvoorbeeld positief als 
islamitische leerlingen hun hoofddoek afdoen tijdens de sportles omdat de regels dat 
vragen of als een leerling(e) die Jehova’s getuige is overdag toch meedoet aan de 
meerdaagse werkweek en thuis overnacht.  
 
Docenten vertelden dat zij tijdens een les in een gemengde klas zich sterk ervan 
bewust zijn dat zij alle kinderen gelijk moeten behandelen. Zij ontwikkelen en passen 
verschillende regels en werkwijzen toe om een mogelijke ongelijkheid in behandeling 
te voorkomen. Een docent Nederlands vertelde dat hij vaker in de klas allochtone 
kinderen helpt dan kinderen van Nederlandse ouders. Een andere is veel strenger 
tegen Nederlandse dan tegen allochtone leerlingen. Voor hetzelfde ordeverstorend 
gedrag straft hij een dergelijke scholier minder streng dan een Nederlands kind.  

Deze zelfopgestelde regels worden volgens hen vaak strikt toegepast in de klas. 
De reden daarvoor is bij de meeste docenten te vinden in de persoonlijke en 
professionele ‘docent-eer’. Zij ontwikkelen een soort innerlijke angst dat zij door 
collega’s of ouders bestempeld kunnen worden als ‘slechte docenten’ of als docenten 
die geen gezag in de klas hebben. Een docent Nederlands vertelde: 

Kijk, veiligheid in de klas staat bovenaan, boven alles. De kinderen in mijn klas moeten 
zich veilig voelen. Als dat niet zo is, dan ben ik niet capabel genoeg. Ik ben dan niet 
capabel volgens mijn leerlingen, maar ook niet volgens mijn collega’s. Mijn collega’s 
kunnen zeggen: “Kinderen vechten bij meneer X in de klas!” Daar ben ik gevoelig voor, 
denk ik.  

 
Docenten kunnen dus heel intensief met leerlingen en hun opleiding en welzijn bezig 
zijn en constant proberen als leerkracht en als mens hun werk op de beste manier te 
doen. Als ondanks alle moeite van een docent om meer aandacht te geven aan 
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leerlingen met een andere etnische of culturele achtergrond er zich toch een culturele 
botsing voordoet dan zal een docent terugkijken op alle fasen in het verloop van dat 
incident. Bovenvermelde docent Economie vertelde: 

Weet je? Als docent ken je het effect van zo’n opmerking [van discriminatie]. Ik keek 
terug naar alles wat er in de klas gebeurd was en wat ik zelf heb gedaan. Toen dacht ik: 
Wat een onzin! Ik discrimineer niet! Alleen die vier Marokkaanse jongens waren 
onrustig in de klas. Alle leerlingen in de klas weten wat zij dan kunnen verwachten. 
Daarom heb ik hen op die manier gestraft. Dat is wat er gebeurd is! 

Sommige docenten vonden de etnische herkomst en een andere cultuur van hun 
leerlingen onbelangrijk als factor waarmee men rekening zou moeten houden. Het 
standpunt van die docenten was dat als een leerkracht zich daarmee bezig houdt, hij 
stereotypen creëert en verschil maakt tussen leerlingen op basis van hun cultuur, 
waarden en normen. Een jonge docente Frans vertelde: 

Voor mij zijn het kind en zijn opleiding het belangrijkste. Over hun culturele 
gedragspatronen in het algemeen kan ik niks zeggen, maar per individueel kind wel. Ik 
weet het niet omdat ik niet weet waar zij vandaan komen. Dat interesseert mij niet!… Ik 
maak geen typeringen van leerlingen… Ik kijk ten eerste naar het kind in de klas, met 
name hoe het met zijn of haar Frans gaat… Als het toch tot een bepaald conflict komt, 
kijk ik waar dit kind vandaan komt, omdat het conflict een multiculturele achtergrond 
kan hebben. 
Chinese en andere Oost-Aziatische leerlingen worden door alle geïnterviewde 

docenten in het algemeen ervaren als hardwerkende, nauwkeurige en nauwgezette 
kinderen. Het onderzoek laat zien dat op scholen waar een overheersend percentage 
van de leerlingen tot een bepaalde cultuur behoort, zoals kinderen afkomstig uit de 
islamitische landen Marokko en Turkije, docenten deze kinderen meestal beschouwen 
als onrustig, lawaaiig en met een neiging tot dominantie in de klas, terwijl dan 
bijvoorbeeld Surinaamse kinderen als rustig, beleefd en hardwerkend worden gezien. 
De situatie is anders op scholen waar kinderen uit een andere cultuur dan de 
Marokkaanse of Turkse, bijvoorbeeld Surinaamse kinderen een meerderheid vormen. 
Daar ervaren docenten deze laatste als “onrustig en luidruchtig“ en islamitische 
kinderen als redelijk terughoudend en minder open. De woorden van een docent 
Geschiedenis en Maatschappelijk Werk in een school met vooral Surinaamse en 
Antilliaanse leerlingen vertellen meer:  

In eerste instantie zijn islamitische kinderen beleefd en hebben respect voor de oudere. 
Het is te merken dat kinderen die hier zijn geboren, meer open zijn dan islamitische 
kinderen die na hun geboorte hier naar toe kwamen. Naar mijn idee is de tijd dat zij al 
in Nederland zijn van grote invloed op hun socialisatie.  

 
De ontwikkeling van kennis over en begrip voor groeperingen op school met 
verschillende geloofs- of levensovertuigingen of met een andere etnische herkomst 
helpt een docent in de precisering van zijn verwachtingen ten aanzien van een 
individuele leerling: zijn algemene interesse in het onderwijs, zijn werkvaardigheden, 
zijn cultuur en zijn gedrag in de klas.  
 
4.4 Onenigheden, culturele misverstanden en culturele conflicten op school  
 
In de twee voorgaande paragrafen werd gesuggereerd dat docenten bij een 
confrontatie met een (mogelijk) cultureel misverstand oplossingen zouden afleiden uit 
bepaalde regels en daarnaast gericht zijn op het handhaven van hun gezag dan wel 
macht en daarbij ook regels hanteren. In deze paragraaf zal aan de hand van een 
aantal situaties worden bekeken of dit een realistisch en plausibel beeld is. Het lijkt er 

 116



 

integendeel op alsof docenten, lettend op specifieke kenmerken van een situatie, op 
een heel eigen manier tot oplossingen komen; een werkwijze die zij overigens zélf 
omschrijven als ‘het volgen van ‘eigen regels’’.  
 
Het onderzoek laat zien dat culturele misverstanden op school dagelijks voorkomen 
in verschillende situaties en onder uiteenlopende omstandigheden. In dit deel 
beschrijven wij breder de meest voorkomende culturele misverstanden: aanvragen 
voor verlof in verband met religieuze feestdagen zoals het Suikerfeest of Carnaval, 
het weigeren om deel te nemen aan de viering van een christelijke feestdag op school, 
het weigeren aanwezig te zijn bij bepaalde (verplichte) onderwijsactiviteiten of 
onderdelen van het lesprogramma, de verschillen tussen religieus-culturele 
kledingeisen en de kledingvoorschriften op school en het gebruik van moedertaal en 
straattaal op school. 
 
4.4.1 Aanvragen voor verlof voor een religieuze feestdag 
 
Het onderzoek laat zien dat op de betrokken scholen de meeste aanvragen voor verlof 
in verband met een religieuze feestdag betrekking hebben op de islamitische 
feestdagen: het Suikerfeest en het Offerfeest; symbolen van de islamitische cultuur, 
van de waarden en normen van Turkse, Marokkaanse en andere islamitische 
gemeenschappen in Nederland.78 De resultaten van het onderzoek geven ook aan dat 
bij drie van de scholen (c.q. schooldirecties) in de provincie Noord-Holland en 
Utrecht (christelijke) leerlingen een aanvrage indienden voor één of meer vrije dagen 
voor het vieren van Carnaval dan wel voor het vieren van de orthodox-christelijk 
Kerst die bij sommige christelijke gemeenschappen pas op 7 januari valt.79  

In al deze situaties conflicteerden een religieuze verplichting (het vieren van een 
religieus feest) van een leerling (de aanvrager) met een andere geloofs- of 
levensovertuiging met de schoolregels dan wel met de regels van de Leerplichtwet die 
stellen dat een leerling regelmatig de lessen moet volgen. De bepalingen in de wet 
vooronderstellen de mogelijkheid van uitzonderingen op die regel in geval van 
gewichtige omstandigheden. Dat betekent dat als een verlofaanvraag wordt ingediend 
de beslisser op school verplicht is om de zaak volgens de (rechts)regels te regelen: hij 
kan de aanvraag accepteren of weigeren. Daarbij kunnen de eigen opvattingen van de 
beslissende persoon een belangrijke rol spelen. 
 
Een groot aantal van de geïnterviewde leraren is van mening dat moslim leerlingen 
vrij moeten krijgen voor het vieren van het Suikerfeest omdat zij het Suikerfeest 
beschouwen als een belangrijk religieus (islamitisch) evenement. Maar wat Carnaval 
betreft wordt er anders geoordeeld. Het merendeel van de geïnterviewde docenten die 
in een provincie met een overwegend protestants-christelijke bevolking wonen en 
werken is van mening dat katholieke leerlingen geen vrij moeten krijgen voor het 
vieren van Carnaval omdat Carnaval tegenwoordig een andere betekenis heeft 
gekregen dan dat van een religieus feest. Een docente Duits (en moeder) vertelde:  

Ik kom uit Limburg. Bij ons is het vieren van Carnaval niet alleen een religieus feest 
maar ook een traditie. Ik woon en werk hier [in een grote stad] al 20 jaar. Ik heb altijd 

                                                 
78 Meer over het afhandelen van verzoeken om vrije dagen voor het vieren van een religieus feest zoals 
het Suikerfeest zie hoofdstuk 2., ‘De theoretische grondslag van het onderzoek’. 
79 Sommige (orthodoxe) christenen vieren Kerst op 25 december volgens de kalender van Julianus. Die 
andere orthodox-christelijke groepen vieren Kerst op 7 januari, omdat 25 december congrueert met 7 
januari volgens de Gregoriaanse kalender.  
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moeite gehad om verlof voor de Carnaval te krijgen. Dat geldt ook voor mijn kinderen. 
Ik moet elk jaar voor hen een aanvraagbriefje op school inleveren. Vaak moet ik met de 
mentor of de schooladministratie praten om het verlof voor mijn kinderen te krijgen… Ik 
ken hier veel andere gezinnen die dezelfde problemen hebben… Maar dit jaar was het 
anders. Ik kreeg 2 dagen verlof voor de Carnaval: maandag en dinsdag. 

De meeste geïnterviewde afdelingsleiders zijn ervan overtuigd dat volgens de regels 
van de Leerplichtwet leerlingen verplicht zijn regelmatig naar school te gaan. In dat 
opzicht is verlof voor het vieren van een religieus feest een uitzondering op de regel. 
Inderdaad biedt artikel 11 van de Wet uitzonderingen op de leerplicht en geeft de 
(uitvoerende bureaucrat op) school een mogelijkheid om de leerling tijdelijk vrij te 
stellen van het schoolbezoek als deze wegens de vervulling van plichten 
voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is naar school te gaan.80 
Maar tijdens de eerste fase van het onderzoek hoorden wij vaak dat afdelingsleiders 
die aanvragen beschouwen en ook afhandelen als ‘afwezigheid wegens andere 
gewichtige omstandigheden’. Omdat de regels van de Leerplichtwet geen duidelijke 
definitie verschaffen welke situaties onder het begrip ‘andere gewichtige 
omstandigheden’ vallen voelt een (bureaucrat op) school zich vrij om te bepalen of 
een aanvraag geaccepteerd of geweigerd moet worden.  
 
Op alle scholen in het onderzoek krijgen leerlingen één dag vrij voor het vieren van 
het Suikerfeest. Docenten vinden de aanvraag zelf één van de belangrijkste criteria 
om verlof voor een religieuze feestdag te geven. De aanvraag moet minstens 2 dagen 
van tevoren door het kind of zijn ouders worden ingediend bij de schooladministratie 
of bij de mentor.  

De meeste docenten en leidinggevenden vertelden dat zij in die situatie niet 
checken of elke aanvrager ook feitelijk het Suikerfeest viert c.q. moslim is. Zij 
legitimeren hun beslissing verschillend zoals: de school neemt als waarheid aan de 
reden die in de aanvraag wordt aangegeven en zij beslist slechts daar op of: de school 
weet wie van de leerlingen een islamitische religieuze overtuiging heeft of: de school 
neemt de beslissing op basis van de herkomst van de leerlingen. Een afdelingsleidster 
op een Montessori school vertelde: 

Nee, wij checken niet of de leerling van islamitische afkomst is. Dat wordt niet 
gecontroleerd. Het enige criterium is de aanvraag zelf. Wij kijken niet wie het feest wel 
of niet viert. We weten wie het feest viert omdat de groepsleider met de kinderen praat. 
Hij vraagt daarover: hoe wordt het feest gevierd? Het is in het algemeen bekend dat er 
Ramadan is. Nee! De school weet niet of het kind echt religieus is of niet. 

De openbare VMBO school in een grote stad heeft een andere praktijk 
ontwikkeld. Een docent Geschiedenis vertelde:  

Nee, ik check niet of hij echt moslim is. Bij de inschrijving op school moet op het 
formulier worden aangeven wat voor religie het kind heeft. Daarom weten we dat hij het 
Suikerfeest viert. 

Ook bij een andere openbare VMBO school in een grote stad controleren docenten 
resp. de schoolleiding niet of de aanvrager feitelijk het Suikerfeest viert.  

Ik weet dat hij van Marokkaanse komaf is. Dat is voor mij voldoende om de vrijstelling 
te geven. 

 
Andere afdelingsleiders en docenten behandelen deze aanvragen strikter. Naar hun 
mening zijn andere geloofs- of levensovertuigingen of een andere etnische herkomst 

                                                 
80 Zie paragraaf 2.5.4, ‘Legaliteiten samenvattend: verschillen en tegenstellingen’. 
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van de aanvrager geen reden om per se het verlof te geven. Zij handelen een 
ingediende aanvraag voor verlof in verband met het vieren van een religieus feest 
individueel af volgens de specifieke en persoonlijke omstandigheden van elke leerling 
(aanvrager). Een afdelingsleidster en docente Frans vertelde:  

Die beslissing heeft niks met multiculturaliteit te maken. De reden heeft een persoonlijk 
karakter en niet een culturele. Natuurlijk, je accepteert deze aanvraag omdat die op de 
cultuur of het geloof gebaseerd is maar je behandelt deze zaken individueel als alle 
andere zaken. De bedoeling is dat je iedereen de ruimte geeft om een eigen geloof of 
levensovertuiging uit te oefenen.  

Zij zijn zich er ook van bewust dat in de besluitvorming in deze (maar ook in alle 
andere zaken) een zekere beleidsruimte een belangrijke rol speelt. Zij voelen zich dan 
vrij om een beslissing te nemen op basis van eigen morele waarden en een ‘eigen 
regelgeving’. De afdelingsleidster en docente Frans:  

Ja natuurlijk. In onze beslissingen… Daar ligt ook een beetje discretie… van de mening 
van de afdelingsleidinggevende of docent of mentor als beslissende persoon. Je brengt 
daar je eigen opvatting in, maar ook die van de school en wat de regels op school eisen 
[het schoolbeleid]. 

 
Welke redenen vinden docenten en leidinggevenden redelijk voor een positieve 
beoordeling van een aanvraag voor verlof in verband met een religieuze feestdag? 
Tijdens het onderzoek hoorden wij vaak dat de ‘goede redenen’ om die aanvragen 
positief te oordelen te vinden zijn in het schoolbeleid en de sociale regels op school 
en/of in de persoonlijke ideeën en waarden van de persoon (docent of leidinggevende) 
die de beslissing neemt.  
 
De meeste geïnterviewde docenten zijn ervan overtuigd dat hun school de gezins- en 
familieverhoudingen van hun moslim-leerlingen beschouwt als een belangrijke factor 
in hun schoolbeleid. Met het oog daarop zijn zij ook van mening dat het Suikerfeest 
niet alleen een belangrijke religieuze maar ook een sociale betekenis heeft voor het 
gezins- en familieleven van islamitische groeperingen in Nederland.81 Een 
afdelingsleidster vertelde:  

De reden om verlof voor het Suikerfeest en Offerfeest te geven wordt als een 
familiereden gezien. Het vieren van een religieus feest is een duidelijke en goede reden 
om een dag vrij te krijgen. Maar niet alle familieredenen zien we hier als een goede 
reden. Bijvoorbeeld: als je moeder jarig is, is dat een familiereden maar niet een goede 
om verlof te krijgen. Dat is het schoolbeleid.  

Wat docenten een ‘redelijke reden’ vinden om verlof voor een religieuze feestdag toe 
te kennen wordt verder mede bepaald door hun persoonlijke opvatting over andere 
culturen en religieuze overtuigingen. Een docent Wiskunde en Natuurkunde vertelde: 

Naast onze Nederlandse cultuur bestaan ook hier in Nederland andere culturen 
waarmee wij, als docenten en mensen, rekening moeten proberen te houden. Dus het 
antwoord op je vraag is: ik zie de culturele achtergrond van het kind als een goede 
reden om een positieve beslissing te nemen en hem één dag vrij te geven. Waarom? Ik 
woonde en werkte als docent 2 jaar in een islamitische land. Mijn ervaring is dat op het 
moment dat je in een ander land woont je nooit 100% je eigen cultuur aan de kant kan 
zetten en je volledig aanpassen aan een andere cultuur. Je kunt dat maar tot een 
bepaalde hoogte doen, anders ga je je niet gelukkig voelen. De mensen moeten een 
mogelijkheid houden om een gedeelte van hun eigen cultuur te kunnen beleven. 

 

                                                 
81 De meeste docenten vertelden dat zij de meeste informatie over het belang van het Suikerfeest voor 
moslims van hun islamitische leerlingen hebben gekregen. 
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4.4.2 Het weigeren om deel te nemen aan schoolactiviteiten en aan onderdelen van 
het schoolprogramma  

 
a) Schoolactiviteiten: Viering van Sinterklaas en Kerst 

 
Culturele botsingen komen regelmatig voor in situaties waarin een leerling met een 
andere culturele of etnische achtergrond (al of niet geïnstigeerd door zijn ouders) 
weigert om deel te nemen aan activiteiten op school die verband houden met het 
vieren van een (oorspronkelijk christelijke) feestdag zoals Sinterklaas of Kerst. Bij 
deze activiteiten gaat het dan om bijvoorbeeld: het praten over het feest, het maken 
van versieringen voor de kerstboom of van symbolen voor Sinterklaas of Kerst of het 
feitelijk meevieren van het feest met alle leerlingen in de klas. Bij sommige 
(christelijke) scholen maken dergelijke activiteiten deel uit van het verplichte 
schoolprogramma voor alle leerlingen. Volgens de ervaring van de geïnterviewde 
docenten zijn leerlingen (ouders) die in de meeste situaties niet willen deelnemen aan 
dergelijke activiteiten, leerlingen die tot islamitische (Turkse of Marokkaanse) 
groeperingen in Nederland behoren en ook leden van de Jehova-getuigen. Docenten 
merkten op dat een minderheid van de islamitische leerlingen zich op die manier 
opstelt terwijl bij de Jehova- getuigen alle ouders hun kinderen verbieden aan die 
schoolactiviteiten deel te nemen. 
  
Volgens docenten legitimeren leerlingen (en/of hun ouders) dat gedragspatroon door 
zich op religieuze verplichtingen te beroepen.  

Zij zeggen gewoon dat het vieren van Sinterklaas of Kerst niet mag volgens hun geloof. 
Dat zeggen zowel islamitische als ouders van Jehova-getuigen.  

 Een afdelingsleidinggevende en docent Aardrijkskunde en Geschiedenis vertelde zijn 
ervaringen met een leerlinge die behoorde bij de Jehova-getuigen: 

Ik stelde de hele klas 3 voor om het Sinterklaasfeest te vieren. Iedere leerling moest 
slechts één cadeautje voor een ander kind uit de klas meebrengen en aan hem of haar 
geven. Toen heeft een Surinaams meisje expliciet tegen mij gezegd dat zij niet mocht 
meedoen aan Sinterklaas omdat dat tegen haar geloof was. Zij had een Jehova-getuige 
achtergrond. Volgens mij is een onderdeel van hun godsdienstige opvatting dat je zo 
weinig mogelijk feesten mag vieren. Zij had ook geen cadeautje voor een ander kind en 
nam geen deel aan het feest. 

Docenten merkten ook op dat sommige islamitische ouders weigeren hun kinderen 
Sinterklaas te laten vieren, omdat 

hij een kruis op de hoed heeft. De school heeft later de beslissing genomen dat volgend 
jaar Sinterklaas geen christelijke kenmerken op zijn kleding, ja op zijn kostuum mag 
dragen. Ik heb gehoord dat ook andere scholen in de buurt dat doen.  

Sommige docenten hebben begrip voor deze ouders. Zij spreken een negatief oordeel 
uit over het vieren van het Sinterklaasfeest op school. Naar de mening van een docent 
Geschiedenis kan het feest door leden van bepaalde etnische bevolkingsgroepen in 
Nederland worden geïnterpreteerd als discriminerend en racistisch. 

Ik begrijp dat Sinterklaas een traditie van ons land is. Maar… Bij Sinterklaas heb je een 
blanke man die enkele zwarte mannen als knecht heeft. Die zwarte mensen doen veel 
domme en verkeerde dingen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat voor bepaalde 
bevolkingsgroepen hier dat denigrerend overkomt. In de Bijlmer, las ik in de krant, 
proberen scholen de rol van zwartepiet weg te laten of hem een andere, positieve rol te 
geven en niet de rol van een idioot. Ik heb ook gehoord ook dat ze op sommige 
basisscholen een zwarte sinterklaas en witte zwartepieten hadden.  
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b) Onderwijsprogramma’s: werkweek en excursie 
 
Bovengenoemde culturele conflicten of culturele geschillen komen ook voor in 
situaties dat de cultuur, de waarden en normen van een leerling eisen om niet deel te 
nemen aan bepaalde school- of onderwijsprogramma’s dan wel niet aanwezig te zijn 
bij specifieke onderwerpen in die programma’s.82 Hier richten wij onze analyse 
slechts op enkele botsingen die binnen de eerste categorie vallen, zoals wanneer een 
leerling weigert mee te doen aan een excursie, een werkweek of de zwemles.  
 
De meeste scholen in ons onderzoek organiseren een werkweek of introductiedagen 
voor de leerlingen van klas 1 en/of een meerdaagse excursie voor die van klas 3 of 4. 
Alle geïnterviewde leidinggevenden en docenten waren van mening dat een 
werkweek een belangrijk onderdeel uitmaakt van het onderwijssysteem in Nederland 
en dat die een concrete onderwijsdoelstelling heeft. Daarom hanteren scholen de 
werkweek als een verplicht onderdeel van het school- en onderwijsprogramma. Alle 
leerlingen zijn dan verplicht om aan een werkweek mee te doen. Een docente 
Nederlands vertelde:  

De school heeft de duidelijke regel dat ieder kind dat op school staat ingeschreven moet 
meedoen met de werkweek. Iedere ouder en iedere leerling weet dat. 
Het onderzoek laat zien dat de doelstelling(en) en de inhoud van de werkweek 

per school verschillen. Toch hebben deze doelstellingen enkele gezamenlijke 
elementen die alle scholen proberen te realiseren met een werkweek. Een docent 
Gymnastiek vertelde: 

Ik denk dat de werkweek een belangrijke sociale functie heeft. Daar, dus buiten het 
schoolgebouw, kunnen leerlingen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen door veel 
activiteiten samen te doen. Bijvoorbeeld, kinderen maken samen eten klaar, eten dat 
voedsel samen op en daarna ruimen zij de kantine samen op, zij spelen samen, praten 
met elkaar, maken ruzie … Daar leren zij veel over de cultuur van andere leerlingen… 
Dit jaar veranderde onze school de inhoud van de werkweek. Daar wordt nu ook 
onderwijs gegeven, bijvoorbeeld, een les biologie ter plaatse in het kamp. Groepjes 
leerlingen gingen met de docente naar het bos om planten te bekijken en te verzamelen. 
Kortom de werkweek heeft nu een sociale en een onderwijsgerichte doelstelling.  

 
Docenten oordelen verschillend over de verplichting om deel te nemen aan een 
excursie en over de doelstelling van dat programma onderdeel. Wat betreft de 
participatieplicht variëren de meningen van wel verplicht tot niet verplicht met 
verschillende standpunten daar tussen. Een docente Nederlands zei over haar 
ervaringen: 

Naar mijn mening is de excursie niet verplicht. Maar in dat verband heeft de school iets 
verzonnen. Wij hebben gezegd: “Wij koppelen de excursie aan het sectorwerkstuk.” Het 
sectorwerkstuk is een verplichting vanuit het Ministerie: leerlingen moeten een 
sectorwerkstuk maken. Op deze manier wilde de school zo veel mogelijk kinderen met de 
excursie meekrijgen. Vaak krijg je ouders over de streep als je zegt dat de excursie heel 
nuttig is. 
Tijdens het onderzoek hoorden wij uiteenlopende meningen over de doelstelling 

en de functie van een meerdaagse excursie. De meeste docenten vinden dat de 
excursie een belangrijke sociale- en onderwijsfunctie heeft. Een docent Biologie, een 

                                                 
82 Meer over de weigering vanwege culturele of religieuze verplichtingen om deel te nemen aan 
specifieke onderwerpen van verplichte onderwijsprogramma’s zie hoofdstuk 5, de casussen: ‘De 
Jehova’s getuige en de kerstboom’, ‘Blote scènes in een film en de schaamte van islamitische meiden’ 
en ‘De Pakistaanse en de les voortplanting’. 
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collega van de reeds genoemde docente Nederlands gaf zijn opinie over de 
doelstelling van de excursie van klas 3 naar de hoofdstad van een Oost-Europees 
land: 

De excursie heeft verschillende functies. Ten eerste is het voor kinderen goed om iets 
anders te zien dan hun eigen stad: de horizon te verbreden. Ik ben van mening dat het 
voor deze kinderen belangrijk is om eens iets anders te zien, een andere cultuur mee te 
maken, ander eten te proeven dan wat zij in hun gewone leven in hun eigen stad hebben. 
De meeste kinderen zijn nooit buiten hun stad geweest of hebben zelfs nooit in de trein 
gezeten. Dat zijn echt dingen die voorkomen. Volgens mij is dat een basale en nuttige 
functie van de excursie. De tweede reden is het sociaal functioneren in een groep: 
groepsvorming en functioneren in een groep. Toen zij in het Oost-Europese land waren, 
moesten de kinderen bepaalde opdrachten doen. De docenten verdeelden opdrachten 
tussen groepjes van kinderen die samen als groep een oplossing moesten zien te vinden. 
Sommige groepen konden de oplossing makkelijk vinden, sommige met een beetje moeite 
en sommigen helemaal niet.  
Het gebeurt regelmatig dat een aantal leerlingen om uiteenlopende redenen niet 

mee wil of kan doen aan een excursie. Het gaat hier om leerlingen die uit 
verschillende etnische en culturele milieus komen alsook om Nederlandse kinderen. 
Als er sprake is van Nederlandse leerlingen dan heeft het volgens de meeste docenten 
niet met cultuur te maken maar is het om bijvoorbeeld financiële redenen. 

De reden was dat sommige Nederlandse ouders de reis niet konden betalen, omdat de 
excursie nogal wat geld kostte. Het was niet voor iedereen weggelegd om mee te gaan 

Een andere mening heeft betrekking op het gebrek aan interesse van ouders: 
Voor buitenlandse ouders is een excursie niet zo interessant. Voor Nederlandse ouders is 
het wel interessant… Trouwens niet voor alle Nederlandse ouders want er zijn hier ook 
een heleboel ouders van leerlingen die er ook totaal niet gevoelig voor zijn.  

 
Culturele conflicten treden op wanneer een docent de weigering van een leerling 
(en/of zijn ouders) interpreteert als iets dat met een andere cultuur of religie te maken 
zou kunnen hebben. Volgens de geïnterviewde docenten komen de meeste van 
dergelijke botsingen voor met islamitische (Turkse en Marokkaanse) leerlingen en 
met leerlingen die tot de Jehova-getuigen behoren. Zij zien twee verschillende 
gedragspatronen: de ouders weigeren expliciet in een brief of tijdens een bespreking 
dat hun kind meegaat met de excursie òf de ouders zeggen in een brief of tijdens een 
bespreking op school dat de leerling (hun kind) mee mag maar het op het laatste 
moment (net voor het vertrek) trekken zij dat in. 

Die Nederlandse ouders [van leerlingen die niet mee mogen] evenals de islamitische 
ouders spelen het slecht als zij eerst ‘Ja’ zeggen en later een briefje naar school sturen 
dat hun kind ziek is en niet mee kan. Het gebeurt ook dat zij gewoon niet op het station 
verschijnen. 

Docenten merken dat het verbod om aan een excursie mee te doen bij islamitische 
ouders primair betrekking heeft op dochters en bij Jehova-getuigen op zoons en 
dochters beide. De meeste islamitische ouders geven geen duidelijke reden. In dit 
verband vertelde een docente Nederlands haar ervaringen met enkele islamitische 
ouders: 

De redenen waarom kinderen niet mee mogen hoor je nooit. Zij zeggen dat nooit 
expliciet. Je kunt je de reden alleen zelf voorstellen. 

Soms proberen ouders hun gedrag te verklaren vanuit hun zorg voor het kind.  
Een Marokkaanse vader zei dat hij niet weet wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Zijn 
dochter moet hier in Amsterdam ’s avonds gewoon thuis zijn.  

Een docente Engels vertelde over de reacties van islamitische ouders tijdens een 
bespreking op school over de excursie: 
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Ik merk dat met name heel veel moeders van islamitische leerlingen het eng vinden om 
hun dochters mee te laten gaan. Dus maken zij zich ongerust. Er waren een paar vaders 
die het gewoon verboden met de woorden: “Dat mag niet!”. Zij wilden ook weten hoe de 
kinderen en de docenten daar zullen slapen: “Wie weet wat daar gaat gebeuren?” Dat 
was belachelijk!  
Tijdens een vergadering met ouders over een excursie georganiseerd door een 

docente Engels en Duits zeiden een paar ouders, die tot de Jehova-getuigen behoren, 
tegen haar dat hun zoon aan dat onderdeel van het schoolprogramma niet mocht 
meedoen, omdat  

de excursie slecht voor hun zoon was: als jongens bij elkaar slapen, kan dat een slechte 
invloed op hem hebben. De ouders vertelden dat zij uit ervaring weten dat op dat soort 
van excursies vervelende dingen kunnen gebeuren. Het was voor de jongen niet goed als 
hij die dingen zou zien of horen.  

 
Hoe ervaren docenten een weigering van hun leerlingen (ouders) om deel te nemen 
aan bepaalde onderdelen van het schoolprogramma? Zoals boven vermeld vinden 
docenten het vooral lastig als leerlingen niet aan bepaalde activiteiten willen 
deelnemen. Als ouders het verbieden beschouwen zij dat primair als een overtreding 
van het schoolreglement. Een VMBO afdelingsleidster vertelde: 

Alles stond in de schoolgids. De ouders wisten van tevoren dat de kinderen met een 
excursie of werkweek mee moesten. Zij werden op tijd over de schoolregels en in het 
bijzonder over het school- en onderwijsprogramma geïnformeerd. Voor de 
introductiedagen moesten zij toestemming geven [toestaan] dat hun kinderen mee 
gingen. Toch gebeurde het dat ondanks de gegeven toestemming enkele Turkse en 
Marokkaanse meisjes, ja… meestal meisjes, niet met de reis mee gingen. Eerder zeiden 
zij dat de kinderen wel en later dat ze niet mee mochten. Lastig!  

Een dergelijke mening had ook een docente Duits. Zoals enkele andere docenten 
toonde zij meer begrip voor het gedrag van de ouders maar ook zij was van mening 
dat ouders en leerlingen zich aan de schoolregels moeten houden. 

Ik ben van mening dat je niemand kan dwingen om met een excursie mee te gaan. Aan de 
andere kant, kan je ook redeneren dat ouders en kinderen deze school om bepaalde 
redenen hebben gekozen. Omdat je deze school met haar regels, normen en cultuur hebt 
gekozen moet jij je ook volgens deze normen gedragen. Je kunt ook zeggen dat alles in 
de Schoolgids staat en je van tevoren wist dat kinderen met excursies mee moeten. 

 
Als docenten worden geconfronteerd met afwijkende gedragspatronen van leerlingen 
en ouders met een andere culturele of etnische achtergrond dan interpreteren ze dat 
gedrag nogal verschillend. Alle docenten benadrukken dat zij het andere geloof en de 
andere cultuur respecteren maar het merendeel van de docenten kan het afwijkende 
gedrag van de betreffende ouders niet begrijpen en niet accepteren. Een docent 
Nederlands legt zijn oordeel uit: 

Eerst zeiden zij dat de kinderen wel en later dat ze niet mee mochten. Waar ik ook niet 
tegen kan is dat zij niet willen luisteren,… niet willen accepteren, dat docenten er zijn 
om voor hun kinderen te zorgen: meisjes en jongens slapen in aparte kamers. Docenten 
lopen de hele nacht rond.  
Andere docenten hebben meer begrip voor de ouders. De genoemde docente 

Duits vertelde over een islamitische vader die zijn dochter niet mee wilde laten gaan 
met de werkweek: 

Ik vind het gedrag van de vader niet zo gek. Ik plaats zijn gedrag in mijn eigen situatie. 
Ik ben ook een ouder. Op school gaan veel kinderen ’s middags bij andere kinderen 
spelen. Vaak blijven zij daar overnachten. Ik ben daar zelf tegen. Als het kind klaar is 
met spelen dan moet hij thuis komen. In deze situatie moet je je eigen positie innemen, 
als ouder. Dat is zeker niet gemakkelijk. Mijn kinderen mogen met een excursie mee, als 
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ik weet dat daar alles goed gaat en dat er een goede leiding is en zo. Kortom, ik ben het 
eens met het gedrag van de islamitische vader. 

 
Omdat docenten een weigering van een leerling tot participatie aan meerdaagse 
excursies of een werkweek lastig vinden, proberen zij en hun schoolleiders in een 
individueel gesprek, de ouders van een leerling die niet mee mag op andere gedachten 
te brengen. Tijdens die bespreking doen zij een poging om de mening van de ouders 
te beïnvloeden, door aan hen uit te leggen waarom dat programmaonderdeel 
belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Een docente Frans en 
afdelingsleidster vertelde over de praktijk op haar afdeling: 

In contacten met die ouders [Turkse, Marokkaanse en Jehova-getuigen] zeggen docenten 
tegen hen dat de werkweek verplicht is. Als dat niet lukt, proberen zij een beetje te 
masseren. Argumenten zijn dat een excursie belangrijk is voor het sociale leven van het 
kind, voor de sfeer, dat zij veel leuke activiteiten zullen missen en natuurlijk het belang 
voor de opleiding.  
Als die poging niet lukt dan proberen docenten tot een praktische oplossing met 

de ouders te komen. In geval van een werkweek maken de meeste docenten afspraken 
met de ouders, bijvoorbeeld dat hun kind overdag met de klas in het kamp blijft en 
daar het programma volgt en s’avonds naar huis gaat en thuis overnacht. Een docent 
Wis- en Natuurkunde stelde een islamitische vader voor om  

als begeleider mee te gaan met de werkweek. Hij accepteerde. De reden waarom hij mee 
wil is niet de controle maar omdat hij er moeite mee heeft om zijn dochter los te laten.  

Als onderhandelingen met de ouders geen positief resultaat opleveren dan moet de 
leerling een alternatief programma op school volgen.  

Alle leerlingen die niet met een excursie of werkweek mee mogen moeten naar school 
komen. Zij zitten samen in de klas. Een docent is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van een programma voor hen. 

De boven beschreven situaties en oplossingen betreffen slechts individuele pogingen 
van docenten (vaak samen met de afdelingsleider) om culturele conflicten of 
discrepanties op te lossen op het niveau van de individuele leerling. Tijdens het 
onderzoek kwamen wij in contact met een ROC in een grote stad die het probleem 
structureel, op het niveau van de school, heeft opgelost. Een afdelingsleider vertelde:  

Jaar na jaar had de school meer en meer problemen met islamitische ouders die niet 
wilden dat hun kinderen met een werkweek of een meerdaagse excursie meegingen. 
Uiteindelijk nam de schooldirectie de beslissing om in plaats van één meerdaagse 
excursie of werkweek vier ééndaagse reizen rond Nederland te organiseren. Dat lukt 
wel. Alle leerlingen mogen altijd meedoen. Iedereen is tevreden: docenten en ouders.  

 
c) Onderwijsprogramma’s: zwemles 

 
In dezelfde categorie van conflicten (weigeren om mee te doen aan een onderdeel van 
het onderwijsprogramma) vallen botsingen of discrepanties die ontstaan als ouders 
niet willen dat hun kind zwemles volgt. Een onderwijsinspecteur vertelde over het 
verschil tussen verplichtingen voor een openbare en een bijzondere school in verband 
met conflicten met betrekking tot de zwemles: 

Volgens de wet op het basis- en voortgezet onderwijs hebben de bijzondere scholen het 
recht om [zelf] te bepalen of kinderen de zwemles wel of niet moeten volgen. De situatie 
is anders op openbare scholen. Zij moeten rekening houden met de normen en waarden 
van andere culturen en [levens]overtuigingen.83 Met andere woorden, als de ouders van 

                                                 
83 Omdat tijdens het interview de geïnterviewde onderwijsinspecteur daarover niets zei is het 
onduidelijk op welke regels hij zijn stelling baseert. Ons vermoeden is dat hij primair doelde op de Wet 
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islamitische leerlingen ervan overtuigd zijn dat de zwemles, volgens hun cultuur, hun 
normen en waarden, ernstige schade en schaamte aan hun kinderen kan toebrengen, dan 
moet de school hun aanvraag tot dispensatie accepteren. 

Hij was ook van oordeel dat in die situatie een openbare school een bijkomende 
verplichting heeft als zij heeft vastgelegd dat de zwemles een verplicht onderdeel van 
het onderwijs- programma is.  

Bovendien, als een openbare school de zwemles als onderwijskerndoel beschouwt, moet 
die ook zorgen dat de jongens en meisjes aparte zwemlessen met aparte docenten 
krijgen: een juffrouw voor de vrouwelijke en een meester voor de mannelijke leerlingen.  

Hij was ervan overtuigd dat deze tegenstellingen alleen voorkomen tussen de regels 
op school en islamitische leefgewoonten, waarden en normen. Er zijn hier twee 
omstandigheden van belang waarmee de scholen ook rekening moeten houden: 

… ten eerste, dat deze islamitische ouders niet willen dat hun dochters samen met 
jongens in het zwembad zwemmen en omgekeerd. Ten tweede, dat het lichaam bij 
islamitische meisjes en jongens bedekt moet worden volgens de eisen van hun religieuze 
waarden en normen.  

Hij benadrukte ook dat niet alle moslim-ouders het leuk vinden dat hun kinderen 
zwemles moeten volgen of dat zij hen verbieden aan de les mee te doen. Het gaat dan 
om een beperkt aantal mensen. Een docente die als gymlerares werkzaam is bij een 
VMBO Montessori school vertelde: 

Dat kinderen niet met de klas mogen zwemmen, komt sporadisch voor. Dat zijn 
Marokkaanse en Turkse kinderen. Andere Turkse en Marokkaanse kinderen komen naar 
het zwemmen in gewone broeken.  
Wat voor praktische problemen kan het opleveren voor ouders en voor scholen? 

De onderwijsinspecteur vertelde dat 
als een leerling geen zwemles volgt zonder toestemming van de schooldirectie 
overtreden hij en zijn ouders bepaalde regels van de Leerplichtwet. Dan is dat lastig 
voor de ouders. […] Het feit dat het lichaam van kinderen tijdens de zwemles bedekt 
moet worden, veroorzaakt geen of weinig praktische problemen voor de school, omdat 
scholen geen eisen aan leerlingen stellen om uniforme badpakken of zwembroeken te 
dragen. Maar als islamitische ouders eisen dat meisjes en jongens apart moeten 
zwemmen, dan is de school verplicht om te regelen dat apart les wordt gegeven: voor 
alle jongens in de klas door een man en voor alle meisjes door een docente. 

Een docente Gymnastiek van een VWO-VMBO school in een grote stad had andere 
ervaringen met islamitische jongens tijdens de zwemles. Zij vertelde: 

Ja, ik ben een vrouw, docente, maar ik heb nooit gemerkt dat islamitische jongens een 
probleem hebben als ik tijdens de zwemles aanwezig ben. Ik weet niet of dat anders is bij 
mijn collega docent… met islamitische meiden, bedoel ik. 

 
Slechts enkele scholen uit het onderzoek hadden zwemles-ervaringen met 
islamitische ouders. Zoals vermeld vindt het merendeel van de docenten het niet leuk 
als leerlingen hun les niet mogen of willen volgen, ongeacht wat de redenen daarvoor 
zijn. Dat geldt ook voor het (niet) deelnemen aan de zwemles die onderdeel uitmaakt 
van de les lichamelijke opvoeding. De genoemde docente Gymnastiek van een 
Montessori VMBO vertelde: 

Ik vind het lastig als sommige islamitische meisjes niet mogen zwemmen. Dat is hun 
keuze of de keuze van hun ouders en komt voort uit hun geloof, zeggen zij.  

Beide docenten wilden het conflict zelf oplossen.  
Ik respecteer dat zij niet mogen zwemmen vanwege het geloof. Ik respecteer hun geloof. 
Wat ik hier wil zeggen is dat als deze mensen hun cultuur zo belangrijk vinden dan moet 

                                                                                                                                            
op het Voortgezet Onderwijs (bijvoorbeeld, Artikel 42.) en op de Wet op het Primair Onderwijs 
(bijvoorbeeld, Artikel 46.). 
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je dat respecteren. Ik heb zelf bepaalde dingen die ik in het alledaagse leven wil 
gebruiken. Ik verwacht dat andere mensen mijn wensen en gewoonten ook accepteren. 
Daarom heb ik het over wat zij zelf willen. Zij komen met hun ouders naar het zwembad 
maar zij zwemmen niet. 
Tijdens het pilot-onderzoek vertelden meerdere schoolleiders hoe hun school 

deze conflicten probeerde op te lossen. De meeste schooldirecteuren waren van 
oordeel dat enkele individuele problemen met islamitische ouders gemakkelijk 
opgelost kunnen worden door het kind vrij te stellen van het zwemmen. Maar het 
grote ‘probleem’ doet zich voor als het merendeel van de islamitische ouders zich op 
die manier opstelt. Volgens deze directeuren groeit elk jaar het aantal leerlingen dat 
niet wil of mag zwemmen. Zulke culturele problemen regelen scholen op een 
verschillende wijze. Een directeur van een openbare VMBO school in een kleine stad 
vertelde: 

De school heeft het beleid dat kinderen dan niet hoeven te zwemmen. Zulk beleid vloeit 
voort uit het algemene schoolprincipe: tolerantie en respect voor de levensbeschouwing, 
het geloof en de wensen van ouders en leerlingen.  

 Een andere VMBO school in dezelfde stad heeft het probleem op een andere manier 
opgelost. De conrector vertelde:  

Elk jaar klaagden meer en meer islamitische ouders dat hun kinderen geen zwemles 
mochten volgen. Dat het volgens hun religie niet mocht. Zij kwamen gewoon niet naar de 
les. Zij wilden ook de les niet betalen. De school verloor ook veel geld. Maar dat was 
slechts een deel van het probleem. Uiteindelijk nam de school de beslissing om helemaal 
met dat programma te stoppen.  

 
4.4.3 Culturele misverstanden met betrekking tot identiteitsuitingen 
 

a) Hoofd- en lichaamsbedekkingen  
 
De meeste docenten benadrukken dat zij leerlingen met een andere achtergrond 
evenals de van oorsprong Nederlandse kinderen zien als pubers die op zoek zijn naar 
een eigen, etnische, religieuze en culturele identiteit van de peergroup. De meeste 
kenmerken van deze zoektocht zijn te vinden in uiterlijke gedragingen zoals het 
dragen van etnisch of religieus identificeerbare kleding, het spreken van de 
moedertaal of een (gemengde) straattaal in school en de schoolomgeving. Het 
merendeel van de schoolleiders en docenten merkte op dat sinds de gebeurtenissen op 
11 september (9/11) 2001 en de politieke veranderingen in de (multiculturele) 
Nederlandse samenleving daarna, de visuele manifestaties van een etnisch-religieuze 
identiteit toenamen bij een groot deel van de islamitische leerlingen op hun school. 
Een docente Duits en Engels vertelde: 

Bij ons op school mochten islamitische meiden altijd een hoofddoek dragen. Ik weet dat 
dat bij sommige VMBO scholen in de stad verboden is. Waarom? Weet ik niet.  
Ja! Ik merk dat de laatste jaren meer meisjes een hoofddoek dragen op school. Jongens? 
Jongens droegen donkere jassen en broeken… hip-hop kleding. Maar qua gedrag op 
school zie ik geen veranderingen.  

 
Door de toename van het dragen van verschillende soorten hoofdbedekking wisten 
vele scholen niet meer welke eisen zij aan de kleding (op school) mochten stellen: 
leerlingen toestaan of juist verbieden bepaalde kleding te dragen. Daarom gaf in 2003 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen “De leidraad kleding op 
scholen” (De Leidraad) uit. De Leidraad legt uit welke grenzen wet- en regelgeving 
daaraan stellen, welke eisen een school aan kleding mag stellen, hoe een school 
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kledingvoorschriften kan vastleggen en hoe zij die voorschriften kan handhaven (De 
Leidraad: p.1).  

De Leidraad stelt dat een school vrij is om kledingvoorschriften voor te 
schrijven.84 De voorschriften mogen niet discriminerend zijn, omdat volgens De 
Leidraad, discriminatie in de praktijk de meeste problemen oplevert. De Leidraad 
maakt verschil in kledingvoorschriften: voorschriften die de vrijheid van godsdienst 
raken, die de vrijheid van meningsuiting raken en voorschriften die niet de vrijheid 
van godsdienst of meningsuiting raken.  

Bij de kledingvoorschriften die de vrijheid van godsdienst raken gaat het om 
voorschriften die sommige godsdiensten kennen zoals hoofd- en gezichtsbedekkende 
kleding, een joods keppeltje of een sikhs tulband. Het verbieden van dergelijke 
kleding op een openbare school kan tot discriminatie leiden omdat dat verbod strijdig 
is met de wettelijke regels voor gelijke behandeling. Met andere woorden, volgens De 
Leidraad mogen openbare scholen het dragen van bijvoorbeeld een tulband niet 
verbieden. Maar zij mogen “wel eisen dat een docent voor de klas de neutraliteit 
uitdraagt die bij het openbare karakter past” (idem, p. 2). Het is anders bij bijzondere 
scholen. “Een katholieke of protestants-christelijke school mag leerlingen of docenten 
daarom ook verbieden een … sluier te dragen, als de school aannemelijk kan maken 
dat zulke geloofsuitingen het onmogelijk maken de grondslag van de school te 
verwezenlijken. Zo’n verbod mag alleen worden toegepast als er een consequent 
aannamebeleid wordt gevoerd in het licht van de grondslag van de school en als het 
kledingvoorschriftenbeleid consequent wordt gehandhaafd” (idem),  

Bij kledingvoorschriften die de vrijheid van meningsuiting raken gaat het om de 
identificatie van een leerling met bepaalde (politieke) ideeën. De Leidraad geeft een 
voorbeeld: “een bomberjack gecombineerd met een zwarte trui van een bepaald merk 
en zwarte legerschoenen en gemillimeterd haar worden geassocieerd met 
extreemrechtse opvattingen” (idem, p. 5). In verband met de vrijheid van 
meningsuiting mag een school het dragen van die kleding niet verbieden. 

Bij kledingvoorschriften die niet de vrijheid van godsdienst of van meningsuiting 
raken gaat het bijvoorbeeld om het dragen van een pet, een muts of naveltruitjes op 
school. Volgens De Leidraad mag een school hiervoor kledingvoorschriften opstellen, 
omdat die kleding geen uiting is van een religieuze of een andersoortige overtuiging 
of mening. 
 
Culturele conflicten op school doen zich voor wanneer het gedrag van een leerling dat 
bepaald wordt door een eigen interpretatie van de waarden en normen van zijn cultuur 
met betrekking tot kleding (het bedekken van het eigen lichaam of van 
lichaamsdelen) in strijd komt met de sociale regels op school, de schoolregels en/of 
de morele opvattingen en ‘eigen regels’ van een docent die het conflict of botsing 
moet behandelen. Het merendeel van deze conflicten heeft betrekking op het dragen 
van een hoofddoek en verschillende soorten gezichtsbedekkende kleding of op het 
dragen van ongeschikte sportkleding door islamitische vrouwelijke leerlingen tijdens 
de lessen lichamelijke opvoeding. Hier beperken wij onze uiteenzetting tot conflicten 
die te maken hebben met het dragen van een hoofdbedekking (ook tijdens de gymles) 

                                                 
84 Kledingvoorschriften moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: de voorschriften mogen niet 
discriminerend zijn; de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten; de 
voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids, het leerlingenstatuut, het studentenstatuut, 
de algemene bepalingen van een onderwijsovereenkomst of in de arbeidsvoorwaarden; de maatregel op 
het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet onevenredig zwaar zijn. 
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terwijl wij later in hoofdstuk 5 conflicten in verband met andere ongeoorloofde 
gymkleding meer diepgaand aan de orde zullen stellen.85  
 
Het dragen van een hoofddoek op school kan tot een conflict leiden als een 
islamitische leerlinge het kledingvoorschrift op school overtreedt dat het dragen van 
een hoofdbedekking verbiedt. Scholen handelen conflicten met een vergelijkbare 
culturele achtergrond op een verschillende wijze af.  

Met het oog op de manier waarop scholen deze conflicten of botsingen 
afhandelen presenteren wij hier een casus die veel aandacht in de Nederlandse 
kranten kreeg. De essentie van deze casus is aan de ene kant het conflict tussen het 
dragen door een Marokkaanse leerlinge van een hoofddoek op school en het 
schoolreglement dat het verbood. Aan de andere kant laat de casus zien hoe een regel 
aangepast wordt aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en hoe de school 
uiteindelijk het meisje toestaat een hoofddoek in de klas te dragen.  

Een protestants-christelijke basisschool in Amsterdam-Geuzenveld weigert de 
twaalfjarige Marokkaanse leerlinge, Jasmin, toe te laten in de klas omdat zij weigert 
haar hoofddoek af te doen. De school verbiedt het dragen van hoofddoeken, petten en 
andere soorten hoofddeksels in de klas. De schooldirectie beslist dat Jasmin apart les 
moet krijgen in het kantoor van de schooldirecteur totdat het schoolbestuur een 
beslissing heeft genomen over de vraag of het dragen van een hoofddoek in de klas is 
toegestaan.  

De vader van Jasmin dient een officiële klacht in bij het bestuur en bij het 
Meldpunt Antidiscriminatie Amsterdam. Hij zegt dat zijn dochter reeds een jaar een 
hoofddoek draagt. Vroeger stopte zij hem steeds voor de les in haar tas. Na een 
vakantie in Marokko besluit Jasmin haar hoofddoek ook in de klas te dragen. Volgens 
de vader is het dragen van een hoofddoek niet vergelijkbaar met een pet of muts, 
omdat het dragen van dit soort hoofddeksels niks te maken heeft met het geloof. 
Eén week later beslist het schoolbestuur dat Jasmin weer in de klas mèt haar 
hoofddoek om, de les mag volgen omdat het verbod tot het dragen van een hoofddoek 
op school conflicteert met de wettelijke voorschriften (De Telegraaf, 15 januari 2003, 
p. 11).  
 
Ons onderzoek laat zien dat de meeste betrokken scholen islamitische leerlingen een 
hoofddoek in de gang en in de klas laten dragen zonder daar nadere eisen aan te 
stellen. De reden is dat deze scholen het dragen van een hoofddoek beschouwen als 
een uiting van een islamitische religieuze overtuiging. Tijdens het onderzoek vertelde 
de directeur van een VMBO school: 

Onze school is een katholieke school… Bij ons op school mogen alle islamitische meisjes 
een hoofddoek dragen. Andere meisjes niet, omdat het dragen van een hoofddoek een 
uiting is van een islamitische geloofsovertuiging. Dat [verbod] geld ook voor alle 
jongens… en meisjes op school die een pet, een muts of iets dergelijks dragen. 
Enkele betrokken scholen eisten van islamitische vrouwelijke leerlingen een 

schriftelijke aanvrage voor het dragen van een hoofddoek op school. De aanvrage 
moest de redenen bevatten waarom zij een hoofddoek op school wilden dragen. Als 
de reden de religieuze overtuiging was dan mocht de leerlinge de religieuze 
verplichting op school vervullen.  
 

                                                 
85 Zie voor meer over deze botsingen en in het bijzonder over het dragen van een lange broek tijdens de 
gymles hoofdstuk 5., de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat!’. 
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Met betrekking tot het dragen van een hoofddoek tijdens gymnastiekles of bij het 
werken met machines is de praktijk op scholen anders dan in de klas. De meeste 
scholen in het onderzoek verbieden vanwege de veiligheid vrouwelijke leerlingen 
tijdens die lessen een hoofddoek te dragen. Daarvoor passen zij in de gymzaal en op 
het sportveld (situationele) regels toe: ze beschouwen in die situatie alle 
hoofdbedekkingen als gevaarlijk omdat zij bijvoorbeeld het zicht van leerlingen 
tijdens gymmen kunnen beperken. Een afdelingsleider op een VMBO school 
vertelde: 

Het dragen van een hoofddoek tijdens de gymles kan voor de leerlinge gevaarlijk zijn. 
Die moet altijd vlak en vast om het gezicht van het meisje zitten zodat het kind altijd een 
goed zicht links en rechts kan hebben. Bijvoorbeeld tijdens het spelen met de bal. Als een 
hoofddoek los om het hoofd van de leerlinge zit, kan deze haar ogen bedekken en haar 
zicht beperken. Dat gebeurt regelmatig tijdens gymmen. Als dan iemand de bal naar 
haar gooit, ziet zij de bal niet en loopt zij het risico om geblesseerd te worden. Dat 
willen wij op school voorkomen… Een tweede reden is de bescherming van 
gymdocenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen en voor alles 
wat er tijdens gym gebeurt.  

Niet alle geïnterviewde docenten zijn het eens zijn met de regel die een hoofddoek 
tijdens gymles op school verbiedt. Een ervaren docent Gymnastiek vertelde over het 
dragen van een hoofddoek tijdens gym: 

Ik werk hier op school al meer dan 25 jaar als gymdocent. Weet je! Vroeger mochten 
alle islamitische meisjes met een hoofddoek gymmen. Nu niet meer. Ik begrijp niet 
waarom… Voor veiligheidsredenen? Ik heb het nooit meegemaakt en ik heb ook nooit 
gehoord dat er een ongeluk gebeurd is [tijdens gymles] omdat er een hoofddoek over de 
ogen van een meisje is gevallen. Onzin!  

 
Tijdens het onderzoek hoorden wij enkele malen dat sommige docenten afwijken van 
het schoolreglement door islamitische leerlingen toch te laten gymmen met een 
hoofddoek. De genoemde afdelingsleider vertelde: 

Maar ja! Ondanks onze strikte regels wijkt de gymleraar van deze voorschriften af. Hij 
is een docent met veel ervaring en naar mijn mening weet hij precies wat hij doet. Bij 
hem in de klas mogen alle islamitische leerlingen een hoofddoek dragen. Maar de 
meisjes met hoofddoeken zitten op de bank wanneer zij gevaarlijke oefeningen moeten 
doen. Wat gevaarlijke oefeningen zijn, beslist hij zelf op basis van zijn ervaring. Ik heb 
niks tegen deze praktijk. Op die manier is iedereen tevreden: de school en de 
islamitische leerlingen. Bovendien hadden wij nooit enige blessure tijdens de gymles.  

De meeste gymdocenten vertelden dat zij geen conflicten ervaren met betrekking tot 
het dragen van een hoofddoek in de gymzaal.  

Bij ons op school moeten kinderen gymmen in korte broek en in een T-shirt met korte 
mouwen. De islamitische meisjes willen vaak gymmen in lange broek of met lange 
mouwen. Daar heb ik een probleem mee, maar met hun hoofddoek nooit. Zij doen 
allemaal hun hoofddoek voor de les af.  

Geen enkele geïnterviewde docent had ervaring met leerlingen die een andere 
hoofdbedekking droegen of wilden dragen. Toch wilde het merendeel van de 
docenten een mening geven over het dragen van islamitische gezichtbedekkende 
kleding. Alle docenten vonden dat niet leuk omdat  

een chador een probleem kan veroorzaken. Die is niet dezelfde als een hoofddoek. De 
docent moet het gezicht van de leerling zien. Dat is een kwestie van onderlinge 
communicatie tussen die twee personen. Je leert veel over de gedachten van een leerling 
door naar zijn ogen te kijken.  
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b) Het gebruik van moedertaal en ‘straattaal’  
 
Een andere uiting van de zoektocht naar een eigen identiteit die door de 
geïnterviewde docenten wordt opgemerkt is het gebruik op school van de moedertaal 
of van een straattaal. Voor het gebruik van de moedertaal hanteren scholen 
verschillende regels. Sommige scholen in het onderzoek staan leerlingen toe hun 
moedertaal in school en op het schoolplein te gebruiken. Een docente Frans van een 
VMBO school in een grote stad vertelde: 

Op school mogen kinderen hun eigen taal gebruiken. Als zij tijdens pauzes hun 
moedertaal spreken, heb ik daar geen bezwaar tegen.  

Andere scholen verbieden dat. Een afdelingsleidster van een multiculturele VMBO 
school in een grote stad vertelde: 

Op school is de Nederlandse taal verplicht: in de klas, in de gang en op het plein! In het 
bijzijn van anderen die jouw taal niet kennen wordt alleen maar Nederlands gesproken, 
eigenlijk altijd… Dat kinderen in de gang en op het plein Nederlands spreken, gebeurt 
niet altijd. Ik heb er geen bezwaar tegen omdat dat toch maar af en toe gebeurt. Ik merk 
vaak dat sommige kinderen soms onderling even snel iets tegen elkaar in hun 
moedertaal zeggen. Dan ben ik niet streng. Ik vind dat grappig.  

 
Alle geïnterviewden merkten op dat weinig allochtone leerlingen met elkaar in hun 
eigen taal spreken. Naar hun mening is dat omdat 

zij met elkaar regelmatig etnisch mengen. 
Tijdens het onderzoek spraken wij een groep Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. 
Zij vertelden: 

Waarom spreken wij Nederlands met elkaar? We komen allemaal uit Marokko, maar 
vanuit verschillende delen van Marokko waar uiteenlopende dialecten worden 
gesproken. We verstaan elkaar veel beter als wij onderling Nederlands spreken.  

Een soortgelijk antwoord kreeg ik van een groepje van vijf Marokkaanse 
rechtenstudenten tijdens een korte en toevallige ontmoeting met hen in de gang van 
de faculteit.  
 
Docenten hebben uiteenlopende meningen over het gebruik van de moedertaal op 
school. Een aantal van hen heeft er geen bezwaar tegen als leerlingen in de klas en in 
de gang even (kort) met elkaar in hun moedertaal spreken. Maar de communicatie 
met leerlingen met een andere etnische en culturele achtergrond en met docenten 
moet in het Nederlands. Een docent Biologie in een gemengde VMBO school gaf als 
zijn opinie over het gebruik van de moedertaal in de klas: 

Ik heb veel ervaring met allochtone leerlingen omdat ik lang bij een zwarte Montessori 
VMBO werkte… Als zij met elkaar in de klas af en toe hun moedertaal spreken, heb ik 
daar geen bezwaar tegen. Het belangrijkste is dat de situatie niet vervelend wordt, dat 
zij over andere kinderen of over mij als docent geen kwaad spreken. 
Toch zijn alle leerkrachten van mening dat in de klas door alle leerlingen 

Nederlands moet worden gesproken. De belangrijkste reden is dat docenten en andere 
leerlingen een (andere) allochtone taal niet kunnen spreken en verstaan. Een 
brugklasdocent Geschiedenis, Aardrijkskunde en Maatschappelijk Werk van een 
VMBO school in een kleine stad vertelde: 

Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar kunnen begrijpen. Ook als je boos bent dat 
iedereen begrijpt wat je bedoelt. Ook als er in de klas twee kinderen van dezelfde 
etnische herkomst zitten, moeten zij Nederlands spreken. Je bent in een klas, je bent in 
een gebouw waar wij met elkààr te maken hebben. 
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Zijn collega, een docente Nederlands van een andere VMBO school in een grote 
stad, gaf naast deze reden nog andere waarom zij het essentieel vindt dat leerlingen 
met een andere culturele achtergrond met elkaar in de klas Nederlands spreken. 

Het is ook een soort van bescherming van mijzelf als docente. Je kunt niet controleren of 
zij nare dingen tegen elkaar zeggen of vervelende dingen afspreken… Aan de ene kant 
moet je er toch op vertrouwen dat de kinderen onschuldig met elkaar praten. Aan de 
andere kant, als er iets gebeurt waarvan je dènkt dat het niet goed is, omdat je niet 
verstaat wat zij zeggen, vind ik dat persoonlijk heel vervelend. Je weet dan gewoon niet 
wat er aan de hand is. Je kunt dan de controle in de klas verliezen. 

 
Hoe interpreteren docenten het dat leerlingen die tot een andere cultuur behoren met 
elkaar in de klas hun moedertaal spreken? Het merendeel ervaart dat gedrag als een 
gebrek aan respect. Een docent Geschiedenis in een multiculturele school in een 
kleine stad vertelde:  

Nederlands is de voertaal op school. Als allochtone leerlingen in hun eigen taal praten 
hebben zij geen respect voor andere leerlingen en docenten. In de pauze kan je dat niet 
gemakkelijk controleren, maar in de klas wel… Daarom wil ik het gebruik van de 
moedertaal in mijn klas niet. 

 
Een ander teken van de zoektocht naar identiteit is het gebruik van een ‘straattaal’. 
Docenten merkten op dat leerlingen met een andere culturele achtergrond vaker 
straattaal op school gebruiken dan van oorsprong Nederlandse kinderen. De meeste 
docenten uit het onderzoek zijn van mening dat het gedragspatroon van een leerling 
in sterke mate beïnvloed wordt door de cultuur van de peergroup waar hij deel van 
uitmaakt. Sommige leraren menen dat het gebruik van straattaal in de communicatie 
binnen en buiten de eigen groepering of de peergroup een manier is om zich etnisch 
en cultureel te onderscheiden binnen de Nederlandse samenleving. Dat 
gedragspatroon zien docenten als een uiting van een nieuwe cultuur die primair 
gevormd wordt door leerlingen met een andere culturele achtergrond dan een 
Nederlandse. 

Ja! Naar mijn mening en de mening van mijn collega’s gaat het over een soort van 
subcultuur, een soort van… als het ware… Nederlandse subtaal. 
De ‘aparte’ taal wordt ontwikkeld door aan het Nederlands sommige woorden en 

uitdrukkingen uit de eigen taal toe te voegen. Een Surinaamse docent Nederlands in 
een multiculturele school in een grote stad vertelde: 

Die taal vormt een samenstelling van de Nederlandse taal met woorden en uitdrukkingen 
uit het Arabisch en het Berbers en de Surinaamse taal zowel als nieuw ontwikkelde 
woorden. Deze taal wordt primair gesproken binnen groepen allochtone kinderen of in 
groepen waarin zij de meerderheid vormen. 
Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in één van die straattalen bijna elke 

etnische groep in Nederland anders benoemd wordt dan in het standaard Nederlands. 
In een gezellige sfeer op een gemengde Montessori school in een grote stad 
interviewden wij drie veertienjarige vrouwelijke leerlingen van Marokkaanse 
herkomst. Eén van hen vertelde: 

Wij noemen Nederlanders ‘Tattas’, Ha!Ha! Een Marokkaan, één van ons dus, is: 
‘Mocros’, Ha!Ha! Mustafa is Mocros. Ha!Ha! Surinamers zijn ‘Sutjes’, Antillianen 
‘Anties’ en Turken zijn gewoon ‘Turken’. Ha!Ha! 

Zij vertelden ook over de betekenis van het (kunnen) spreken in een straattaal voor 
jongeren met een andere cultureel-religeuze achtergrond, zoals zij zelf. Eén van de 
meiden: 
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Ik denk dat het een soort van verzet is tegen de verwestering van onze cultuur en 
misschien ook om te tonen dat wij toch anders zijn dan Nederlanders. Weet ik niet 
precies.  
Het onderzoek laat zien dat docenten verschillende meningen hebben over het 

gebruik van (een) straattaal op school. Sommigen hebben geen bezwaar als die taal in 
de gang en op het schoolplein gesproken wordt, maar wel als kinderen straattaal in de 
klas gebruiken. Zij vinden straattaal een identiteitsuiting van jonge mensen en een 
soort trend bij kinderen die tot andere culturen behoren. Er zijn ook docenten met 
andersoortige meningen. Een docente Frans en Engels in een multiculturele VMBO 
school in een kleine stad: 

Ik merk dat een bepaalde taal… dat straattaal wordt gebruikt vooral door Surinaamse, 
Marokkaanse en Antilliaanse kinderen, wat een heel negatieve lading heeft. In de loop 
der jaren heb ik gemerkt dat ik bepaalde dingen niet kan en niet wil accepteren, omdat 
zij een negatieve invloed hebben op de veiligheid in de klas. Ik weet dat sommige 
allochtone en autochtone kinderen zich dan geïntimideerd voelen. Voor mij liggen daar 
grenzen. 

 
Culturele onenigheden, -misverstanden en –conflicten komen op school in 
verschillende situaties voor. In de meeste gevallen proberen docenten deze situaties 
op te lossen op een manier die bevredigend is voor beide partijen, rekening houdend 
met de schoolregels en de sociale regels op school maar ook met de cultuur, de 
waarden en normen van de betrokken leerling. De meeste docenten zijn van menig 
dat op een school mensen van verschillende culturen rekening met elkaar moeten 
houden. Natuurlijk zijn er bepaalde beperkingen. Als afronding van dit deel citeren 
wij daarom de woorden van een docent Wiskunde en Natuurkunde in een 
multiculturele VWO-VMBO school in een kleine stad: 

Het samenleven heeft twee kanten: je moet rekening houden met een andere cultuur 
maar die moet ook rekening houden met de bestaande, dominante cultuur. Die balans 
moet bestaan. Dat is een natuurlijke vorm. 

 
4.5 Samenvatting van en conclusies uit de eerste fase van het onderzoek 
 
Het onderzoek laat zien dat de bedoeling (de reden) van regels niet alleen is om het 
gezag dan wel de macht in de klas vast te houden en te bevestigen maar ook om met 
individuele omstandigheden van een kind rekening te kunnen houden en het respect 
voor alle culturen en (religieuze) opvattingen te bevorderen. In tegenstelling tot de 
opvatting van Lipsky (1980) laat het onderzoek zien dat het handelen van een docent 
op school ook een andere, ethische reden heeft. Volgens de theorie van Lipsky (1980) 
is het primaire streven van een street-level bureaucrat, als de partij in de sterkere 
positie, er op gericht een client onder controle te (kunnen) houden door macht uit 
oefenen. Maar op school ligt het doel slechts in het regelen van de machtsverhouding 
tussen groepen die alleen samen kunnen werken als er een gebied is waarin zij een 
gemeenschappelijke interesse en waarbij zij een gezamenlijk belang hebben. 
 Onze bevindingen staan dicht bij Knegt’s (1986) theorie van de ‘rationaliteit van 
de regel’. De in een regel opgedragen handelingen zijn bijvoorbeeld gericht op het 
bevorderen van zowel een ongestoord functioneren van het onderwijsproces als op 
verhoudingen die zijn gebaseerd op onderling respect van leerlingen, goede wil van 
alle betrokkenen en hulp aan en zorg voor het welzijn van de leerlingen. Het gaat dan 
om regels zoals ‘het belang van het kind staat voorop’, ‘alle leerlingen gelijk 
behandelen’ of ‘respect tonen voor alle culturen, religies en levensbeschouwingen’.  
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De bevindingen van het onderzoek weerspreken de theorie van Lipsky (1980) ook 
nog op een ander punt. Lipsky’s theorie is dat een docent als street-level bureaucrat 
op zijn school ook functioneert als beleidsbepaler, in de zin dat zijn beslissingen en 
zijn handelen in bijvoorbeeld multiculturele kwesties in de klas het schoolbeleid 
mede vormen. Een voorbeeld van de manier hoe we in het voetspor van Lipsky naar 
een bepaalde situatie op school zouden (moeten) kijken: een Biologiedocent nam de 
beslissing om de les seksuele voorlichting met een ander onderwerp dan 
‘voortplanting’ te beginnen omdat een week eerder een aantal islamitische 
vrouwelijke leerlingen van een andere klas klaagde dat zij tijdens Ramadan geen 
aandacht aan dat onderwerp mogen besteden. Volgens de theorie van Lipsky (1980) 
gaat deze beslissing deel uitmaken van het school/sectiebeleid voor hoe hij en zijn 
sectie in de toekomst met dit vraagstuk zullen (moeten) omgaan. Zijn beslissing is 
dan een regel geworden, meer concreet een conflictregel die stelt dat docenten van nu 
af aan dat culturele conflict op die manier moeten oplossen. 
 De eerste fase van het onderzoek laat echter iets anders zien dan wat de theorie 
van Lipsky (1980) stelt. Om te beginnen kan, als hetzelfde of een vergelijkbaar 
conflict zich weer voordoet en die keer voelt de situatie anders aan, het anders 
worden opgelost dan de eerste keer. De docent zou dan bijvoorbeeld tijdens Ramadan 
gewoon kunnen doorgaan volgens het programma en wel ‘voortplanting’ behandelen 
omdat er dan geen islamitische leerlingen in de klas zitten die bezwaar hebben tegen 
de behandeling van dat onderwerp.  

Het onderzoek laat ook zien dat beslissingen van docenten in multiculturele 
kwesties in hun sectie of op school vaak niet worden besproken en er derhalve ook 
geen conclusie of besluit aan wordt verbonden. Beslissingen worden ook niet 
informeel met collega’s overlegd en er wordt dus ook geen routine opgebouwd. 
Tenslotte, als een dergelijk cultureel conflict zich later weer op school voordoet en 
een andere docent de kwestie moet oplossen dan neemt hij in veel gevallen een 
andere beslissing dan de vorige docent. Hij neemt die andere beslissing niet alleen 
omdat de vorige niet werd besproken binnen de sectie of de school maar ook omdat 
hij andere opvattingen heeft over hoe een culturele kwestie moet worden opgelost en 
in welke mate men daarbij rekening moet houden met waarden en normen uit andere 
culturen. 

Deze bevindingen duiden er op dat er op school kennelijk geen conflictregels zijn 
op basis waarvan multiculturele kwesties in de klas geregeld kunnen worden. 
 
Sommige docenten waren van mening dat hun handelen vaak wordt bepaald door hun 
eigen idee over wat in het kader van hun classroom management de beste strategie 
zou zijn om een cultureel conflict op te lossen. Het afhandelen van een cultureel 
conflict is zo direct te verbinden met het streven van een docent in elk geval orde te 
willen houden. Hoewel zij ervan overtuigd zijn dat zij zich in hun handelen 
regelmatig aan bepaalde regels houden en ook hun gezag mede aan de regels op 
school ontlenen blijkt in de praktijk dat hun classroom management opvattingen toch 
vooral hun handelen bepalen, maar ook bepaalde ethische overwegingen over goed 
onderwijs in situaties dat zij in de klas met andere culturen worden geconfronteerd. 
Bij het afhandelen van culturele ‘botsingen’ in de klas gaat het niet om het toepassen 
van regels maar meer om situatief handelen: deels gericht op zelfhandhaving, deels 
op een breder beeld van taakvervulling gekoppeld aan of gericht op 
onderwijswaarden. De ideeën van een docent hoe hij zijn taak moet invullen hangen 
voor een deel weer samen met zelfhandhaving, zoals blijkt uit een diepere analyse 
van de noodzaak van gezag. 
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 Omdat er voor lastige situaties die als culturele misverstanden worden ervaren 
geen conflictregels blijken te bestaan, kan een docent zijn gezag niet aan dat soort 
regels op school ontlenen. Zijn gezag moet regelmatig elke les opnieuw worden 
gevestigd dan wel bevestigd. In tegenstelling tot de theorie van Lipsky (1980) dat 
street-level bureaucrats voldoende machtsmiddelen ter beschikking hebben om in de 
praktijk in relatie met hun clients ook eigen belangen na te streven laat het onderzoek 
zien dat een docent in dit opzicht feitelijk weinig machtsmiddelen heeft om te kunnen 
gebruiken bij bijvoorbeeld culturele botsingen in de klas. Een docent Biologie en 
Seksuele Voorlichting vertelde:  

Als docent heb je beperkte juridische of andere mogelijkheden om leerlingen af te 
dwingen iets te doen. Ik heb weinig machtsmiddelen om te zeggen : “Je blijft zitten, 
want….” 

Het classroom management van een docent is één van de factoren die bepalen of een 
docent zijn gezag kan vestigen in een klas. Uit de interviews blijkt dat als het om 
culturele botsingen gaat een andere belangrijke factor bestaat uit de overwegingen 
van een docent over wat goed onderwijs is bij botsende culturele aanspraken. Deze 
overwegingen spelen ook een belangrijke rol bij de ‘eigen regelgeving’ van een 
docent. 
 
Het onderzoek laat zien dat docenten denken in termen van regels en praten over 
regels en ‘eigen regelgeving’. Zij spreken ook van ‘eigen regels’. Veel docenten zijn 
ook van mening dat zij in multiculturele kwesties ‘eigen regels’ toepassen omdat er 
geen regels op school bestaan voor het oplossen van een cultureel conflict en als er 
wel regels voor zijn vinden zij die vaak te strikt. Sommige gymdocenten vonden 
bijvoorbeeld het verbod op het dragen van een hoofddoek tijdens de gymlessen te 
streng omdat volgens hen bij de meeste oefeningen meisjes met een hoofddoek geen 
risico lopen om geblesseerd te raken. Bij zulke situaties gaan die docenten er van uit 
dat zij dan min of meer verplicht zijn zelf de zaak te regelen. Zij zoeken daarvoor een 
redelijke legitimatie die volgens hen meestal in een (nieuwe) regel wordt gevonden.  
 Daar docenten bij multiculturele situaties in de klas situatief blijken te handelen, 
dat wil zeggen dat hun beslissingen niet worden geleid en bepaald door regels maar 
door de specifieke factoren van een situatie, zoals een andere cultuur van een leerling, 
moet het toch praten over regels een andere betekenis hebben. Hoewel wij vaak 
hoorden van docenten: “Ik houd mij strikt aan de regels!” of “Ik houd mij aan mijn 
eigen regels!” hebben wij het vermoeden dat dat toch niet zoveel zegt over wat er echt 
gebeurt. Daarom zijn wij er ook niet zeker van dat er misschien toch vaste ‘eigen 
regels’ zijn waar een docent zich hoe dan ook aan houdt omdat hij vindt dat hij zich 
aan zijn ‘eigen regels’ moet houden ook al zijn ze (ook volgens hemzelf) 
disfunctioneel of inadequaat in een bepaalde situatie. In hoofdstuk 5 zal dat nog 
uitgebreider aan de orde komen. 
 
Om de bevindingen van het empirisch onderzoek te kunnen beschrijven maakten wij 
gebruik van het (theoretisch) begrippenapparaat van de interpretatieve 
(rechts)sociologie zoals de concepten ‘regel’ en ‘regelgeleid’ gedrag. Naast deze 
begrippen introduceerden wij (als variant op Hargreave’s (1975) begrip ‘persoonlijke 
regel’) het (nieuwe) concept ‘eigen regel’. Dat begrip kan in tegenspraak zijn met 
enkele theoretische standpunten van de interpretatieve sociologie. Er kunnen 
bezwaren rijzen omtrent het tot nu toe in de interpretatieve sociologie gehanteerde 
concept van ‘regel’ zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de voorspelbaarheid: de 
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kwestie of gedrag door een ‘regel’ voorspelbaar wordt en derhalve met betrekking tot 
zijn (ex ante of ex post) predispositie. 
 
Dit theoretische begrippenapparaat wordt in hoofdstuk 6 kritisch herzien: de 
concepten van de interpretatieve sociologie worden in twijfel getrokken en verder 
ontwikkeld door een diepgaande analyse van de geselecteerde casussen in hoofdstuk 
5. 
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5. Nader onderzoek naar geselecteerde culturele misverstanden in de klas 
 
De doelstelling van de tweede fase van het empirisch onderzoek is om door nader, 
meer diepgaand onderzoek van geselecteerde culturele misverstanden in de klas de 
gedachtegang, de besluitvorming en het handelen van de betrokken docenten in detail 
te leren kennen. 

Voor dit onderzoek in de tweede fase werden uit alle gebeurtenissen die in de 
interviews aan de orde kwamen in eerste instantie 15 gevallen van culturele 
misverstanden geselecteerd. Er zijn meerdere criteria gehanteerd om tot die selectie te 
komen. Om te beginnen werden culturele situaties in de klas geregistreerd die naar 
het zich liet aanzien een cultureel misverstand inhielden. Van doorslaggevend belang 
daarbij was de interpretatie van de geïnterviewde docent dat het in het geding zijnde 
gedrag van de leerling op een distincte cultuur en/of op distinct religieuze waarden 
was gebaseerd. Bij nadere analyse vielen een aantal casussen af omdat de betreffende 
situatie feitelijk geen cultureel misverstand bleek te zijn. Uit de overgebleven 
casussen werden met name die gevallen gekozen waarin op een specifieke en voor 
ons interessante wijze de besluitvorming van de docent te zien is en waarin bijzonder 
distinct gedrag van een leerling aan de orde komt. Het resulteerde in de hierna 
volgende 9 casussen. 

Elke casus zal worden beschreven en geanalyseerd aan de hand van vragen die 
afgeleid zijn uit de probleemstelling van het onderzoek: 
- Hoe interpreteert de docent het (afwijkend) gedrag van leerlingen met een 

(gedeeltelijk) distincte achtergrond zoals Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse of leerlingen die tot de Jehova’s getuigen behoren? 

- Hoe behandelt de docent een door hem als zodanig beleefd cultureel misverstand 
en hoe verloopt zijn besluitvorming? 

- Heeft de (distincte) culturele achtergrond van een leerling invloed op het handelen 
en op de beslissingen van een docent bij een cultureel misverstand? 

- Hoe legitimeert een docent zijn handelen en zijn beslissingen bij een cultureel 
misverstand? 

- Welke normatieve bronnen gebruikt hij als legitimatiekader? 
- Waarom en hoe worden door docenten ‘eigen regels’ gecreëerd en hoe komt een 

‘eigen regelgeving’ tot stand? 
- Hoe verloopt het proces van aanvulling van de normatieve schoolorde door ‘eigen 

regels’ van een docent? 
- In hoeverre versterkt het beroep op een regel de positie, het gezag van een docent 

om een cultureel misverstand goed af te kunnen handelen? 
 
De casussen worden achtereenvolgens op een uniforme wijze behandeld. Daarbij zijn 
drie tijdstippen te onderscheiden: de situatie op het moment dat de gebeurtenis zich 
voordeed, het moment van het interview waarin de docent (en eventueel de leerling) 
de gebeurtenissen vertellen en het moment van de analyse achteraf van de 
gebeurtenissen, het handelen en de beslissingen van de betrokken docent en van de 
betrokken leerling(en). Elke casus wordt afgesloten met een korte samenvatting en 
conclusie. Er zal zoveel mogelijk een adequate tijdsvorm worden gehanteerd in de 
beschrijvingen.  
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5.1 Een Turkse leerlinge en de leerplicht 
 
5.1.1 De situatie 
 

Artikel 2 van de Leerplichtwet (1969) geeft aan dat ouders en voogden (personen 
die in plaats van de ouders het gezag over een jongere uitoefenen en hem 
opvoeden) verplicht zijn een jongere (vanaf 5 jaar) als leerling van een school in 
te schrijven en er voor zorg te dragen dat deze de school na inschrijving 
regelmatig bezoekt. Volgens hetzelfde artikel is een jongere van 12 jaar (en 
ouder) verplicht de school (voor voortgezet onderwijs) waar hij als leerling is 
ingeschreven, geregeld te bezoeken. 
 
Docent 1 is werkzaam als leraar Economie en Administratie op een 
(multiculturele) VMBO school in een grote stad. Hij is ook mentor van klas 3, 
waarin kinderen zitten met een verschillende culturele en etnische achtergrond. 
Eén van de scholieren is Leerlinge A (15 jaar). Zij is moslim en van Turkse 
afkomst. 
 
Zij is gedurende langere tijd niet op school. Zij moet thuis op haar 4-jarige zusje 
passen, omdat haar ouders naar Turkije zijn gegaan. Zij vindt het niet leuk dat zij 
niet naar school mag (kan), maar zij respecteert de beslissing van haar ouders. De 
docent meldt haar afwezigheid bij de schoolleiding, omdat hij van mening is dat 
het gedrag van de leerlinge en haar ouders in conflict komt met de 
leerplichtregels. Hij is ook van mening dat het gedrag een culturele achtergrond 
heeft. 
 
Gelet op de feiten van de casus is hier sprake van een conflict tussen (het 
handelen van) de Turkse leerlinge en haar ouders en de regels van de 
Leerplichtwet (wettelijke regels). Hun handelen doet Docent 1 veronderstellen 
dat het anders is dan het gedrag van Nederlandse ouders in een vergelijkbare 
situatie. Bij de Turkse leerlinge is daarbij ook sprake van respect voor haar 
ouders en hun beslissingen.  

 
5.1.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
De ouders van Leerlinge A namen de beslissing dat tijdens hun tocht naar Turkije zes 
dochters thuis moesten blijven in Nederland. Tijdens het onderzoek hadden we de 
mogelijkheid om ook met haar zelf (Leerlinge A) te praten. Zij vertelde: 

Toen mijn ouders naar Turkije zijn gegaan, moest ik voor alles zorgen. De jongste zus 
was toen 4 en de oudste 12. Ik moest thuis de hele dag op de jongste zus passen en alle 
huishoudelijke werk doen: twee zusjes naar school brengen, koken, afwassen… Maar die 
jongste is echt te klein: zij gaat niet naar school. Daarom kon ik zelf ook niet naar 
school. 

Toen haar ouders naar Turkije waren vertrokken, meldde zij zichzelf ziek bij de 
schooladministratie. 

 Ja,… het was maandag toen ik belde. Zij hebben niks gezegd. 
 
Tijdens het mentor-uur merkte Docent 1 dat Leerlinge A de hele week afwezig was 
geweest, maar dat hij geen informatie had ontvangen over de reden van haar 
afwezigheid. 

Nee, ik heb niks van haar of van de schooladministratie gehoord. 
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Omdat hij niet wist waarom zij niet naar school kwam, nam hij de beslissing om 
met haar en haar ouders in contact te treden. 

Ik vroeg mij af waar zij was… Toen probeerde ik contact met haar ouders te zoeken. Ik 
belde maar er was niemand thuis. Ook kreeg ik het 06 nummer van haar, haar moeder 
en vader niet te pakken. Ik was zelf niet zeker wat ervan te denken… Het was een 
moeilijke en een beetje rare situatie… 

Daarom nam hij de beslissing om met Leerlinge C te gaan praten. Zij was de beste 
vriendin van A, ook Turkse en zij zat met A in dezelfde klas. Tijdens ons interview 
vertelde Leerlinge A. 

Ja, mijn Turkse vriendin C wist wel dat ik thuis moest blijven. Dat wisten ook een paar 
andere vriendinnen uit de klas.  

 
Het vermoeden van Docent 1 dat hij van Leerlinge C meer informatie zou kunnen 
krijgen over het gedrag van A en over de reden van haar afwezigheid van school, 
bleek correct. 

Uiteindelijk heb ik via C gehoord dat… ja, het blijkt nou… Haar ouders zijn naar 
Turkije gegaan met haar oudste zusje. Volgens het meisje C wilden de ouders van A haar 
oudere zus daar achterlaten,… onderbrengen bij de familie… en waarschijnlijk daar 
trouwen… ja, het jongste zusje was zo klein dat zij oppas nodig had van A. 
Nu wist hij meer. Hij wilde een persoonlijk gesprek met haar en van haar horen 

wat er aan de hand was en waarom zij niet school kwam. 
Ik heb haar gebeld om een afspraak met haar te maken.  

Leerlinge A vertelde aan ons: 
Hij belde mij thuis. Hij vroeg of ik naar school kon komen. Toen ging ik naar school.  
 
Tijdens de bespreking op school legde de docent haar uit dat, volgens hem, haar 
ouders regels overtraden betreffende de leerplicht. Hij vertelde haar ook over de 
gevolgen die een dergelijke overtreding voor haar ouders kon hebben. 

Zij kwam naar school. We zaten te praten. Zij vertelde mij alles… Tijdens de bespreking 
met het meisje heb ik tegen haar gezegd dat het zou worden gemeld aan de 
leerplichtambtenaar. Ik heb ook gezegd dat het niet haar verantwoording was, maar dat 
die bij haar ouders lag. Dat het zou kunnen gebeuren dat zij een boete zouden moeten 
betalen… 

Na de bespreking meldde hij het bij de schoolleiding.  
Na deze bespreking is zij nog één week thuis gebleven. Sindsdien was zij echt weinig 
meer afwezig, eigenlijk. 

 
Tijdens het interview blijkt dat Docent 1 (persoonlijke) contacten met leerlingen en 
hun ouders beschouwt als een belangrijk onderdeel van het onderwijs- en 
opvoedingsproces en daarom een belangrijke factor voor een succesvolle uitvoering 
van, wat hij vindt als, zijn classroom management.  

Ik heb regelmatig contact met de ouders, of persoonlijk of via de telefoon. Voor mij is het 
normaal om ouders te bellen als het met het kind op school niet goed gaat. Maar, ik bel 
ook ouders van kinderen waarmee alles wel goed gaat. Dat vinden die ouders 
fantastisch. Zij willen graag weten hoe het met hun kind gaat… Ik ben van mening dat de 
beste manier om een goede relatie met ouders te hebben is via persoonlijke contacten: 
uitnodigen op school of thuis langs gaan, dus niet via de telefoon… interesse tonen in de 
thuissituatie, elkaar leren kennen… De leerlingen vinden die contacten niet zo leuk. 
Naast de persoonlijke interesse in het welzijn van en de juiste opvoeding voor 

zijn leerlingen, hebben die persoonlijke en telefonische contacten met ouders voor 
hem ook een ander belang. Het biedt een zekere preventie tegen conflicten met zijn 
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leerlingen en als die zich toch voordoen een mogelijkheid om die conflicten met de 
hulp van ouders snel en effectief op te lossen…  

Als je contact met ouders hebt, dan kan je de ouders bij die zaken betrekken. Dan kan je 
conflicten met leerlingen voorkomen en oplossen.  
Aan de andere kant maken de relaties het ook mogelijk om te controleren of en 

wanneer de leerling zich tegen de regels op school (rechtsregels) gedraagt. 
Als je elkaar beter leert kennen en de verhouding is ook goed, dan is het makkelijker om 
een boodschap door te geven of iets te vragen… Kijk, als een leerling ziek is, dan bel ik 
om interesse voor het kind te tonen, maar ook om te weten of hij thuis is en of hij echt 
ziek is… 

Docent 1 is er van overtuigd dat ouders beter omgaan en meer meewerken met 
docenten die zij beter kennen en waarmee zij regelmatig contact hebben. Naar zijn 
mening is een gevolg van die gedachtegang dat ouders vaak positief en ondersteunend 
reageren op zijn commentaar betreffende de situatie van hun kinderen op school. Zij 
zijn dan ook bereid om misverstanden en conflicten tussen hem en leerlingen op 
school, thuis met de kinderen te bespreken.  
 
5.1.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
Voor de analyse en de interpretatie van het handelen van Docent 1 zijn twee gegevens 
van belang: zijn gebrek aan informatie omtrent haar afwezigheid en als tweede, zijn 
reactie wanneer hij verneemt waarom zij niet op school was.  
 
Tijdens het mentor-uur beseft hij dat Leerlinge A niet op school is en dat hij niet weet 
waarom zij afwezig is. Op dat moment ontstaan bij hem contradictoire emoties en 
ideeën betreffende de leerlinge. Aan de ene kant maakt hij zich, door haar 
afwezigheid, zorgen over haar gezondheid.  

Zij was hele weken niet op school. Ik wist niet wat er aan de hand was… mijn eerste 
gedachte was: “Zij is ziek. Ik hoop dat er niks ergs aan de hand is.” 
Aan de andere kant, omdat zij zich niet ziek heeft gemeld bij hem of (voor zover 

hij weet) bij de schooladministratie, is zijn eerste gedachte enig wantrouwen ten 
aanzien van het gedrag van Leerlinge A.  

Ik dacht: “Je bent een trut… een eikel, dat je mij niet belde! Wat is hier aan de hand?” 
Zijn interpretatie van haar gedrag (dat zij geen contact met hem of met de school 
heeft opgenomen) doet bij hem het vermoeden rijzen dat er andere redenen voor haar 
afwezigheid kunnen zijn, anders dan ziekte. Als hij als mentor en/of de 
schooladministratie geen informatie over de afwezigheid van een leerling ontvangt 
dan is dat volgens zijn ervaring, een signaal, een waarschuwing dat het kind 
waarschijnlijk schoolregels overtreedt. Dat is ook zijn vermoeden bij de absentie van 
Leerlinge A.  

Als je ziek bent, bel je de schooladministratie of je docent. Je meldt je ziek… als je dat 
niet doet, weet ik niet wat er met je is gebeurd… waar je bent. Als A niet ziek is dan gaat 
zij spijbelen en loopt rond in de stad. Dat gebeurt vaak met andere leerlingen op school. 
Dat mag niet! Dan moet ik andere maatregelen nemen… Maar eerst moest ik haar thuis 
bellen. 
Naar zijn mening volgt hij een ‘eigen regel’: als een leerling meerdere dagen 

afwezig is, dan belt hij hem thuis. Daarom is hij van plan om eerst via de telefoon met 
Leerlinge A en haar ouders te praten.  

…Kijk, ik hanteer een regeltje: als je niet op school bent, bel ik je thuis. Ik vraag je: hoe 
gaat het met je. Ja, interesse tonen… Aan de andere kant is dat ook een kwestie van 
controle… Dat wou ik… dat deed ik met Leerlinge A… Ik belde haar ouders. Maar er 
was niemand thuis. 
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Hij kan toch niet accepteren dat meisje A een spijbelaarster is. Het blijkt dat naast zijn 
individuele interesse voor en zijn zorg om haar, het eerder opgebouwde beeld van 
haar karakter en persoonlijkheid een beslissende factor is om de reden van haar 
afwezigheid verder te onderzoeken. 

Ik heb met haar nooit een probleem gehad, en nu dit… Zij is een goede en aardige 
leerlinge… Er zou iets anders aan de hand zijn. Ik ging met haar Turkse vriendinnetje 
uit de klas praten.  

 
Wanneer Leerlinge C aan Docent 1 de reden vertelt waarom meisje A de hele week 
niet op school is geweest, verheugt hij zich er over dat hij eigenlijk gelijk had wat 
betreft de leerlinge zelf en de reden van haar afwezigheid. Daarom worden zijn 
negatieve gevoelens, zijn boosheid op het meisje, verplaatst naar haar ouders.  

Ik was blij dat zij niet aan het spijbelen was… en dat er een andere reden was. Toen ik 
haar verhaal hoorde, was ik eigenlijk niet boos op haar, maar wel op haar ouders.  

 
De eerste gedachte van Docent 1 is gericht op haar. Het feit dat zij thuis moet blijven 
omdat zij een opdracht van haar ouders moet uitvoeren, wat voor haar alle problemen 
veroorzaakt, is een belangrijk element bij de vorming van zijn mening over wie de 
verantwoordelijke partij is in die situatie. Hij plaatst de ouders aan de ‘schuldige 
kant’. 

Mijn eerste gedachten waren: arm meisje en wat een klote ouders. Wat een vervelende 
personen, een meisje van 15 jaar alleen thuis laten blijven om voor haar kleine zusje te 
zorgen… “Geen goede ouders” waren mijn gedachten. Het feit dat zij die 
verantwoordelijkheid leggen bij een 15 jarig meisje en haar achter laten blijven, vind ik 
niet helemaal correct. Dat gaat niet. Wat als er iets gebeurt. Wat moet je dan doen?… 
Kortom, ik vond die ouders trut en klote. Ja, dat mag je schrijven! Iedereen in de klas 
weet wie ik ben en hoe ik denk. 

  Aangezien het hier gaat om ouders van een andere afkomst dan de Nederlandse 
en hij nooit zulke ervaringen met Nederlandse ouders heeft gehad ontwikkelt zich bij 
hem het idee dat het gedrag van deze ouders heel afwijkend is. Het wordt van ouders 
niet verwacht dat zij zes kinderen van 4 tot 15 jaar de hele week alleen thuis laten en 
voor elkaar laten zorgen. Dat is geen Nederlandse manier om je kinderen op te 
voeden. Hij is er van overtuigd dat dit gedrag cultureel bepaald is en anders dan het 
gedrag van ouders van Nederlandse leerlingen op school.  

Dat heb ik nooit zo meegemaakt… Weet je… Het gebeurt dat ouders bijvoorbeeld twee 
weken naar het buitenland gaan met vakantie. Maar dan komen opa’s en oma’s om voor 
de kinderen te zorgen. […] Kijk… Ik kan mij voorstellen dat, in dit geval, Turkse ouders 
een bepaald soort cultuur hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van eerwraak… Dat soort 
van cultuur vind ik helemaal belachelijk… Ik heb het er over met mijn collega’s. Ik heb 
het idee dat zij er ook zo over denken, eigenlijk.  

Het blijkt dat hij het achterlaten van de kinderen door deze ouders met een andere, in 
dit geval Turkse afkomst, toch kan accepteren, omdat het om gedrag gaat uit een naar 
zijn mening sterk afwijkende cultuur. Maar hij kan het volstrekt niet accepteren dat 
Nederlandse ouders dat gedrag zouden vertonen, want dat gedragspatroon zit niet in 
de Nederlandse cultuur, c.q. in de cultuur van de overgrote meerderheid van de 
oorspronkelijke Nederlandse bevolkingsgroepen. Daarom is van hen dat gedrag niet 
te verwachten.  

Dat kennen wij niet… Als dat Nederlandse ouders waren, dan zou ik helemaal gek 
worden. Dat doe je gewoon niet… Ja, het kan toch gebeuren. 
Op dat moment wordt hij zich er van bewust dat het gedrag van Leerlinge A en 

van haar ouders heel serieuze (negatieve) gevolgen voor het meisje kunnen hebben. 
Een onredelijke absentie en een absentie zonder toestemming van de school vallen 
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onder de werking van de regels van het Leerplichtwet. Verder heeft hij als docent de 
verplichting en bevoegdheid om het gedrag van de leerlinge bij de schooldirectie te 
melden. Bij verzuim zou hij zelf regels overtreden. Toch wil hij de leerlinge 
beschermen tegen eventuele consequenties die de toepassing van de wet voor haar 
zou kunnen hebben. Op dat moment ontstaat bij hem spanning tussen zijn werkplicht 
en wat hij beschouwt als ‘het belang van het kind’. 

Ik heb de hele situatie snel in mijn hoofd geanalyseerd: de ouders zijn weg, zij past 
alleen thuis op haar zusje, zij komt niet naar school… Ik wist wat mijn plichten als 
docent waren, maar ik was er zelf niet zeker van wat ik in die concrete, strijdige situatie 
zou moeten doen: moet je hen melden zodat zij [Leerlinge A en haar ouders] een boete 
kunnen krijgen… en… dan heeft zij nog meer problemen… Wat moet ik nou doen?… Ik 
wil niet dat zij problemen heeft… Met het melden kan ze meer problemen krijgen en bij 
de leerplicht ambtenaar moeten verschijnen… worden de ouders nog kwader… 

 
Zijn zorg voor het welzijn van de leerlinge en voor haar toekomst die in gevaar 
gebracht kan worden door een zware straf, blijken omstandigheden die zijn beslissing 
beïnvloeden. Hij is bereid om zelf het probleem op te lossen en geen rapport naar de 
schoolleiding te sturen.  

Ik was bijna zover haar niet te melden en zelf alles te regelen. […] Toen heb ik nog eens 
een beetje nagedacht, de situatie nog eens geanalyseerd en ben tot de conclusie gekomen 
dat de ouders en Leerlinge A zelf de consequenties moesten dragen.  
Bij het terugkijken en de hele zaak opnieuw analyseren is zijn opinie drastisch 

veranderd. Hij is er nu van overtuigd dat hier toch sprake is van een zware 
overtreding door de leerlinge en haar ouders. Bovendien moet een docent de 
schoolleiding er van in kennis stellen als naar zijn mening het gedrag van leerlingen 
ingaat tegen de regels van de wet op de leerplicht.  

Dat soort van conflicten met het schoolreglement moet je als docent melden en de 
leerplichtambtenaar moet worden ingelicht. 

Hij staat sterk achter zijn beslissing om de leerlinge en haar ouders bij de 
schoolleiding te melden. Het gaat primair om de regels die iedereen moet volgen. Hij 
is er nu zeker van dat zo het probleem op de beste manier wordt opgelost. Op die 
manier wordt ook de boodschap naar de ouders gestuurd dat zij zich in elke situatie 
aan de regels moeten houden. 

Toen was voor mij heel duidelijk: het is een kwestie van leerplicht. Punt! Ongeacht of 
het goed voor haar was of niet. De ouders moeten een duidelijk signaal krijgen dat dat 
niet mag. 
Omdat hij een dergelijke situatie in zijn praktijk nooit heeft meegemaakt, is hij er 

niet zeker van wat voor gevolgen zijn optreden voor Leerlinge A kunnen hebben.  
Ik was niet zeker… Mijn vermoeden is dat de consequentie voor de ouders is dat zij 
waarschijnlijk een boete moeten betalen… en voor het meisje dat zij een zwaar klapje 
heeft gekregen…  

Vóór het melden van het gedrag van Leerlinge A bij de schoolleiding wil hij 
individueel met haar praten. Naast de bovengenoemde motieven: van haar persoonlijk 
de redenen horen waarom zij thuis blijft; aan haar vertellen wat hij wil doen (haar bij 
de directie melden) en uitleggen wat voor gevolgen zij daarvan kan verwachten, heeft 
hij nog een, naar zijn mening, belangrijke reden om met Leerlinge A te praten. Hij wil 
haar proberen te overtuigen om de volgende week weer regelmatig naar school te 
gaan.  

Verder probeerde ik haar toch weer naar school te krijgen. Dat is de docent in je: zij 
moet toch haar lessen volgen. Dat regeltje geldt voor al mijn leerlingen… Zij wilde niet 
naar school komen zolang haar ouders er niet waren. Haar prioriteit was haar zusje. Ik 
probeerde haar uit te leggen dat thuis blijven slecht voor haar en haar ouders kon zijn 
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en dat de leerplichtambtenaar werd ingeschakeld. Als het nog eens gebeurde dat zij dan 
een boete zouden moeten betalen. Ik kon haar niet overtuigen. Haar hart is naar haar 
ouders gegaan. […] Na onze bespreking is zij nog een week thuis gebleven. 
Hij is er van overtuigd dat hij in zulke situaties een ‘eigen regel’ toepast: hij moet 

alles proberen te doen om zijn leerlingen op school te krijgen. In deze concrete 
situatie is zijn poging om Leerlinge A te overtuigen bepaald door zijn idee over wat 
voor haar als scholier het beste is. Voor haar toekomst is het heel belangrijk om haar 
opleiding af te ronden. 

Uiteindelijk heb ik haar toen gemeld. Ik heb het er met de leerling-begeleidster over 
gehad… Verder had ik niks meer met de zaak te maken. Die is overgenomen door de 
schooldirectie. […] Ja, de decaan heeft de leerplicht[administratie] ingeschakeld. Van 
daaruit werd de leerplichtambtenaar geïnformeerd over het gebeurde en over de stand 
van zaken. Toen de ouders terug kwamen hadden zij een gesprek met de 
leerplichtambtenaar en met de schoolleiding. Dat was ook belangrijk voor het meisje. 

 
Waar zoekt Docent 1 de legitimatie voor zijn beslissing om Leerlinge A bij de 
schoolleiding te melden en voor zijn wijze van afhandeling van het misverstand met 
haar? Hij zoekt de legitimatie voor zijn gedrag in de regels van de leerplichtwet en in 
zijn eigen idee over wat ‘in het belang van het kind’ gedaan moet worden.  
 
Wat betreft de rechtsregels van de leerplichtwet is Docent 1 van mening dat 
scholieren geregeld de school moeten bezoeken. In zijn opinie zijn de ouders er 
verantwoordelijk voor dat hun kinderen zich ook volgens deze regels gedragen.  

Docenten zijn gewoon verplicht om die situaties via [de wet op de] leerplicht te 
regelen… Ik heb ook tegen haar gezegd dat het niet haar verantwoordelijkheid is, maar 
dat die bij haar ouders ligt.  
Hij is er van overtuigd dat als haar ouders de hele situatie zouden hebben gemeld 

en het met hem of de schoolleiding hadden besproken dan zou dit probleem zijn 
voorkómen. De school kan rekening houden met bijzondere situaties waarin ouders 
en kinderen zich bevinden. Hij en de schoolleiding hebben volgens hem een goed 
begrip voor dat soort leerlingen en voor hun ouders en zijn vaak flexibel in het 
omgaan met leerlingen die bepaalde problemen hebben en/of niet geregeld of op tijd 
op school kunnen komen. 

Als niemand kan helpen en een leerling moet op zijn zus passen, is dat een probleem. 
Maar als in die situatie een kind bijvoorbeeld zijn broertjes en zusjes naar hun school 
moet brengen en zelf een half tot een uur later op school komt dan reageert een school 
niet snel met kinderen en ouders te straffen. Je moet op tijd op school komen, dat wel, 
maar als deze omstandigheden aanwezig zijn… ja, ouders zijn afwezig, dan bellen 
docenten niet naar huis. We weten wat er aan de hand is. Kijk, het belangrijkste is dat 
het kind naar school komt.  
Verder zoekt Docent 1 de legitimatie voor zijn afhandeling van de situatie met 

Leerlinge A in wat hij beschouwt als zijn ‘eigen regels’.  
Ja!Ja!… Ik heb in die situatie mijn eigen regel gehanteerd. Ik moet als haar docent en 
mentor mijn best doen om haar te helpen als dat nodig is. In die situatie had A mijn hulp 
nodig. Ik heb alle omstandigheden goed afgewogen en ben tot de conclusie gekomen dat 
in haar belang de beste oplossing was de leerplicht in te schakelen… Waarom? Omdat 
als haar ouders een boete moeten betalen, zij dan leren dat zij dat nooit meer mogen 
doen.  

Zijn afhandeling van het probleem met Leerlinge A is in overeenstemming met ‘zijn 
regel’, zijn opvatting wat betreft het juiste omgaan met leerlingen op school: kinderen 
helpen als zij problemen hebben. Zijn idee is dat de beste manier om dat te doen in dit 
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geval was om haar en haar ouders te straffen door hen bij de schooldirectie te melden 
en de leerplichtambtenaar er bij te betrekken.  
 
5.1.4 Interpretatie van het gedrag van Leerlinge A en van haar ouders  
 
Zoals boven vermeld interpreteert Docent 1 het gedrag van de ouders van Leerlinge A 
als cultureel-etnisch of religieus bepaald en sterk afwijkend van de Nederlandse 
normen en waarden. In dat verband is er bij hem sprake van een generalisatie van dit 
gedrag naar de alle islamitische Turkse gemeenschappen in Nederland. Met andere 
woorden, naar zijn mening ongepast gedrag van de ouders wordt gezien als onderdeel 
van een gedragspatroon dat waarschijnlijk vertoond wordt door een meerderheid van 
de Turkse groeperingen in ons land wiens waarden en normen fundamenteel afwijken 
van de Nederlandse rechtsorde. 

Ik ben er niet zeker van of dat [ouders hun kind(eren) een poos alleen achterlaten] vaak 
op school gebeurt… maar het gebeurt wel met allochtone ouders… Ouders gaan [wel 
alleen] met vakantie maar dan komt er iemand op de kinderen passen… 

Shadid en Van Koningsveld benadrukken dat de islam in de Heilige Koran en in de 
religieuze praktijk van gelovigen aan de ouders een kernpositie binnen de 
gezinsverhoudingen toekent en dat daarop ook de wederzijdse verplichtingen tussen 
ouders en kinderen zijn gebaseerd. Deze verplichtingen betreffen vooral de 
gehoorzaamheid van de kinderen aan de ouders en de verplichting van de ouders tot 
verzorging, opleiding en opvoeding van de kinderen (Shadid en Van Koningsveld, 
1990, p. 87-88). Volgens hun interpretatie gaat het hier om de rol van religieuze 
waarden en normen en over opvattingen betreffende een belangrijk gedeelte van de 
familie- en gezinsverhoudingen in het dagelijkse leven van islamieten. In zijn 
interpretatie van teksten van de Heilige Koran komt Esack tot een vergelijkbare 
conclusie. Hij geeft aan dat kinderen hun ouders dank verschuldigd zijn in de vorm 
van een altijd durende verplichting tot erkentelijkheid, medeleven en zorgzaamheid, 
omdat de ouders voor hen zorgden en hen opvoedden. Hetzelfde zullen zij later voor 
hun eigen kinderen doen en van hen ook dankbaarheid terugkrijgen (Esack, 2002, p. 
182).  
 Op grond van interpretaties van Shadid en Van Koningsveld (1990), en van 
Esack (2002) kan men stellen dat het gedrag van de ouders van Leerlinge A niet 
cultureel bepaald is, maar dat hier eerder sprake is van gedrag dat een gevolg is van 
de onnadenkendheid van twee ouders.  

Ik heb al gezegd dat ik de ouders ‘klote mensen’ vond. Je eigen dochter alleen thuis 
laten met jonge kinderen. Wat een onredelijk gedrag… 

Er is echter ook een andere interpretatie mogelijk namelijk dat de ouders 
noodzakelijkerwijs en onverwacht snel naar Turkije moesten afreizen om hun dochter 
ter huwelijk te presenteren of af te leveren en dat het belang van de gehoorzaamheid 
van hun andere dochter, Leerlinge A om voor het jongste kind te zorgen ver uit gaat 
boven het belang van haar opleiding, met name als ook zij later in Turkije 
uitgehuwelijkt moet worden. Met andere woorden, heeft Docent 1 gelijk dat het 
gedrag van de ouders als onverstandig beschouwd moet worden en dat het niet 
cultureel of religieus bepaald is? Gelet op de verschillende culturele en religieuze 
verplichtingen van ouders ten opzichte van kinderen (opleiding; huwelijk) en de 
praktijk binnen islamitische bevolkingsgroepen kan enerzijds met reden worden 
beargumenteerd dat de ouders van Leerlinge A zich feitelijk hebben gedragen tegen 
de regels die ook in hun sociale (culturele en religieuze) groep gelden. Een 
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bevestiging daarvan zou men kunnen zien in de opvatting van een geïnterviewde 
Turkse ouder, een moeder van een jonge scholier in een grote stad: 

De mentor van mijn zoon is heel blij met hem op school [derde klas VMBO in een grote 
stad]. Hij zit goed op school, omdat wij [de ouders] altijd voor zijn opleiding zorgen. Dat 
moet je als een ouder doen… Nee, niet alleen als moslim. Dat moeten alle ouders doen. 
Een ander belangrijk element voor de interpretatie van het gedrag van de ouders 

(van de vader) is de dubbele standaard ten aanzien van jongens en meisjes die 
mogelijk binnen hun gemeenschap geldt: voor jongens is een opleiding om (veel) 
geld te verdienen heel belangrijk, voor meisjes is dat een goed huwelijk. Wellicht 
beschouwen zij het regelmatig in het openbaar dragen van een hoofddoek door hun 
dochter (Leerlinge A) daarom als een belangrijke (religieuze) verplichting. Zij 
vertelde:  

Toen ik 14 was heeft mijn vader tegen mij gezegd dat ik een hoofddoek moest dragen. 
Dat was twee jaar geleden… Ja… Ik vind het leuk om een hoofddoek te dragen.  

Terwijl zij tegelijkertijd waarden die ook in hun groepering gelden, schenden door 
met hun ene dochter waarschijnlijk ten behoeve van haar huwelijk naar Turkije te 
reizen en hun kinderen wekenlang alleen thuis te laten zonder het toezicht van een 
volwassene.  
 
Het gedrag van Leerlinge A ziet Docent 1 als het resultaat van hoewel cultureel 
bepaald toch onverstandig handelen van haar ouders. De ouders zijn verantwoordelijk 
voor haar opvoeding en daarom 

…als zij niet naar school gaat, dan moet zij… ik bedoel, moeten haar ouders de 
consequenties dragen.  

Daarom probeert hij Leerlinge A te overtuigen om regelmatig naar school te komen. 
Als de leerlinge zijn voorstel weigert lijkt het dat Docent 1 niet kan begrijpen hoe 
sterk haar binding is ten aanzien van de betreffende gezinsverplichtingen. 

Wat ik moeilijk vind is dat haar hart naar haar ouders is uitgegaan. 
 
Ondanks het sterke commitment met haar plichten, ook met die in verband met haar 
gezinsleden, is zij zich er wel van bewust dat het gedrag van haar ouders onverstandig 
was en dat zij eigenlijk wel naar school moet. Haar ouders hadden haar en haar 
zusters niet alleen thuis mogen laten, waardoor zij zelf niet naar school kon. 

Zij zijn naar Turkije gegaan… Het gebeurt, je kunt zelf niks doen… Nee, zomaar thuis 
blijven vind ik niet normaal.  
Toch wordt, ondanks haar mening over het handelen van haar ouders, het gedrag 

van Leerlinge A bepaald door haar gevoel over en haar begrip voor de opgelegde 
verplichtingen en door de verhouding met haar ouders en andere gezinsleden. In haar 
gedrag toont zij zich zeer loyaal aan haar ouders.  

Toen ik heb gehoord van mijn ouders dat ik niet naar school mocht gaan, heb ik niks 
gezegd tegen hen. Waarom? Omdat dat een belangrijk onderwerp is… Voor mij zijn 
familieredenen een zeer belangrijk onderwerp. 

Haar gedrag en manier van denken tonen haar sterke verantwoordelijkheidsgevoel en 
haar inzicht hoe zij met jongere gezinsleden (haar zusters) moet omgaan, voor hen 
zorgen en op hen passen. 

Wat ik normaal vind is dat je voor je zusjes moet zorgen, oppassen, als je ouders ergens 
heen gaan. Het was niet leuk om thuis te blijven, niet naar school te gaan. Maar, ik 
mòest koken, schoonmaken, kinderen naar school brengen… alles.  

 
In het licht van de visie van Shadid en Van Koningsveld (1990) and van Esack (2002) 
kan men stellen dat het gedrag van Leerlinge A zeker cultureel bepaald is. Met andere 
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woorden, dat haar loyaliteit aan en verantwoordelijkheidsgevoel voor haar 
gezinsleden (ouders en zusters) slechts voortkomen uit de woorden van de Heilige 
Koran. Die kan zeker één van de belangrijke bronnen voor haar gedrag zijn. 
 
5.1.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is het handelen van Docent 1 met het doel 
om Leerlinge A te helpen en te beschermen omdat naar zijn mening haar gedrag en 
het gedrag van haar ouders de regels van de Leerplichtwet schenden. Verder is hij er 
van overtuigd dat hun gedragingen een sterk afwijkende culturele, Turks-islamitische, 
achtergrond hebben.  

In navolging van de theorie van Knegt (1986) kan worden geconcludeerd dat in 
zijn besluitvorming Docent 1 eerst kiest voor een politieke stijl van regeltoepassing. 
Wanneer hij de redenen voor de afwezigheid van Leerlinge A hoort wil hij het 
probleem zelf oplossen hoewel hij weet van zijn wettelijke plicht dat een docent 
gehouden is bij de schooldirectie elke leerling te melden die zonder toestemming 
afwezig is. Op dat moment hebben de regels van de Leerplichtwet voor hem geen 
gezaghebbende betekenis, maar gaat hij af op zijn eigen (morele) oordeel over hoe het 
probleem opgelost moet worden. Door gebruik te maken van zijn discretionaire 
bevoegdheid als docent (als street-level bureaucrat) wil hij van de rechtsregels van de 
Leerplichtwet afwijken. Hij is van mening dat hij zelf het probleem kan oplossen door 
toepassing van wat hij beschouwt als zijn ‘eigen regel’: in ‘het belang van het kind’ 
moet hij proberen alles te doen om zijn leerlingen te helpen. Het concept ‘belang van 
het kind’ heeft voor hem een morele betekenis die sterk verbonden is met zijn 
opvatting over (de inhoud van) zijn taken als docent.  

Het andere belangrijke element in zijn besluitvorming en regelgeving is zijn 
reeds eerder ontwikkelde opinie over A als leerlinge en als persoon. Hij wil haar 
helpen omdat hij van mening is dat zij aardig is en een goede leerlinge.  

Hij vindt de legitimering dan wel de rechtvaardiging van zijn handelen in de 
persoonlijke eigenschappen van zichzelf als mens en als docent en in zijn eigen 
opvatting over wat de beste oplossing is voor Leerlinge A zelf en voor haar toekomst 
als scholier.  

Er kan worden geconcludeerd dat in deze fase van zijn besluitvorming het 
handelen van Docent 1 als een street-level bureaucrat tegengesteld is aan de 
conclusie van Lipsky (1980) dat de verhouding van docenten met leerlingen wordt 
gekenmerkt door hun neiging om scholieren te controleren, onder controle te houden. 
Hier is het primaire streven van de docent het kind te helpen en de mogelijke 
negatieve gevolgen voor haar van haar gedrag en van dat van haar ouders te 
voorkomen.  

Na zijn eerste reactie kijkt Docent 1 terug op de zaak en analyseert hij de hele 
situatie nog een keer. Vervolgens handelt hij de zaak op een andere wijze af. Hij 
wordt zich ervan bewust dat het in deze concrete situatie gaat om een serieuze 
overtreding van rechtsregels.  

Toen was het voor mij heel duidelijk: het is een kwestie van leerplicht. Punt! 
 
Hij neemt de beslissing om de wettelijke regels strikt te volgen omdat hij op dat 
moment aan de formele criteria (wettelijke verplichting) de voorkeur geeft boven zijn 
eigen morele oordeel en zijn eigen opvatting over hoe het probleem van Leerlinge A 
het best opgelost kan worden. Hij handelt de zaak formeel af omdat hij er van 
overtuigd is dat de overtreding van de rechtsregels is veroorzaakt door het 
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onverstandig handelen van de ouders en niet door het gedrag van het meisje zelf. Hier 
geeft hij een eigen interpretatie aan de regels van de Leerplichtwet: ik meld het meisje 
bij de directie niet omdat zij de wettelijke regels schond maar omdat haar ouders dat 
deden. 

Ik heb ook tegen haar gezegd dat het niet haar verantwoordelijkheid is, maar dat die bij 
haar ouders ligt… 
Docent 1 legitimeert zijn handelen door zich op de regels van de Leerplichtwet 

en de Wet Voortgezet Onderwijs te beroepen, door een eigen interpretatie van wie de 
verantwoordelijke partij is in de overtreding van de betreffende rechtsregels en door 
zijn (morele) opvatting over wat het beste is in het belang van Leerlinge A. Naar zijn 
mening heeft de toepassing van die rechtsregels en van zijn ‘eigen regels’ een 
duidelijke doelstelling:  

…als haar ouders een boete moeten betalen, dan leren zij dat zij dat nooit meer mogen 
doen.  

 
Hij houdt duidelijk rekening met het verantwoordelijkheidsgevoel van Leerlinge A en 
met haar loyaliteit ten opzichte van haar ouders. Hij erkent ook dat het totaal ander 
gedrag is dan van een spijbelaar. In zijn keuze van wat het beste zal zijn voor 
Leerlinge A kiest hij er toch voor, haar en vooral haar ouders te houden aan de 
leerplichtregel. Als hij daarbij vooral aan het belang van haar opleiding denkt kan 
men spreken van compensatielegaliteit.  
 
De casus krijgt een multicultureel karakter op het moment dat de docent het handelen 
van de ouders beschouwt als cultureel bepaald gedrag maar desondanks als 
onacceptabel. In deze casus is het handelen van Docent 1 waarschijnlijk ook niet 
hetzelfde als zijn optreden in eenzelfde of vergelijkbare situaties met Nederlandse 
leerlingen zou zijn geweest: hoewel hij hun optreden verwerpelijk vindt meent hij 
toch ook gelet op het belang van de opleiding, het welzijn en de toekomst van zijn 
leerlinge dat hij het minder zwaar moet opnemen omdat het ‘nu eenmaal hun cultuur 
is’. In dit opzicht is er naast de compensatielegaliteit van het melden hier sprake van 
pluralistische legaliteit die tot uiting komt in het minder harde oordeel over en de 
maatregelen jegens de ouders. 
 
5.2 De Jehova’s getuige en de kerstboom 
 
5.2.1 De situatie 
 

Conform de regels van de Leerplichtwet geven de schoolregels van (de rooms-
katholieke) School K aan dat een leerling de opgedragen werkzaamheden correct 
dient uit te voeren.  
 
Het maken van kerstversieringen maakt deel uit van het onderwijsprogramma 
van het vak Tekenen en Handvaardigheid voor de klassen 1 en 2. Eén van de 
opdrachten is: kerstballen van papier te maken. De bedoeling van die opdracht is 
de ontwikkeling van de techniek om handmatig ronde objecten te maken.  
 
Leerling B zit in de tweede klas. Hij behoort evenals zijn ouders tot de Jehova’s 
getuigen, een christelijke gemeenschap. Tijdens de les Tekenen en 
Handvaardigheid weigert hij kerstversieringen te maken omdat dat tegen de wens 
van zijn ouders (vader) en tegen het geloof van het gezin is. Hij krijgt een andere 
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opdracht van de lerares, Docente 2. Een half uur later vraagt hij haar of hij toch 
de eerste opdracht (kerstballen maken) mag uitvoeren.  

 
Als de vader hoort dat zijn zoon op school kerstboomversieringen maakt, wordt 
hij boos. Hij belt de docente op om duidelijk te maken dat zijn zoon zulke dingen 
niet mag doen.  

 
Gelet op de feiten van de casus is er sprake van een conflict tussen het standpunt van 
Jehova’s getuigen (verbod om kerstboomversieringen te maken) en het 
onderwijsprogramma (het schoolreglement) dat leerlingen verplicht om alle 
opdrachten in de klas uit te voeren en daarmee ook het maken van kerstversieringen.  
 
Omdat de leerling toch kerstballen wil maken ontstaat bij de docente het vermoeden 
dat hij het niet eens is met het standpunt van zijn ouders (vader) en er waarschijnlijk 
sprake is van een gevoel van gelijk te willen zijn aan alle andere leerlingen in de klas.  
 
5.2.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
Elk jaar voor de Kerst namen alle leerlingen van School K deel aan de voorbereiding 
van het kerstfeest op school. De voorbereidingsopdrachten waren per klas 
verschillend. Docente 2, lerares voor het vak Tekenen en Handvaardigheid nam de 
beslissing dat dat jaar de leerlingen van de klassen 1 en 2 kerstboomversieringen 
zouden gaan maken.  

De kinderen moesten de ballen voor de kerstboom zelf maken. Zij moesten eerst een 
kerstboom tekenen met de versiering en daarna de ballen als die versiering in de [echte] 
kerstboom ophangen. 

 
Tijdens de les kwam Leerling B naar de docente toe. Hij vertelde haar heel duidelijk 
dat hij geen sierballen voor de kerstboom mocht maken. 

“Dat mag ik niet van mijn geloof!” Dat was zijn eerste reactie.  
Hij vroeg haar ook of hij aan een andere opdracht kon werken, die niets met de 
kerstviering te maken zou hebben. Zij accepteerde zijn verzoek. De jongen maakte 
vervolgens gewone ballen van het papier.  

Hij mocht gewone balletjes doen, niet per se versiering… er iets anders van maken… 
 
Na een half uur ging hij weer naar de docente. 

Maar voor hem was het duidelijk dat de andere, eerste opdracht die alle andere 
kinderen maakten leuker was. Hij kwam naar mij toe en vroeg: “Kan ik toch de eerste 
opdracht maken?” 
Deze keer was de docente heel duidelijk. Zij zei tegen de leerling, de Jehova’s 

getuige:  
“Ja, van mij mag je die best maken, maar is dat niet tegen wat je vader wil?” Hij zei 
niks tegen mij.  

Maar de jongen was standvastig in zijn mening.  
Hij wilde toch de versiering mee maken. Tot de les was afgelopen heb ik hem de kerstballen 
van papier laten doen. 
 
De dag er na belde de vader de docente dat zij zijn zoon niet mocht laten meedoen 
aan het maken van de kerstversieringen.  

Thuis hebben zij kennelijk meegekregen waarmee wij bezig waren en ook dat wij 
inderdaad met de klas de aula dienden aan te kleden voor de kerstviering. Hier in de hal 
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stond een kerstboom en wij deden de aankleding en de versiering. […] Toen zijn vader 
mij belde dat dat niet mocht zei ik tegen hem: “Goed, luister. U kent mij niet en U doet 
helemaal niet mee in dit verhaal.” Maar de vader was echt boos dat zijn zoon hier toch 
een traditionele Kerst ging vieren.  

 De vader kon niet accepteren dat de docente zijn zoon liet meedoen aan de 
voorbereiding van het kerstfeest. Aangezien de vader het gedrag van de docente 
beschouwde als onacceptabel en strijdig met de waarden en normen van zijn geloof 
nam hij de beslissing om bij de schooldirectie te klagen.  

Hij zei tegen mij dat hij contact met de directie ging opnemen. Het was voor mij heel 
duidelijk dat hij het niet eens was met het schoolprogramma. 

 
a) Het maken van kerstversieringen en het onderwijsprogramma  

 
Tijdens het interview vertelde de docente dat het verplichte onderwijsprogramma van 
het vak Tekenen en Handvaardigheid op School K eist dat leerlingen bepaalde 
tekentechnieken leren en met hun handen verschillende soorten materialen leren 
manipuleren.  

Ja, het maken van de kerstboomversieringen valt op zich binnen het 
onderwijsprogramma. Er zijn een aantal technieken die wij willen behandelen… In die 
zin kan je het makkelijk inplannen… In dit geval moesten zij kerstballen maken en een 
kerstdecoratie zagen … dus de techniek was een bal maken en die aankleden in het teken 
van Kerstmis. Ja, de ballen zouden wij later in de kerstboom in de hal hangen. Die 
bijzondere vorm, een bal, maken valt onder het verplichte onderwijsprogramma en 
leerplan. 

 
Elke jaar organiseert de school een kerstfeest. Alle leerlingen op school doen daar aan 
mee. 

Dat maakt deel uit van het onderwijsprogramma van onze school. Alleen het eerste en 
tweede jaar maken versieringen. Het derde en vierde jaar kijken naar een film, 
bijvoorbeeld… Elke docent beslist zelf wat hij met de kinderen wil maken voor het feest. 
Het maken van kerstversieringen was gewoon een opdracht die toevallig goed uitkwam.  

 
5.2.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docente 
 
Voor de analyse en de interpretatie van het handelen van Docente 2 zijn twee 
gegevens van belang: ten eerste het gedrag van Leerling B: de weigering wegens zijn 
geloof om kerstballen te maken; en ten tweede het conflict tussen zijn eigen behoefte 
om geen uitzondering in de klas te zijn en te maken wat hij het leukste vindt en de 
strenge eis van zijn vader dat hij zich moet gedragen volgens zijn vader’s interpretatie 
van hun religieuze verplichtingen. 
 
De vraag van de leerling niet deel te hoeven nemen aan het maken van de kerstboom 
versieringen omdat zijn vader dat niet leuk vindt wegens hun religieuze waarden en 
normen 

De jongen zei duidelijk in de klas: “Ik mag dat niet van mijn vader vanwege het geloof!”  
en zijn verzoek om een andere opdracht resulteren in de ontwikkeling van een 
bepaald idee c.q. een vermoeden bij Docente 2 dat het gedrag van de jongen het 
resultaat is van de wens van zijn vader en niet van wat de jongen zelf wil. Daarom 
gaat zij verder praten met de jongen om te onderzoeken of haar vermoedens juist zijn. 

Ik heb hem gevraagd: “Van wie is dat geloof? Van jou of van jouw ouders?” Waarom ik 
hem dat heb gevraagd? Omdat het heel duidelijk was dat hij er zich niet prettig bij 
voelde en hij zich heel sterk afzette tegen dat geloof.  
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 Zij neemt de beslissing om de jongen iets anders te laten doen. Die beslissing 
wordt bepaald door twee omstandigheden. Aan de ene kant haar interpretatie van de 
verhouding tussen de jongen en zijn vader: naar haar mening worden de gezinsrelaties 
gekarakteriseerd door een strikte toepassing van religieuze verplichtingen gebaseerd 
op vader’s idee hoe hun religieuze waarden en normen in praktijk gebracht moeten 
worden.  

De jongen was heel teleurgesteld omdat hij de opdrachten niet samen met de andere 
kinderen mocht doen. Terwijl hij die graag wilde doen. Hij mocht dat niet omdat zijn 
vader zei dat het tegen hun geloof was. Dat was heel frustrerend voor de leerling. Hij 
zag dat anderen bezig waren met wat hij niet mocht en wat hij zo graag wilde. 

 Aan de andere kant zoekt zij de reden voor haar gedrag, haar beslissing, in de 
schoolnorm voor het omgaan met leerlingen met uiteenlopende culturele 
achtergronden: ‘het respect voor alle mensen en hun religieuze overtuigingen’ 

Ik denk dat we op school een evenwicht moeten vinden tussen de waarden en normen 
van de kinderen en de schoolcultuur… de regels op school. Zij kunnen tegen elkaar in 
gaan. Ik heb het idee dat we als een katholieke school, die kinderen van verschillende 
culturen heeft, het geloof van deze kinderen moeten respecteren: islamitische meisjes 
mogen hoofddoeken dragen, met de Ramadan kunnen moslim leerlingen vrij krijgen. Ik 
denk dat het op deze school vrij goed lukt. We respecteren elkaar.  

en in een flexibele toepassing van bepaalde onderdelen van het onderwijsprogramma 
voor Tekenen en Handvaardigheid. 

Wij houden ons niet zo strikt aan het jaarplan… Er zijn een aantal beelden en begrippen 
die wij willen behandelen, maar een kwestie of het kind nou kerstballen of gezichten gaat 
zagen, kan afleiden van het beheersen van het figuurzagen op zich. […] Je moet ook 
flexibel zijn. Kinderen hoeven niet per se aan de versiering mee te doen. Zij mogen ook 
iets anders maken. Je moet ook een neutraal karakter houden.  

Zij is zich ervan bewust dat zij toch de opvattingen van de ouders van Leerling B 
moet respecteren, omdat zij verantwoordelijk zijn voor zijn opvoeding. 

Daar kwam ook de moeilijkheid bij hoe vèr ik daar mee mocht gaan, de ouders zijn 
uiteraard verantwoordelijk voor dat deel en daar mag ik in principe geen oordeel over 
uitspreken. Dat is iets dat ik hoor te respecteren. 

Het feit dat zij de leerling iets anders laat maken betekent niet dat zij het eens is met 
haar eigen beslissing.  

maar aan de andere kant zie ik dat het kind het er moeilijk mee heeft… En ik denk: 
“Maar ja! Ik moest iets doen wat ik niet wil…” 

 
Naast het respecteren van de opvattingen van de ouders past zij in deze concrete 
situatie ook haar ‘eigen regels’ toe.  

In mijn beslissingen ga ik altijd uit van mijn eigen regels die op mijn eigen waarden en 
normen gebaseerd zijn. Ik vind dat ook een leerling van zichzelf moet kunnen uitgaan. 
Wie ben ik om een ander op te leggen wat ik vind. Stel: ‘Wie ben ik om een leerling op te 
leggen wat zijn vader vindt’. Dat ligt buiten mijn klaslokaal… Het zijn mijn waarden en 
normen dat ik vind dat je aan iemand niks mag opleggen wat tegen zijn gevoel en tegen 
zijn principe in gaat. 

Zij is er van overtuigd dat zij vrij flexibel is in het omgaan met alle leerlingen en 
derhalve ook met kinderen van een andere culturele afkomst en dat het karakter van 
haar vak (en haar lessen) het mogelijk maken om de opdrachten voor deze kinderen 
aan te passen aan hun behoefte. 

Iedereen moet dezelfde opdracht doen. Het is klassikaal, als een onderdeel van het 
lesprogramma. Het is een tekenopdracht, een techniek. Een onderwerp kan heel 
gemakkelijk vervangen worden door een ander onderwerp. Ik zie niet waar het mijn les 
in de weg staat. 
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 Maar zij maakt heel duidelijk dat in de praktijk die flexibiliteit niet voor alle 
waarden geldt. Zij is er namelijk van overtuigd dat sommige leerlingen overdrijven in 
de interpretatie zowel als in de uitoefening van hun culturele en/of religieuze 
verplichtingen. Daarom maakt zij onderscheid tussen waarden die naar haar mening 
in de klas wel geaccepteerd moeten of kunnen worden en waarden waarvoor dat niet 
geldt. Bijvoorbeeld, 

Ik kom op het punt waar ik zeg wij gaan met klei werken en een leerling zegt van: “Ik 
mag klei alleen met mijn voeten bewerken!”. Dan heb ik een probleem. Dat komt zo 
dicht bij mijn vak, zo dicht dat ik denk van: “Wat een onzin, dat je die substantie niet met 
je handen kunt aanraken.” Dan ga ik daarover in discussie, want dit vind ik te ver gaan. 
Maar op het punt waar ik zeg het is een kwestie van iets tekenen of iets anders, is prima. 
Daar heb ik geen probleem mee. Als het gaat om: “Ik mag van uit mijn geloof geen hout 
aanraken” en in de Nederlandse cultuur moet je heel vaak hout aanraken dan denk ik 
sorry, maar dat gaat te ver. 

 
Als de jongen een half uur later naar haar toe komt met het verzoek om de eerste 
opdracht te mogen doen, reageert zij heel voorzichtig op zijn vraag. Door hem er aan 
te herinneren dat zijn wens kan botsen met de eis van zijn vader wil zij er zeker van 
zijn dat de jongen zich er goed van bewust is of hij zijn vader kan uitleggen waarom 
hij op school de kerstversieringen heeft gemaakt. 

Ik zei tegen hem iets van: “Ja, van mij mag je ze best maken, maar aan jou is de vraag: 
wat ga je daarmee doen als jij het officieel niet mag en jouw ouders er niet achter staan? 
Hoe ga je dat oplossen?” De jongen zei niks.  

Zij is hier consequent in de ‘directe toepassing’ van haar ‘eigen regel’: zij mag aan 
niemand iets opleggen wat tegen zijn principe is. De jongen moet zelf bepalen of hij 
het mag. 
 
Maar Leerling B wil zijn wens niet opgeven.  

Hij wilde toch de versiering maken en die aan het vriendinnetje meegeven.  
Door de jongen de eerste opdracht te laten doen wijkt zij af van haar eerste beslissing 
om zijn religieuze verplichting te volgen en hem een andere opdracht te geven.  
  
Waarom doet Docente 2 dat en waarin zoekt zij de legitimatie voor haar beslissing 
om Leerling B kerstversieringen te laten maken? Zij zoekt de legitimatie in haar 
opvatting welke oplossing in deze concrete situatie het beste is voor de jonge 
Jehova’s getuige. Dat wil zeggen in haar interpretatie van het principe ‘het belang van 
het kind’, in haar interpretatie van waarom de jongen tegen de eis van zijn vader wil 
ingaan en in haar eigen ervaringen met Jehova’s getuigen. 
 In eerste instantie gaat het bij haar om het genoemde principe, dat voor haar 
boven alles staat.  

Ik vind het geloof belangrijk maar zeker minder belangrijk dan het geluk van mijn kind. 
Ik denk dat het geluk van mijn kinderen thuis en van de leerlingen in de klas niet 
afhankelijk is van hun geloof, maar meer van hun welzijn. 

In haar opvatting moeten leerlingen in die leeftijd vrij van ouders hun eigen keuze 
kunnen maken in wat zij willen doen om gelukkig te zijn. 

En ik denk dat de kinderen die wij hier in de klas hebben, van een jaar of vijftien… hij 
was vijftien… recht van spreken hebben… Kijk, toen mijn kinderen waren geboren 
beslisten wij hen te laten dopen, als zij zeven jaar zijn, beslissen wij, ouders ook hen 
communie te laten doen maar met vijftien jaar beslist mijn dochter zelf of zij katholiek of 
boeddhist wil zijn.  

 De volgende belangrijke legitimatiebron vindt zij in de motieven die de jongen 
tot zijn gedrag brengen. Zij is er van overtuigd dat in deze concrete situatie de eis van 
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de vader om zich rigide aan een religieuze norm te houden, een gevoel ‘anders te zijn’ 
bij Leerling B veroorzaakt. Naar de mening van Docente 2 wil de leerling het 
tegenovergestelde: in alle aspecten van het lesprogramma deel uit maken van de 
‘klasse-groep’ en gelijk zijn aan alle anderen, aan alle medeleerlingen in de klas. 
Daarom is hij volgens haar op dat moment bereid om zo ver te gaan en zijn eigen 
geloof (of dat van zijn gezin) op te geven, 

Ik denk dat het meer in de brede zin is van iets heel goed in de gaten hebben of zelf 
gewoon het idee hebben van: “Ik wil dat geloof gewoon niet meer! Ik sta daar niet meer 
achter! Ik moet gewoon (andere) dingen doen met anderen. Dit wil ik gewoon niet.” Op 
een gegeven moment ga je je tegen alles afzetten. Het was zo dat hij zei: “Ik wil niet 
meer een uitzondering zijn!”… Het is vrij logisch. Hij wilde ook samen met andere 
kinderen boven [in school] een broodje zitten eten en andere dingen doen. 

en zonder de invloed van anderen in deze concrete situatie een eigen beslissing te 
nemen. 

Ja, ik denk dat dàt het was: “Ik wil mijn eigen beslissingen nemen en mijn eigen geloof 
bepalen! Ik wil gewoon zelf bepalen of ik dit wel of niet wil doen! Niet omdat iemand 
anders mij voorschrijft dat ik Jehova’s getuige moet zijn… dat ik mij daaraan moet 
aanpassen en dat voor mij iets anders (dan voor de anderen) geldt. Ik wil ook 
versieringen maken.”  

 Tenslotte baseert zij haar beslissing op haar eigen ervaringen met en haar 
opvatting over Jehova’s getuigen in Nederland en hun verplichting om zich strikt te 
gedragen volgens eigen waarden en normen.  

Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen toch al niet zo’n positief beeld had van Jehova’s 
getuigen en dat zal zeer zeker bij mij hebben meegespeeld dat ik dacht: “Ja, ik kan mij 
heel goed voorstellen dat je dat niet wil en bovendien: de jongen geeft heel duidelijk aan 
over het geloof: ‘Dat is bij ons thuis’. Ik sta hier niet omdat ìk Jehova’s getuige ben, 
maar dat komt door mijn ouders”. Daarin zit een dwang om deel te nemen. Daar was ik 
het in principe niet mee eens.  

 
Als de vader contact met haar opneemt blijft zij consequent bij haar beslissing over 
het mogen deelnemen van Leerling B aan de voorbereiding van het kerstfeest van 
klas 2.  

De vader belde mij. Hij was het absoluut niet eens met wat zijn zoon moest doen in de 
les en hij zei tegen mij dat hij dat niet mocht doen… Hij wilde dat ik voor zijn zoon een 
individuele aanpassing zou maken. Hij was boos. Ik zei duidelijk van: “Uw zoon hoeft 
dat niet te doen en voor de rest bepaal ik wat ik in de les doe en niet U!”  

Het is een scherpe en heldere boodschap aan de vader dat zij als docente zelf bepaalt 
wat er in haar klas gebeurt en wat voor onderwijsprogramma zij volgt. Zij heeft de 
bevoegdheid om te bepalen welke opdrachten zijn zoon moet uitvoeren in de klas. 
Maar hij hoeft in eerste instantie geen kerstballen te maken omdat zij dan nog 
voldoende begrip en respect heeft voor hun religieuze waarden en normen.  
 
De vader wist van tevoren dat het een katholieke school is die elk jaar Kerst viert en 
een kerstfeest met kerstboom organiseert. De school heeft alles goed en op tijd aan de 
ouders uitgelegd. 

In principe zijn alle ouders en kinderen geïnformeerd over de waarden en normen die op 
de school gelden en over het onderwijsprogramma. Op zich hebben zij zich te houden 
aan onze waarden en normen. Qua kledingvoorschriften is het meestal anders, 
bijvoorbeeld meisjes mogen een hoofddoek dragen op school; tenzij dus inderdaad op 
basis van een [andere dan katholieke] geloofsovertuiging duidelijk te maken is waarom 
een leerling ergens niet aan wil of mag deelnemen. Daar wordt wel rekening mee 
gehouden. De kerstviering past daar in: leerlingen die vanwege een ander geloof daar 
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bezwaar tegen hebben kunnen die tijd komen inhalen of zij worden vrijgesteld of hen 
wordt gevraagd om er toch gewoon bij te zijn en niet aan de communie deel te nemen en 
aan de gebeden maar gewoon aanwezig te zijn of nog iets anders. Dus de ouders weten 
van tevoren wat zij van de school kunnen verwachten en wat voor programma’s hun 
kinderen volgen. Wij zijn hier vrij tolerant naar mensen toe met een ander geloof.  
Omdat de vader niet tevreden is met wat hij van de docente hoort (dat zij de 

jongen de keus laat) gaat hij met de directie praten. Daar hoort hij hetzelfde antwoord 
als van de docente. Bij de directie wordt direct tegen de vader gezegd dat iedere 
leerling (ouder) zich aan de regels op school moet aanpassen. Zij vertelde: 

Ik heb gehoord dat de directeur duidelijk te kennen heeft gegeven dat de school weet van 
zijn religieuze overtuiging… De toon van het gesprek bij de directeur is geweest: “Wij 
hebben er begrip voor dat u thuis geen kerstballen wil hebben. Dat respecteren we, maar 
hier komen zij wel. We gaan niet onze kerstvieringen aanpassen aan uw geloof. Als u 
daar bezwaar tegen heeft is dat uw probleem. Uw zoon zit op een katholieke school. Dat 
wist u van tevoren toen uw kind naar deze school kwam.” 

 
5.2.4 Interpretatie van het gedrag van de vader en van Leerling B 
 
In deze casus concentreren wij ons primair op het gedrag van de vader omdat volgens 
de docente de gedragingen van de vader de oorzaak zijn van de conflicterende relatie 
met zijn zoon in die situatie en van de grimmige verhouding met haar als individu en 
docente. Het optreden van de vader ervaart zij als een fundamentele reden voor de 
ontevredenheid van Leerling B en voor zijn bereidheid om zich te gedragen tegen de 
geloofsovertuiging van het gezin, van de vader, in. De houding van de vader en zijn 
handelen ten opzichte van haar ziet zij als een poging om zijn geloof aan haar op te 
dringen. Niet dat hij wil dat zij Jehova-getuige wordt maar hij wil haar opdringen dat 
zij op deze katholieke school met hun geloof rekening moet houden bij de te geven 
opdrachten en dat het geloof niet een eigen beslissing is van een vijftienjarige maar 
van de ouders. Daarin zit het culturele conflict. 
 
Wat betreft de verhouding tussen de jongen en zijn vader is zij van mening dat de 
vader verantwoordelijk is voor de jongen en voor hem beslissingen dient te nemen die 
hij beschouwt als de beste voor zijn zoon, Leerling B.  

...omdat ik het de verantwoordelijkheid van de ouders vind om die keuzes te maken voor 
een kind…  

 Maar naar haar mening overdrijft de vader in zijn interpretatie van de religieuze 
verplichtingen en in zijn handelen als mens en als vader op basis van die 
verplichtingen. Zij is er namelijk van overtuigd dat een rigide volgen van religieuze 
waarden en normen voor de vader van groter belang is dan de vreugde en het plezier 
van zijn zoon op school.  

...maar ik had ook een gevoel dat het kind zich in mijn les veilig en gelukkig moet voelen 
en alleen maar kan functioneren als het zich prettig voelt… en dit kind voelde zich 
duidelijk niet prettig vanwege het geloof. […] Op het laatst, na het gesprek met de vader, 
voelde ik mij prettig omdat er tussen mij en het kind geen problemen waren, dat was 
gewoon heel duidelijk. De vader had een probleem met zijn kind… ik was niet boos of 
kwaad om zijn houding. Ik vond het fout. Wie ben ik om mijn geloof aan jou op te 
dringen. Dat vind ik het moeilijke in dit verhaal. 

 
Haar ervaring als ouder heeft duidelijk invloed op haar idee hoe de vader zich zou 
moeten gedragen. Ouders moeten flexibel met hun kinderen omgaan en bereid zijn 
om bepaalde eigen belangen op te offeren voor het geluk en plezier van hun kinderen. 
Dat is hoe zij met haar eigen kinderen om gaat. 
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Als ik kijk naar mijn eigen kinderen… dan heb ik ook regels, bijvoorbeeld geen nagellak 
op. Als zij naar haar vriendinnetje gaat en zij doet toch nagellak op, daar ben ik niet blij 
mee maar ik laat het haar toch doen omdat alle vriendinnetjes het doen. Nu dacht ik 
ook: “Van een kerstbal maken hoeft toch ook niet de hele boel af te hangen… of dat zo 
erg is.” […] Op Goede Vrijdag mag je, als je katholiek bent, ook geen vlees of snoepje 
eten. Maar als mijn kind naar een vriendinnetje gaat waar de regels minder strak zijn en 
zij krijgt het toevallig toch, dan denk ik niet dat ik mijn kind zo ongelukkig laat zijn…  

 Een andere interpretatie van het gedrag van de vader heeft te maken met haar 
idee over en haar verklaring voor zijn wijze van communiceren met haar. Zij is er van 
overtuigd dat hij probeerde haar met zijn geloof op te schepen.  

Ik had er wel moeite mee omdat ik gewoon steeds meer het gevoel kreeg van: hij wil mij 
zijn geloof en zijn overtuiging opleggen. Dat kan gewoon niet. Je kunt niet iemand 
dwingen om islamitisch te zijn of boeddhistisch of katholiek of Jehova’s getuige…  

Naar haar mening kan dat gewoon niet,  
Dat zijn dingen die je niet kunt opleggen… 

omdat ouders de wensen van hun kinderen in die leeftijd moeten respecteren. Het 
geloof is iets persoonlijks, iets innerlijks en daarom 

...kan ik mijn kind wel verbieden om iets te doen bijvoorbeeld naar de discotheek te gaan 
of laat thuis te komen maar ik kan mijn kind niet dwingen om in God te geloven. Dat ligt 
gewoon anders.  

 Zij is zich er van bewust dat het leerlingen met een andere culturele achtergrond 
zoals Jehova’s getuigen of islamitische kinderen verboden is om bepaalde opdrachten 
uit te voeren. Volgens haar heeft zij begrip voor hun cultuur en voor hun streven om 
de eigen culturele waarden en normen voor zichzelf ook op school te handhaven.  

Jehova’s getuigen of islamitische leerlingen mogen bepaalde dingen op school niet doen. 
Zij mogen de kerstboom niet versieren en die niet tekenen of verven of Kerst vieren.  

 Maar naar haar mening bestaan er grote verschillen in hoe leden van die 
groeperingen dat cultureel-religieus verbod tegenover andere mensen en tegenover 
haar als docente uitleggen. 

Het verschil tussen leerlingen met een islamitische achtergrond en Jehova’s getuigen is 
dat de Jehova’s hun wil willen opleggen aan jou. Zij zeggen: ‘Ik wil niet! Ik doe dat 
niet!’, terwijl de islamitische leerlingen tegen mij zeggen: “Mevrouw, ik mag dat niet 
vanuit mijn achtergrond, vanuit mijn geloof.” Ik wil dan graag met jou daarover praten.  

 Daarom is zij heel kritisch over het gedrag van de vader. Zijn gedrag vindt zij 
onredelijk en (te) drastisch. 

Jawel. Dat gedrag vind ik heel ingrijpend. 
Zij generaliseert vervolgens en beschouwt het als een gedragspatroon dat door de 
meeste Jehova’s getuigen vertoond wordt.  

En de Jehova’s getuige... die gaat er van uit dat je je moet aanpassen aan hem of haar... 
 
5.2.5 Afronding 
 
Het merkwaardige in deze casus is dat het conflict gaat over de vraag: in hoeverre 
moet en wil Docente 2 de strikte wens van de vader van de Jehova’s getuige leerling 
honoreren en daarnaar handelen? Vanuit de feiten is duidelijk dat zij dat niet wil en 
zich niet verplicht voelt om zijn wens te accepteren.  
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is het optreden van Docente 2 met het doel 
om Leerling B te helpen omdat naar haar mening de rigide interpretatie van een 
religieuze verplichting en het afdwingen ervan door de vader haar ‘eigen regels’ 
schendt. Met andere woorden, de opstelling van de vader staat tegenover haar eigen 
ideeën en principes over het belang van de leerling en over zijn vrijheid om zijn 
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religieuze overtuiging en de wijze waarop die moet worden uitgedragen zelf te 
kunnen bepalen.  
 
In situaties waar sterk afwijkende waarden en normen van leerlingen tegenover de 
waarden en/of de regels op school of tegenover die van haarzelf (kunnen) komen te 
staan kan zij ruimte geven aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging 
van een leerling en hem zoals in deze casus een andere opdracht laten doen dan 
kerstversieringen maken. Maar als zij de weigering vanwege een religieuze 
overtuiging om, zoals zij vertelde, klei met de handen aan te raken en te manipuleren 
onredelijk vindt, houdt zij zich vast aan ‘de regels op school’, althans aan wat zij dan 
als de geldende regels beschouwt. Dat betekent dat afhankelijk van haar interpretatie 
van de gebeurtenissen Docente 2 haar handelen aanpast aan de specifieke 
omstandigheden van het concrete conflict. 
 Zij is zich er wel van bewust dat zij eigenlijk naar het vaste schoolprogramma 
(het schoolreglement) moet verwijzen. Maar hier gaat zij vanwege de uitzonderlijke 
aspecten van de gebeurtenis meer uit van de sociale regels op school en van haar 
eigen opvatting over de toepassing van het programma.  

Wij houden ons niet zo strikt aan de toepassing van het schoolprogramma Tekenen en 
Handvaardigheid…, bijvoorbeeld dat kinderen per se kerstballen [zouden] moeten 
maken. Als dat tegen hun cultuur is, mogen leerlingen iets anders doen in plaats van die 
kerstversieringen... Kinderen kunnen ook op een andere manier Kerst vieren. Toch? 

 
In deze casus wordt haar eigen idee wat voor Leerling B de beste oplossing is, 
geplaatst boven het belang van het verplichte onderwijsprogramma (de schoolregels). 
Haar handelen wordt beïnvloedt door een eigen ethiek en een persoonlijke afweging 
van het belang (voor de leerling en zijn vader) van het in de praktijk kunnen 
toepassen van bepaalde religieuze waarden en normen. Hier zijn haar beslissingen 
inzake het al of niet volgen van het onderwijsprogramma niet exclusief gebaseerd op 
algemene juridische noties op school (de schoolregels), maar eerder op (haar) eigen 
waarden en ideeën (regels) over hoe dit concrete culturele misverstand opgelost moet 
worden, rekening houdend met de specifieke en individuele omstandigheden (en zijn 
eigen interpretatie van zijn religieuze verplichtingen) van de jonge Jehova’s getuige 
als individu en als leerling. In dat opzicht kan haar optreden worden verklaard vanuit 
het perspectief van de compensatie- en forum legaliteit. 
 
Aan de andere kant wordt, conform de theorie van Lipsky (1980), het gedrag van de 
vader (cliënt in de termen van Lipsky) gekarakteriseerd door agressief optreden dat de 
primaire doelstelling (strategie) heeft om de besluitvorming van de docente te 
beïnvloeden. Hij is kennelijk van mening dat door agressief en intimiderend op te 
treden de docente zijn religieuze waarden wel zal accepteren en ten aanzien van zijn 
zoon in de klas zal toepassen.  
 
De casus krijgt een multicultureel karakter omdat de docente de weigering van de 
leerling en later de reactie van zijn vader als gedrag met een religieuze achtergrond 
ziet. Volgens haar gaat dat gedrag in tegen de regels op school. Met andere woorden, 
volgens haar staat de religieuze norm van de Jehova-getuigen (een verbod om 
kerstversieringen te maken) waar de jongen zich aan moet houden tegenover het 
schoolreglement en het onderwijsprogramma. Ondanks haar idee dat de leerling 
overdrijft in zijn geloofsvoorschriften, accepteert de docente zijn verzoek (de 
weigering) in eerste instantie en op die manier toont zij haar bereidheid om het 

 154



 

verschil tussen de sociale regels op school met de waarden die daar heersen en de 
cultuur, de waarden en normen van Leerling B te ondervangen (Pluralistische 
legaliteit). 
 
Docente 2 is zich ervan bewust dat het uitvoeren van een andere opdracht tot isolatie 
van Leerling B kan leiden en hem ongelukkig kan maken. Daarom accepteert zij zijn 
verzoek om alsnog de kerstballen te mogen maken. Zij is er van overtuigd dat zij op 
die manier hem een belangrijke impuls kan geven om zich gelukkiger te voelen in de 
klas en zichzelf te zien als een belangrijk en waardevol deel van de ‘(klasse)groep’ 
(Compensatie legaliteit). 
 
Het opvallende kenmerk van deze casus is dat de cultuur van de Jehova’s getuige (de 
leerling) onmiddellijk erkenning krijgt: de docente liet Leerling B namelijk 
participeren in het beslissingsproces. De leerling koos er echter zelf voor om van zijn 
uitzonderingspositie in de klas afstand te doen. Hij wilde kennelijk gelijk zijn aan zijn 
klasgenoten. De docente honoreerde dat en liet hem dus opnieuw participeren in het 
beslissingsproces. Op dat moment vormde de afwijkende cultuur van de leerling geen 
obstakel meer voor de uitvoering van de opdracht en kon de regel (wij voeren hier 
gewoon het lesprogramma uit) weer zonder beperkingen en uitzonderingen worden 
toegepast.  
 
Op deze wijze hield de docente zeer duidelijk rekening met de wensen en opvattingen 
van de leerling. De culturele ‘claim’ werd echter vervolgens door de vader geponeerd, 
die kennelijk thuis van de keuze van zijn zoon had gehoord. Geconfronteerd met de 
claim van de vader, weigerde de docente hem als gesprekspartner te accepteren. Hij 
mocht dus niet participeren in het forum waar de beslissing over het gedrag van de 
leerlingen werd genomen. Zij loste het conflict op door de leerling tegen zijn vader in 
bescherming te nemen. De rol die zij aan ‘het belang van het kind’ toekent, is echter 
voor meerdere uitleg vatbaar. Immers, wat dicteert het belang van het kind? Net als 
alle andere leerlingen meedoen met de algemene opdracht (wat de leerling in tweede 
instantie zelf wil) of thuis geen ruzie krijgen en dus de wens van de vader honoreren? 
Zij kiest de weg die naar haar mening niet alleen voor Leerling B maar voor alle 
kinderen in haar klas van belang is: voor de vrijheid om je eigen keuze te maken. 
Aangezien de leerling zich in tweede instantie aan de opdracht (kerstversierselen 
maken) wil houden, is wat haar betreft het culturele misverstand opgelost. 
 
5.3  Blote scènes in een film en de schaamte van islamitische meiden 
 
5.3.1 De situatie 
 

Montessori L is een (witte) openbare VMBO school. Volgens de regels in de 
schoolgids van Montessori school L mogen leerlingen het lokaal (c.q. de plaats 
waar onderwijs wordt gegeven) niet verlaten vóór dat de bel gaat. 
 
Het onderwijsprogramma geeft aan dat de leerlingen voor het eindexamen 
verplicht zijn een aantal boeken te lezen en dat die opdracht in de loop van het 
schooljaar in de lessen verwerkt dient te worden. Conform de algemene 
afspraken van de sectie Nederlands mag elke docent voor zijn leerlingen regelen 
en ook organiseren dat één of meer van de voorgeschreven (lees)boeken in een 
gefilmde versie kan worden bekeken.  
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De Montessori X, een zwarte openbare VMBO school, is enige tijd geleden 
gesloten. De tientallen leerlingen en enkele docenten zijn op de Montessori L 
VMBO geplaatst. Het merendeel van overgeplaatste leerlingen is van een andere 
dan (oorspronkelijk) Nederlandse komaf.  

 
Docente 3 is reeds geruime tijd werkzaam als lerares Nederlands op Montessori 
L. Zij organiseert voor haar vier klassen 4 in een gesloten bioscoop zonder ander 
publiek een voorstelling van een film, gebaseerd op één van de voor Nederlands 
voorgeschreven boeken als voorbereiding voor het eindexamen. Tussen alle 
leerlingen die mee gaan naar de film zijn ook vier Marokkaanse, islamitische 
vrouwelijke leerlingen die van Montessori X naar Montessori L zijn 
overgeplaatst. Alle vier de meisjes dragen een hoofddoek. Als er een seksscène in 
de film verschijnt, lopen deze Marokkaanse meisjes de zaal uit.  

 
Nadat alle docenten en leerlingen terug zijn op school, informeert Docente 3 de 
afdelingsleidster over de gebeurtenis. Na raadpleging van enkele andere docenten 
(inclusief twee docenten die ook al bij Montessori X werkzaam waren) voert zij 
(samen met de afdelingsleidster) een gesprek met de vier Marokkaanse 
leerlingen. 

 
Gelet op de kenmerken van de casus is hier sprake van een misverstand tussen het, 
naar de mening van Docente 3 afwijkende, gedrag van vier Marokkaanse vrouwelijke 
leerlingen, dat volgens haar vermoedelijk een basis had in distincte waarden en 
normen en de regels voor leerlingen van de betreffende school, die stellen dat 
kinderen vóór dat de schoolbel gaat de onderwijsplaats niet mogen verlaten zonder 
toestemming van de betrokken docent(e). 
 

a) De gevolgen van de komst van nieuwe leerlingen (culturen) op school  
 
Toen Montessori X dicht ging, werden leerlingen en enkele docenten overgeplaatst 
naar Montessori school L. De schaalvergroting en het gebrek aan voorbereiding 
daarop veroorzaakte op een gegeven moment voor docenten (en leerlingen) op 
Montessori L zowel als voor de (ex-)leerlingen en docenten van de gesloten 
Montessori X een cultureel ‘trauma’ dat soms tot onenigheid en misverstanden leidde. 
Docente 3 vertelde: 

…Toen de kinderen van Montessori X naar onze school [Montessori L] kwamen 
vertoonden zij aanpassingsproblemen. Niet alleen die kinderen maar ook onze 
docenten… Ik ook. Ik herinner mij nu weer een opmerkelijke situatie met Docente X en 
een leerlinge van Montessori X… Wat mij opviel, ik weet het nu weer, is dat zij [Docente 
X] altijd partij trok voor die kinderen. Bij voorbeeld, het betreffende meisje kwam [een 
keer] niet naar mijn les. Toen ik haar later op de gang zag lopen vroeg ik haar: “Waar 
was je het eerste uur, de les Nederlands?” “ Ja, ik moest mijn strippenkaart of mijn 
paspoort…” Ik dacht, daar klopt iets niet en ik wou haar ouders bellen. Toen kwam die 
vrouw, Docente X, ertussen met dat ik niet mocht bellen. Zij zei niet waarom. Later bleek 
gewoon dat dat meisje heel vaak de hand boven het hoofd werd gehouden… ja, op de 
oude school. Dat was niet mijn manier, mijn regel. Je moet gewoon naar school komen.  

 
Het lijkt er op dat de directie van Montessori L onvoldoende heeft gedaan om haar 
docenten (en leerlingen) voor te bereiden op de komst van nieuwe leerlingen met een 
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andere culturele achtergrond. Docente 3 herinnert zich nog een ander voorval dat zich 
voordeed tussen de afdelingsleidster en een leerlinge die van Montessori X kwam. 

Ik vind het heel moeilijk want ik weet niet in detail wat er aan de hand was. Maar er 
waren schermutselingen want de afdelingsleidster ging naar het lokaal om een Turks 
meisje eruit te halen. Zij heeft haar bij de schouder gepakt om… “Kom jij maar mee!”… 
Het meisje ging helemaal over de rooie. Ze mocht niet aangeraakt worden. Dat is toen 
een hele scène geworden… Er gebeurden van die kleine dingen. Na een maand 
realiseerden wij ons [docenten en afdelingleidster] dat zij anders benaderd moesten 
worden. 

 
Het bleek dat de sociale regels die op Montessori X golden en die door de leerlingen 
zowel als de docenten werden meegebracht naar Montessori L, soms strijdig waren 
met de schoolregels, de sociale regels en de ‘eigen regels’ van de ‘oude’ docenten van 
Montessori L.  
 
5.3.2 Het verloop van de gebeurtenissen  
 

Het draaien van de film maakte deel uit van mijn voorbereidingsprogramma voor het 
examen van het vak Nederlandse taal/Nederlandse literatuur voor die vier klassen 4 
waar ik les gaf.  

Docente 3 bereidde het bekijken van de film nauwkeurig voor. Zo zorgde zij er voor 
dat haar leerlingen voorafgaand informatie kregen over het boek (vooral de leerlingen 
die het niet gelezen hadden) en over de film zelf.  

Er was een informatie-brochure met een heleboel materiaal over de acteurs, over hoe de 
film gemaakt is, over verschillen tussen het boek en de film… Ieder kind heeft een kopie 
van dat materiaal gekregen. Het is ook in de klas besproken. Zij hadden flink wat 
achtergrondinformatie voordat zij naar de film gingen. […] In deze film gaat het over 
een persoon in verschillende tijdsfasen van zijn leven: eerst is hij 14, dan student, dan 
aan het werk en dan in de veertig… De film zit wel anders in elkaar dan het boek. In het 
boek is met flashbacks gewerkt… Dat werd al besproken in de klas. Maar ik weet nu dat 
flashbacks in een film, terwijl dat voor mij vrij begrijpelijk is, dat voor leerlingen niet 
geldt. Voor leerlingen zijn flashbacks verwarrend, moeilijk. Dat weet ik nu.  
Verder bereidde zij de organisatie van een veilige reis naar en van de bioscoop en 

het ongestoord bekijken van de film zeer grondig voor.  
Het was georganiseerd voor alleen mijn klassen, geen ander publiek. Daarom is het fijn 
om daar naar toe te gaan. De hele bioscoopzaal was alleen voor de school; dat was 
ideaal. Wij hebben alles georganiseerd, de fiets-groep, de tram-groep… Daar [bij de 
filmzaal] werden de leerlingen ontvangen en konden zij ergens zitten. Het nam een 
kwartiertje om iedereen binnen te laten komen… Toen zijn wij naar de film gegaan. 

 
In de bioscoopzaal zaten enkele leerlingen die onvoldoende interesse in de film 
toonden. Zij verstoorden het kijken naar de film (als een vorm van lesgeven).  

Een Turks meisje schreeuwde vaak. Zij zat boven achter. Op een gegeven moment was 
dat zo erg dat ik naar boven ging en zei “Je komt uit de film, nu!”. Ik heb haar in de bar 
gezet, omdat zij zo veel lawaai maakte tijdens de film. Dat was niet met bepaalde scènes 
verbonden: zo was dat meisje gewoon… 

  
Op dat moment was Docente 3 ervan overtuigd dat zij met alle aspecten van een 
goede organisatie voor het bioscoopbezoek rekening had gehouden. Haar leerlingen 
hadden een uitgebreide voorbereiding op de film en het boek gekregen; er was 
rekening gehouden met alle aspecten voor een veilige reis van school naar de 
bioscoop; er waren voldoende leerkrachten aanwezig om tijdens de reis naar de 
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bioscoop toezicht te houden en om in de bioscoopzaal de leerlingen te monitoren en 
te controleren…  

Toen was ik tevreden: we hadden een goede voorbereiding, alles in de bioscoop liep 
behoorlijk goed. Het was nog niet helemaal stil in de zaal, enkele kinderen praatten of 
riepen af en toe iets, zoals dat Turkse meisje… Verder hadden we alles onder controle. 
Toch was zij vergeten met één omstandigheid rekening te houden: de cultuur, de 

waarden en normen van de ‘nieuwkomers’ van Montessori X .  
Er kwam een lichte seksscène… Toen had ik de poppen aan het dansen! Het was een 
scène met twee 15 jarige jongens in de Ardennen. ’s Nachts komt een meisje in de tent 
bij de jongens en je ziet een bloot bovenlijf, een lichte vrijscène, maar niet echt helemaal 
in detail. Je hebt de illusie dat er gevreeën wordt. Dat duurde een paar minuten. Je kijkt 
er naar en denkt: “Ai! Moet dat nou?!”… Maar het gebeurt. Dat was de enige blote 
scène. In een Nederlands film zit dat er op de ene of andere manier altijd in.  

Op het moment dat die seksscène op het bioscoopscherm verscheen stapten vier 
islamitische meisjes de zaal uit.  
 
De reactie van de Marokkaanse meisjes kwam voor Docente 3 onverwacht. Zij wist 
niet waarom de meisjes de zaal uitgingen.  

Ik wist niet wat er aan de hand was, wat er gebeurde. Ik wist het op dat moment niet, ik 
begreep het niet. 

Zij wilde deze afwijkende situatie op een andere manier oplossen dan de situatie met 
het Turkse meisje. Zij wilde met die vier islamitische leerlingen praten om te horen 
wat de reden was waarom zij zich op manier gedroegen. 

Ik wilde de redenen weten… Maar ik kon niet met ze praten. Zij zijn van de bioscoop 
weggegaan terwijl wij de film afkeken… Het Turkse meisje bleef in de bar te zitten. 
Zodra zij met de leerlingen van de bioscoop terugkwam op school, ging ze in 

gesprek met collega’s en de afdelingsleidster over het gedrag van de vier meisjes en 
of dat wel of juist helemaal niet bestraft moest worden.  

Toen de film was afgelopen zijn wij met de leerlingen samen terug naar school gegaan. 
Wij hebben vervolgens op school een gesprek gehad over het gebeuren. Aanwezig 
daarbij waren: behalve ikzelf, een andere docente, de mij vervangende docente, twee 
docenten van Montessori X en de afdelingsleidster. Wij hadden het er over dat de 
allochtone meisjes, dat waren de meisjes met hoofddoek, van hun geloof niet naar bloot 
mogen kijken en daarom uit de film waren weggelopen. Ik was eigenlijk volkomen 
verrast. Ik had dat nooit kunnen bevroeden. Ik weet het nu. Toen wist ik het niet.  

 
Na die bespreking werd er door Docente 3 samen met de afdelingsleidster met de hele 
klas nagepraat over wat er gebeurd was. De vier Marokkaanse leerlingen werden niet 
bestraft voor hun ‘ordeverstorend’ gedrag. 
   
5.3.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docente 
 
Voor de handelwijze van Docente 3 in deze casus zijn twee momenten belangrijk: de 
eerste is wanneer zij de gebeurtenis in eerste instantie beoordeelt, de tweede is als zij 
zich bewust is geworden van de culturele achtergrond van de meisjes. 
 
Omdat de Marokkaanse leerlingen de bioscoopzaal (c.q. de onderwijsplaats) verlaten 
zonder toestemming van en zonder communicatie met een leerkracht komt Docente 3 
tot haar interpretatie dat dat een vorm van ordeverstorend gedrag is dat een negerende 
en respectloze houding ten opzichte van de betreffende docente(n) inhoudt.  
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Ik was verbaasd over hun gedrag. Ik vond het niet leuk dat zij de zaal op die manier 
verlieten… Weet je, toen zij weggingen zeiden zij geen woord tegen de docenten. Zij 
toonden geen respect voor ons [docenten]. Zij gedroegen zich ongepast. 
Docente 3 ervaart het gedrag van de Marokkaanse leerlingen als onacceptabel en 

als iets dat negatieve gevolgen kan gaan inhouden voor haar verhouding met 
leerlingen en voor de uitvoering van haar classroom management: het handhaven van 
de orde en controle in de klas  

Je hebt regels en die voer je uit. Die regels moeten alle leerlingen volgen. Die vier 
Marokkaansen gedroegen zich tegen de regels. Leerlingen mogen zelf niet bepalen of zij 
of wanneer zij de bioscoopzaal [de les] willen verlaten. 

 en het geven van intellectuele training om de onderwijsdoelen te bereiken. 
Ik heb mijn eigen code [‘eigen regel’] dat discipline in de klas en de opleiding van mijn 
leerlingen bovenaan staan. Toen was de voorbereiding voor het eindexamen mijn 
hoogste prioriteit. 
Het bekijken van de film is een belangrijke voorbereidingsfase omdat de 

kinderen waardevolle informatie over het boek kunnen krijgen. Daarom beschouwt 
zij elk storend gedrag in de bioscoop of het op onredelijke en onterechte gronden 
verlaten van de (onderwijs)zaal als een vorm van ongehoorzaam gedrag dat ook tegen 
haar persoonlijke standaard ingaat: iedereen moet goed voorbereid het eindexamen 
ingaan.  

Ik moest mijn leerlingen goed op het eindexamen voorbereiden. Ik wist dat het lezen van 
alle verplichte boeken veel tijd vergde van de meeste leerlingen. Daarom besloot ik tot 
de vertoning van de film die op één van de verplichte boeken is gebaseerd. […] Alle 
leerlingen waren verplicht om er aan deel te nemen. Het bekijken van de film maakte 
deel uit van mijn lesprogramma. Het was wel een beetje anders… Ja, maar het was toch 
een les Nederlands. 

 
Zoals reeds vermeld ziet zij in haar allereerste interpretatie het handelen van de vier 
vrouwelijke leerlingen als een negerende en respectloze vorm van omgaan met 
docenten: zij vinden (in de zaal of in de film) iets niet leuk maar toch voelen zij zich 
niet verplicht om haar, hun docente, dat uit te leggen.  

Ik wist niet wat er aan de hand was… Die meisjes gedroegen zich altijd zo aardig in de 
klas en nu in de bioscoop… wat je nu plotseling hebt: een respectloze gedraging… Ik 
wilde gewoon de reden van hun gedrag weten… 
Orde in de bioscoopzaal, zodat iedereen ongestoord de film kan bekijken, is een 

vereiste voor het met succes volbrengen van de doelstelling voor het draaien van die 
film. Als zij niet op tijd op het ordeverstorend gedrag reageert dan kan zij verwachten 
dat andere kinderen in de zaal op dezelfde manier ageren en zonder reden of uitleg de 
bioscoop verlaten. Daarom moeten deze mogelijke negatieve gevolgen van het 
ordeverstorend gedrag worden verhinderd door een strikte interpretatie en een strakke 
toepassing van de in de schoolgids beschreven regels en van haar ‘eigen regels’ ten 
aanzien van storend gedrag.  

Ik houd mij aan regels. Mijn regel is dat alle leerlingen in de klas stil moeten zijn… wel, 
zij mogen de les niet storen. Wie de les stoort wordt gestraft… Dat is dan ook een 
voorbeeld voor anderen als het ware, een preventie dat zij in de klas stil moeten zijn. 
Daarom heb ik het Turkse meisje de bioscoopzaal uitgestuurd.  

 
Op het moment dat Docente 3 zich ervan bewust wordt dat de vier meisjes de facto 
vier leerlingen met een hoofddoek zijn en van Marokkaanse afkomst, wordt aan het 
gedrag een cultureel element toegevoegd. Er is een eerste indicatie, een vermoeden 
dat het gedrag van de vier leerlingen waarschijnlijk wel iets met de Marokkaanse 
cultuur te maken heeft maar zij weet niet wat. 
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Wat ik opvallend vond, is dat alle vier meisjes een hoofddoek droegen… Ik dacht: “Dit 
heeft iets met hun cultuur te maken.” 
Die omstandigheid heeft een belangrijke invloed op haar interpretatie van de 

concrete gebeurtenis, op haar besluitvorming en op haar handelen. Het gedrag zelf en 
het motief van de vier islamitische leerlingen hebben voor haar namelijk een 
bijzonder kenmerk die het anders maakt dan het gedrag van het Turkse meisje. Het 
gedrag van de laatste verstoorde de ordelijke uitvoering van de les, c.q. het bekijken 
van de film en de orde in de zaal. Daarom moest het bestraft worden. 

Ik heb haar in de bar gezet, omdat zij zo veel lawaai maakte tijdens de film… 
De vier Marokkaanse meisjes gedragen zich tijdens de film aardig en netjes: zij 

kijken geïnteresseerd naar de film en storen niemand. Die bijzonderheid en de 
onduidelijkheid over de redenen waarom de meisjes weglopen uit de bioscoop 
trekken haar aandacht en wekken haar interesse op. 

Ik wilde de redenen weten… Ik wilde weten of ik iets verkeerd had gedaan. 
Zij wil deze afwijkende situatie op een andere manier oplossen dan de situatie met het 
Turkse meisje. Omdat de ‘dragers’ van het ongepaste gedrag islamitische meisjes zijn 
met een hoofddoek die zich in de klas en ook in de bioscoopzaal fatsoenlijk gedragen, 
voelt zij zich vrij om tenminste tijdelijk af te wijken van wat zij beschouwt als een 
schoolregel (dat leerlingen het lokaal of de plaats waar les wordt gegeven niet 
verlaten vóór dat het onderwijs is afgelopen), van de sociale regels op school, c.q. van 
haar afdeling (om tegen ordeverstorend gedrag op te treden) en van haar ‘eigen regel’ 
(ordelijk lesgeven en goed voorbereiden voor het examen is in het belang van de 
leerlingen).  

Ik wilde slechts met hen praten, maar ik kon het niet. Zij zijn weggegaan uit de bioscoop 
toen wij de film afkeken… Nee, ik wilde hen niet straffen, want ik vond hun gedrag een 
beetje afwijkend, anders… van een andere cultuur, waarschijnlijk. Want ik heb nooit 
meegemaakt dat vier leerlingen tegelijk mijn les verlaten. Iets klopte er niet. Daarom 
wilde ik het er met de afdelingsleidster over hebben.  

Met andere woorden, stelt zij de bestraffing van het (ordeverstorend) gedrag tijdelijk 
uit totdat zij meer weet over de redenen waarom de meisjes de zaal verlieten. Zij is 
van mening dat het storende gedrag van de vier meisjes niet per se bestraft hoeft te 
worden maar liever opgelost in een open en aardig gesprek. Omdat zij ter plaatse niet 
met de Marokkaanse meisjes kan praten (zij zijn snel van de bioscoop weggegaan) 
legt zij later hun ongepaste gedrag ter discussie en overleg voor aan de 
afdelingsleidster en aan een paar docenten van (de opgeheven) Montessori X. 
 
Later op school leert Docente 3 dat het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes 
waarschijnlijk cultureel bepaald is, omdat volgens de docenten van Montessori X 
islamitische meisjes niet naar bloot mogen kijken. Op dat moment wordt haar 
vermoeden bevestigd: het gaat hier over een andere cultuur, over voor haar 
afwijkende waarden en normen. Nu weet zij de reden van het afwijkende gedrag van 
de vier leerlingen. 

Ik wist niet dat zij volgens hun religie niet naar bloot mogen kijken. Dat kwam voor mij 
een beetje uit de lucht vallen… 

 
Haar interpretatie van het gedrag blijft onveranderd: het gaat om ongepast gedrag – 
de meisjes hadden zich op een andere manier kunnen gedragen. Zij begrijpt nu 
waarom zij de zaal verlieten, maar zij is er niet van overtuigd dat het niet op een 
andere manier had gekund.  

…Nee, het was toch ongepast gedrag. Ik zou zeggen dat zij 5 minuten niet hadden 
kunnen kijken. 
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Toch gaat zij in haar interpretatie van het gebeuren en van het gedrag zelf, een 
stap verder. Zij zoekt ruimte voor begrip en voor een rechtvaardiging van hun 
handelen op basis van hun cultuur, hun waarden en normen.  

Maar ik begrijp het. Ik kan het begrijpen dat zij de blote scènes niet mogen zien. Ik denk 
wel dat zij daarbij zichzelf voor een heleboel dingen afsluiten… 

 
Na de bespreking met de afdelingsleidster en de docenten van Montessori X neemt zij 
de beslissing om de Marokkaanse leerlingen niet te straffen. Met deze beslissing wijkt 
zij af van haar ‘eigen regel’ voor de uitvoering van een ordelijk classroom 
management namelijk dat een opleiding één van de belangrijkste onderdelen is in het 
intellectuele ontwikkelingsproces van elk kind. Zij vindt nu de geloofsovertuiging 
van de vier Marokkaanse leerlingen en hun waarden en normen belangrijker dan het 
leerproces zelf en de waarde van dat proces voor de betreffende leerlingen.  

Wij hadden het er over dat het allochtone meisjes zijn. Ik was er eigenlijk volkomen door 
verrast. Als ik het had geweten dan zou ik alles anders hebben georganiseerd. Dan zou 
ik rekening met hun geloof en hun waarden hebben gehouden. Daarom werden zij niet 
bestraft.  

 
Die omstandigheid is voor haar ook de legitimatie(bron) voor het negeren van de 
schoolregels, van de afdelingsafspraken en ook van haar ‘eigen regels’ voor wat 
betreft het omgaan met wat zij in deze concrete situatie beschouwt als ordeverstorend 
gedrag van Marokkaanse leerlingen. 
 
Uiteindelijk wordt na de bespreking Docente 3 zich ervan bewust dat een open 
communicatie met de kinderen de beste methode is om het incident op te lossen en 
soortgelijke onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen. In een levendig 
gesprek met de klas, inclusief de vier Marokkaanse leerlingen, accepteert zij dat de 
schuld voor het misverstand ook gedeeltelijk op haar schouders rust.  

Ja wel, wij hebben meteen in de klas met alle kinderen gepraat. Er was een beetje een 
incident. Ik verdedigde mij een beetje [om een film met een blote scène te draaien]. Het 
was een film… Maar de [andere] meisjes in de bioscoopzaal waren toch een beetje op 
hun hand of zo… 

 
Zoals vermeld accepteert de docente de waarden en normen van de vier Marokkaanse 
leerlingen als legitieme reden voor hun reactie, maar toch heeft zij moeite om de 
concrete uitingswijze van die religieuze plichten (het verlaten van de zaal zonder 
communicatie met de verantwoordelijke docenten) te accepteren en te rechtvaardigen. 
Legitimering van ‘ordeverstorend’ gedrag door een beroep te doen op waarden en 
normen van de eigen groepering is naar haar mening in hoge mate overdreven en 
onredelijk. 

Puur het: “Ik mag niet naar bloot kijken omdat mijn geloof dat dicteert” vind ik te ver 
gaan. […] Ik vind ook ongekleed in het openbaar verschijnen niet zo leuk, tegen mijn 
waarden. Ik kijk ook niet echt, maar ik loop zo door.  
Volgens haar is het doel van het onderwijs, c.q. het vertonen van de film, 

verkeerd geïnterpreteerd door de vier Marokkaanse leerlingen. De bedoeling van de 
les was de voorbereiding voor het eindexamen en inzicht bieden in de Nederlandse 
literatuur vanuit een ander perspectief. De vier Marokkaanse leerlingen hadden 
primair deze bedoeling moeten proberen te begrijpen en dan pas reageren. Blote 
scènes zijn slechts een middel voor een regisseur om zich op een artistieke wijze te 
uiten. 
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Zij hebben het niet goed begrepen. Want het gaat niet om het bloot, het gaat om de film. 
Om hen op een andere manier een stukje van de Nederlandse literatuur te bieden. Dus 
niet alleen door te lezen. Dat was voor veel leerlingen droog, moeilijk. Maar ook het 
zien van een Nederlandse film. Dus een educatief hoofdmotief, maar daarbij ook een 
stukje gezelligheid, van met z’n allen samen kijken. Ik vind dat heel positief…  

Daarom beschouwt zij de interpretatie van de vier leerlingen van hun religieuze 
verplichtingen en de daarbij behorende gedragsvoorschriften (dat een gelovige de 
plaats moet verlaten als er bloot in welke vorm dan ook verschijnt) als een weinig 
flexibele wijze van uitdrukken van de eigen religieuze overtuiging.  

Ja, ik denk dat zij zich op een andere manier hadden moeten gedragen. Als je naar de 
film gaat, kan je bij blote scènes je hoofd afwenden. Dat hadden zij kunnen bespreken, 
denk ik… en niet weglopen… 

 
Hoewel zij zich ervan bewust is dat sommige van haar leerlingen niet naar de blote 
scènes in de film mogen kijken gaat zij elk jaar gewoon door met de uitvoering van 
dat deel van haar onderwijsprogramma in de voorbereiding voor het eindexamen. De 
situatie met de vier islamitische leerlingen heeft een belangrijke invloed gehad op de 
ontwikkeling van haar idee omtrent een ordelijke en goed georganiseerde classroom 
management. In de uitvoering van haar les houdt zij nu rekening met de 
multiculturaliteit in en van de klas. Dat valt zeker binnen haar ‘eigen regel’ dat het 
onderwijs en het lesgeven principieel op het kind en zijn welzijn gericht moeten zijn. 

…Nu waarschuw ik kinderen dat in de film blote scènes kunnen voorkomen. Ik weet niet 
wat de andere docenten doen… Bijvoorbeeld, ik ben met de kinderen naar de film 
“Passievrucht” geweest. Daar zitten behoorlijk blote scènes in en er wordt aan seks 
gerefereerd… niet echt veel maar wel een beetje. Ik heb allochtone meisjes in de klas. Ik 
heb één van hen van tevoren gevraagd of zij naar die film mocht. Je ziet het goed aan 
haar kleding, dat zij misschien niet zou mogen. Ik heb het uitgelegd en haar gevraagd: 
“Mag je van je ouders naar die film?” Zij mocht.  

 
Waarom blijft zij het kijken naar films waarin blote scènes voorkomen organiseren? 
Voor haar heeft de uitvoering van het onderwijsprogramma een hogere waarde dan de 
religieuze verplichtingen van sommige leerlingen waardoor deze zich als het ware 
buiten het sociale leven in Nederland plaatsen. In dat opzicht kan haar handelen in 
deze casus met de vier Marokkaanse meisjes worden beschouwd als een poging, 
gezien haar onderwijsstandaarden en haar principes, ook aandacht te hebben voor hun 
‘recht’ om tegen blote films en blote scènes te zijn en door daarmee soepel om te 
gaan de verbindingslijnen open te houden.  

Haar opvatting over en haar benadering van de prioriteiten in en het belang van 
het onderwijs worden gedeeld door twee eveneens geïnterviewde taaldocenten van 
niet-Nederlandse komaf. Een islamitische docente Frans (op een samenwerkende 
protestants-christelijke/rooms-katholieke VMBO school) vertelde: 

Ik probeer dat te vermijden. Dat heeft ook met mijn achtergrond te maken… De film gaat 
niet over blote scènes maar over onderwijs, Frans. De blote scènes komen er toevallig in 
voor. Je kan niks doen. Het zou betekenen dat je geen enkele film zou kunnen draaien, 
misschien alleen Asterix en Obelix, maar daar komen ook wel rondborstige vrouwen in 
voor. Tegenwoordig heb je geen film zonder naakte scènes… Ja, ja… Al deze films zijn 
mijn eigen keuze! 

 
Een Surinaamse docent Nederlands vertelde een dergelijk verhaal: 

De film was een deel van het onderwijsmateriaal dat door de sectie gekozen werd als 
verplicht lesmateriaal… Omdat er… kijk… een heel groot deel van de leerlingen mocht 
kijken en… voor mijn gevoel heb ik geen grens overschreden door het vertonen van de 
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film. Er was een hele grote groep die de film normaal vond en er was een kleine groep 
die er niet tegen kon. Voor mij was de meest logische oplossing om het grootste deel dat 
de film wel wilde zien, de film te laten zien. Het andere deel dat de film niet wilde zien, 
hoefde die film niet te zien… Dus zonder deze film te draaien zou ik niet goed volgens 
het onderwijsprogramma handelen. Het betekent, heel concreet, dat de kinderen één 
boek minder zouden lezen. Maar als de hele klas massaal tegen mij had gezegd dat zij de 
film bijvoorbeeld ethisch niet goed vonden, misschien zou ik er dan over hebben gedacht 
om een andere titel te draaien of hen het boek hebben laten lezen. 

 
5.3.4 Interpretatie van het distincte gedrag van de islamitische vrouwelijke 

leerlingen 
 
Waarom reageren Marokkaanse leerlingen op deze manier: weglopen zonder enige 
uitleg aan docenten. Wat voor betekenis kan aan dat gedrag worden toegeschreven? 
We kunnen aannemen dat het gedrag de volharding symboliseert van de leerlingen 
om zich in de dagelijkse situatie op school te houden aan de (eigen) religieuze 
verplichtingen. Vanuit dat standpunt gezien is hun handelswijze begrijpelijk: als het 
kijken naar blote scènes wordt beoordeeld als een immorele handeling die (elke) 
moslim(a) moet vermijden, dan is het weglopen uit de bioscoop voor hen de juiste 
optie ter vermijding van het risico naar de zaal teruggestuurd te worden. We mogen 
veronderstellen dat de Marokkaanse leerlingen zich er van bewust waren dat hun 
gedrag tegen het schoolreglement zou zijn maar het blijkt dat het risico om bestraft te 
worden in die situatie van minder belang was dan handelen tegen hun religieuze 
waarden. Op deze lijn doorgedacht is de boodschap van hun reactie (het verlaten van 
de zaal zonder communicatie met het hogere gezag) naar de docenten vrij duidelijk: 
“Dit is tegen ons geloof en daar is niet over te praten!”  
 
Tijdens het onderzoek hadden we een gesprek met drie vijftienjarige Marokkaanse 
meisjes, leerlingen van een VMBO-school, over hun cultuur, waarden en normen. 
Twee meisjes droegen een hoofddoek (L 1 en L 2). Zij vertelden wat zij doen 
wanneer op school een (onderwijs)film wordt vertoond waarin scènes met naakte 
lichaamsdelen voorkomen. 

L 1: Je mag niet kijken en luisteren. Je kijkt een andere kant op. 
L 2: Ik mag niet kijken, maar ikzelf vind het [ook] niet prettig. Het is haram, iets wat is 
verboden, wat niet mag. 
Wat zeggen jullie ouders als op school zulke films worden gedraaid? 
L 1: Zij hebben geen bezwaar, omdat ze weten dat ik niet naar deze scènes ga kijken 
L 3: Mijn ouders weten dat ik oud genoeg ben om te weten wat ik mag zien en wat ik niet 
mag zien 

Volgens de waarden van hun cultureel-religieus milieu wordt het praten over en 
luisteren naar onderwerpen betreffende seksualiteit beschouwd als ‘schaamtegedrag’ 
(haram: gedrag dat met schaamte beladen is) dat bepaalde negatieve sociale gevolgen 
kan hebben. 
 
Bovengenoemde docente Frans vertelde ook over haar ervaring met het draaien van 
films met blote scènes. Omdat zij een islamitische achtergrond heeft is het voor haar 
bekend wat voor moslims verboden kan zijn en wat voor reacties zij van islamitische 
kinderen kan verwachten als er naakt in een film verschijnt.  

Ik heb in klas 4 de film “La haine” gedraaid… Het gaat over discriminatie en racisme in 
Frankrijk. Daar moesten de kinderen een opdracht over maken… In de film kwamen 
enkele blote scènes voor… Ik probeer dat zo veel mogelijk te vermijden. De reactie van 
de islamitische kinderen was: “Juffrouw, je laat ons deze beelden zien!. Je bent toch 
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islamitisch!” Je hoort van hen: “Haram! Haram!”, of “Verboden zijn!”… Dit is 
verboden in de islam. Op deze manier reageren jongens en meisjes. Je ziet dat 
islamitische kinderen dan weg kijken… Ik kijk gewoon niet mee … De islamitische 
leerlingen blijven stil zitten of zij kijken naar iets anders. Ik reageer erop als zij iets 
roepen. Dan zeg ik dat dat niet de bedoeling van de film is.  

 
Hier valt de opvatting over religieuze verplichtingen van Docente 3 samen met die 
van het (bovengenoemde) groepje Marokkaanse meisjes en van de moslim docente 
Frans: het is verboden naar naakt te kijken, maar de betrokken persoon hoeft niet de 
zaal te verlaten. Zij mag in de zaal blijven zitten maar zij moet bijvoorbeeld de andere 
kant op kijken. Gelet op die interpretatie van islamitische waarden en normen is de 
culturele achtergrond van de vier Marokkaanse meisjes in deze casus kennelijk 
(enigszins) anders dan die van het groepje van drie en van de docente Frans. 
 
De vermoedens van Docente 3 over de religieuze verplichtingen van de vier 
Marokkaanse leerlingen gaan nog verder. Als ze niet naar bloot mogen kijken ligt het 
voor de hand te veronderstellen dat de meisjes helemaal nooit westerse of 
Nederlandse films zien, omdat in die films regelmatig blote scènes voorkomen.  

Misschien waren zijn nooit naar de film geweest. Ik denk dat zij dat niet doen. 
Het blijkt dat haar vermoedens tot op zekere hoogte juist zijn. In zijn boek over 

Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland vermeldt De Vries dat de meeste 
Turkse meisjes voortdurend nee zeggen wanneer hun Nederlandse klasgenoten met 
een groepje naar de disco of de bioscoop gaan en hen vragen mee te gaan. Dat levert 
bij de meisjes een enigszins ambivalente houding op tegenover hun Turkse 
mannelijke landgenoten: innerlijk zijn ze het vaak oneens met de normen, uiterlijk 
voegen zij zich ernaar (De Vries, 1988, p. 194).  
 
Wat betreft het uitgaan met klasgenoten had een docente Nederlands een soortgelijke 
ervaring met een Marokkaanse leerlinge op school.  

Ik ga elk jaar met de meisjes uit mijn klas uit eten. Vorig jaar aten wij in een Pakistaans 
restaurant en daarna gingen wij bowlen. Het was echt een gezellige avond. Wat 
interessant is, is dat het uitje werd georganiseerd door een Marokkaans meisje, dat zelf 
niet kwam. Zij komt nooit. Dit was niet de eerste keer. Het is ook zo met schoolfeesten. 
Andere islamitische meisjes die bij haar in de klas zitten zijn ook nooit mee geweest. […] 
Ik heb haar zo’n beetje gevraagd hoe dat nu zit. Het meisje zelf zei tegen mij dat zij iets 
met zwemmen moest. Zij sport ook. Toen ik verder met haar ging praten gaf het meisje 
eigenlijk toch toe dat haar vader het verbiedt. Waarom hij het verbiedt, zei zij niet. 
Met haar opvatting verwijst Docente 3 naar het feit dat die leerlingen toch in een 

westerse, Nederlandse samenleving wonen waar het naakt in de media en op straat 
een onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid is. Men wordt overal met bloot 
geconfronteerd: op TV, in de bioscoop, op straat… Je accepteert dat als een gegeven, 
als een realiteit, waar je niet actief bij betrokken hoeft te zijn. 

Het betekent eigenlijk dat je in een westerse samenleving niet gemakkelijk rond kan 
lopen. Je heb in de stad meisjes met korte rokken, seksshops en noem maar op. Hoe is 
dat dan voor hen? Hoe moeten zij daarmee omgaan? 

Aan deze woorden kan een dubbele uitleg worden gegeven. Aan de ene kant erkent 
zij de moeilijkheden die de westerse manier van leven kan veroorzaken voor leden 
van groeperingen in de Nederlandse samenleving met een andere, sterk afwijkende 
cultuur en/of fundamenteel afwijkende waarden en normen en toont ze enige 
bezorgdheid over hoe zij met de manier van leven in Nederland zouden kunnen of 
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moeten omgaan. Aan de andere kant ziet ze voor de leden van die groeperingen de 
noodzaak zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving.  
 
5.3.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is het ontstaan van een cultureel 
misverstand door de interpretatie van de docente van een schoolregel (‘leerlingen 
mogen de plaats waar het onderwijs wordt gegeven niet verlaten zonder de 
toestemming van de docent’), door haar ‘eigen regels’ (‘discipline en orde in de klas 
vasthouden’; ‘opleiding is één van de belangrijkste waarden’) en door het gedrag van 
vier vrouwelijke Marokkaanse leerlingen dat is gebaseerd op een gedragsvoorschrift 
(waarde) van hun sociale en culturele groepering. Het centrale onderwerp van deze 
casus is het leerproces van Docente 3 met betrekking tot de waarden en normen en de 
religieuze verplichtingen van de vier islamitische leerlingen en de met dat leerproces 
verbonden ontwikkeling van haar handelen. Hier spelen twee elementen een 
belangrijke rol. Ten eerste gaat het over distincte achtergronden van gedrag. Het 
andere element is het ontbreken bij Docente 3 van kennis van en ervaring met de 
distincte waarden en normen van deze vier Marokkaanse leerlingen.  
 
Haar handelen doorloopt twee fasen: de eerste fase vóór en de tweede fase nadat zij 
haar vermoeden bevestigd ziet dat het betreffende gedrag van de vier leerlingen een 
distincte achtergrond heeft. In de eerste fase hanteert Docente 3 in haar 
besluitvorming de bureaucratisch-ambtelijk stijl van regeltoepassing. Op het moment 
dat de vier Marokkaanse leerlingen zonder toestemming van een docent de 
bioscoopzaal verlaten, is zij ervan overtuigd dat er sprake is van een overtreding van 
een schoolreglement en van haar ‘eigen regel’ (‘discipline en orde in de klas 
(vast)houden’). Verder gaat dat gedrag in tegen haar principe dat onredelijk 
lesverzuim zoveel mogelijk tegengegaan moet worden omdat het negatieve gevolgen 
kan hebben voor de opleiding en de examenresultaten van de kinderen. Daarom ook 
is zij van mening dat zij zich strikt aan deze regels moet houden. Haar handelwijze 
correspondeert met de theorie van Lipsky (1980) dat een docent op school (een street-
level bureaucrat) de neiging heeft om het gedrag van leerlingen onder controle te 
houden om op die manier de volgens zijn eigen ‘criteria’ beste werkomstandigheden 
in de klas te kunnen creëren.  
 
Op het moment dat zij zich ervan bewust wordt dat het gedrag van de vier 
Marokkaanse leerlingen waarschijnlijk een islamitische achtergrond heeft, verandert 
zij haar stijl van regeltoepassing. Zij handelt nu de zaak pragmatisch af. In plaats van 
hun (ordeverstorend) gedrag te bestraffen neemt zij de beslissing om met de kinderen 
te gaan praten om meer te horen en eventueel te leren over de redenen van hun 
afwijkende gedrag. Zij maakt zich enige zorgen dat haar beslissingen en haar 
handelen de oorzaak zijn van het (ordeverstorend) gedrag van de Marokkaanse 
leerlingen. Daarnaast kijkt zij, omdat zij hun gedrag raar en ongewoon vindt en 
waarschijnlijk cultureel bepaald, naar de gevolgen die haar beslissing (het straffen 
van het ordeverstorend gedrag) voor de leerlingen kan hebben.  
 

Er klopte iets niet. Ik dacht: “Dat heeft iets met hun cultuur te maken.” Daarom wilde ik 
het er met de afdelingsleidster over hebben.  

Op het moment dat zij door collega’s met meer (multi)culturele kennis en ervaring 
wordt ingelicht over de islamitische cultuur en de islamitische waarden en normen 

 165



 

van de vier Marokkaanse meisjes krijgt het misverstand voor Docente 3 zijn volle 
culturele betekenis. Dan, in die tweede fase, accepteert Docente 3 de waarden en 
normen van haar leerlingen als een gerechtvaardigde reden, als legitimatiebron, voor 
hun gedrag in die concrete situatie.  
 
Haar besluitvorming past nu binnen een politieke stijl van regelgeving en 
regeltoepassing. Het culturele karakter van hun gedrag is nu van overwegend belang 
in haar regelgeving. Zij kijkt terug op de gevolgen die haar handelen (het draaien van 
de film met een blote scène) voor de vier islamitische leerlingen heeft gehad (eigen 
ervaring – paradigma). Daarop neemt zij de beslissing om de kinderen niet te 
bestraffen. Het blijkt dat in deze concrete situatie de regels op school en haar ‘eigen 
regels’ ineens geen verplichtend karakter meer hebben. Haar beslissing (c.q. haar 
nieuwe ‘eigen regeltje’) is gebaseerd op haar eigen idee, haar eigen opvatting over de 
gang van zaken en hoe het misverstand opgelost moet worden (c.q. hoe de regels 
toegepast moeten worden): “Zij moet in haar onderwijspraktijk rekening houden met 
islamitische waarden ten aanzien van bloot”. Die nieuwe regel wordt in de klas met 
alle leerlingen besproken. Dat betekent ook dat die regel de deur heeft geopend voor 
het accepteren van distincte waarden in haar lespraktijk en dus voor het bestaan van 
een nieuwe regel die alleen in haar klas geldt. 

 …Nu waarschuw ik kinderen dat in de film blote scènes kunnen voorkomen. Nee. Ik 
weet niet wat de andere docenten doen… 

 
Haar handelen in deze fase en ook in het tweede deel van de eerste fase kunnen 
worden gezien als een poging om culturele verschillen (misverstanden) op school te 
overbruggen door het accepteren van distincte waarden als een belangrijke factor in 
dit concrete misverstand (Pluralistische legaliteit).  
 
De pluralistische claim van de leerlingen om de film niet te hoeven bekijken blijkt 
voor de docente niet zonder meer te worden gehonoreerd, nadat zij de religieuze 
achtergrond van het door haar als ongewenst bestempelde gedrag had begrepen. Haar 
manier om het conflict op te lossen en die oplossing wellicht voor de toekomst in een 
snort regel neer te leggen, was voor de scènes in de film te waarschuwen. De 
uitzonderingspositie komt er dan op neer dat de leerlingen ervoor kunnen zorgen dat 
zij die scènes niet zien. De docente kan op die manier volhouden dat zij haar 
lesprogramma voor alle leerlingen realiseert, hoewel ze weet dat sommige leerlingen 
minder belangrijke delen van het programma missen. Als die leerlingen in de 
bioscoop blijven, lijkt het in ieder geval dat de school/rechtsregel: aan het 
lesprogramma deelnemen, overeind blijft. 
 
5.4 Een islamitische leerlinge en de les voortplanting  
 
5.4.1 De situatie 
 

Conform de regels van de Leerplichtwet stellen de regels in het leerlingenstatuut 
en in de informatiegids van School M dat de leerlingen verplicht zijn om de 
lessen te volgen volgens het geldende schoolrooster, tenzij zij door ziekte of op 
grond van andere geldige redenen verhinderd zijn om de lessen bij te wonen. In 
geval van verzuim dat niet het gevolg is van ziekte of overmacht moet van 
tevoren toestemming worden gevraagd aan de schooldirectie.  
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Volgens dezelfde informatiegids zijn docenten, andere personeelsleden, 
leerlingen en ouders, “respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere 
personen in de school”, ook qua geloofsovertuiging en culturele achtergrond.  
 
Volgens het schoolreglement zijn alle leerlingen (in klas 2) verplicht om de 
lessen te volgen; dat geldt ook voor de lessen over Seksuele voorlichting. Dat 
onderwerp maakt deel uit van het onderwijsprogramma voor het vak Biologie. 
 
Docent 4 is werkzaam als leraar Biologie en Verzorging. Hij is van mening dat 
leerlingen verplicht zijn om in de klas aanwezig te zijn om daar het 
onderwijsprogramma te volgen.  
 
In klas 2 zitten kinderen met een verschillende culturele en religieuze 
achtergrond. Leerlinge D is van Pakistaanse (islamitische) komaf. Zij is 14 jaar 
en draagt een hoofddoek. Tijdens de les biologie over het onderwerp 
‘Voortplanting’ (Seksuele voorlichting), zegt zij tegen Docent 4 dat zij de les niet 
mag bijwonen omdat dat, naar de mening van haar ouders tegen hun geloof is. De 
docent neemt de beslissing dat het meisje tijdens de lessen Seksuele voorlichting 
buiten de klas mag blijven en dat ze het onderwerp zelf thuis moet bestuderen. 
Daarvoor krijgt hij de instemming van haar ouders. 

 
Gezien de feiten uit de casus is hier sprake van een discrepantie tussen het gedrag van 
de Pakistaanse leerlinge, de regels op school en de opvatting van de docent die beide 
zijn gebaseerd op de (leer)plicht van de leerlinge om in de klas het 
onderwijsonderdeel ‘Voortplanting’ (Seksuele voorlichting) te volgen. Mogelijk 
wordt zijn beslissing beïnvloed door haar religieuze (islamitische) achtergrond. Bij 
Leerlinge D is sprake van respect voor haar ouders en hun interpretatie van haar 
religieuze verplichtingen en voor hun beslissing. 
 
5.4.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
Tijdens de les Biologie zaten de leerlingen van klas 2 in een kring. Docent 4 was 
bezig met de behandeling van het onderwerp ‘Seksuele voorlichting’. Hij begon de 
les voorzichtig met een introducerend praatje over seks tussen man en vrouw, de 
lichamelijke verschillen tussen man en vrouw, over bevruchting en veilig vrijen met 
elkaar. Alle kinderen luisterden met aandacht naar de docent, behalve Leerlinge D.  

Op een gegeven moment tijdens de les merkte ik dat zij op een beetje verlegen manier 
opzij staarde. Zij hield zich een beetje afzijdig van het gesprek. 

Omdat hij niet wist waarom zij tijdens de les ‘afwezig’ was, nam hij de beslissing om 
met haar te gaan praten.  

Toen heb ik de kinderen aan het werk gezet en ben naar haar toe gelopen. Ik heb haar 
gevraagd wat er aan de hand was. Zij vertelde dat er niks aan de hand was maar dat het 
voor haar een beetje moeilijk was. Zij wilde de les niet meer bijwonen. 

Docent 4 probeerde haar ervan te overtuigen dat zij de les moest volgen.  
Maar haar argumenten waren dat het voor haar te ver zou gaan. Dus zij zei niets over 
een verbod wegens haar geloof, maar gaf een persoonlijke reden. Ik wist niet wat er aan 
de hand was…  

Hij vermoedde dat haar gedrag iets te maken had met haar religieuze achtergrond, 
maar wist het niet zeker omdat alle andere islamitische leerlingen in de klas bleven 
zitten luisteren.  
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Na veel aarzelingen vertelde zij hem de reden voor haar gedrag. Zijn veronderstelling 
was juist. 

Na een beetje aandringen, naar buiten kijken en dit en dat… vertelde zij dat haar ouders 
het niet goed vonden dat zij naar dit soort dingen luisterde… Dat was een beetje 
gevaarlijk voor haar. “Ja, ik weet dat ik de les moet volgen maar ik mag er niet naar 
luisteren vanwege mijn geloof! In de moskee krijgen wij te horen dat als een vrouw en 
een man bij elkaar zijn dat ‘dat’ niet mag en dat wij het er niet over moeten hebben.” 

Op dat moment volhardde hij nog steeds in zijn besluit, haar er van te overtuigen dat 
zij de les moest volgen en ook alle opdrachten zou moeten uitvoeren. 

“Ik kan mij voorstellen dat jullie het er thuis niet over hebben en dat je ouders het 
moeilijk vinden, maar je moet het schoolprogramma gewoon volgen”.  

 
Toch nam Docent 4 de beslissing om met haar te gaan praten; alleen op die manier 
kon hij proberen haar gedrag begrijpen. 

Ik liet haar verder praten, alles vertellen… Ik wou de reden weten… Oh! Ja!... In het 
gesprek kwam naar voren dat, door wat er in de moskee gezegd werd over ‘praten over 
seks’, zij [vader en moeder] ook thuis het er nooit over hadden. Zij hebben dus thuis de 
conclusie getrokken dat het niet mag, dat het vies en onrein is en dat zij het thuis ook 
niet doen. Daarom had zij het er ook nooit over. 
Zij zei ook dat zij zelf niet wist of zij het er over mocht hebben omdat zij nog 

nooit met iemand over seks en de verhouding tussen man en vrouw had gepraat.  
Toen heb ik een compromis met haar gesloten. Ik zei van: “Je werkt wel netjes het 
hoofdstuk door. Dat betekent: je leest wel alles, je werkt wel alle opgaven goed uit, je 
maakt je repetitie goed… Je hoeft niet bij de klassikale extras (lessen) te zijn. Dan mag 
je buiten verder er aan werken …” […] Met de rest van de klas ben ik gewoon 
doorgegaan…  

 
5.4.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
In de ontwikkeling van de besluitvorming van Docent 4 en zijn daarop gebaseerd 
gedrag zijn twee verschillende fasen te onderscheiden. In de eerste fase wordt zijn 
optreden bepaald door zijn standpunt dat Leerlinge D zich ook in deze situatie moet 
houden aan zijn op het schoolreglement gebaseerde ‘eigen regel’: de lessen 
‘Voortplanting’ volgen, met aandacht naar de docent luisteren en de opdrachten 
uitvoeren. De tweede fase wordt gekarakteriseerd door een drastische verandering van 
zijn mening over haar gedrag. Hij is zich er van bewust geworden dat haar gedrag een 
islamitische (cultureel-religieuze) achtergrond heeft en dat hij daarom waarschijnlijk 
niet moet proberen haar opvattingen te veranderen. 
 
Als de Pakistaanse leerlinge niet naar zijn les wil luisteren, beschouwt Docent 4 haar 
gedrag als een afwijkende vorm van optreden. De weigering om te luisteren brengt de 
docent tot zijn eerste interpretatie van het gedrag als een (vorm van) ongepast gedrag.  

Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik heb haar dat gevraagd. Zij vertelde dat er niks 
aan de hand was, maar dat het [blote lichaamdelen, vrijen etc.] voor haar een beetje 
moeilijk was. Zij zei heel aardig tegen mij: ‘Meester, dat gaat voor mij te ver. Ik wil er 
niet naar luistern en hier opdrachten over doen. Dat kan ik niet…” Het schoolreglement 
stelt dat in principe het kind in de klas moet zitten en de les volgen. Bij mij in de klas 
doet iedereen mee of dat nu seksuele voorlichting is of biologie of wiskunde. Zij moet dat 
ook. 
Als de leerlinge tegen hem zegt dat zij de les ‘Seksuele voorlichting’ niet wil 

volgen, zoekt Docent 4 de reden voor haar gedrag in haar religieuze overtuiging. Hij 
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associeert dat gedrag en het feit dat zij in het openbaar een hoofddoek draagt met 
gedragspatronen van streng gelovige mensen.  

“O jé, daar heb je de verzorging.” Dat was misschien heel stom, maar mijn eerste 
gedachte was: dat is weer zo’n… broos gelovig moslim-meisje. Het meisje was namelijk 
gesluierd met de hoofddoek… Dat is mijn eerste reactie als ik zoiets hoor. Dan denk ik: 
“Dat is er weer zo eentje!” 

Naar zijn mening overdrijven dat soort gelovigen vaak in de interpretatie en het 
uitoefenen van hun religieuze plichten. Volgens hem worden die door hem als sterk 
afwijkend ervaren ‘overdreven gedragspatronen’ vertoond door streng gelovige leden 
van zowel christelijke als van islamitische als van andere religieuze gemeenschappen.  

Ik vind zwaar protestantse mensen, van de zwarte-kousen kerk bijvoorbeeld… dat vind 
ik… dat gaat net weer een stap te ver. Dat heb je ook bij islamieten. Je hebt heel vaak bij 
Turkse en Marokkaanse meisjes in de klas dat je ziet dat sommige echt verwesterd zijn 
en sommige heel erg stil en terughoudend en dan blijkt dat zij niks mogen of niks mogen 
laten zien… of weet je… altijd een strak gezichtje helemaal ingepakt en…  
Hij is er van overtuigd dat een rigide interpretatie van religieuze plichten door 

jonge mensen hen in hun vrijheid kan beperken, waardoor zij afstand moeten doen 
van veel levensplezier. Hij begrijpt dat mensen hun eigen religieuze plichten moeten 
en willen vervullen volgens hun eigen interpretatie van de religieuze waarden maar 
zij hoeven niet zo hard voor zichzelf te zijn.  

Een voorbeeld. Dit jaar hebben wij twee zusjes in de klas zitten. Eén is helemaal 
verwesterd en die andere altijd met een hoofddoek, helemaal strak en netjes in lange rok. 
Als ik dan zie hoeveel vrijheid en plezier en hoeveel lol het ene meisje heeft met de 
andere vriendinnen in de klas en ik zie dan hoe teruggetrokken het andere meisje is, dan 
is mijn reactie altijd: “Jammer!” Het kan altijd anders, altijd leuker. Dat hoeft niet per 
se slechter te zijn, maar het kan zoveel anders, zoveel leuker zijn… Je moet er echt 
achter staan, je moet echt geloven, maar je moet het niet tot in het extreme doordrukken. 
[…] Wat ik wil zeggen is dat je open moet staan voor een hele boel dingen, daar moet je 
zelf de goede dingen uithalen en bij de rest moet je kijken of je het naast je neer kunt 
leggen. Dat is mijn idee, mijn filosofie! 

De reden van haar weigering om te luisteren naar een les over geslachtsorganen, 
bevruchting en veilig vrijen en daarover te praten (omdat dat ‘voor haar te ver weg 
is’), is volgens Docent 4 onvoldoende sterk om haar gedrag te accepteren en haar 
tijdens de les buiten de klas te laten. Hij houdt strak vast aan zijn mening dat zij haar 
opdrachten moet uitvoeren. 

Mijn vermoeden was dat haar gedrag religieus geleid was, maar ik wist het niet zeker. 
Daarom wou ik dat zij haar opdracht afmaakte. Zij moest alle opdrachten doen… zoals 
alle andere leerlingen in de klas. 

 
Om zijn beslissing te legitimeren en tegelijkertijd om de leerlinge duidelijk te maken 
dat zij de les moet volgen, beroept hij zich op de rechtsregels op school. Niemand 
mag zonder geldige reden de les verzuimen en dus het volgen van een 
programmaonderdeel vermijden. 

Ik vertelde haar dat de lessen ‘Seksuele voorlichting’ tot het schoolprogramma behoren. 
Wat behoort tot het schoolprogramma is verplicht voor ieder leerling. Ik zei ook: 
“Seksuele voorlichting hoort bij de lessen over voortplanting. Iedereen doet daaraan 
mee… Iedereen moet meedoen, jij ook… Ik kan mij voorstellen dat je het er niet over wil 
hebben en dat je het moeilijk vindt maar het moet wel gebeuren.” 

Bovendien gaat volgens hem haar gedrag in tegen de wettelijke regels en het 
onderwijsbeleid van de overheid. 

Ik denk dat in Nederland maar ook in de hele wereld, bepaalde groepen mensen bestaan 
die ideeën hebben die strijdig zijn met de grote lijn of met wat de meerderheid wil. Ik 
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denk dat zij daar ook onder valt, want vanuit haar idee, vanuit haar geloofsovertuiging, 
vanuit haar beleving valt haar gedrag moeilijk te rijmen met de beslissingen van het 
Ministerie van Onderwijs, met het onderwijsprogramma en met de leerplicht.  

 
Als zijn veronderstelling juist is dat haar gedrag cultureel is bepaald, hoe komt het 
dan dat alle andere islamitische leerlingen geen bezwaar hebben tegen zijn les en dit 
programma onderdeel. Zij luisterden met aandacht naar wat er gezegd werd. 

Kijk… Andere islamitische meisjes hadden geen bezwaar tegen de les. Aan de ene kant 
vonden leerlingen het interessant en spannend en aan de andere kant mag zij niet 
meedoen. 
Als Docent 4 de reden hoort waarom Leerlinge D zich op een afwijkende manier 

gedraagt… 
“Maar ik mag er niet naar luisteren wegens mijn geloof! In de moskee krijgen wij te 
horen dat als een vrouw en een man bij elkaar zijn dat ‘dàt’ dan niet mag en dat wij het 
er niet over moeten hebben.”… In het gesprek kwam eigenlijk naar voren dat zij daarom 
de conclusie hebben getrokken dat het niet mag en dat het vies en onrein is en dat zij dat 
thuis niet doen.  

…verandert hij drastisch van benadering. Nu wil hij dat zij tijdens de lessen ‘Seksuele 
voorlichting’ niet met alle andere leerlingen in de klas blijft zitten maar de klas uit 
gaat en dat zij het lesmateriaal thuis zelf bestudeert en verwerkt  

Ik zei ‘OK. Ga dan maar buiten de klas zitten! En dan bespreken wij na de les wat te 
doen.’ Het was afgesproken dat zij de theorie zelf zou doen en dat zij de klassikale les 
niet hoefde te volgen. 

 
Hier wijkt de docent af van de schoolregel dat zij (in de klas) deel moet nemen aan de 
les. In deze concrete situatie zet hij zijn ‘eigen regel’ bovenaan: het belang van het 
kind en haar veiligheid in de klas hebben prioriteit. De cultureel-religieuze 
achtergrond van haar gedrag kan negatieve gevolgen voor het meisje hebben. Andere 
leerlingen kunnen namelijk haar gedrag interpreteren als onwil om dit onderwerp 
samen met hen in de klas te behandelen. Hij is bang dat Leerlinge D gebrandmerkt zal 
worden door haar medeleerlingen die weinig begrip hebben voor haar persoonlijke 
religieuze overtuiging. Door de toepassing van ‘zijn regel’ wil hij het ontstaan van 
een voor het meisje onplezierige situatie vermijden.  

Ik vond dat de sfeer die er in de klas heerste… zij drukte daar een stempel op: kinderen 
zaten in de kring, ik heb dingen besproken… Zij wilde daar ook niet bij zijn… Dan krijg 
je bij de andere kinderen: “Wat doet ze en waarom doet zij zo?”… De kinderen 
reageerden. De sfeer in de klas werd een beetje, hoe kan ik dat zeggen… pesterig, 
doordat zij onwillig was. Kijk… Zij reageerde anders dan de andere kinderen. Die 
kinderen begonnen ook tegen haar te zeggen: “Doe normaal!” en “Doe mee!” Ze drukte 
er helemaal een duidelijk stempel op… Zij vonden haar niet eerlijk in wat ze deed. Zij, 
de meeste, konden niet begrijpen dat dat uit het geloof voortkomt.  
De betekenis die hij aan het concept ‘veiligheid’ in deze concrete situatie 

toevoegt, opent de deur voor de toepassing van een andere ‘eigen regel’: ‘het kind 
moet zich veilig voelen in zijn klas’. In deze concrete situatie is hij er van overtuigd 
dat hij de Pakistaanse leerlinge moet beschermen tegen het pesten en het 
stigmatiseren door haar klasgenoten.  

Ik was bang dat als zij afwezig was dat de kinderen haar ook konden, zeg maar, 
stempelen, isoleren of pesten of achter haar rug om praten, maar dat kan je niet 
ondervangen. Dat moest ik vermijden… als docent. 

Tijdens het onderzoek gaf een andere docent een soortgelijke mening over wat hij zag 
als ‘zich veilig voelen in de klas ’. 
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Kijk, veiligheid in de klas staat bovenaan, boven alles. Kinderen in mijn klas moeten zich 
veilig voelen… Wat ik met ‘veiligheid’ bedoel is dat een leerling niet het gevoel heeft dat 
hij zich steeds moet omdraaien door wat er gebeurt achter zijn rug. Bij mij in de klas 
zitten kinderen in groepjes, rug naar elkaar toe; zij moeten zonder problemen kunnen 
gaan zitten, terwijl zij weten dat achter hen ook iemand zit die ze in hun rug kijkt. Als zij 
zich niet veilig kunnen voelen, dan kunnen zij ook niet werken, iets opnemen. 

Een islamitische docente van Marokkaanse komaf vertelde wat voor betekenis het 
begrip ‘veiligheid’ op school (en in de samenleving) voor leerlingen met een etnische 
en cultureel-religieuze achtergrond zoals Turks of Marokkaans voor haar heeft:  

Ik heb een theorie dat allochtone en meer precies Marokkaanse jongeren negatief in 
beeld komen, dat beperkt zich niet tot het onderwijs, natuurlijk. Ik denk dat het te maken 
heeft met veiligheid, geborgenheid, erkenning en waardering. Ik heb het hier niet over 
veiligheid in de zin van fysiek iemand [n]iets aandoen, maar veiligheid omdat je je 
gewaardeerd voelt, dat je je begrepen voelt en dat je erkenning krijgt. Ik denk dat dat de 
reden is waarom Marokkaanse en allochtone jongeren vaak agressief zijn op school, ten 
opzichte van wie dan ook. In dit geval van autochtone docenten. Dat wil niet zeggen dat 
docenten het verkeerd doen. Maar deze kinderen voelen zich toch veiliger bij mij in de 
klas dan bij autochtone docenten… Als je constant te horen krijgt dat het prototype 
Marokkaan niet goed scoort op school dan creëert dat onderscheid, zonder dat dat 
persoonlijk is. Ik ben nooit een agressieve leerlinge geweest maar ik moest mij altijd op 
school bewijzen en laten zien dat ik net als de anderen was. Je zit in een onveilige positie 
waar je uit probeert te komen. 
Aan de ander kant vindt Docent 4 Leerlinge D ‘schuldig’ aan het hinderen van 

een leuke voortgang van zijn les.  
Aan de andere kant drukte zij ook een stempel op de andere 24 kinderen door het plezier 
van alle andere kinderen in een leuke les te verkleinen. De leuke sfeer in de klas was 
weg. Dat waren voor mij de belangrijkste redenen om te zeggen: OK, inderdaad, met de 
toestemming van je ouders kun je buiten de klas gaan zitten en een aantal lessen zelf 
leren.  

 
Hoewel Docent 4 zich niet wil laten overtuigen of manipuleren door leerlingen die 
het belang benadrukken de eigen cultuur of religieuze overtuiging vast te kunnen 
houden in de klas…  

Als kinderen bijvoorbeeld in de klas over andere culturen willen discuteren, daar heb ik 
geen problemen mee. Maar zij moeten mij niet met geloofszaken gaan lastig vallen. Als 
geloofsuiting mogen zij een hoofddoekje dragen, een eigen mening hebben… laat 
kinderen een eigen mening hebben… ik wil er graag met hen over discussiëren… ik ga 
hen niets opleggen, maar zij moeten mij ook niet proberen iets op te leggen. Je mag mij 
proberen te overtuigen, maar er moet een wederzijds respect bestaan.  

…blijkt het dat de culturele component van haar gedrag toch invloed op zijn 
besluitvorming heeft. 
 

Hier was voor mij het belang van het kind de belangrijkste reden om die beslissing te 
nemen. Ik ga uit van wederzijds respect en dan wil ik vrij ver meegaan in een aantal 
dingen zoals, bijvoorbeeld een discussie over hoofddoekjes in de klas. 

Daarom kijkt hij meer naar de toekomst en hoe hij dit soort onplezierige situaties met 
een leerlinge met een andere, volgens hem sterk afwijkende culturele achtergrond kan 
voorkomen.  

Ik probeer nu de les iets minder expliciet te maken, iets af te zwakken, wat minder 
grafische voorbeelden, wat minder uitbundig en eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat alles 
waaraan ik wil toegeven om het aan te passen. 
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 Maar als hij zijn les aan leerlingen met een andere cultuur wil aanpassen en er 
toch één kind is dat religieuze problemen met zijn les heeft dan moet dat kind bereid 
zijn om zich aan de wensen van de meerderheid te conformeren. 

Ik ga niet vanwege het kleine groepje het veranderen voor de rest. Als één kind uit 
vijfentwintig kinderen een probleem heeft dan ga ik niet mijn les voor dat kind 
aanpassen zodat de andere vierentwintig kinderen zich moeten conformeren aan dat éne 
kind… Ik denk wel dat die situatie zich volgend schooljaar zou kunnen voordoen maar ik 
ga er niet van uit. Ik ben zeven jaar docent en als dat één keer gebeurd is… Ik ga niet 
voorzichtig lopen wachten. Ik doe mijn ding en ik zie wel als het zich voordoet. 

 
Het blijkt dat het culturele misverstand met de Pakistaanse leerlinge en de wijze 
waarop het werd opgelost lastig is voor Docent 4. Een collega docent vertelde hem op 
welke manier leraren bij hem op school zulke culturele misverstanden met leerlingen 
oplossen. 

Ik heb vorige week woensdag deelgenomen aan een conferentie. Ik kwam een collega 
tegen die les heeft gegeven in een grote stad. Hij zei dat zij [leerkrachten] er minder 
open over zijn in dit soort lessen. Dat zij zich veel strikter houden aan wat er in het boek 
staat. De moslim populatie daar is veel groter. Zij blijven overal vanaf. Zij vertellen, 
leggen het uit, maar zij gaan niet buiten hun boekje. Ik weet niet of dat goed is? [zijn 
gelaatsuitdrukking duidt op twijfel] 
Hij wordt zich er van bewust dat scholen op verschillende manieren culturele 

misverstanden met leerlingen regelen. Hij is het niet eens met de manier waarop de 
school in de grote stad met multiculturele zaken om gaat. Een docent moet 
consequent zijn maar hij moet toch rekening houden met de cultuur van de leerlingen. 

Wij hebben gemengde klassen waarin alle culturen zitten: Nederlandse, Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse… Je leert dat je het éne kind anders moet aanpakken dan het 
andere en soms heeft dat met hun achtergrond te maken en soms niet. Met cultuur moet 
je op de ene of de andere manier rekening houden. Soms zeg je “Ja” [accepteren van 
afwijkend gedrag], soms “Nee”. […] De belangrijkste factor is het wederzijdse respect 
voor elkaar. Je stelt voor jezelf een grens voor wat je wel en wat je niet tolereert en 
vanaf die grens ga je reageren…  

 
Waar zoekt Docent 4 de legitimatie voor zijn beslissing om Leerlinge D buiten de 
klas te laten en haar het lesmateriaal zelf thuis te laten bestuderen en daar haar 
opdrachten te laten maken? Hij zoekt de legitimatie voor zijn beslissing in zijn 
opvatting over welke oplossing in deze concrete situatie het beste is voor de leerlinge 
(‘het belang van het kind’ en ‘de veiligheid van het kind’) en in zijn interpretatie van 
de regels op school. Zijn opvatting over ‘het belang’ en ‘de veiligheid van het kind’ is 
reeds beschreven en uitgelegd. 

In de latere situatie gaat het bij hem om de eigen interpretatie van zijn 
bevoegdheden als docent. Hij is er van overtuigd dat hij geen regels op school 
overtreedt door Leerlinge D toe te staan de lessen ‘Seksuele voorlichting’ niet te 
volgen in de klas met de andere leerlingen. 

Gaat mijn beslissing in tegen de regels op school? Nee, op zich niet, want het gaat om de 
discretie van de docent. Als docent ben je verantwoordelijk voor de klas, voor het 
leerproces in jouw klas… Je moet zorgen dat jouw kinderen aan het einde van het jaar 
op een bepaald niveau zijn… Je hebt als docent een grote vrijheid om je eigen 
lesmethoden in de klas toe te passen. 
Hier geeft de docent duidelijk aan dat de schoolregels hem niet verhinderen om 

van een eigen bevoegdheid gebruik te maken als dat volgens zijn opvatting nodig is. 
Ja, ja. Mijn beslissing was binnen mijn mogelijkheden wel legitiem. Dat wil niet zeggen 
dat ik met mijn beslissing tevreden ben.  
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De reden van zijn ontevredenheid komt voort uit zijn interpretatie van en zijn 
(on)begrip voor de rechtsregels en derhalve uit wat hij in deze concrete situatie ziet 
als zijn gebrek aan bevoegdheden als docent.  

Ik denk dat als ik meer rechten, meer juridische middelen had gehad, dan had ik haar 
toch verplicht om er bij te blijven… 

Hij is er dus van overtuigd dat hem geen of weinig ‘juridische middelen’ ter 
beschikking staan om haar te dwingen om te luisteren.  

Je hebt in de klas vijftien kinderen die naar je zitten te luisteren, maar als de andere tien 
leerlingen niet luisteren, dan kan je één keer of tien keer straf geven maar de middelen 
om hen naar je te laten luisteren heb je niet. Zij hebben de plicht om te leren, dus geen 
recht. Als docent heb je geen mogelijkheden om het af te dwingen. Ik heb geen middelen 
om te zeggen: “Je blijf zitten, want…” Die leerlingen zijn niet op een bepaald niveau 
gekomen omdat zij het hele jaar niet goed naar mij hebben geluisterd. Dat is dan hun 
probleem… 

  
In zijn interpretatie van haar gedrag heeft Docent 4 in deze situatie twee verschillende 
handelingen van de leerlinge aan elkaar gelijk gesteld: het in de klas aanwezig zijn en 
het luisteren naar de docent. Elk van die handelingen kan, afhankelijk van de 
omstandigheden, in de praktijk al of niet voldoen aan de rechtsregels.  
 
De Leerplichtwet bevat geen regels die leerlingen verplichten om naar de docent te 
luisteren. Het blijkt dat dat een kwestie van classroom management is: de 
persoonlijke benaderingswijze van de docent om orde te houden in de klas en te 
controleren of de leerlingen actief met hun werk (leren) bezig zijn. Er is hier met 
andere woorden sprake van eigen criteria ten aanzien van wat wel of niet mag in de 
klas (‘eigen regelgeving’) en van de bekwaamheid van elke individuele docent om die 
twee doelen in de klas de facto te bereiken en vast te houden. Corrie et al. 
benadrukken dat “a related question to that of control was whether or not the teachers 
were concerned about the pupils were working or not… for many of them what was 
meant by controlling was getting pupils to engage in behaviour they considered 
appropriate, generally describing in terms of educational work as this was defined by 
teachers” (Corrie et al., 1982, p. 27). Een docente vertelde: 

Voor mij is rust in de klas belangrijk. Verder is voor mij belangrijk dat kinderen niet met 
elkaar praten en dat zij in contact met mij blijven: mij in ogen kijken en naar mij 
luisteren. Het luisteren: hoe bereik ik dat zij naar mij luisteren? Dat is een kwestie van 
gezag. Dat bouw je langzaam op met hard werken en een goede verstandverhouding met 
de kinderen. 

  
De plicht om de school steeds te bezoeken en in de klas aanwezig te zijn, zijn 
expliciet in de Leerplichtwet en in de Wet op het Basisonderwijs vastgelegd. Met het 
oog op de relatie tussen deze plichten en bepaalde fundamenteel afwijkende waarden 
en normen is het nuttig om hier de beslissing van de Hoge Raad (HR 26 mei 1992, NJ 
1992/568) te vermelden. De essentie van deze casus ligt in het conflict tussen de 
beslissing van een islamitische vader en de wettelijke leerplicht. Samira (de dochter) 
zat op een openbare basisschool. De regels op school gaven aan dat de zwemles deel 
uitmaakte van het verplichte schoolprogramma. Op basis van de religieuze 
overtuiging van hemzelf en zijn familie verbood de vader zelf (op eigen gezag – hij 
heeft niemand om advies gevraagd) Samira om de gezamenlijke zwemlessen (jongens 
en meisjes samen) van de school te volgen. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage (hoger 
beroep) vond hem daarom schuldig vanwege overtreding van de Leerplichtwet.  
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De Hoge Raad stond achter het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te ’s-
Gravenhage. Met betrekking tot de Leerplichtwet was de HR van oordeel dat het 
gedrag van de vader wettelijke regels schond, omdat hij niet zorgde dat Samira 
geregeld haar school (c.q. de lessen van alle vakken) bezocht. Verder was zijn gedrag 
ook tegen de regels van de Wet op het Basisonderwijs die stellen dat op verzoek van 
de ouders de school een leerling kan vrijstellen van deelname aan bepaalde 
(verplichte) activiteiten. De reden voor zo’n vrijstelling kan een geloofsovertuiging 
zijn die verbied aan islamitische meisjes om gezamenlijke zwemlessen te volgen. De 
vader had echter nagelaten om een vrijstelling voor zijn dochter van de zwemles aan 
te vragen bij de schooladministratie. 
 
5.4.4 Interpretatie van het gedrag van de Pakistaanse leerlinge 
 
Volgens Docent 4 staat het gedrag van de Pakistaanse leerlinge onder invloed van de 
waarden en normen die binnen haar islamitische culturele en religieuze milieu gelden. 
Deze waarden en normen spelen voor de ouders een belangrijke rol bij de vorming 
van hun (culturele) opvattingen en bij de interpretatie van hun religieuze plichten. Het 
blijkt dat de ouders en Leerlinge D deze waarden consequent ‘toepassen’ binnen het 
gezin. Omdat zij in de moskee horen dat 

als een vrouw en een man bij elkaar zijn dat ‘het’ dan niet mag [omdat het met de 
waarden van de islam botst] en dat wij [ouders en kinderen] het er niet over moeten 
hebben, 

hebben haar ouders met hun kinderen nooit over het onderwerp (seks etc.) gepraat. 
Zij vinden dat onrein en derhalve willen ze niet dat hun dochter op school de lessen 
‘Seksuele voorlichting’ bijwoont. 
 
In dit opzicht is hun gedrag consistent met de conclusie van Shadid en Koningsveld 
dat seksuele voorlichting, (ook) in het kader van een vak uit het verplichte 
onderwijsprogramma, zoals biologie, op bezwaren kan stuiten van islamitische 
ouders. Dit geldt in het bijzonder als de lessen worden gegeven in een gemengde klas 
(jongens en meisjes samen) of bij een niet gemengde klas wanneer de docent van een 
ander geslacht is dan de leerlingen (Shadid en Koningsveld, 1990, p. 97). 
 
Het blijkt dat de leerlinge in verwarring is door het contrast tussen aan de ene kant 
haar idee van de religieuze plichten en de wens van haar ouders en aan de andere kant 
haar bewustzijn dat zij regelmatig in de klas de lessen moet volgen. Het beeld van 
seksualiteit in haar cultuur en religie staat recht tegenover de regels op school en de 
opvatting van de docent biologie. Daarom weet ze niet wat ze moet doen.  

Uiteindelijk legde zij uit dat ze niet wist of ze het er over mocht hebben want zij had[den] 
het er nooit over. 
Hoewel de Pakistaanse leerlinge zich bewust is van haar plichten als leerling is in 

deze situatie de commitment om haar religieuze waarden te volgen de bepalende 
factor voor haar besluit. Zij is niet bereid de les (in de klas) verder te volgen. 
 
5.4.5 Afronding 
 
Het meest opmerkelijke en ook het meest relevante kenmerk van deze casus is dat 
Docent 4 haar verzoek om bij de lessen Seksuele voorlichting buiten de klas te mogen 
blijven accepteert ondanks zijn mening dat het gedrag van de Pakistaans islamitische 
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leerlinge niet strookt met de regels op school. Zijn optreden heeft het doel om haar te 
beschermen tegen het mogelijke pesten en stigmatiseren door medeleerlingen in de 
klas omdat hij denkt dat tijdens de les een aantal leerlingen niet begrepen, niet konden 
begrijpen dat haar gedrag werd geleid door een verplichting die voortvloeit uit het 
geloof van hun religieuze gemeenschap. 
 
In zijn besluitvorming hanteert Docent 4 een pragmatische stijl van regeltoepassing. 
Volgens de regels op school zou de docent in deze concrete situatie zijn beslissing en 
zijn handelen moeten baseren op diezelfde regels. Hij is echter van mening dat de 
omstandigheden in dit geval (de religieuze bepaling van het gedrag en het onbegrip 
bij de medeleerlingen) negatieve consequenties voor haar kunnen hebben. Er bestaat 
naar zijn idee een reële mogelijkheid dat zij geïsoleerd zou raken en geprovoceerd 
zou worden door sommige klasgenoten. Daarom zoekt hij een andere oplossing door 
aan het schoolreglement een andere, een eigen interpretatie te geven. Hij is er van 
overtuigd dat hij niet verplicht is om elke regel te volgen. Hij heeft een discretionaire 
bevoegdheid om van de schoolregels af te wijken... 

Gaat mijn beslissing in tegen de regels op school? Nee, op zich niet want het gaat om de 
discretie [discretionaire bevoegdheid] van de docent. Als docent ben je verantwoordelijk 
voor de klas, voor het leerproces in jouw klas… Je hebt als docent een grote vrijheid om 
je eigen lesmethoden in de klas toe te passen… Voor zover ik weet zijn daar geen 
schoolreglementen over… Er zijn bepaalde vrijheden en als je iemand tijdelijk buiten de 
les plaatst mag dat. 

... door het vormen van een nieuwe, ‘eigen regel’. 
Ik zei: ‘Ga dan maar buiten de klas zitten!’. Het was afgesproken dat zij de theorie zelf 
zou doen en dat zij de klassikale les niet hoefde te volgen. 

 
De docent kijkt terug naar hoe hij het misverstand met de Pakistaanse heeft geregeld 
en naar wat voor gevolgen zijn beslissing voor haar kan hebben. Als hij tot conclusie 
komt dat zijn besluit negatieve consequenties voor het meisje kan hebben maar ook 
voor zijn eigen classroom management, wijkt hij af van de schoolregel èn van zijn 
eerste beslissing dat zij actief, in de klas, de les moest volgen, door een nieuw ‘eigen 
regeltje’ te creëren: “zij mag tijdens de les Voortplanting buiten de klas zitten, maar 
zij moet wel alles zelf thuis leren.”  
 
Zijn handelingen als street-level bureaucrat zijn in deze casus beïnvloed door zijn 
eigen ethische opvattingen over het gedrag van de Pakistaanse leerlinge en door zijn 
persoonlijk oordeel ten aanzien van de feiten. Hij is er zich van bewust dat haar 
gedrag negatieve gevolgen kan hebben voor (het houden van) de orde in de klas: de 
kinderen kunnen elkaar gaan pesten. Hij streeft er naar controle over de leerlingen èn 
de klas te houden door de Pakistaanse te beschermen tegen het achtervolgen en 
stigmatiseren door klasgenoten. 

De kinderen begonnen ook tegen haar te zeggen: ‘Doe normaal!’ en ‘Doe mee”. De 
sfeer in de klas werd een beetje, hoe kan ik dat zeggen… pesterig, doordat zij onwillig 
was. 

 
Het opvallende kenmerk van het handelen van Docent 4 is dat hij situatief reageert op 
de sfeer in de klas (classroom management). Zijn handelen heeft twee doelstellingen. 
Naast zijn voornemen om de leerlinge te beschermen tegen het achtervolgen en 
stigmatiseren door klasgenoten is de bedoeling van zijn oplossing haar uit de les te 
laten gaan om dat vervolgens ex post goed af te regelen met de verplichtingen die hij 
krachtens de wet heeft (met name betreffende de leerplicht) door de ouders er in te 
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betrekken. Die zouden immers kunnen gaan klagen. Op die manier kan hij ook in de 
toekomst culturele misverstanden vermijden of oplossen.  
 
De casus krijgt een multicultureel karakter op het moment dat de docent vermoedt dat 
het gedrag van de Pakistaanse leerlinge een islamitische achtergrond heeft. Het is een 
stereotypering van haar gedrag dat hij ziet als typisch iets van streng gelovige 
mensen. Zoals reeds vermeld ziet hij haar gedrag als een sterk afwijkend gedraging 
die tegen de regels op school ingaat. De waarden en normen van haar islamitische 
groepering, waar zij zich naar haar mening aan vast moet houden botsen met het 
onderwijsprogramma van de school (rechtsregels). Ondanks deze tegenstellingen en 
de opvatting van de docent dat het meisje het schoolreglement moet respecteren en 
zich dus niet kan houden aan haar religieuze verplichting(en) leidt zijn handelen tot 
het feitelijk behouden van haar cultuur binnen de schoolomgeving.  

Het belangrijke moment in deze casus is wanneer de docent doordenkt over de 
toekomst van zijn gedrag. Zijn beslissing om de leerlinge uit de les te laten gaan heeft 
long term gevolgen. Als hij meer nadenkt over zijn klas op langere termijn dan komt 
hij bij zijn gezag in de klas en daarmee bij regels/normen voor hoe in toekomst 
dergelijke culturele discrepanties opgelost moeten worden en wat voor hem goed 
onderwijs en een goed classroom management is (Pluralistische legaliteit).  
 
Ook verschillende andere legaliteiten zijn terug te vinden in de argumentatie van de 
docent. Zijn handelen wordt bijvoorbeeld ook bepaald door wederzijds respect tussen 
docent en leerlingen ongeacht of ze tot verschillende culturen behoren. De leerlingen 
mogen in de klas vrij over alle onderwerpen discussiëren en een eigen mening naar 
voren brengen. Zij moeten tolerant zijn ten opzichte van elkaar en rekening houden 
met de omstandigheden van elke partij in de discussie (Forum legaliteit). 

In de klas mogen ze dan discussiëren over waarom wel en waarom niet. […] Dat 
betekent dat als ik aan het praten ben en kinderen gaan er doorheen praten dan reageer 
ik daar bijna altijd op, omdat dat een kwestie van respect is. Dus jij praat en ik luister en 
als ik praat dan luister jij. […] Alles is op een democratische manier te regelen en te 
beslissen. 

 
Daarom laat hij haar (de Pakistaanse) ook vrij over de reden voor haar weigering 
praten en haar mening vertellen. 

Tenslotte zijn zijn beslissing en zijn handelen er op gericht de positie van de 
Pakistaanse leerlinge in de klas te verbeteren, te versterken. Als zij zou worden gepest 
door haar klasgenoten dan loopt ze het risico om in de klas geïsoleerd te worden en 
eventueel gestigmatiseerd. Dat moet worden vermeden. Het is belangrijk dat zij het 
onderwijsprogramma kan blijven volgen door alles zelf te lezen en te bestuderen en 
de opdrachten zelfstandig uit te voeren. 

Jij, als docent moet zorgen dat jouw leerlingen aan het eind van het schooljaar op een 
bepaald, goed niveau zijn. 

Zij moet zich goed voor het examen kunnen voorbereiden om een goed cijfer te 
kunnen behalen, net als alle andere leerlingen (Compensatie legaliteit).  
 
In dit geval is er duidelijk twijfel over de vraag of de weigering van de leerlinge op 
culturele of religieuze gronden is gebaseerd. De docent heeft deze twijfel omdat 
andere vrouwelijke islamitische leerlingen de les Seksuele voorlichting wel 
aandachtig volgen. Dat is kennelijk zeer verwarrend voor de docent. Het vermoeden 
kan ontstaan dat hij dan ook niet kiest voor een oplossing die in de sfeer van de 
pluralistische legaliteit ligt, maar veeleer in die van de compensatie-legaliteit. Hij 
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benadrukte namelijk eerder dat hij het Pakistaanse meisje uit de klas liet gaan, niet 
omdat hij rekening wilde houden met haar islamitische waarden maar omdat hij wilde 
voorkomen dat zij gepest zou worden en geïsoleerd zou raken.  

De uiteindelijke keuze van de docent om toe te geven en haar toe te staan de 
lessen buiten de klas als ‘zelfstudie’ te realiseren, betekent dat hij een 
uitzonderingssituatie heeft geschapen, maar desondanks kan volhouden dat hij 
gewoon de regel toepast, met de discretie die hem toekomt. Hij interpreteert de 
situatie in feite zodanig dat de leerlinge door haar specifieke Pakistaans-islamitische 
achtergrond op school minder kans heeft om goede resultaten te boeken, aangezien 
het ‘hard spelen’ voor haar tot een onmogelijke situatie zou leiden. Dankzij zijn 
uitzonderingsregel (dan maar het zelf thuis doen) biedt hij haar een uitweg. 
 
5.5 Ja, juffrouw, maar de meester is homo! 
 
5.5.1 De situatie 
 

De regels (gedragscode) in de Schoolgids van de multiculturele VMBO School N 
in een grote stad stellen als belangrijke opdracht dat de leerlingen en het 
personeel van de school op een respectvolle wijze met elkaar moeten omgaan, 
respect voor ieders levensovertuiging moeten tonen en geen seksueel getinte of 
seksueel discriminerende opmerkingen mogen maken… 
 
Docente 5 is werkzaam als lerares Nederlands op deze school en mentor van klas 
2, een klas waarin kinderen zitten met een verschillende culturele en etnische 
achtergrond.  
 
Tijdens de les Nederlands in haar mentorklas komt het onderwerp 
homoseksualiteit naar voren. Sommige kinderen (alle kinderen met een 
islamitische achtergrond, een paar Surinaamse en een Nederlands kind) zijn van 
mening dat zij homoseksualiteit niet kunnen accepteren en dat een homo geen 
goed mens kan zijn. Deze mening heeft ook Leerling E, een leerling met een 
Marokkaans-islamitische achtergrond. De overige leerlingen hebben een andere 
mening. 
  
Een week later vertelt Leerling E in de klas dat hij van zijn oudere broer heeft 
gehoord dat hun vroegere meester op de basisschool homo is. Na een korte 
discussie met de docente is de jongen in verwarring door zijn positieve oordeel 
over die meester van de lagere school (en over de mening van Docente 5) 
enerzijds en zijn (eigen) opinie over homoseksualiteit en homoseksuele mensen 
anderzijds.  

 
Gelet op de feiten van de casus is hier sprake van een verschil in de opvatting van een 
aantal leerlingen (islamitische, een paar Surinaamse en een Nederlandse) en de 
opvatting van hun docente, ook verwoord in de schoolregels dat gelijkwaardigheid 
van en respect voor andere mensen en hun levensovertuigingen, inclusief seksuele 
voorkeur één van de belangrijkste waarden van de school is. Bij de Marokkaanse 
leerling is daarbij ook nog sprake van een persoonlijk dilemma.  

De voor haar gevoel sterk afwijkende mening van de islamitische leerlingen doen 
Docente 5 veronderstellen dat die manier van denken en redeneren waarschijnlijk een 
culturele achtergrond heeft. 
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5.5.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
Tijdens de les Nederlands was Docente 5 bezig met de behandeling van teksten uit de 
Nederlandse literatuur. Daarbij kwam de kwestie van homoseksualiteit aan de orde. 
Onmiddellijk reageerden de kinderen op dat onderwerp. Zij hadden uiteenlopende 
opinies over homoseksualiteit. 

Veel kinderen reageerden op de manier: “Met homo’s moet je oppassen!” Zij maakten 
grapjes over homoseksuele mensen en lachten… Andere kinderen zeiden niks… lachten 
ook niet… 

In de groep leerlingen die de opmerkingen maakte en dat soort (negatief) commentaar 
gaf zaten kinderen met een verschillende culturele achtergrond. 

Ja,… Het gaat primair om islamitische kinderen, een enkele Surinaamse, maar ook één 
Nederlands kind. 

Docente 5 vond de discussie met die groep leerlingen niet leuk.  
 

Kan een homo toch een goed mens zijn? 
Toen zij die vraag stelde, bleef de grote meerderheid van de ‘antihomo groep’ 
vasthouden aan de eigen opinie. Toch had een aantal leerlingen van dat groepje een 
andere, meer tolerante mening. 

Toch zeiden de meeste van dat groepje dat het gewoon vies is, dat een homo geen goed 
mens kan zijn en dat je het niet kon scheiden… Ja, de meeste kinderen in die vrij multi-
etnische klas konden die onderscheiding niet accepteren… Een aantal zei: “Dat kan. 
Een homo kan een goed mens zijn, maar dat je homo ben, dat is raar…” De 
Nederlandse, de hindoestaanse, de Colombiaanse kinderen en de kinderen met hoger 
opgeleide ouders konden het karakter van een mens en zijn seksuele voorkeur goed 
scheiden… Ja, een paar Nederlandse jongens maakten grapjes over homo’s maar niet zo 
dat zij dachten dat een homo geen goed mens kan zijn. 
De discussie over homoseksualiteit werd voor dat moment in de klas afgerond.  

 
Een week later tijdens de Nederlandse les wilde de Marokkaanse leerling de discussie 
over homoseksualiteit verder voortzetten. Hij vertelde:  

“Juffrouw, mijn broer heeft gezegd dat mijn leraar op de basisschool homo is. Ik heb 
ook les van hem gehad.” 

Docente 5 zag dat er bij de jongen bepaalde onduidelijkheden zaten. Zij begon hem 
vragen te stellen over zijn mening en zijn gevoelens over zijn homo-leraar. 

Ik vroeg hem of hij de meester een leuk mens vond. Het jongetje zei “Ja”. Toen vroeg ik 
hem of hij [de docent] aardig tegen hem en andere kinderen was. Hij zei weer: “Ja!” 

Op dat moment zag zij dat de jonge Marokkaan in verwarring was. Alles wat hij kon 
zeggen was 

“Ja, juffrouw, maar hij is homo!” 
 
5.5.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docente  
 
Voor de analyse en de interpretatie van het gedrag van Docente 5 zijn twee gegevens 
van belang: de negatieve reactie van de meerderheid van haar leerlingen op 
homoseksualiteit en homoseksuelen en het verschil met haar standpunt daarover als 
eerste en de reactie van de Marokkaanse leerling: het conflict tussen zijn eigen 
waarneming en de naar haar mening algemene opvatting over homoseksualiteit 
binnen zijn eigen etnische en/of religieuze groepering als tweede gegeven. 
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Het praten met haar leerlingen in de klas over homoseksualiteit en over andere 
onderwerpen die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma beschouwt 
Docente 5 als een belangrijk onderdeel van het onderwijs- en opvoedingproces op 
school. Daarom neemt zij vaak het initiatief om over bepaalde naar haar mening 
belangrijke onderwerpen met de kinderen te praten.  

Het praten over homoseksualiteit maakt geen deel uit van het onderwijsprogramma. Dat 
doe ik zelf. Ik licht dat er uit. Als ik iets tegen kom in de teksten dat ik belangrijk vind, 
dat ik een aanknopingspunt vind voor bij voorbeeld de vraag ‘hoe denken jullie 
daarover; hoe is dat voor iedereen…’ dan gebruik ik dat. Dat kan in de tekst staan of 
tijdens de les naar voren komen. Ik doe dat met alle klassen en niet alleen met mijn 
mentor klas.  
Haar werkwijze op basis van haar ‘uitgebreide onderwijsprogramma’ heeft een 

hele duidelijke doelstelling. Zij is er van overtuigd dat zij op die manier de 
gedachtewereld, de denkwereld van haar leerlingen kan verbreden.  

Ik kijk naar de boeken en naar wat de kinderen zeggen of vragen omdat ik zoek naar 
gelegenheden om hun ogen en geesten een beetje opener te maken. Dus dit is een mooi 
moment om te praten over dit of dat onderwerp of menselijk gedrag. Is het leuk wat hij 
doet; is hij anders omdat hij dat doet… ik probeer vragen zo te stellen dat zij de andere 
kanten ook leren zien.  

Dat is ook het geval in haar discussie met de leerlingen over homoseksualiteit. Omdat 
de meeste leerlingen (de islamitische, een paar Surinaamse en een Nederlandse) 
negatief tegenover homoseksualiteit staan en vrij cynisch ten opzichte van 
homoseksuelen reageren, interpreteert zij hun reacties en hun meningen op dat 
moment als vrij stereotype, intolerant en onredelijk.  

“Homo’s zitten aan je kont als je je omdraait!” en allemaal andere stereotypen… 
Iedereen heeft zijn eigen redenen om iets te doen en iedereen heeft eigen doelen. 
Niemand is perfect. 

 
De intolerante en onredelijke meningen van haar leerlingen spelen een belangrijke rol 
in haar reacties. Haar eerste reactie wordt bepaald door het beginsel van 
‘gelijkheidwaardigheid van en respect voor alle mensen’ en door een criterium, dat zij 
als een ‘eigen regel’ beschouwt, voor hoe mensen met elkaar moeten omgaan: 
mensen moeten elkaar respecteren en accepteren en vooral letten op het karakter en 
de persoonlijkheid van de ander. 

Voor mij als docent is een van de belangrijkste punten het accepteren van elkaar, met 
inbegrip van de leuke en minder leuke kanten en dat wij proberen het leuke in iemand te 
zoeken… Ik probeer ook onderscheid te laten maken tussen iemand’s gedrag en iemand 
als persoon. Je bent nooit helemaal vervelend als persoon… Sommige kinderen zitten zo 
vast aan hun culturele ideeën dat het gewoon niet acceptabel is. 
De docente probeert nadrukkelijk een open sfeer te creëren in de klas en in haar 

ogen rigide opvattingen ter discussie te stellen. Niet alle scholen zullen daar van 
gediend zijn: bepaalde op religie gebaseerde scholen (getuigenisscholen) hechten er 
aan dat alle docenten de opvattingen waar de school vanuit gaat nadrukkelijk naar 
voren brengen en niet ter discussie stellen. Maar deze docente doet dat wel en 
probeert in een open sfeer de discussie te stimuleren. In plaats van een eigen mening 
te geven, neemt zij de beslissing om een simpele vraag te stellen:  

Kan een homo ook een leuke man zijn, ondanks dat hij anders is? 
Naast de ontwikkeling bij haar leerlingen van een eigen opvatting over 

homoseksualiteit, heeft het stellen van deze vraag ook andere bedoelingen: aan de ene 
kant probeert zij haar leerlingen te laten zien dat zij in het dagelijkse leven vaak in 
contact (kunnen) komen met homoseksuele mensen. Homoseksuelen bevinden zich 
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ook in omgevingen waar zij de levens- en werkomstandigheden kunnen beïnvloeden 
of bepalen.  

Die jonge islamitische mensen zijn wel in een Nederland waar homoseksuelen ook hoge 
posities hebben; het kan een rechter of politieman zijn… er zijn twee sporen. Het ene is 
de werkelijkheid, die wij allemaal beleven en het andere is dat ik probeer te laten zien 
dat de wereld op zich niet goed of slecht is. Het hangt van de situatie af… Dus een beetje 
prikkelen in de zin van: de dingen zijn niet zo simpel,… iemand is niet per se stom, hij 
kan een reden voor iets hebben, iemand is gewoon mens,… dat zij [de leerlingen] op die 
manier proberen te kijken. 
Aan de andere kant moeten de kinderen van haar leren hoe zij met verschillen en 

afwijkingen kunnen omgaan, omdat hun mening in de hedendaagse Nederlandse 
samenleving door bepaalde bevolkingsgroepen soms als kwetsend (zo niet 
discriminerend) opgevat kan worden vooral als die op een ongepaste manier wordt 
geuit.  

Dat de meeste islamitische kinderen er niet zo gemakkelijk voor uit kunnen komen [dat 
ze homoseksueel zijn], begrijp ik. Dat was hier ook zo in Nederland 30 jaar geleden… 
Maar, het is eigenlijk heel raar dat je nu in Nederland waar uiteindelijk het 
[homoseksualiteit] geaccepteerd is, dat je opnieuw moet vechten voor je eigen positie. 

Zij is er van overtuigd dat kinderen positiever denken over en beter omgaan met 
mensen die zij beter kennen en waarmee zij regelmatig in contact komen dan met 
onbekenden. Een gevolg van die redenering is volgens haar dat kinderen intuïtief 
positief reageren op hun docent op school en zij hem gewoon beleven als docent. Op 
het moment dat er een afwijking opduikt in die belevingswereld ontstaan er 
onduidelijkheden in hun interpretatie van wat en hoe een (goede) docent is. 
Wat ik bij kinderen zie: zodra zij iemand kennen, persoonlijk kennen en die is bijvoorbeeld 
homo dan scheiden zij dat. Dat is dan iets waar zij gewoon niet over nadenken. Dan proberen 
zij die docent gewoon te zien als docent. Maar zodra zij daarover moeten nadenken raken ze 
ontzettend in verwarring: dat is vies en slecht.  
 
Bij het antwoord op de gestelde vraag verschillen de kinderen van mening. Alle 
Nederlandse kinderen en een hindoestaanse jongen kunnen het gedrag (de seksuele 
voorkeur) en het karakter (de persoonlijkheid) van een homoseksueel goed 
(onder)scheiden. 

Sommige zeiden: “Nee, Nee juffrouw!”, andere dachten echt na en zeiden “Dat kan.” 
Dat waren drie, vier Nederlandse kinderen en een hindoestaanse jongen.  

  De islamitische jongens in de klas zijn expliciet tegen homoseksualiteit en ook 
tegen het idee dat een homo een goede man kan zijn. De moslim-meisjes zijn bereid 
om na te denken. Zij proberen te accepteren dat een homoseksueel een goed mens kan 
zijn maar hun ideeënwereld staat hen dat toch niet toe. 

Slechts de islamitische jongens waren expliciet tegen homoseksualiteit. De meisjes 
dachten een beetje na, “Maar dat mag niet juffrouw”… “Het is toch niet goed”… “Dat 
is vies”… Dus, daar kwamen zij niet uit.  

 
Op dat moment wordt zij zich er van bewust dat alleen de islamitische leerlingen de 
(onder)scheiding helemaal niet kunnen accepteren. Dan krijgt de cultuur een 
belangrijke rol in haar meningsvorming over waarom die specifieke groep leerlingen 
een dergelijke opvatting heeft. Zij is er van overtuigd dat de mentale weerstand van 
de leerlingen tegen homoseksualiteit en homoseksuelen cultureel en/of religieus 
bepaald is. 

Dat is iets in hun cultuur, dacht ik… Als ik mij voorbereid had zou ik dat zeker expliciet 
hebben gevraagd. Maar later kwam het naar voren tijdens de les. Zij zeiden dat het 
volgens hun geloof niet mag en dat het vies is.  
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Waarom ziet zij in hun gedachtewereld een verwijzing naar hun cultuur? Haar eerste 
gedachten gaan uit naar de waarden en normen in de moslimcultuur omdat alle 
islamitische leerlingen in de klas expliciet homoseksualiteit als een vreemd en door 
de islam verboden iets beschouwen. Derhalve kunnen zij een homo niet als een 
‘goed’ mens accepteren. Haar vermoeden wordt later door de kinderen zelf bevestigd.  
 
Later ontstaat twijfel bij Docente 5 of zij de kwestie van de homoseksualiteit op de 
juiste manier met de kinderen heeft behandeld en of zij voor hun geloof genoeg 
respect heeft getoond. Naar haar mening had zij haar opvatting meer moeten 
uitleggen en verduidelijken aan de kinderen.  

Ik heb later nagedacht. Toen dacht ik er zijn wat dingen die ik niet heb verteld… zoals: 
ik geloof ook in God maar op mijn eigen manier… Toen dacht ik: ik ging niet tegen hun 
geloof in of bepaalde niet waar zij naar mochten luisteren of wat zij moesten bespreken. 
In zoverre gingen we de confrontatie niet aan. […] Toen dacht ik ook dat ik het in 
verband moest brengen met vervelend zijn, qua gedrag, niet als persoon. Een paar 
dingen expliciet maken en dan zeggen: een homo vertoont dat gedrag ook, die kan ook 
een goede leraar zijn of een goede buurman of… Je moet het met kinderen heel concreet 
maken. En stellen: als jullie iets doen dat niet normaal is word je dan ook als persoon 
afgebrand, zeg maar. 

Als een week later de jonge Marokkaan in de klas vertelt dat zijn broer de dag 
daarvoor tegen hem heeft gezegd dat hun vroegere leraar op de basisschool homo is, 
is het voor Docente 5 duidelijk dat in dat verhaal ook een belangrijke vraag schuilt 
die beantwoord moet worden.  
 
Waarom zoekt hij het antwoord bij Docente 5 als zijn cultuur hem al uitleg geeft? Zij 
vindt de reden in het gedrag van de jongen zelf. Het is haar overtuiging dat leerlingen 
graag de opinie van hun docenten willen horen om eventuele meningsverschillen op 
te lossen en onduidelijkheden te verhelderen.  

Ik denk dat kinderen er behoefte aan hebben om te horen: ‘Ja’ en ‘Nee’. Maar zij 
hebben ook een behoefte om andere meningen te horen en te praten over moeilijke 
dingen. Hier kan een dilemma spelen: De meester is homo. Kan hij een goed mens zijn? 
Kan hij een goede leraar zijn? Kijk, sommige dingen zijn lastig te combineren. Ik denk 
dat kinderen toch in hun leven een begeleider zoeken… Dat gebeurt niet in de groep. In 
de groep vinden zij dat lastiger. Toch, dat kind vroeg mij dat voor de hele klas. 
Naar haar mening is het verhaal van Leerling E te interpreteren als een 

impliciete, indirecte vraag om hulp om een conflict in zijn ‘homobeeld’ op te lossen 
en om de werkelijkheid te verduidelijken.  

Ik was een beetje verbaasd over zijn reactie… Hij wilde zijn verbazing kwijt. Thuis, dat 
is één antwoord, op school is er een ander. Hij was zelf aan het zoeken naar wat hij 
daarvan vond: “Waar moet ik nu kijken, twee kanten, met verschillende meningen!”  
Op dat moment neemt zij de beslissing om de leerling te helpen door hem zelf 

zijn eigen mening en zijn eigen beeld te laten vormen. Op die manier kan hij zich er 
van bewust worden dat één van de belangrijkste waarden op school is: respect en 
tolerantie tonen voor anderen en voor hun eventueel ‘anders-zijn’ en accepteren dat, 
wat een mens doet, wat voor voorkeur hij heeft en welke keuze hij maakt, hem niet 
beter of slechter maakt als persoon of als docent.  

Je moet proberen een beetje accepterend, een beetje tolerant te zijn tegenover mensen. 
Zij weten niet hoe zij anders moeten denken dan in stereotypen. In hun ogen is het slecht 
als je homo bent. 
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Zij neemt de beslissing om dezelfde methode te gebruiken als de week daarvoor: zij 
stelt de jongen simpele vragen over zijn mening en zijn gevoelens over de homo-
docent. Op die manier kan hij met zijn eigen verstand en binnen zijn eigen beleving 
antwoorden zoeken en waarschijnlijk vinden.  

Hij moest zelf de juiste antwoorden vinden. Hij zei dat de meester een leuk en aardig 
mens was. Toen vroeg ik hem of hij als mens veranderd was. Toen stond het jongetje in 
de klas stil na te denken. Hij zei niks, maar iedereen wist wat het antwoord was.  

Naar de mening van Docente 5 hebben die vragen een belangrijke invloed gehad op 
de ontwikkeling van het begrip van deze leerling. Haar afhandeling van de situatie 
heeft succes. Het jongetje constateert dat het gedrag van een mens toch gescheiden 
moet worden van zijn karakter en seksuele voorkeur. Hij is zich bewust van de 
karaktereigenschappen van zijn ex-docent als leuk en aardig, maar de culturele 
achtergrond, de waarden en normen van de jonge Marokkaan bepalen zo sterk zijn 
interpretatiekader dat hij uiteindelijk niet kan begrijpen en niet kan accepteren dat een 
homo toch een goed mens – een leuke docent kan zijn. 
 
Waar zoekt Docente 5 de legitimatie voor haar les over homoseksualiteit en 
homoseksuelen en voor haar behandeling van het meningsverschil met haar 
leerlingen? Zij beschouwt het als een belangrijk onderdeel van het (haar) onderwijs- 
en opvoedingsproces op school dat past binnen de algemene afspraken dat docenten 
onderwerpen in de klas mogen behandelen die geen deel van het 
onderwijsprogramma uitmaken. Een collega, een docent Wiskunde en Administratie 
die ook op haar school werkzaam is, vertelde:  

Het praten over islamitische feestdagen in de klas? Nee, dat maakt zeker geen deel uit 
van het onderwijsprogramma Wiskunde en Administratie… Ha!Ha! […] De school laat 
je nadenken over en laat je verschillende kanten zien van de maatschappij. Ik weet dat 
veel van mijn collega’s dat doen. 

 
De legitimatie voor haar behandeling van het geschil met de leerlingen die tegen 
homoseksualiteit zijn en later voor haar benadering van de Marokkaanse jongen zoekt 
Docente 5 in wat zij beschouwt als haar ‘eigen regels’. Zij vertelde: 

Ik denk door heel duidelijke regels te stellen… Mijn eigen regels zijn dat je respect hebt 
voor elkaar, voor andere mensen, culturen en religieuze overtuigingen,… dat je iemand 
probeert te begrijpen, elkaar probeert te helpen,… elkaar accepteert en dat wij proberen 
het leuke in iemand te zoeken.  

Docente 5 is er van overtuigd dat zij de meningsverschillen met haar leerlingen 
afhandelt in overeenstemming met de schoolregels en ook met wat zij beschouwt als 
haar ‘eigen regels’. Volgens haar zijn deze ‘eigen regels’ vooral gebaseerd op de 
opvatting dat je respect moet hebben voor het anders-zijn van andere mensen en dat 
mensen deze verschillen moeten accepteren. Daarom geeft ze ook uitdrukkelijk aan 
dat zij de seksuele voorkeur van een homo respecteert als zijn eigen, persoonlijke 
zaak en dat zij hem tegelijkertijd accepteert als mens met al zijn 
(karakter)eigenschappen.  

Iedereen heeft eigen redenen om iets te doen, iedereen heeft een eigen doel. Niemand is 
perfect. Je moet dat accepteren en respecteren. En daarnaast zijn vrienden van mij 
homo. Zij zijn ook docent. Daar zie je ook dat zij op school vervelende opmerkingen 
naar zich toe krijgen.  

Volgens haar reageert zij op de opvattingen en de overtuigingen van de islamitische 
leerlingen (en de ene Marokkaanse leerling) op dezelfde wijze: zij toont er respect 
voor ondanks de gebleken verschillen met haar eigen standpunt.  
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5.5.4 Interpretatie van het gedrag van de jonge Marokkaan 
 
De leerling is in verwarring door de opvattingen van twee totaal verschillende 
culturele omgevingen (de thuiscultuur en de cultuur, c.q. sociale regels, op school). 
Het beeld van homoseksualiteit dat zijn eigen cultuur en religie voorstaan, staat recht 
tegenover de mening van zijn docente. Daarom is hij op zoek naar antwoorden. 
Volgens de waarden en normen van zijn eigen cultureel-religieus milieu en binnen 
zijn eigen etnische groepering wordt homoseksueel gedrag beschouwd als schaamte 
(voor hem en zijn familie) en derhalve als gedrag dat bepaalde negatieve sociale 
gevolgen voor het individu zelf en voor leden van zijn gezin kan hebben.86 
Tegelijkertijd gaat het hier ook over de rol van religieuze waarden en normen en 
opvattingen in het dagelijkse leven van islamieten. In zijn boek “The Qur’an: A Short 
Introduction” concludeert Esack dat volgens de tekst in de Koran “Other forms of 
sexual fulfilment between two persons [dan tussen man en vrouw] are regarded as 
adultery, a shameful deed. “And come not near to adultery; for it is shameful and an 
evil, opening the road [to other evils]” (17.32)87” (Esack, 2002, p. 173). 
 
Het blijkt sinds enige tijd dat in de Nederlandse publieke werkelijkheid een aantal 
imams deze lijn van redenering vrij strikt volgt in hun spirituele praktijk. De affaires 
die de meeste aandacht kregen in de media waren de opinies van twee imams 
(Haselhoef en Khalil el Moumni) die in het openbaar spraken over homoseksualiteit 
en over de status en positie die homo’s in de Nederlandse samenleving zouden 
hebben. In een interview voor het televisieprogramma NOVA noemde El Moumni 
homoseksualiteit een afwijking die schadelijk is voor de Nederlandse samenleving. 
Volgens het Algemeen Dagblad (09 april 2002) sprak de rechtbank in Rotterdam El 
Moumni vrij van de aanklacht voor belediging en het aanzetten tot haat. Aangezien de 
imam zijn uitspraken op teksten uit de Koran zou hebben gebaseerd, concludeerde de 
rechtbank dat zijn woorden niet beledigend waren. Men kan er over discussiëren dat 
in deze casus de rechtbank van mening was dat de vrijheid van godsdienst de 
doorslag moest geven. Het gaat hier namelijk over de geloofsovertuiging van de 
betreffende imam. “Dat is in kringen van juristen relevant omdat onder juristen de 
vrijheid van godsdienst niet alleen het geloven zelf (als mentaal proces) omvat maar 
ook, in beginsel, het feitelijk handelen in overeenstemming met dat geloof. De 
multiculturele samenleving leidt echter niet alleen tot interculturele conflicten waarbij 
godsdienst een prominente plaats inneemt. Ook gedeelde gedragsverwachtingen, 
gewoonte en traditie zijn deel van een cultuur. […] Als die conflicten in de rechtszaal 
belanden, zullen de magistraten tussen [dominante en distincte] culturen moeten 
kiezen…” (Van Manen, 2005, p. 237). In deze casus heeft de rechtbank in Rotterdam 
kennelijk het westerse grondrecht (vrijheid van godsdienst) en de bijbehorende 
uitingsvrijheid belangrijker geacht dan de anti-discriminatiebepalingen in de 
Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.  
 

                                                 
86 Meer over de islam en seksualiteit zie Jansen (1997).  
87 Soera 17, aya 32. Een aya (gewoonlijk opgevat als ‘vers’) is het kortste deel van de Koran. Die (de 
Koran) bestaat uit 114 soera’s of hoofdstukken die in ayat (meervoud van aya – ‘verzen’) verdeeld 
zijn. “A collection of ayat, usually separated from each other by occurrence of rhythm, rhyme or 
assonance, comprise a surah” (Esack, 2002, p. 57).  
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Tijdens het onderzoek spraken wij op een VMBO school met twee veertienjarige 
islamitische vrouwelijke leerlingen van Turkse afkomst. Zij waren vrij open over 
homoseksualiteit en vertelden graag hun opvattingen daarover.  

Ik zou het zelf nooit doen. Maar ik begrijp dat sommige mensen homoseksueel zijn. Dat 
is hun keuze… Ja, ik denk dat ik wel met homo’s kan omgaan… Ik begrijp zelf niet dat 
islamitische, maar ook andere jongens homo’s niet kunnen accepteren. Wat een onzin! 
Tegenover zijn eigen culturele omgeving staat in de opvatting van de 

Marokkaanse leerling een ander cultureel milieu zoals dat van Docente 5. In dit 
laatste cultureel milieu wordt homoseksualiteit beschouwd als een individuele keuze 
van een mens en niet bepalend voor diens persoonlijkheid en voor zijn omgang met 
andere mensen.  
 
Aangezien deze leerling zich er van bewust wordt dat zijn leraar op de basisschool 
aan de ene kant een aardig persoon en een leuke onderwijzer was en aan de andere 
kant een homo (toen kon hij dat (nog) niet opmerken), ontwikkelen zich bij hem 
tegengestelde gedachten en gevoelens: dat wat Docente 5 zegt klopt - de leraar was en 
is homo, maar hij was (en is) ook een leuke docent. “Maar dat kan gewoon niet want 
mijn cultuur en mijn omgeving zeggen het anders.” De beste plaats voor hem om het 
antwoord te vinden is de plaats waar alles begon: de school. Hij praat met zijn 
mentordocente… 

Ja, juffrouw, maar hij is homo! 
De verwarring en onduidelijkheid bij de jongen blijven bestaan. Zijn woorden 

duiden helder aan dat hij er geen enkele twijfel over heeft dat voor hem de juiste 
opvatting het standpunt van zijn cultuur/religie is (…maar hij is homo en hij kan dus 
geen goede man zijn) maar tegelijkertijd wordt hij er zich van bewust dat binnen die 
opvatting toch mogelijke afwijkingen kunnen bestaan (Ja, juffrouw, hij was toch een 
aardige man en leuke docent).  
 
De Marokkaanse jongen bevindt zich binnen een cirkel waar hij de enige uitweg uit 
die cirkel alleen in zichzelf kan vinden.  
 
5.5.5 Afronding  
 
De belangrijkste kenmerken van deze casus zijn twee omstandigheden. De eerste is 
het verschil in opvatting (waarden) van Docente 5 en die van een (groot) aantal 
leerlingen in de klas over homoseksualiteit en homoseksuelen en haar verhouding met 
die leerlingen in de klas. Het opmerkelijke daarbij is dat niet alleen islamitische 
leerlingen maar ook een paar Surinaamse en een Nederlandse leerling 
homoseksualiteit aanvankelijk verwerpelijk vinden. Waarschijnlijk door de verdere 
discussie met de Marokkaanse leerling raken de Surinaamse en Nederlandse 
leerlingen in het verloop van het interview geheel buiten zicht zodat de docente de 
opvattingen en houdingen van de leerlingen geheel met de islam en de moslimcultuur 
gaat verbinden. Dan is er voor haar sprake van een meningsverschil. De reactie van 
de leerlingen doet Docente 5 veronderstellen dat hun mening gebaseerd is op waarden 
die binnen de Marokkaans-islamitische gemeenschap gelden en dat hun gedrag dus 
zeer waarschijnlijk cultureel en/of religieus bepaald is.  

Een tweede belangrijke omstandigheid is haar omgaan met en haar verhouding 
tot de Marokkaanse leerling die een strijd voert tussen, aan de ene kant, de opinie 
over homoseksualiteit en over het karakter van homoseksuelen binnen zijn eigen 
cultureel-religieuze kring en aan de andere kant zijn eigen positieve visie op zijn 
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homoseksuele basisschooldocent als mens en als leraar, een visie die afwijkt van de 
mening (waarden) binnen zijn gemeenschap.  
 
Het handelen van Docente 5 in deze casus kan worden gezien als het typische 
handelen van een street-level bureaucrat die haar werk op de beste manier wil 
uitvoeren. Maar in de casus is haar optreden in tegenspraak met Lipsky’s (1980) 
theorie dat docenten (street-level bureaucrats) slechts de neiging hebben om de 
leerlingen (clients) in de klas onder controle te houden en (daardoor) weinig 
belangstelling hebben voor hun welzijn. Haar fundamentele onderwijsoriëntatie in de 
klas is er namelijk niet op gericht om haar leerlingen te controleren maar juist om hen 
voor te bereiden voor het samenleven in deze maatschappij met mensen met andere, 
uiteenlopende gewoontes en voorkeuren: zij moeten op school zoveel mogelijk leren 
over de verschillende opvattingen over bijvoorbeeld homoseksualiteit en tegelijkertijd 
leren dat zij een eigen onbevooroordeelde, niet-stereotype mening kunnen/moeten 
vormen over mensen.  
 
Zij heeft een duidelijke doelstelling: het welzijn van haar leerlingen en de 
voorbereiding op hun participatie in de maatschappelijke werkelijkheid van de 
Nederlandse samenleving. Daarom wijkt zij af van het onderwijsprogramma en 
discussieert met haar leerlingen over onderwerpen die buiten dat programma vallen.  

Ja, het behandelen van thema’s die buiten het onderwijsprogramma vallen is toegestaan. 
Kinderen moeten ook iets over onderwerpen leren die niet in de boeken beschreven 
staan. ‘Homoseksualiteit’ maakt geen deel uit van het onderwijsprogramma… Dat doe ik 
op eigen initiatief.  
Docente 5 is zich ervan bewust dat er verschillen bestaan tussen haar mening en 

de mening van een (groot) aantal leerlingen in de klas over (homo)seksualiteit, c.q. 
tussen haar waarden en de waarden van voornamelijk de islamitische leerlingen. 
Hoewel zij het niet eens is met hun standpunt en zich in verzet voelt komen tegen 
waarden, op grond waarvan ook haar collega’s die homo zijn worden 
gediscrimineerd, gaat ze toch de discussie aan met haar leerlingen op zoek naar een 
opening voor een bredere opvatting dat mensen beoordeeld moeten worden op basis 
van hun handelen en hun houding ten opzichte van andere mensen en niet op hun 
seksuele en andere voorkeuren. 
 
Haar opstelling wordt gekenmerkt door een open communicatie met alle leerlingen, 
ook die met een andere etnische en/of culturele achtergrond. Voor haar is het 
klaslokaal een plaats waar belangrijke onderwerpen besproken moeten worden. 
Kinderen zijn vrij om hun mening te geven. De discussie in haar klas is vrij 
democratisch. Zij hoeft het niet eens te zijn met alle opinies van haar leerlingen maar 
geeft hen ruimte terwijl zij hen tegelijkertijd tot nadenken wil aanzetten (Forum 
legaliteit). 
 
De juridische gedachtegang van de rechtbank Rotterdam was dat de Grondrechten 
(vrijheid van godsdienst en de bijbehorende uitingsvrijheid) belangrijker zijn dan de 
anti-discriminatie bepalingen in de Grondwet, in het Wetboek van Strafrecht en in de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling. In de sfeer van de formele legaliteit zou de 
docente in beginsel het standpunt van de homofobe jongeren moeten accepteren, 
omdat deze als een gevolg van de vrijheid van godsdienst kan worden aangemerkt. 

Maar in deze concrete situatie was een gedachtegang zoals die van de rechtbank 
Rotterdam voor Docente 5 niet richtinggevend. Kennelijk wenste de docente zich niet 
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bij deze negatieve houding ten opzichte van homo’s neer te leggen. Zij vroeg of 
homo’s (desondanks) goede mensen konden zijn maar vond overigens de ontstane 
discussie zo vervelend dat ze de discussie afbrak. Ze probeerde met haar vragen naar 
het mogelijk karakter van homo's haar leerlingen tot andere gedachten te brengen 
(hetgeen de daarop volgende week in elk geval bij één leerling gelukt bleek te zijn). 
Voor zover dit meningsverschil op religie is terug te voeren, heeft de docente de 
culturele claim van de Marokkaans leerling slechts ten dele gehonoreerd en wel door 
de uitlatingen niet te verbieden; zij heeft ze wel bestreden. Dat de discriminerende 
uitingen het gevolg kunnen zijn van te respecteren levensovertuigingen, is een van de 
dilemma's van de pluralistische legaliteit. 

Ook in deze casus is er geen sprake van een cultureel misverstand. De docente 
moet een afweging maken tussen de vrijheid van godsdienst en het 
discriminatieverbod. Anders dan in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam kiest zij 
de anti-discriminatie gedragscode boven de vrijheid van godsdienst en de 
bijbehorende uitingsvrijheid. Haar gedrag is daarmee in overeenstemming met het 
regel die in de Schoolgids vermeld wordt. Met andere woorden, het gedrag van de 
docente is als het “…op respectvolle wijze met elkaar omgaan” aan te merken. Zij 
bestreed daarbij “... seksueel discriminerende opmerkingen...” die wel door de 
leerlingen worden gemaakt maar bezien vanuit de dominante, juridische cultuur 
tegelijkertijd als uiting van een levensovertuiging kunnen worden aangemerkt.  
 
5.6 Waarom vasten moslims? 
 
5.6.1 De situatie 
 

Het schoolreglement opgenomen in de Schoolgids van de (multiculturele) 
VMBO school (School N) noemt als belangrijke opdracht aan iedereen dat hij 
resp. zij op school respect moet tonen voor de levens- en geloofsovertuiging van 
anderen. 
 
Docent 6 werkt één jaar als docent Economie op de school. Hij is ook mentor van 
klas 3, waarin kinderen zitten met een verschillende culturele en etnische 
achtergrond.  
 
 Tijdens Ramadan, de islamitische vastenmaand, geeft Docent 6 een les 
Economie aan zijn (mentor)klas. Twee Surinaams-hindoestaanse (verder in de 
casus: Surinaamse) leerlingen willen meer over het onderwerp Ramadan weten.88 
Eerst probeert de docent een moslim-meisje, Leerlinge B dit uit te laten leggen. 
Als zij weigert, probeert hij zelf de bedoeling van Ramadan en het belang voor 
moslims van Ramadan en het vasten tijdens die periode zo duidelijk mogelijk uit 
te leggen. 
 
De twee Surinaamse leerlingen vinden het vasten ‘onredelijk’ en begrijpen de 
bedoeling van het ritueel niet. De andere leerlingen vinden de rituele 
verplichtingen van moslims interessant en stellen vragen over de Ramadan.  

 

                                                 
88 Meer over de religieuze plichten (‘ibâdât) van islamieten (de besnijdenis, het gebed, het geven van 
aalmoezen, het vasten en de hadj) en hun rituele praktijk zie Bartels (1997). 
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Gelet op de feiten is hier sprake van een poging van Docent 6 om een traditie uit een 
andere, voor hen vreemde cultuur aan zijn leerlingen te presenteren en te 
verduidelijken. De reacties van zijn leerlingen doen bij hem het vermoeden rijzen dat 
de kinderen over de cultuur van hun medeleerlingen weinig weten. Bij de Surinaamse 
leerlingen met name is er sprake van een gebrek aan kennis van en begrip voor 
bepaalde aspecten van een andere cultuur (religie). 
 
5.6.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

De hele situatie ontstond plotseling. Twee Surinaamse, hindoestaanse jongens zaten heel 
dicht bij mij en een Marokkaans meisje zat achter in de klas. Er werd iets over de 
Ramadan en het vasten tijdens de Ramadan gezegd. Toen vroegen die twee jongens iets 
over het eten tijdens Ramadan.  

Docent 6 reageerde onmiddellijk. Hij wilde eerst dat de Marokkaanse leerlinge het 
zou uitleggen.  

Ik keek naar Leerlinge B. maar zij keek een andere kant op. Ik begreep dat zij er niet 
over wilde praten. 

Daarom nam hij de beslissing om zelf uit te leggen waarom moslims vasten en wat de 
bedoeling van dat ritueel is. Om er zeker van te zijn dat hij alles correct vertelde, 
probeerde hij toch de Marokkaanse leerlinge er in te betrekken.  

Ik heb haar bevestiging gevraagd van of het klopte wat ik zei. Ik weet er een heel klein 
beetje van in vergelijking met haar of andere islamitische kinderen.  

 
Na een kleine inleiding wilde hij dat het meisje het vertellen over Ramadan en het 
vasten van hem over zou nemen.  

Maar zij bleef stil en uiteindelijk zei ze dat zij geen zin had om het wéér uit te leggen. Ik 
ging toen door met het zelf uit te leggen. 
Zodra hij klaar was met zijn verhaal gaven de leerlingen hun mening. De meeste 

kinderen vonden de Ramadan en het vasten interessant.  
De reactie van de andere [dan de twee Surinaamse ] kinderen was normaal. Er was geen 
discussie in de klas, maar een gesprek over de Ramadan. Zij gaven hun mening over hun 
geloof, over wat geloof eigenlijk is… 

 
Maar de reactie van de Surinaamse leerlingen was anders: zij konden de redenen voor 
het vasten niet begrijpen en als redelijk accepteren. 

De reactie van de Surinaamse kinderen was een beetje raar… Ondanks de uitleg hadden 
zij geen gevoel voor de religie en de traditie van islamitische mensen in het algemeen en 
van hun medeleerlingen in het bijzonder. Zij zeiden niet dat het onzin is of stom, maar zij 
konden gewoon de bedoeling van het vasten niet begrijpen. Zij zagen de zin er niet van 
in om te vasten of zo. 
Na de reactie van de Surinaamse leerlingen probeerde Docent 6 meer 

duidelijkheid te scheppen over het ritueel in de islamitische cultuur door te verwijzen 
naar rituelen in de christelijke en in andere religies. 

Ik vroeg ook of zij in hun geloof ook bepaalde rituelen hebben. Ik kreeg geen expliciet 
antwoord van die jongens, maar wel van andere leerlingen. 

 
Daarna was de discussie afgelopen. 
 
5.6.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
Voor de analyse en de interpretatie van het handelen van Docent 6 zijn twee gegevens 
van belang: het gedrag van de twee Surinaamse en ook van andere leerlingen in de 
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klas en als tweede zijn snelle reactie om zelf de traditie van de Ramadan (dus, van 
een andere cultuur) aan de leerlingen uit te leggen.  
 
De vragen van de twee Surinaamse leerlingen over de Ramadan en het vasten tijdens 
die voor moslims belangrijke religieuze periode en de reacties daarop van niet-
moslim leerlingen brengen Docent 6 tot de conclusie dat zijn leerlingen weinig over 
de cultuur en over de waarden en normen van hun medeleerlingen weten. Die 
conclusie is ook de aanleiding tot zijn verbaasde vraag hoe dat in een multiculturele 
samenleving en hier in deze schoolomgeving mogelijk is, hoe dat heeft kunnen 
gebeuren: zijn leerlingen zaten al langere tijd (bijna drie jaar) op die school. 

 Ik was ook zelf verbaasd dat in de derde klas dergelijke vragen nog komen, dat jongens 
uit de derde klas het niet wisten.  
De ‘schuld’ voor het gebrek aan ‘cultuurkennis’ bij zijn leerlingen zoekt hij 

zowel bij de leerlingen zelf als bij de school en bij het onderwijssysteem in het 
algemeen. In het eerste geval (leerlingen) gaat het over het gebrek aan interesse van 
scholieren voor onderwerpen uit of over andere culturen en in deze concrete situatie 
de islamitische traditie en in het tweede geval (school) over de afwezigheid van een 
‘cultureel’ onderwijsprogramma en onvoldoende activiteiten dienaangaande op 
school. 

Het is wel de visie van de school dat docenten de kinderen voorbereiden voor het leven 
en werken in de maatschappij. Dat is wel de visie, maar er wordt niks actief mee gedaan, 
vind ik. Wel enkele kleine dingetjes zoals cultuurles op school: het zit een beetje in de 
vakken geschiedenis en maatschappijleer. In het vak Nederlands heb je ook veel meer 
teksten waarmee je ook iets [over de maatschappij] kan leren. Ik zelf geef les over geld. 
Dat gaat namelijk ook over de maatschappij, waarom wij belasting betalen 
bijvoorbeeld… Ja, daarmee kan je ook zien dat kinderen niet geïnteresseerd zijn in 
cultuur.  
Het brengt Docent 6 tot een reactie op de kennelijk bestaande kloof in 

cultuurkennis tussen hem en de twee Surinaamse, maar ook met de andere leerlingen. 
Hij neemt de beslissing om met de leerlingen in de klas over het vasten tijdens de 
Ramadan te praten en dat islamitische ritueel te verduidelijken. 

Waarom reageerde ik? De hele situatie ontstond plotseling. Ik vind het zelf belangrijk 
om deze dingen in de klas te verklaren, uit te leggen. Iedere vorm van godsdienst is iets 
normaals eigenlijk. Waarom is vasten raar en bidden niet. Dat zijn allemaal rituelen 
waarover naar mijn mening kinderen iets moeten weten. Verder vind ik zelf dat 
onderwerp interessant en leuk om er met de kinderen over te praten…  

 
Zijn reactie op de situatie wordt bepaald door, aan de ene kant, het gedrag van de 
leerlingen (geen interesse tonen in andere culturen) dat tegengesteld is aan zijn eigen 
idee hoe zij op school eigenlijk met elkaar om zouden moeten gaan en over en van 
elkaar zouden moeten leren.  

Maar, volgens mij moeten leerlingen begrip voor elkaar en voor andere culturen 
hebben. 
En aan de andere kant is hij ervan overtuigd dat op school weinig wordt gedaan 

aan het verbeteren van de cultuurkennis van de leerlingen en dat het verduidelijken en 
uitleggen van andere culturele tradities één van zijn taken is als docent.  

Ik vind dat so wie so in eerste instantie de taak van een docent. Naar mijn mening geeft 
een goede docent les in zijn eigen vak maar bereidt ook kinderen voor op de 
werkelijkheid in deze samenleving.  

 
Hij legitimeert zijn handelen door te verwijzen naar wat hij beschouwt als zijn ‘eigen 
regel’. Hij is ervan overtuigd dat hij het ‘uitstapje van de les’ mag maken, omdat 
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(legitimatie) hij vindt dat het in eerste instantie de taak van een docent is om deze 
dingen in de klas te verklaren, uit te leggen (regel). Hij is niet alleen leraar Economie, 
maar zijn functie als leraar is ook kinderen op de maatschappij voor te bereiden. In de 
concrete situatie met de Surinaamse leerlingen past hij, naar zijn mening, dat toe  

Ik denk dat het beleid van de school is, dat docenten in de klas onderwerpen mogen 
behandelen die buiten het onderwijsprogramma vallen. Ik weet dat mijn 
afdelingscollega’s hetzelfde doen.  

om een ‘eigen regeltje’ te kunnen gebruiken en een voor hem heel duidelijke 
doelstelling te bereiken: mijn leerlingen moeten over andere culturen leren en die 
begrijpen (de regel) omdat dat goed is voor hun maatschappelijke vorming (de 
doelstelling). Daarom voelt hij zich vrij om de les Economie om te zetten in een les 
over de Ramadan en het vasten tijdens die periode.  
 
Het behandelen van maatschappelijke onderwerpen die buiten het lesmateriaal van 
iemands eigen vak vallen is volgens Docent 6 routine (een sociale regel) voor de 
docenten op deze school. Volgens hem hebben dergelijke ‘uitstapjes’ in de les een 
positief effect voor de leerlingen: zij leren ‘onbewust’ over de maatschappij en over 
maatschappelijke veranderingen.  

Ik vind het namelijk leuk om uitstapjes te maken. Voor kinderen klinkt dat niet meer als 
leren namelijk, want je doet iets anders maar de facto leren zij wel iets in een 
discussie… Zij leren onbewust hoe de dingen in elkaar zitten. Ik doe het niet vaak, maar 
soms, het ligt eraan hoe de stemming in de klas is.  
Aangezien hij onvoldoende kennis heeft van het vasten tijdens Ramadan, zoekt 

hij hulp bij een Marokkaanse leerlinge. Als zij weigert hem te helpen reageert hij snel 
op de nieuw ontstane situatie. Hij benoemt zijn reactie als een vorm van snel 
handelen op basis van een zekere routine die hij bij de uitoefening van zijn beroep 
heeft ontwikkeld.  

Het was mijn eerste impuls om het zelf uit te leggen. Dat is een beetje de leraar in mij, 
mijn ervaring dat ik als volwassene het zelf beter aan de kinderen kan uitleggen.  
In dat opzicht is zijn handelen consistent met de theorie van Lipsky (1980): hij 

(als street-level bureaucrat) is bezig een eigen manier te ontwikkelen om 
bijvoorbeeld onenigheden en problemen met zijn leerlingen op te lossen dan wel 
effectief te regelen. Hij beschrijft zijn reactie en zijn beslissing om zelf iets over 
Ramadan uit te leggen als een handelwijze die hij al eerder in soortgelijke situaties 
met kinderen op school heeft ontwikkeld. De woorden “Dat is een beetje de leraar in 
mij…” impliceren het bestaan van een soort zelf ontwikkelde ‘beroepswijze van 
denken en handelen’ om met dergelijke situaties om te gaan.  
 
Om er zeker van te zijn dat alles goed is uitgelegd zoekt hij hulp van de Marokkaanse 
leerlinge. Volgens hem draaide zij op dat moment haar hoofd opzettelijk om. Hij ziet 
haar gedrag als een weigering om aan de discussie deel te nemen. 

Het meisje keek de andere kant op. Ik begreep dat zij er niet over wilde praten. Zij bleef 
stil. 

De weigering van de Marokkaanse leerlinge om de cultuur, de traditie van het vasten 
tijdens Ramadan uit te leggen is voor de docent een belangrijke reden om zelf alle 
vragen te beantwoorden.  

Zij wilde het gesprek eigenlijk stoppen en het er niet meer over hebben: “Dit is het 
verhaal en meer niet!” Het was een beetje cultuur-gebonden. […] Daarom moest ik het 
zelf uitleggen.  

 

 189



 

Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op zijn beslissing om haar weigering te 
accepteren en zelf over het vasten tijdens Ramadan te vertellen. Eén van die factoren 
is wellicht dat een discussie over dit concrete onderwerp geen deel uitmaakt van het 
verplichte onderwijsprogramma Economie en dat derhalve zijn leerlingen niet 
verplicht zijn om in de klas er hun mening er over te geven.  

Nee, ik had niks tegen wat zij deed. In ieder geval was het, als het ware, een ‘onofficiële’ 
discussie [hij maakte een gebaar van aanhalingsteken met zijn vingers], want thema’s 
zoals de Ramadan en het vasten vallen buiten het verplichte programma. Dan laat ik 
kinderen zelf beslissen of zij deel willen nemen aan het gesprek. Nu weten zij dat 
allemaal. […] Mijn ervaring is dat kinderen in een open discussie met elkaar, snel leren. 
Daarom maak ik die uitstapjes vanuit de les en praat ik open met hen in de klas [en zij 
onderling met elkaar].  

Zijn woorden suggereren het bestaan van een nieuwe regel in deze klas: de ‘eigen 
regel’ van de docent dat iedere leerling bij een discussie over een onderwerp buiten 
het lesprogramma zelf bepaalt of hij zijn mening wil geven, wordt geaccepteerd als 
een regel binnen deze klas als groep.  
 
De reden van de weigering van de Marokkaanse leerlinge zoekt hij meer in de 
omstandigheden op school en in de maatschappij en in het algemene gebrek aan 
interesse voor andere tradities en culturen: de islamitische kinderen zitten al langere 
tijd samen met kinderen met een andere achtergrond op deze school en veel 
leerlingen weten nog steeds weinig over hun cultuur. Dat kan voor moslims, maar 
ook voor andere distincte groeperingen heel moeilijk en teleurstellend zijn.  

Ik snap het wel een beetje omdat het de derde klas was. Als het de eerste klas was 
geweest dan zou ik er meer tijd in de klas aan hebben besteed. […] Ik kan mij 
voorstellen dat als je leeft in een maatschappij waar de mensen niet zo veel weten over je 
traditie en cultuur, dat je dan iedere keer een woord moet uitleggen dat voor jou heel 
normaal is. 

 
5.6.4 Interpretatie van het gedrag van de twee Surinaams-hindoestaanse jongens en 

van het Marokkaanse meisje 
 
Het lijkt er op dat de reactie van de twee jongens vooral wordt bepaald door hun 
interesse in het vasten tijdens de Ramadan. Hun nieuwsgierigheid naar de Ramadan 
zou dan gewekt kunnen zijn door hun interpretatie van het islamitische ritueel als een 
bijzondere, ‘vreemde’ gewoonte van hun islamitische medeleerlingen.  

Eén moslim leerling of leerlinge zei iets over de Ramadan en het vasten tijdens de 
Ramadan. Die twee Surinaamse jongens wilden onmiddellijk weten wat de Ramadan 
eigenlijk is en waarom moslims ongeveer 30 dagen van ochtend tot avond niet mogen 
eten en drinken. 

 
Er kunnen verschillende redenen zijn voor hun gebrek aan kennis over de Ramadan 
en over het islamitische vasten tijdens die periode. Eén van de redenen kan zijn dat de 
twee jonge Surinamers naar klas 3 van deze school kwamen vanuit een andere 
schoolomgeving waar zij weinig contact met islamitische leerlingen hadden. Tijdens 
ons onderzoek hoorden wij vaak van docenten èn leerlingen dat leerlingen zich op 
school dikwijls op etnische basis groeperen en dat er weinig contacten tussen deze 
groepen onderling bestaan. Het blijkt dat deze multiculturele contacten nog minder 
vaak voorkomen in een overheersend mono-culturele schoolomgeving. Tijdens de 
tweede fase van het hoofdonderzoek vertelde een Surinaamse VWO-leerling: 

Bij mij op school zitten weinig allochtone kinderen. De meeste zijn van Surinaamse 
afkomst. Een paar Turkse leerlingen. Op de VMBO afdeling zitten meer allochtone 
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leerlingen… Ja ik heb Nederlandse en Turkse vrinden op school, maar ik heb weinig 
contact met hen. Weet je… ik zit in het groepje met Surinamers. Turken gaan om met 
andere Turkse leerlingen en Nederlanders met andere Nederlandse kinderen. 
Docent 6 vertelde vanuit zijn eigen ervaring: 
Ik kom zelf uit een blanke omgeving. Ik wist zelf weinig over de Ramadan maar als je 
hier op school zit leer je over die dingen.  

Deze woorden suggereren dat het leren over andere culturen een proces is dat door 
verschillende omstandigheden bepaald kan zijn. Bij hem is dat de omstandigheid dat 
zijn werkplek op deze multiculturele, zwarte school is. 
 
De bedoeling van het vasten wordt voor deze twee Surinaamse jongens het 
belangrijkste issue: zij willen dat goed begrijpen en er zich een helder beeld van 
vormen. Zij zoeken het antwoord in hun eigen cultuur en bij hun eigen religieuze 
verplichtingen. Zij komen tot de conclusie dat het vasten, in de zin van een religieuze 
verplichting voor hun islamitische medeleerlingen, in hun eigen cultuur onbekend is 
of voor zover wel bekend, zeker als verplichting niet zo sterk en zo veeleisend als in 
de islam.  

Ik probeerde het via het geloof uit te leggen. Zij waren niet christelijk, maar van het 
hindoestaans geloof, denk ik. Ik vroeg hen of zij in hun geloof ook bepaalde rituelen 
hebben. Zij konden geen vergelijkbare rituelen in hun eigen cultuur opnoemen. 

Omdat zij vanuit dit perspectief (waarden en normen, eigen cultuur) geen antwoord 
kunnen vinden, begrijpen zij ook de bedoeling van het vasten niet goed. Zij 
beschouwen die islamitische gewoonte daarom ook als een nogal veeleisende set van 
regels, die vrij veel opofferingen van de gelovigen vraagt. 

Zij zagen de zin er niet van in om te vasten en vonden ook dat het een beetje te strak voor 
hen was,… maar niet dat het onzin is of stom. Het past gewoon niet in hun cultuur, in 
hun interpretatiekader. 

Hun reactie is mogelijk ook etnisch bepaald als reactie van de ene etnische groep 
tegenover een andere etnische groep van medeleerlingen, gezien hun onbegrip ten 
aanzien van Ramadan en het vasten van hun moslim medeleerlingen. 

De reactie van de Surinaamse kinderen was een beetje raar. Ondanks de uitleg toonden 
zij geen gevoel voor de religie en de traditie van islamitische mensen in het algemeen en 
van hun medeleerlingen in het bijzonder. […] Het Marokkaanse meisje keek de andere 
kant op en bleef stil. 
De reactie van de Marokkaanse leerlinge duidt erop dat zij zelf vermoedde of in 

elk geval de verwachting had dat haar niet-moslim medeleerlingen meer over 
Ramadan en het vasten tijdens Ramadan zouden (moeten) weten. Het wordt namelijk 
elk jaar in de klas besproken. 

Zij bleef stil en uiteindelijk zei ze dat zij geen zin had om het wéér uit te leggen en dat zij 
er een beetje moe van was er elk jaar in de klas over te moeten praten. Ik snap het wel 
een beetje omdat het de derde klas was. De kinderen zouden dat moeten weten.  

 
Het gedrag van de twee Surinaamse jongens ontwikkelt bij haar een soort van 
boosheid en een gevoel van verweer: als die twee jongens tot nu toe niets over 
islamitische cultuur en islamitische rituelen geleerd hebben dan wel niet de wens 
hebben gehad om er iets over te leren, dan is het voor haar zinloos om er nog eens 
over te praten.  

Zij wilde niet in discussie met die twee jongens. Dat begrijp ik. Ik kan mij voorstellen dat 
als je leeft in een maatschappij waar de mensen niet zo veel weten over je traditie en 
cultuur, dat je dan iedere keer iets, een woord moet uitleggen dat voor jou heel normaal 
is.  
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Bij een aantal leden van moslim groeperingen in Nederland bestaat de 
verwachting dat bepaalde islamitische waarden, normen en gewoonten ofwel 
specifieke elementen van de islamitische cultuur en de religieuze verplichtingen bij 
andere bevolkingsgroepen in deze samenleving bekend zijn. Tijdens het pilot-
onderzoek hadden wij een interview met een prominente vertegenwoordiger van een 
Marokkaanse moskee over de cultuur, de gewoonten en de religieuze verplichtingen 
van Marokkaanse groeperingen in Nederland. Hij stipuleerde:  

Iedereen in Nederland weet dat moslims vijf keer per dag moeten bidden89 en dat wij 
tijdens de Ramadan niet mogen eten, drinken en seks hebben vanaf de ochtendschemer 
tot aan de avondschemering. 
Later, gedurende de tweede fase van het hoofdonderzoek, spraken wij met drie 

(vrouwelijke) Marokkaanse leerlingen. Zij vertelden ons over hun ervaringen op 
school met islamitische waarden en normen en met de uitoefening van hun religieuze 
plichten.  

Iedereen op school weet bijvoorbeeld wat het Suikerfeest is. Docenten weten dat 
islamitische kinderen na Ramadan het Suikerfeest vieren. Iedereen die een 
aanvraagbriefje van hun ouders bij de directie inlevert, krijgt één dag vrij. Wij hebben 
er nooit problemen mee gehad. 

 
5.6.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is de discrepantie (het misverstand) tussen 
de opvatting van Docent 6 dat kennis van verschillende, ‘vreemde’ culturen en 
gewoontes goed is voor de culturele en maatschappelijke vorming van zijn leerlingen 
en de houding van twee Surinaamse leerlingen die naar de mening van de docent niet 
overeenstemt met zijn opvatting omdat zij tonen weinig te weten over het vasten van 
moslims tijdens de Ramadan.  
 
Het krijgt een culturele component op het moment dat de docent zich ervan bewust 
wordt dat deze leerlingen in toch een multiculturele schoolomgeving weinig weten 
over de waarden, normen en gewoonten van hun medeleerlingen en weinig interesse 
hebben in andere culturen.  
 
Docent 6 heeft een duidelijke doelstelling die hij met zijn leerlingen wil bereiken: 
culturele en maatschappelijke vorming, dat wil zeggen ‘kinderen voorbereiden op de 
maatschappij’. Hij is ervan overtuigd dat hij door het creëren van een ‘eigen regel’ 
deze doelstelling kan effectueren:’ “Ik stap af van het verplichte onderwijsprogramma 
voor Economie om met mijn leerlingen te discussiëren over islamitische gewoonten!”  
 
In de zin van de Lipsky’s (1980) theorie over bureaucratisch optreden handelt Docent 
6 in deze casus de zaken af als een typische street-level bureaucrat: er van overtuigd 
dat hij nog wel binnen het beleid van de school blijft wordt zijn handelen naast zijn 
lesroutine gekenmerkt door de invloed van zijn eigen opvattingen (eigen ethiek – 
waarden) op zijn besluit- en regelvorming: op basis van eigen waarden neemt hij de 
beslissing om af te wijken van het verplichte programma en buiten het curriculum om 
aan zijn leerlingen een les over de Ramadan te geven. Er kan ook worden gezegd dat 
bij de vorming en toepassing van regels Docent 6 gebruik maakt van een 
pragmatische stijl. Hij regelt het misverstand op basis van de sociale regel op school 
                                                 
89 Esack concludeert dat “although the vast majority of Muslims hold that there are five daily 
prayers… the Shii’its believe that they have to be offered three times a day” (Esack, 2002, p. 185). 
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dat hij in alles de kinderen (ook) moet voorbereiden op de maatschappij. Het belang 
daarvan wordt mede bepaald door zijn opvatting (waarde) over de gevolgen van het 
gebrek aan kennis van andere culturen voor de culturele en maatschappelijke vorming 
van zijn leerlingen en dus voor hun toekomst, voor de onderlinge verhoudingen op 
school en voor het begrip en respect voor elkaar en voor een andere cultuur van 
klasgenoten.  
 
Daarom kan zijn handelen worden gezien als een poging om (mede door de 
opleiding) misverstanden tussen verschillende culturen in de klas te voorkomen. Hij 
is met andere woorden van mening dat het zijn taak als docent (ook) is, ervoor te 
zorgen dat bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende les of een extra discussie, 
zijn leerlingen informatie krijgen over de islamitische cultuur en daar iets meer over 
leren. Door kennis te maken met en iets te leren over cultuurverschillen kan men de 
gewoonten en rituelen van een andere cultuur, een andere religie beter begrijpen en 
wellicht deze verschillen makkelijker accepteren. Hij maakt zich ernstig zorgen over 
het gebrek aan interesse bij de leerlingen in elkaars cultuur en bezint zich wat hij 
maar ook de schoolleiding er aan zouden kunnen doen om dat te bevorderen 
(Pluralistische legaliteit).  
 
Zijn optreden in deze casus kan ook worden gezien vanuit het perspectief van de 
forum legaliteit: hij vindt de klas een plaats waar belangrijke onderwerpen met de 
leerlingen moeten kunnen worden besproken. Iedereen mag deelnemen aan de 
discussie, zijn eigen mening geven en zo zijn bijdrage aan het debat leveren. 
 
5.7 Meester, U discrimineert! 
 
5.7.1 De situatie 
 

De school in deze casus is een (multiculturele) samenwerkende protestants 
christelijke/rooms katholieke VMBO school. De gedragsregels in de Schoolgids 
bevatten onder meer de belangrijke opdracht dat zowel de leerlingen als alle 
andere personen op school op een plezierige, beleefde en respectvolle wijze met 
elkaar moeten omgaan, ongeacht de verschillen in intellectueel niveau, 
huidskleur of sociale achtergrond. Op grond van deze opdracht verbieden de 
gedragsregels later in de tekst aan zowel scholieren als personeelsleden om 
“discriminerende of kwetsende opmerkingen” (tegen elkaar) te maken. 
 
Een grote meerderheid van de leerlingen van de tweede klas (2-X) is van 
Marokkaanse komaf. Daarnaast zijn er nog enkele Turkse, Surinaamse en 
Antilliaanse kinderen en twee Nederlandse meisjes.  
 
Docent 7 doceert Nederlands en is mentor van deze klas. Hij heeft de gewoonte 
dat als leerlingen zich onrustig gedragen hij hun namen op het bord schrijft.  
 
Tijdens de les Nederlands zijn de kinderen van zijn mentorklas steeds onrustig. 
De namen van vier lastige kinderen zijn al op het bord geschreven.  
 
Op een bepaald moment doet een Marokkaanse jongen (Leerling G) een (soort 
van) spelletje met een andere jongen. De docent zet zijn naam ook op het bord. 
Op dat moment staan alleen de namen van (vijf) Marokkaanse leerlingen op het 
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bord. Daarop zegt Leerling G tegen hem: “Meester, u discrimineert!” Over die 
opmerking maakt Docent 7 zich bijzonder boos. Hij is ervan overtuigd dat het 
gedrag (de opmerking) van de jongen cultureel bepaald is.  

 
Gezien bovenstaande feiten beschuldigt de Marokkaanse leerling zijn docent van 
overtreding van de (anti-discriminatie) wet en de gedragsvoorschriften op school die 
respectvol gedrag van leerlingen en personeelsleden (ten opzichte van elkaar) 
verlangen.  
 
Voor de interpretatie van het gedrag van de Marokkaanse leerling en voor het 
beslissingsproces van de docent speelt de opmerking van de leerling dat hij, Docent 7, 
Marokkaanse leerlingen discrimineert, de belangrijkste rol. Het brengt de docent ook 
tot de veronderstelling dat de wijze van communiceren een culturele achtergrond 
heeft.  

Een andere overweging van de docent is dat er ook sprake zou kunnen zijn van 
een poging om hem te provoceren. 
 
5.7.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

Het was een lastige klas over het algemeen… Zij hadden altijd met elkaar ruzie of dit en 
dat. De hele tijd aan het klooien onderling… Ja… Enkele namen kwamen op het bord. 

Op gegeven moment waren drie leerlingen, twee Marokkaanse jongens en één 
Egyptische, de meest onrustige en lawaaierige kinderen in de klas. Eén van die twee 
Marokkanen was Leerling G. Hij in het bijzonder was luidruchtig.  

Ik moest regelmatig twee Marokkaanse en één Egyptische jongen tot de orde roepen. De 
Egyptische jongen is er één die altijd praat. Hij heeft een zware stem; die hoor je altijd. 
Beide Marokkaanse jongens waren altijd speels. Leerling G kon goed werken maar 
klasse-discipline had hij weinig. Hij kon gekke dingen doen in de klas. […] Toen deed 
hij iets van een spelletje met de andere jongen. Omdat het een aantal keren gebeurde 
wilde ik dat hij stil was… Ik zette zijn naam ook op het bord. 

 
Zodra de docent de naam van Leerling G op het bord had geschreven, zei de jongen 
hardop:  

Meester, u discrimineert! 
 
Op het eerste moment wist Docent 7 niet waar de jongen het over had. Hij stoorde de 
klas en daarom stond zijn naam op het bord.  

Ik denk, God, ik probeer toch de klas stil te krijgen daarom zette ik de namen op het 
bord… Ik geloof zelf niet zo in dat strafwerk, maar vaak moet het… toch!  

Maar de jongen ging door met zijn opmerkingen:  
 “Kijk meester, er staan alleen Marokkanen op het bord!” Inderdaad waren er alleen 
Marokkaanse jongens en meisjes op de lijst gezet.  

 
De opmerking van Leerling G dat Docent 7 hem en andere Marokkaanse leerlingen 
discrimineerde, veroorzaakte dubbele en deels tegengestelde emoties bij de docent. 
Aan de ene kant werd hij er zich van bewust dat er op het bord alleen namen van 
Marokkaanse kinderen stonden. Daarom twijfelde hij of hij toch niet, misschien 
onbewust, discrimineerde. Als dat zo zou zijn kon het zeer negatieve gevolgen 
hebben voor hem als docent. 
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Op dat moment, aan de ene kant, zit je te denken: “Ja, er staan op het bord alleen 
Marokkaanse namen”… Toen dacht ik: Nee! Nee! Ik discrimineer niet! Leerling G 
speelde en praatte tijdens de les… 
De opmerking leidde tot een ander soort emotie: boosheid. Docent 7 werd heel 

kwaad zowel op zichzelf omdat hij zelf zich in die situatie had gebracht als ook op de 
Marokkaanse jongen die hem (als docent) zo ‘gemakkelijk’ en incorrect 
beschuldigde.  

Ik werd heel boos… Ik voelde mij erg onheus behandeld. 
 
Hoewel hij heel boos was over een naar zijn mening onjuiste beschuldiging, besloot 
Docent 7 Leerling G geen straf op te leggen. In plaats daarvan ging hij eerst in 
gesprek met de hele klas en later, na de les, apart met de Marokkaanse jongen. 

Ik probeerde met de kinderen te praten. Ik legde de klas uit waarom dat in de klas niet 
mocht en wat de strekking van deze straf was… Ja, ik heb met hem en ook met de andere 
twee leerlingen na de les nagepraat over die kwestie van discriminatie maar ook over 
hun gedrag in de klas, wat zij doen en waarom…  

 
5.7.3 Interpretatie en analyse van het gedrag van de docent 
 
Voor de interpretatie van het gedrag van de Marokkaanse jongen en voor de 
handelwijze van Docent 7 zijn twee aparte maar wel aan elkaar gerelateerde 
gegevenheden belangrijk: het onrustige gedrag van de Marokkaanse leerling in de 
klas en zijn opmerking die naar de mening van de docent een onredelijke en 
incorrecte beschuldiging inhoudt. 
 
Het spelen en praten van Leerling G met de andere jongen beschouwt Docent 7 als 
ongepast gedrag van een onrustige jongeman. Naar de mening van de docent gaat het 
optreden (het spelen met de andere leerling) over de gestelde grenzen heen van wat 
hij als passend gedrag beschouwt. Het is een serieuze verstoring van de orde in de 
klas en daarom moet dat ordeverstorend gedrag worden bestraft door zijn naam 
(evenals die van andere onrustige en luidruchtige leerlingen) op het bord te zetten.  

Als er een serieuze verstoring is tijdens de les dan straf ik de betreffende leerling. Dat 
geldt voor iedere leerling gelijk… Naast deze straf [de namen van storende kinderen op 
het bord zetten]… gebruik ik andere straffen bijvoorbeeld extra huiswerk maken of na 
schooltijd nablijven in de klas… Kinderen vinden dat niet leuk. 

 
De interpretatie van het gedrag van Leerling G en zijn reactie op dat gedrag zijn 
volgens hemzelf gericht op het gedrag zelf en niet op de actor. Hij bestraft elk 
wanordelijk gedrag dat hij als een serieuze verstoring van de les beschouwt, ongeacht 
wie dat gedrag vertoont. 
 
Toch lijkt het erop dat Docent 7 bij zijn verklaring van het storende gedrag van 
Leerling G, evenals van dat van andere leerlingen, elementen probeert te vinden om 
het als minder negatief te kunnen interpreteren. Hij rechtvaardigt ondeugendheid als 
een vorm van speelsheid, die wel tot wanorde in de klas kan leiden, maar die in ‘de 
aard van elk kind’ ligt en die ‘alle kinderen op school vertonen’.  

Het was de klas met de leerlingen die veel met elkaar bezig waren… Het is niet zo dat zij 
mijn gezag proberen te ondermijnen. Zij waren gewoon altijd met elkaar bezig. Ze 
hadden altijd met elkaar ruzie of dit en dat. De hele tijd aan het klooien onderling. Dat 
maakte het zo lastig… Nee,… het was niet tegen de leraar gericht, maar tegen elkaar, 
onderling. 
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Docent 7 is er van overtuigd dat dat soort gedrag van zijn leerlingen niet tegen 
hem persoonlijk of tegen hem als docent gericht is. Hij is er zeker van dat zij met dat 
soort ‘spelletjes’ niet zijn gezag in de klas proberen aan te tasten. Het zijn gewoon 
spelende kinderen. Maar, ondanks zijn begrip voor hun ‘behoeften’ als (spelende) 
kinderen, bestraft hij Leerling G wel (evenals andere leerlingen). Hij doet dat niet 
graag en in de praktijk probeert hij dat zo veel mogelijk te vermijden.  

Ik ben niet zo’n strakke en ‘sterke’ docent. Het blijft bij mij meestal bij dreigen met straf. 
Ja,… ik denk dat straffen weinig resultaat oplevert. Of je moet het heel consequent 
kunnen, heel strak, dan zal het beter werken. Maar daar houd ik niet zo van.  

Hij wil duidelijk maken aan Leerling G dat dat soort gedrag in de klas niet is 
toegestaan en dat hij, als docent, dat moet verbieden. Daarom heeft het schrijven van 
de namen op het bord (en ook andere straffen) voor hem een symbolische betekenis: 
een duidelijke (visuele) poging tot manifestatie van zijn gezag in de klas. Iedereen en 
in het bijzonder een kind dat op het bord staat kan heel duidelijk zien wie zich tegen 
de regels op school gedraagt en dat hij, als docent, de bevoegdheid heeft om dat 
storende gedrag te bestraffen. Verder heeft volgens hem, deze manifestatie van de 
macht naast een disciplinerende ook een heel belangrijke preventieve bedoeling: het 
is een waarschuwing aan Leerling G en aan alle andere kinderen om dit soort gedrag 
te vermijden. Als zij wel op deze manier doorgaan dan kunnen zij daadwerkelijk 
worden gestraft. Naar zijn mening heeft hij het recht om al het gedrag dat hij als 
onaangepast of storend beschouwt zelf te bestraffen. 

Die feiten zijn: spelen in de klas, onrustig gedrag… ik heb vervolgens het recht om wat 
tegen hen te zeggen, de rust in de klas vast te houden en om straf uit te delen. 

 
Docent 7 handelt de zaken in de klas af als een typische street-level bureaucrat: de 
bedoeling van het namen op het bord schrijven is om de leerlingen onder controle te 
houden. Door te kiezen voor een strikte controle kan hij orde houden en ongestoord 
les geven. In een informeel gesprek vertelde hij. 

Als je je werk wil doen, moet er discipline in de klas zijn. Dat wil iedere docent hier op 
school bereiken, denk ik. 

Docent 7 is er van overtuigd is dat hij alle nodige ‘juridische’ (school)middelen ter 
beschikking heeft om zijn gezag te handhaven.  
 
Zijn reactie op het storende gedrag van de Marokkaanse leerling legitimeert Docent 7 
(voor zichzelf) door te verwijzen naar de sociale regels op school en naar wat hij 
beschouwt als zijn ‘eigen regels’.  

Om de problemen het hoofd te bieden is er een sterke tendens om alle leraren op 
dezelfde manier te laten optreden… en daar ook alle leraren aan te houden, 
bijvoorbeeld, geen kauwgum eten of petten in de klas, jas uit… Op deze school is dat een 
beetje een teer punt. Je zit in een cultuur, die breder is en verder gaat dan je zelf wilt. De 
cultuur van deze school is, naar mijn mening, een beetje repressief. Je doet iets fout en je 
wordt gestraft… Wij hebben ook een straflokaal. Als je er uit gestuurd wordt en je komt 
daar terecht, dan moet je een paar uurtjes inhalen  
Hij wijst op de sociale regel op school die naar zijn mening toch te veel gericht is 

op het bestraffen van storend en/of ongepast gedrag. Zijn reactie op het speelse 
gedrag van de Marokkaanse leerling en op andere onrustige leerlingen wordt 
gekarakteriseerd door een formele toepassing van de schoolregels en van de sociale 
regels op school: ordeverstorend gedrag moet worden bestraft. In dit geval gaan die 
(rechts)regels voor zijn eigen ideeën, zijn eigen waarden, over hoe docenten met 
leerlingen moeten omgaan. Hoewel hij het niet helemaal eens is met de sociale regels 
op school gaat hij er van uit dat zijn optreden tegen het gedrag van de Marokkaanse 
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leerling in grote mate in overeenstemming met de schoolregels en met die sociale 
regels.  

Ja! Maar je moet je zaken in de klas regelen op dezelfde manier zoals je collega’s dat 
doen. 

 
Het beroep op de ‘eigen regels’ heeft betrekking op de toepassing van eigen 
standaarden voor het bepalen van wat voor gedrag als onrustig of storend beschouwd 
moet worden en voor het bepalen van de straffen die daarop staan. Hij benoemt het op 
het bord schrijven van een naam duidelijk als een straf hoewel veel kinderen (en ook 
collega’s) het mogelijk toch eerder als een waarschuwing zullen opvatten. Wellicht 
dat islamitische kinderen uit een schaamtecultuur het publiekelijk aangeduid worden 
als ‘zondaar’ meer als een straf zien dan bijvoorbeeld Nederlandse kinderen.  

Het praten en spelen in de klas door leerlingen valt duidelijk buiten de grens van 
wat wordt toegestaan door Docent 7. Het volharden in dat gedrag door de jongen is 
een volgende doorslaggevende factor voor zijn reactie.  

De jongen was onrustig… Omdat het een aantal keren gebeurde wilde ik dat hij stil 
was… Ik zette zijn naam ook op het bord… Nee! Nee! Ik stel zelf de grenzen van wat ‘stil 
in de klas zitten’ is. Dat leer je van je ervaring, van dergelijke situaties vroeger en… ik 
denk dat dat het is. 

De interpretatie van het onrustige gedrag van Leerling G, de reactie op het 
ordeverstorende gedrag en de toegepaste strafmethode zijn in overeenstemming met 
zijn interpretaties en reacties in alle andere situaties waarin dit soort ongepast gedrag, 
zoals het praten en spelen in de klas, zich voordeed: hij bestraft het ordeverstorende 
gedrag door de naam van de betreffende leerling op het bord te schrijven.  

 
Meester, u discrimineert!… Kijk meester, er staan alleen Marokkanen op het bord!” 

Als de Marokkaanse jongen hem beschuldigt van discriminatie van (alle) 
Marokkaanse leerlingen in de klas, raakt dat Docent 7 kennelijk persoonlijk heel diep. 
Die emotie heeft ook invloed op de ontwikkeling van zijn interpretatiekader ten 
aanzien van de gebeurtenis. In tegenstelling tot de interpretatie van storend gedrag 
van onrustige leerlingen in het algemeen, dat hij beschouwt als een ‘natuurlijke’ 
gedragswijze van kinderen gericht op andere klasgenoten en niet op hem als docent, 
ervaart hij het gedrag van Leerling G als een persoonlijke aanval met het doel om zijn 
positie als docent in de klas aan te tasten.  

Ik werd heel boos omdat ik zelf niet het gevoel had dat ik me aan deze ernstige 
beschuldiging van discriminatie, die door de leerlingen wel serieus werd genomen, 
schuldig gemaakt had, hoewel je vaak zelf niet weet wat je onbewust doet, en dat die 
beschuldiging werd uitgebuit of misbruikt om mijn gezag te ondermijnen. Van dat soort 
beschuldigingen moet je heel voorzichtig gebruik maken… 
In eerste instantie is zijn reactie op de beschuldiging van discriminatie gericht op 

het evalueren van zijn eigen gedrag en zijn omgang met de leerlingen. Hij is er van 
overtuigd dat hij niemand discrimineert en dat hij slechts doet wat alle andere 
docenten ook doen als een leerling onrustig is en dat hij daarbij zijn gewone sanctie 
oplegt volgens zijn ‘eigen regel’. 

Ten eerste heb ik goed nagedacht: klopt die beschuldiging wel? Klopt het dat ik 
discrimineer?… Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat het onzin was. Ik discrimineer 
niet! Ik kijk gewoon naar de feiten. Die feiten zijn: spelen in de klas, onrustig gedrag… 
ik heb vervolgens het recht om wat tegen hen te zeggen, de rust in de klas vast te houden 
en om straf uit te delen. 
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Aan de voor hem persoonlijk erg kwetsende woorden van de Marokkaanse jongen 
wordt een speciale, dubbele betekenis toegekend. Aan de ene kant wordt het 
commentaar van de jongen niet beschouwd als een gewone beschuldiging maar als 
een poging om het gezag van hem, de docent aan te tasten,  

Ik voelde het niet als een aanklacht maar als een ondermijning van mijn autoriteit, die 
claim van discriminatie… Het vervelende er van is ook dat ik wel een enkele keer om de 
schijn van discriminatie te vermijden ook de andere groep toespreek of aanpak, maar 
niet zo expliciet dat ik mij schuldig voelde, niet zo kwetsend… 

 en tegelijkertijd als een actie gericht op eigen belang en op de ‘eer’ binnen de eigen 
(Marokkaanse) groep in de klas. 

Het heeft iets te maken met de eer van de jongen in de groep…  
Deze woorden impliceren ook dat leerlingen met een sterk afwijkende culturele 
achtergrond zich soms op een afwijkende, onbehoorlijke manier gedragen tegenover 
docenten van Nederlandse afkomst. Volgens Docent 7 gaat het dan in de meeste 
gevallen om leerlingen van Marokkaanse afkomst. De opmerking van de jonge 
Marokkaan zelf, zijn persoonlijke ervaringen en/of de ervaringen van collega’s met 
Marokkaanse leerlingen hebben invloed op de daarna volgende interpretatie: op het 
moment dat door Leerling G de beschuldiging geuit wordt (Meester je discrimineert!) 
krijgt zijn gedrag in de interpretatie van de docent een expliciete betekenis: dat 
gedrag is cultureel bepaald!  

Ik kon niet tegen zijn beschuldiging. Discriminatie is helemaal tegen mijn principe. Ik 
behandel iedereen gelijk. Onzin! 

 
Waarom verwijst Docent 7 naar een, voor hem, sterk afwijkende cultuur? Omdat hij 
weet dat de leerling van Marokkaanse afkomst is. Dat doet hem vermoeden dat het 
gedrag sommige kenmerken vertoont van een cultuur die anders is dan wat hij als de 
Nederlandse cultuur beschouwt. Maar volgens Docent 7 zitten in het gedragspatroon 
ook elementen die niet puur (Marokkaans) etnisch zijn maar die alle andere (etnische 
en multi-etnische) groepen leerlingen ook vertonen, zoals het provoceren van de 
docent en hem beschuldigen van discriminatie of slavernij of het aantasten van zijn 
gezag in de klas.  

Wat ik merk is dat de meeste Marokkaanse kinderen op school op deze manier 
reageren… Zij vormen de enige etnische groep op school die, ja… zeg maar… 
regelmatig… of vaker zich op die manier gedraagt. Aan de andere kant hoor ik vaak van 
een Surinaamse jongen dat hij geen slaaf is. Als je hem iets vraagt om te doen is zijn 
antwoord: “Ik ben geen slaaf!” of “Dat is slavernij!”. Dat is precies hetzelfde 
mechanisme maar met een andere culturele achtergrond. 
Volgens de ervaring van Docent 7, die naar zijn mening wordt bevestigd door 

collega’s, bestaat er op school binnen de docententeams en bij de leerlingen een 
algemene overtuiging dat Nederlandse kinderen dergelijke beschuldigingen niet of 
maar heel af en toe uiten, ook niet tegen docenten met een andere cultureel-religieuze 
of etnische achtergrond. Een docent vertelde: 

Soms zeggen sommige allochtone kinderen dat ik discrimineer. Dat zeggen zij in 
groepen en individueel… Zij willen mij provoceren… Ja, dat hoor ik van allochtone 
kinderen, niet van Nederlandse. 
Tijdens het onderzoek spraken wij met enkele Marokkaanse leerlingen op de 

school waar Docent 7 werkzaam is. Eén van hen vertelde haar ervaring met andere 
leerlingen van haar klas.  

Tegen docenten wordt dat [ze discrimineren] gezegd door sommige Turkse en 
Marokkaanse… en ook Antilliaanse jongens en sommige meisjes. […] Nee! Nederlandse 
leerlingen doen dat niet, denk ik. We hebben een Antilliaanse docente. Ik heb nooit een 
Nederlandse jongen of meisje tegen haar horen zeggen dat zij discrimineert.  
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Bij leerlingen bestaat de overtuiging dat men de eigen etnische groepering of het 
eigen ras niet kan discrimineren. Een docent Nederlands van Surinaamse afkomst 
(ook bij die school werkzaam) vertelde over die opvatting van leerlingen: 

In hun gedachtewereld is het zo dat… als je zelf zwart bent, als je zelf allochtoon bent en 
uit de onderklasse komt, dan kan je niet discrimineren. Anders zou het zijn als ik een 
blanke docent was. […] Die redenering zie je bij hen wel terug, want zij discrimineren 
elkaar onderling. Marokkaanse jongens kunnen zeggen: “Jij, vieze Turk!” of iets anders. 
In hun belevingswereld is dat gewoon een opmerking, maar geen discriminatie. Omdat 
zij allochtoon of buitenlander zijn, kunnen zij in hun gedachtewereld elkaar onderling 
niet discrimineren. Maar op het moment dat een autochtoon iets zegt, werkt hun ‘knopje’ 
zo dat dat echte discriminatie is.  

Volgens hem is een logisch gevolg van deze overtuiging dat slechts kinderen die tot 
een andere cultuur behoren (terecht) de beschuldiging van discriminatie kunnen uiten 
ten opzichte van docenten van Nederlandse komaf. Aan de andere kant kunnen zijn 
woorden ook zo worden geïnterpreteerd dat (alleen) leerlingen met een fundamenteel 
afwijkende culturele achtergrond discriminerend gedrag van Nederlandse docenten 
kunnen vaststellen. 

Wat betreft docenten gaat dat soort van redenering nog even verder: een docent die een 
andere etnische afkomst [dan de Nederlandse] heeft, zoals ikzelf, discrimineert niet of 
kan leerlingen met dezelfde etnische achtergrond of andere allochtone kinderen op 
school niet discrimineren.  

 
Ondanks zijn boosheid en het gevoel dat hij door Leerling G onaardig werd 
behandeld, besluit Docent 7 om zijn mening en zijn gevoelens over dit soort van 
beschuldiging weer te geven aan de hele klas en later na de les met de jongen zelf in 
gesprek te gaan. Volgens hem is de beste manier om de negatieve gevolgen van de 
botsing (tussen het kwetsende gedrag van de leerling en zijn eigen morele waarden) 
weg te nemen resp. te overbruggen een directe en open communicatie: collectief met 
alle leerlingen in de klas en individueel met Leerling G. Hij is met andere woorden 
van mening dat hij ten aanzien van het gedrag van de leerling tolerant moet zijn: geen 
straf maar ook geen acceptatie van dat gedrag maar liever in een gesprek de leerling 
laten weten dat discriminatie tegen zijn morele waarden in gaat en dat een zodanige 
beschuldiging bij hem als docent negatieve gevoelens opwekt.  

Ik heb expliciet in de klas gezegd dat ik zodanige opmerkingen niet meer tolereer… De 
beschuldiging van discriminatie tolereer ik niet. Nu bestraf ik altijd dit soort 
opmerkingen… Ik heb met Leerling G heel veel na de les nagepraat over zijn gedrag, 
wat hij deed en waarom en natuurlijk over die kwestie van discriminatie.  

 
Zijn reactie is niet in overeenstemming met wat hij beschouwt als de sociale regels op 
school ten aanzien van het optreden tegen ordeverstorend gedrag. Hij wijkt hij af van 
die regels door een eigen oplossing te kiezen c.q. een ‘eigen regeltje’ in te stellen. In 
plaats van het opleggen van een ‘fysieke’ straf (e.g. nablijven op school in het 
straflokaal of zich bij de directie melden), kiest hij voor een meer flexibele reactie: 
praten met het kind. Hij zoekt met andere woorden de beste oplossing voor de botsing 
en de beste oplossing voor de Marokkaanse jongen, door de schoolregels en de 
sociale regels op school te negeren en een ‘eigen regel’ op te stellen en toe te passen.  

Ik doe het waarschijnlijk relatief vaak dat ik kinderen bij mij roep na de les om met ze te 
praten. Ik ben van mening dat op deze manier een docent betere relaties met de kinderen 
kan opbouwen. 

 
Hij zoekt de legitimering, de rechtvaardiging van zijn handelen bij zijn eigen karakter 
en in zijn opvatting over de beste methoden om met leerlingen om te gaan. Naar zijn 
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mening bevorderen de sociale regels op school een omgang met leerlingen die hij in 
bepaalde mate als repressief beschouwt. Daarom kan hij die sociale regels niet in al 
hun aspecten accepteren. Volgens hem kunnen de huidige disciplinaire methoden 
slechts gedeeltelijk een gewenst of succesvol resultaat opleveren. 

De cultuur in deze school is een beetje repressief. Je doet iets fout en je wordt gestraft. 
Van die cultuur word ik niet aan alle kanten vrolijk … Alles wat gestraft is, werkt 
matig… Of je moet het heel consequent kunnen, heel strak, dan zal het beter werken. 
Maar daar houd ik niet zo van. […] Vaak is het zo dat de verhouding met leerlingen in 
de persoonlijke gesprekken na de les veel aardiger is dan in de klas. Het verschil is 
enorm.  

 
5.7.4 Een interpretatie van het gedrag van de jonge Marokkaan 
 
De veronderstelling van Docent 7 is dat het gedrag van Leerling G wel cultureel 
bepaald is, maar niet expliciet een Marokkaanse (etnische) of islamitische (religieuze) 
achtergrond heeft. Het gedrag van de Marokkaanse leerling wordt beïnvloed door 
bepaalde waarden en normen die niet Nederlands zijn. Er is sprake van een sociaal 
milieu waar de jongen zich dagelijks in bevindt, dat anders is dan zijn 
gezinsomgeving. Het gaat om de invloed van de school- en/of de peergroup-cultuur 
op het gedrag van de Marokkaanse leerling. Het gaat over een nieuwe groepscultuur 
van jongeren waarin waarden en normen gelden (zoals eer, macho-gedrag…) die 
worden geabsorbeerd uit waarschijnlijk sterk afwijkende, etnische culturen. 

Een Surinaamse docent vertelde over zijn waarnemingen van het groepsgedrag 
van leerlingen in zijn (zwarte) VMBO school. 

Ik zie verschillende vormen van pestgedrag… Eén vorm is het pesten van elkaar van 
groepen jongeren. Kijk… Op school bestaan dominante en minder dominante 
groeperingen van leerlingen… ja, dominant bedoel ik op etnische basis: waar de 
kinderen van één etnische groep een meerderheid vormen… Maar er zitten ook altijd 
jongens van een andere etnische afkomst in… De Marokkaanse en Surinaamse groep 
zijn de twee meest dominante groepen op school, in de zin dat zij luider praten, veel 
lachen, meer durven en zo voort… Je merkt dat het groepje van Marokkaanse jongens 
niet zo gauw iets zegt tegen het Surinaamse groepje of tegen jongens uit die groep omdat 
zij bang zijn voor de consequenties. Maar tegen het groepje of een jongetje van Turkse 
of Nederlandse afkomst zullen zij iets eerder een opmerking maken, want zij zijn dan 
minder bang voor de gevolgen van hun gedrag.  

 
De beschuldiging van Leerling G heeft meerdere bedoelingen. Het eerste doel is via 
een provocatie het gezag van de docent te testen en waarschijnlijk over te nemen.  

Ik denk dat hij provoceerde… dat hij door te zeggen: “Discriminatie” bij mij een 
gevoelige snaar zou raken en dat hij daarmee mijn gezag wilde aantasten. Het is een 
mechanisme waarmee door de beschuldiging onzekerheid wordt gezaaid en tegelijkertijd 
dat het op een zwakke groep gericht is.  

Hetzelfde mechanisme, maar in een andere context, wordt ook gebruikt door 
leerlingen op school die tot andere etnische groepen behoren. Docent 7 vertelde over 
zijn ervaringen met sommige Surinaamse leerlingen: 

Van een Surinaamse jongen hoorde ik vaak de woorden dat hij geen slaaf was. Als je 
hem iets vraagt om te doen is zijn antwoord: ik ben geen slaaf.  

Het andere doel dat Leerling G wil bereiken is om door de docent te tarten binnen zijn 
eigen groep en waarschijnlijk in de klas als geheel ‘extra punten te scoren’ door aan 
te tonen dat hij niet bang is. 
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De jongen probeerde tegen iedereen te zeggen dat niemand boven hem kon staan en 
zeker geen leraar. Hij was niet de leider in de klas maar hij probeerde zijn ‘eer’, zijn 
reputatie hoog te houden. 

De jongen probeert, met ander woorden, door de ‘hogere macht’ in de klas aan te 
tasten zijn gezag en prestige binnen zijn eigen peergroup respectievelijk in de klas als 
geheel te (be)vestigen. “Ik ben diegene die durft!” In zijn reactie zijn ook elementen 
van ‘macho-gedrag’ te vinden. Over dat soort gedragspatronen hoorden wij 
verschillende opmerkingen van leerlingen van een andere dan Nederlandse etnische 
komaf. In een groep van Surinaamse en Marokkaanse jongens kregen deze 
denkbeelden ondersteuning en zij hadden ook begrip voor een gedragswijze zoals die 
van Leerling G. 

Het maakt niet uit dat hij docent is. Ja,… je moet je verdedigen!  
Tijdens de interviews spraken islamitische jongens niet graag over dit onderwerp. 

Zij konden niet expliciet uitleggen waarom sommige leerlingen zich op deze manier 
gedragen en waardoor dat gedrag wordt beïnvloed. Islamitische meisjes waren meer 
bereid open te discussiëren over het gedragspatroon van de jongens. Zij waren 
kritisch ten aanzien van het agressieve ‘macho-gedrag’ van jongens tegenover 
docenten of tegenover andere kinderen in de klas. Toch vonden de meeste van hen het 
niet-agressieve ‘macho-gedrag’ van hun kennissen (waarschijnlijk van de eigen 
school- of peergroup) wel ‘om te lachen’ en grappig. Zij waren expliciet in hun 
mening dat niet alleen islamitische jongens zich op die ‘macho’- manier gedragen. 
 
Tijdens interviews met andere docenten kwam de discriminatiekwestie ook aan de 
orde. Alle docenten waren van mening dat dit beschuldigende gedragspatroon van 
kinderen geen basis in de realiteit heeft en dat zij dat soort beschuldigingen niet leuk 
vinden. Sommige docenten nemen dat soort opmerkingen heel serieus en proberen 
onmiddellijk in de klas aan te tonen dat het niet waar is. Andere docenten schenken 
geen aandacht aan de commentaren omdat zij die zien als een provocatief spelletje 
van leerlingen. Toch beschouwen de meeste docenten het beschuldigen van 
discriminatie als een vorm van gedrag die bepaalde wortels heeft in de cultuur van 
bijvoorbeeld Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse groeperingen in 
Nederland.  
 
5.7.5 Afronding  
 
De belangrijkste kenmerken van deze casus zijn de beschuldiging door de 
Marokkaanse jongen van discriminatie, wat in de ogen van de betrokken docent een 
duidelijk culturele component heeft en de geneigdheid van de docent om af te wijken 
van wat hij beschouwt als de sociale regels op school ten aanzien van het omgaan met 
ongepast gedrag.  
 
Daarnaast is nog een ander kenmerk van bijzonder belang. Dat betreft de vraag of in 
deze casus wel sprake is van een cultureel misverstand.  

In deze casus ervaart Docent 7 de beschuldiging van discriminatie als een 
provocatie en als een aantasting van zijn gezag als docent. Maar hij beschouwt het 
ook als een vorm van ordeverstorend gedrag dat primair culturele, eerder dan 
exclusief etnisch-religieuze elementen bevat. Naar zijn mening is het betreffende 
gedrag voornamelijk gebaseerd op een peergroup cultuur, met waarden en normen 
van groepen met verschillende etnische achtergronden. Dat soort gedrag nemen 
leerlingen uit uiteenlopende etnische groeperingen, inclusief Nederlandse kinderen, 
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ook over als een ‘eigen’ gedragspatroon. Omdat het in deze casus gaat om het gedrag 
van een Marokkaanse moslim-leerling dat bepaald wordt, niet door waarden en 
normen die typisch Marokkaans of islamitisch zijn, maar wel die van de cultuur en 
waarden van een peergroup, kan er twijfel ontstaan of deze casus als een 
multiculturele casus beschouwd kan worden, dat wil zeggen of er in deze casus 
sprake is van een cultureel misverstand.  
 
Vóórdat hij van discriminatie is beschuldigd worden zijn handelen en zijn toepassing 
van regels gekenmerkt door een consequente verwijzing naar de gedragscode uit de 
Schoolgids en naar de volgens hem sociale regels op school: elk onaangepast gedrag 
op school moet worden bestraft (de bureaucratisch-ambtelijke stijl van toepassing). 
Maar de keuze van hoe de leerling(en) bestraft moet(en) worden, wordt gedaan op 
basis van zijn eigen idee – van zijn eigen interpretatie van de rechtsregels en van de 
sociale regels op school. Volgens hem bieden deze ‘instrumenten’ voldoende ruimte 
om zijn eigen criteria (‘eigen regels’) op te stellen voor welk gedrag hij als 
ordeverstorend moet of kan beschouwen en voor hoe dat gedrag bestraft moet of kan 
worden. Hij is er van overtuigd dat hij dergelijk gedrag niet moet bestraffen door het 
kind bijvoorbeeld de klas uit te sturen maar door de naam van de ‘dader’ op het bord 
te schrijven. De bedoeling van die straf is de betreffende leerling te waarschuwen dat 
als hij doorgaat met zich op die manier te gedragen, hij (ernstiger) bestraft zal 
worden. Hij probeert, met andere woorden, op die manier extra kansen voor de 
leerling te creëren om negatieve gevolgen van zijn gedrag te voorkomen. Zijn 
handelen is kenmerkend voor het optreden van een street-level bureaucrat, in zijn 
relatie met clients (leerlingen). Aan de ene kant heeft hij de neiging om leerlingen 
onder controle te houden door te waarschuwen (voor daadwerkelijke straffen) en aan 
de andere kant hen te helpen en die straffen te voorkomen. 
Nadat Docent 7 van discriminatie is beschuldigd handelt hij de zaak pragmatisch af. 
Hij is er van overtuigd dat de sociale regels op school te strak zijn en weinig ruimte 
bieden aan kinderen om fouten te maken. Hij wijkt af van deze regels door het 
opstellen van ‘eigen regels’ en het creëren van een eigen ‘strafvorm’ (naam op het 
bord schrijven) en ook door op die manier de botsing met Leerling G op te lossen. In 
plaats van het gedrag (de beschuldiging van discriminatie) feitelijk te bestraffen, wat 
naar zijn mening de andere docenten zouden doen, gaat hij in gesprek met de 
Marokkaanse leerling. Volgens hem is dat de juiste manier om die botsing op te 
lossen. Het praten over culturele verschillen en de gevolgen die deze verschillen 
kunnen veroorzaken levert een beter resultaat op dan het bestraffen van storend 
gedrag dat volgens hem te maken heeft met een sterk afwijkende cultuur.  
 
In deze concrete situatie baseert hij de ‘eigen regel’ op zijn eigen ervaring met reeds 
afgehandelde botsingen met leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel met een 
Nederlandse achtergrond.  
 
De legitimering dan wel de rechtvaardiging van zijn handelen zoekt hij in positieve 
persoonlijke eigenschappen van zichzelf als mens en als docent en in de enigszins 
‘repressieve’ opvoedingsmethoden op school die hij niet de beste acht voor het kind 
en die naar zijn idee in de praktijk ook weinig positieve resultaten opleveren. 
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5.8 Dat moet je niet bij mij doen! 
 
5.8.1 De situatie 
 

De school in deze casus is een openbare VMBO-HAVO-VWO Montessori 
school. De ’Algemene regels voor leerlingen’ in de schoolgids stellen dat 
leerlingen anderen moeten behandelen zoals zij zelf ook graag behandeld willen 
worden; dat zij anderen niet mogen storen als zij aan het werk zijn; dat zij respect 
voor hun omgeving moeten tonen en dat zij aanwijzingen van medewerkers altijd 
moeten opvolgen.  
 
Docente 8 werkt op School B als lerares Duits bij de VMBO afdeling. Zij is ook 
klasse-docent (mentor) van klas 3. In haar mentorklas zitten kinderen met een 
verschillende culturele en etnische achtergrond.  
 
Docente 8 heeft een confrontatie gehad met twee leerlingen (een Nederlands en 
een Marokkaans meisje) uit haar mentorklas. Zij worden de klas uitgestuurd. Een 
Marokkaanse jongen (Leerling H) komt die meisjes te hulp. Hij begint met 
stemverheffing te spreken, dan wel te schreeuwen. Als de docente op een harde 
toon tegen hem begint terug te praten, reageert hij door woedend tegen haar te 
roepen: “Niemand mag op deze manier tegen mij praten!” Docente 8 stuurt ook 
hem de klas uit, naar de afdelingsleidster.  

 
De jongen biedt later zijn excuses aan. 

 
Gezien de feiten uit de casus is hier sprake van een onenigheid tussen het gedrag van 
de Marokkaanse leerling en de schoolregels (“Algemene regels voor leerlingen”) 
betreffende het verwachte gedrag van de kinderen op school. Volgens haar is bij de 
Marokkaans leerling sprake van een gebrek aan respect voor haar als docente. Zij 
interpreteert dat als gedrag vanuit een bepaalde culturele achtergrond. 
 
5.8.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
De gebeurtenis begon met lastig gedrag van een Nederlandse leerlinge in de klas die 
naar de mening van Docente 8 het normale verloop van de les Duits verstoorde.  

 Het Nederlandse meisje was heel onrustig. Zij praatte heel hard tegen andere kinderen 
en lachte. Zij verstoorde de les. 

 
De eerste reactie van de docente op de houding van het Nederlandse meisje was een 
waarschuwing dat zij met haar gedrag de orde verstoorde en de les in de war bracht.  

 Ik heb haar gewaarschuwd om zich fatsoenlijk te gedragen. Maar zij ging gewoon door.  
Daarom stuurde Docente 8 haar de klas uit. Op dat moment stond een Marokkaanse 
leerlinge op en zei tegen de docente dat als het Nederlandse meisje werd verwijderd 
dan ging zij ook.  

Ik zei: “Nee, je gàat niet, je bènt verwijderd! Eruit!”  
Docente 8 werd erg boos. Zij zond beide meisjes de klas uit. 

 
Op dat moment sprong Leerling H op ter verdediging.  

Zij waren op dat moment met z’n drieën met mij bezig… […] Ja!… Toen ging die 
Marokkaanse jongen hun verdediging op zich nemen… Hij liep naar mij toe. Hij praatte 
luidruchtig. Hij schreeuwde tegen mij: “Dat vind ik belachelijk wat je deed!”  
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Docente 8 zei rustig tegen hem dat hij een docent(e) niet op die manier kon 
aanspreken en dat als hij daarmee doorging hij ook gestraft zou worden. 

Ik zei tegen de jongen dat hij zijn mond moest houden of dat hij anders ook naar buiten 
gestuurd werd. Hij was het helemaal niet met mij eens. 
Maar de jongen ging door met schreeuwen en het bekritiseren van haar optreden. 

Zijn arrogante gedrag (het tegen haar schreeuwen) maakte haar erg boos zodat zij 
tegen de jongen op harde toon riep dat ‘het zijn zaak niet was’. Toen begon Leerling 
H te roepen dat 

 niemand tegen hem op deze manier mocht praten. Hij riep tegen mij: “Dit moet je niet 
bij mij doen!” 
Toen heb ik… Ja!… Na de ruzie met hem… heb ik alle drie naar de afdelingsleidster 
gestuurd… 

 
De jongen kwam na de les terug om haar zijn excuses aan te bieden.  
 
5.8.3 Interpretatie en analyse van het gedrag van de docente  
 
Twee gegevens zijn van belang voor de interpretatie en de beslissing van de docente. 
Ten eerste het afwijkende en ongepaste gedrag van de twee vrouwelijke leerlingen; 
een manier van optreden die in eerste instantie tot onenigheid leidde. Het tweede 
belangrijke gegeven is de wijze waarop de Marokkaanse leerling zich manifesteert: 
de luidruchtige gesprekstoon, de daarbij behorende gebaren en de bedoeling of 
‘boodschap’ die zijn gedrag uitstraalt doen bij de docente het vermoeden ontstaan dat 
zijn optreden een andere culturele achtergrond heeft.  
 

a) Het omgaan met de twee vrouwelijke leerlingen 
 
Het gedrag van de drie leerlingen wordt door haar geïnterpreteerd als ordeverstorend 
en als een onfatsoenlijke en respectloze manier om zich zo in de klas te gedragen en 
om met haar als mens en leerkracht om te gaan en te communiceren. Het lachen en 
praten met elkaar in de klas zonder toestemming en het onfatsoenlijk redetwisten met 
haar worden door haar gezien als overtredingen van het schoolreglement. Haar 
(intuïtieve) reactie in deze situatie is erop gericht het classroom management in de 
hand te houden. Om dat te bereiken maakt zij extra gebruik van de macht die haar 
binnen de regels ten dienste staat.  

Weet je: in de klas moeten kinderen naar de docent luisteren, niet hard tegen elkaar 
praten, netjes hun opdrachten doen, aardig communiceren… Ja, orde in de klas moet er 
zijn. Dat streeft elke docent te bereiken. Hoe? Door het schoolreglement na te leven of 
de conclusies van onze afdelingsbesprekingen te volgen. Binnen dat kader kan je in 
principe zelf bedenken hoe je iets in de klas kan regelen of gewoon een moeilijke situatie 
met leerlingen oplossen door gebruik te maken van je eigen ervaring of van de 
ervaringen en oplossingen van je collega’s… Nee! Nee! We praten er af en toe over wat 
er in onze klas gebeurd is. Af en toe hoor je er iets van in de docentenkamer. 

 
Zij straft de leerlingen door hen uit de klas en naar het hogere schoolgezag, in dit 
geval de afdelingsleidster te sturen.  

Ik denk dat ik minder streng ben dan docenten die de regeltjes strikt volgen. Ik ben heel 
geduldig totdat het genoeg is. Dan word ik heel… Ja, dat zeggen kinderen over mij: heel 
aardig maar zij kan heel boos worden. Maar dat is ook snel weg, tenzij iemand erg ver 
gaat… Als iemand in de klas een stap over de grens zet en mijn gezag aantast, dan zit ik 
meer op mijn macht… Ik straf kinderen wel, maar ik doe het niet graag… Ik stuur hen 
naar de afdelingsleidster. 
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Naar haar mening past zij dit in haar dagelijkse praktijk gelijk toe op alle kinderen die 
zich tegen de regels gedragen. 

Ja, natuurlijk. Ik sta altijd consistent achter mijn eigen regels… Ik reageer op deze 
manier naar alle kinderen, meisjes ook. Ik heb dat meisje er ook uitgestuurd omdat zij in 
de klas vervelend deed… Ik heb vandaag ook twee Nederlandse meisjes verwijderd 
omdat zij de hele tijd zaten te lachen en zich vervelend gedroegen. Weet je, op een 
gegeven moment is het genoeg, dan moeten ze weg.  

 
Haar interpretatie van de onplezierige gebeurtenis met het ordeverstorend gedrag van 
de leerlingen en haar reactie daarop is in eerste instantie uitdrukkelijk gericht op het 
gedrag van de leerlingen zelf, dat volgens haar duidelijk in strijd was met de 
schoolregels.  
 

b) Het omgaan met Leerling H 
 
Aan het begin van de onenigheid met de Marokkaanse jongen ervaart zij hem als een 
verwende ‘snotjongen’ die zich brutaal in de klas gedraagt.  

De jongen ageerde echt brutaal tegen mij… Hij begon tegen mij te roepen en te 
schreeuwen. Hij zei dat mijn beslissing belachelijk was en dat die twee meisjes er 
werden uitgestuurd zonder enkele reden… Op dat moment waren mijn eerste gedachten: 
“Wat een brutale snotaap dat hij zo tegen mij praat!”  

 
Het gedrag van Leerling H wordt door de docente geïnterpreteerd als ordeverstorend, 
als een poging om haar gezag in de klas aan te tasten met als voornaamste en 
duidelijke doelstelling om haar besluit(vorming) door intimidatie te beïnvloeden.  

Ja zeker!… Ik denk dat hij ook mijn autoriteit wilde aantasten… dat ik, misschien ook 
onder de druk mijn beslissing zou veranderen… Maar, dat is niet gelukt. Ik sta strak 
achter mijn regels en beslissingen. […] Ja, toen dacht ik: “Zo praat je niet tegen mij, 
tegen een docente!” Dat heb ik tegen hem gezegd. Ik riep tegen hem dat het zijn zaken 
niet waren en dat hij ook mocht vertrekken als hij zich niet fatsoenlijk gedroeg. 
Zij grijpt op het storende gedrag terug om de leerling te waarschuwen dat hij ook 

bestraft kan worden. Deze methode is ook in eerdere gevallen beschreven als een 
mechanisme dat succesvol kan zijn om duidelijk te maken wie er in de klas echt de 
baas is. De geërgerde Docente 8 reageert precies op die manier. Het blijkt echter dat 
haar reactie weinig invloed heeft op de jongen, omdat hij gewoon doorgaat met de 
verbale confrontatie. 

Toen ging hij door met het roepen en schreeuwen dat niemand tegen hem op deze 
manier mocht praten: “Dit moet je niet bij mij doen!” 

 
Ik was verbaasd en… een ogenblik later was ik kwaad door de manier waarop de jongen 
het zag. Op dat moment had hij geen respect voor mij als docente. Uiteindelijk stuurde ik 
hem naar buiten. 

De reactie van de docente is in eerste instantie gericht op het behoud van de orde in 
de klas en op het ongestoord les kunnen geven. Deze doelstellingen, orde houden en 
ongestoord lesgeven, zijn voor haar als docente van essentiële waarde voor de 
organisatie van de les, voor een goed classroom management en voor een succesvolle 
uitvoering van haar werk. Tegelijkertijd hebben deze doelstellingen ook de functie 
van een zekere (zelf)bescherming tegen ongepaste en beledigende confrontaties met 
leerlingen.  

Ik reageer direct op het gedrag van het kind… geen verschil, allochtoon of autochtoon… 
Als hij agressief tegen mij is, dan reageer ik offensief op dat gedrag… Ik moet mij 
beschermen en heel duidelijk maken dat ik docent ben en dat zij leerlingen zijn.  
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Het idee van zelfbescherming en het reageren op beledigend, ordeverstorend 
gedrag hebben hier een bredere betekenis. Ten eerste gaat het hier om een 
manifestatie van de macht, om zowel aan de Marokkaanse leerling als aan alle andere 
leerlingen in haar klas(sen) te demonstreren wie er de baas is en dat ze als docente 
bereid is om tegen elk ordeverstorend gedrag op te treden. Met andere woorden, haar 
eerste reactie op het intimiderende en agressieve gedrag van de Marokkaanse leerling 
is een luid uitgesproken waarschuwing, als herinnering dat er in de klas op dat 
moment een hogere macht(hebber) aanwezig is dan de betrokken leerling en dat de 
macht gebruikt zal worden in de vorm van het opleggen van een straf als dat nodig 
mocht zijn. Verder gaat het hier om de preventie van dergelijke of soortgelijke 
gedragingen van haar leerlingen in de toekomst.  

Volgens haar redenering gaat het confronterende gedrag van Leerling H vrij ver 
over de door haar gestelde grenzen (‘eigen regels’) heen. Dat soort gedrag, de 
confrontatie zelf: het roepen en schreeuwen tegen haar, wordt in eerste instantie door 
Docente 8 ervaren als een ongepaste en beledigende vorm van communiceren en 
omgaan met een leerkracht. Haar manier om met dit soort storend gedrag om te gaan 
is nogal ‘simpel’:  

Als iemand in de klas een stap over de grens zet en mijn gezag aantast, dan val ik terug 
op mijn macht…  

 
Op het moment dat Leerling H doorgaat met het schreeuwen van “Dat moet je niet bij 
mij doen!” op een manier die naar de mening van Docente 8 zeer afwijkend, vreemd 
en ongetwijfeld beledigend is, wordt zij zich er van bewust dat het hier gaat om een 
andere manier om zich uit te drukken, te communiceren en om te gaan met andere 
mensen dan wat zij gewend is. De afwijkende uitingswijze van de Marokkaanse 
jongen is aanleiding voor een nadere, nieuwe interpretatie van zijn gedrag. Om zijn 
handelen in een begrijpelijke en logische context te plaatsen, voegt zij aan het 
concrete gedrag een nieuwe component toe: de cultuur. Op dat moment introduceert 
zij een element op basis van haar vermoeden dat het gedrag van Leerling H bepaald 
wordt door waarden en normen uit een sterk afwijkende cultuur. Het probleem met 
het gedrag van de Marokkaanse leerling is vanaf dat moment niet meer puur een 
kwestie van een onacceptabele confrontatie ‘leerling – docent’ en een gebrek aan 
respect voor een leerkracht maar het wordt uitgebreid tot een verschil in cultuur, in 
waarden en normen met betrekking tot het respect voor haar als vrouw en vrouwelijke 
docent. Met andere woorden, het concrete gedrag van de Marokkaanse leerling krijgt 
nu de symbolische betekenis van een op een fundamenteel afwijkende cultuur 
gebaseerde verhouding tussen de geslachten, waarbij een vrouw een ongelijke en 
ondergeschikte positie heeft zowel in een directe relatie als in de maatschappij. Die 
waarden en normen stemmen duidelijk niet overeen met haar persoonlijke 
opvattingen en met haar interpretatie van het schoolreglement over gelijkheid, 
gelijkwaardigheid der seksen. Zij wordt zich ervan bewust dat er een onenigheid 
ontstaat tussen enerzijds de regels op school en ook haar ‘eigen regels’ die uitgaan 
van de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de, in haar interpretatie, sterk 
afwijkende waarden en normen van de Marokkaanse leerling die uitgaan van een 
leidende rol van de man in die verhouding. 
 
Het gedrag zelf en de bedoeling (‘boodschap’) worden nu gevat in een andere 
context.90 De centrale boodschap van zijn gedrag wordt verplaatst van een kwestie 
                                                 
90 In zijn onderzoek betreffende manieren van omgaan met Marokkaanse patiënten concludeert Van 
der Meer dat voor Marokkanen een aantal regels bepalen wat in verschillende sociale situaties eervol 
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van de relatie tussen leerling en leerkracht naar een kwestie van de verhouding tussen 
mannen en vrouwen in de samenleving of meer concreet de verhouding tussen hem 
als man (mannelijke leerling) en haar als vrouw (vrouwelijke docent) in de klas.  

Toen ik de toon van zijn stem hoorde en de manier waarop het werd gezegd, werd ik mij 
ervan bewust dat ik met een andere cultuur geconfronteerd werd… Zijn reactie was 
zeker cultureel bepaald… Ja, het gedrag heeft, denk ik, iets te maken met de positie van 
een man in zijn omgeving. […] Dat, ik noem dat: het macho-gedrag… zie je, hebben 
sommige van mijn collega’s op school gemerkt, meestal bij Turkse en Marokkaanse 
leerlingen… ook bij enkele Nederlandse kinderen.  
Dat is het tweede belangrijke element dat invloed heeft op haar besluitvorming. 

Hoewel zij vermoedt dat het gedrag van Leerling H waarschijnlijk cultureel bepaald 
is, is zij het niet eens met zijn manier van communiceren en omgaan met personen 
van het andere geslacht. Zij is ervan overtuigd dat het gedrag van de jongen en de 
betekenissen die volgens haar door de gesproken woorden en de vertoonde gebaren 
worden overgebracht, helemaal vallen buiten dat wat naar haar mening op school is 
toegestaan en dat er derhalve moet worden bestraft voor ongepast, beledigend en 
ordeverstorend gedrag. 

Eruit! Je bent… Jullie drie [hij en de twee meisjes] zijn verwijderd!  
 
Zoals eerder vermeld vinden docenten conflicten, onenigheden en misverstanden in 
de klas en het straffen van kinderen als reactie daarop niet leuk.91 Zij proberen zoiets 
zo snel mogelijk op te lossen met gebruikmaking van verschillende methoden. In dat 
opzicht lijken de reacties van Docente 8 op die van sommige andere docenten.  

Ik straf kinderen niet graag, maar… Ik vind het vervelend als iemand, als die leerlingen 
[uit de casus] zich op die manier gedragen. Daarnaast, als iemand een uurtje later naar 
mij toekomt om te praten, vind ik dat goed. Als iemand weer respect toont en komt 
praten, dan is het voor mij over. 
Zij vindt het bestraffen van leerlingen niet leuk maar volgens haar zijn het 

gebruik van macht en het toepassen van regels noodzakelijk voor het hanteren van 
een fatsoenlijke vorm van classroom management tijdens haar lesuren Duits en in het 
mentor-uur.  
 
Toch wijkt zij in deze situatie af van haar ‘eigen regeltje’ dat zij het zo veel mogelijk 
vermijdt om haar leerlingen te straffen. Zij stuurt de Marokkaanse leerling naar de 
afdelingsleidster omdat zij ervan overtuigd is dat zijn gedrag zowel tegen de 
schoolregels, als tegen de sociale regels op school en haar ‘eigen regels’ ingaat: 
leerlingen mogen niet de les verstoren, zij moeten de aanwijzingen van de docent 
volgen en zij moeten respect tonen voor docenten en de andere leerlingen. Naast zijn, 
volgens haar ongehoorzame en ordeverstorende gedrag is zijn bejegening van haar als 
vrouwelijke docent de volgende belangrijke factor die haar beslissing beïnvloedt. Die 
omgangsvorm accepteert zij niet omdat zij die beschouwt als disrespectvol en een 
aantasting van haar persoonlijke integriteit.  
 
Het naar haar vermoeden afwijkende, culturele element in zijn wijze van expressie 
leidt tot haar verbazing en trekt tegelijkertijd haar aandacht. Ze vertoont een enigszins 
tegengestelde emotionele en intellectuele reactie op het betreffende gedrag. Geen 
enkele leerling mag zich in haar klas op een onfatsoenlijke en beledigende manier 
gedragen. Maar door het afwijkende karakter van het ordeverstorende gedrag voelt ze 
                                                                                                                                            
gedrag is, en ook welk gedrag oneervol is. Niet alleen het gedrag is van belang, de bedoeling telt ook 
(Van der Meer, 1984, p. 58).  
91 Zie hoofdstuk 4., ‘Multiculturaliteit in de klas’.  
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toch de behoefte om beter te begrijpen en voor zichzelf te verklaren waarom de 
Marokkaanse jongen zich op die manier gedraagt.  

Ik denk zelf dat het ook vaak een kwestie van temperament is. Bij mij is het ook een 
beetje temperament, denk ik, en reageer ik, denk ik, zo… Ik denk dat het dat een beetje 
is. Als je temperament hebt, heb je ook hardere grenzen. Die kinderen zijn ook gewend 
snel te reageren en pas daarna na te denken. Dus, eerst gevoel en pas daarna nadenken. 
[…] Ik denk dat zij dat temperament ook een beetje bij mij voelen, dat wij daar 
misschien gelijk in zijn. Omdat ik uit Zuid-Limburg kom, ben ik anders dan andere 
docenten en heb ik zeker meer temperament. Dat vinden zij hier heel raar… dat ik ook 
Nederlander ben. Dus, dat is een beetje ingewikkeld ook voor hen, een beetje dubbel. 

 
Zij rechtvaardigt haar interpretatie door een verwijzing naar het menselijke 
temperament dat volgens haar in belangrijke mate gedetermineerd is door de 
geografische afkomst, meer dan door de etnische of religieuze achtergrond van een 
individu. Dit kan ook worden gezien als één van de verklaringen van haar 
interpretatie van het gedrag van Leerling H. Aan de andere kant kan haar interpretatie 
van het ordeverstorend gedrag ook worden gezien als een poging om de verschillen 
tussen de sociale regels op school en haar eigen opvatting betreffende de verhouding 
tussen man en vrouw in de maatschappij en de afwijkende cultuur van de jonge 
Marokkaan te relativeren. In ieder geval, door het zelf vaststellen van algemene 
factoren die volgens haar het menselijk gedrag (kunnen) beïnvloeden dan wel 
bepalen, vermijdt zij de kans in de kuil te vallen kinderen met een andere etnische 
afkomst eventueel ongelijk te behandelen in vergelijking met de Nederlandse. 
 
Waarom verwijst het gedragspatroon van de Marokkaanse jongen naar een voor de 
docente sterk afwijkende cultuur? Het gaat uit van de algemene overtuiging van 
Nederlandse (dominante) bevolkingsgroepen dat in hun kringen de praktijk van het 
ongelijk en ondergeschikt behandelen van vrouwen niet meer bestaat.92 Het blijkt dat 
de docente deze overtuiging als haar eigen mening accepteert en derhalve concludeert 
dat het gedragspatroon van de jongen (toch) gebaseerd is op een fundamenteel 
afwijkende cultuur, waarschijnlijk van de bevolkingsgroep of groepering waar de 
jongen toe behoort. Zij weet dat de leerling van Marokkaanse afkomst is. Daarom is 
haar vermoeden dat het gedragspatroon kenmerken heeft van de cultuur die vanuit 
Marokko (of landen van het zuiden) werd meegebracht.  

Ik denk dat de mensen uit het Zuiden meer temperament hebben dan die uit het Noorden 
of dan Nederlanders in het algemeen. 
Tot de conclusie dat er een verband is tussen cultuur en land van herkomst, kwam 

ook één van de geïnterviewde docentes in een andere openbare VMBO school. Zij 
vertelde kort over haar ervaringen met een Marokkaanse leerling in de klas.  

Ik was Franse grammatica aan het uitleggen: het verschil tussen “un” en “une”. Dat 
“un” is “één” en “une” is ook “één”. H ij zei dat het niet waar was. Ik vroeg hem 
waarom hij dat zei. Zijn antwoord was dat hij het beter wist dan zij want hij was daar 

                                                 
92 Het blijkt echter dat de werkelijkheid (soms) anders is. Uit de verschillende wijzen van ongelijk tot 
gewelddadig behandelen van vrouwen in de dagelijkse praktijk door etnisch geboren Nederlandse 
mannen kiezen wij twee voorbeelden. In zijn memorandum voorgelegd aan de Tweede Kamer op 12 
april 2002 over de gezamenlijke benadering van huiselijk geweld benadrukte de Minister van Justitie 
dat jaarlijks 10000 vrouwen (50%) en kinderen (50%), slachtoffers van huiselijk geweld door mannen, 
worden verzorgd in verschillend gemeentelijke vrouwenopvangcentra. Veertig percent van die 
mishandelde vrouwen/kinderen zijn van oorspronkelijke Nederlandse etniciteit (Ministerie van Justitie, 
2002, p. 12). Een ander voorbeeld is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland. 
Volgens het onderzoek van Rienstra en Hagoort is bij overheidsinstellingen het uurloon van vrouwen 
bijna 15 procent lager dan dat van mannen (Rienstra en Hagoort, 2006, p. 19).  
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langer op school geweest. Mijn eerste reactie was: met stomheid geslagen! […] Het gaf 
mij het gevoel van arrogantie van de jongen. Dat het superioriteitsgevoel bij die jongen 
was. Dat hij het beter wist dan ik omdat hij daar langer op school had gezeten, was in 
feite een uitvlucht… Hij reageerde op deze manier omdat hij geconfronteerd werd met 
een vrouw en hij kon mijn autoriteit als vrouw en als docente niet accepteren. Het was 
een seksuele opmerking… Volgens mij heeft dat iets te maken met waar hij vandaan 
komt… met zijn culturele achtergrond… met de relatie tussen mannen en vrouwen in die 
maatschappij. 
Het gecreëerde beeld van de ‘afkomst’ van een gedragspatroon is dus dat het van 

algemene aard is (zuidelijk), met het vermoeden van een territoriale oorsprong 
(Marokko) of een oorsprong in een nieuwe cultuur van ‘distincte’ groeperingen (van 
jongeren) in Nederland (en dus niet specifiek vanuit Marokko) of nog een andere 
oorsprong, zonder vaststelling van het echte karakter van de bron, zoals de etnische 
afkomst, de religieuze overtuiging of de culturele traditie.  
 
Met een dergelijke perceptie van de werkelijkheid loopt men het risico een 
gegeneraliseerd beeld van distincte groepen en groeperingen te ontwikkelen wat tot 
stigmatisering op basis van hun distincte cultuur kan leiden. Uit het onderzoek blijkt 
niet dat dat bij Docente 8 het geval is. Zij is er namelijk van overtuigd dat zij zelf 
geen verschil maakt tussen leerlingen op grond van hun culturele, etnische of 
religieuze afkomst.  

Iedereen maakt verschil tussen andere groepen… bewust of onbewust. De vraag is hoe je 
dat doet en waarom. Iedereen categoriseert mensen… ja… leerlingen op school: waar 
die jongeman of dat meisje bij past, in welke groep. 

 
Dat betekent niet alle bijvoorbeeld Turkse leerlingen in de ene en alle Nederlandse 
kinderen in een andere groep… Je categoriseert volgens het gedrag van het kind, dat wil 
zeggen op stille en onrustige leerlingen en niet op waar ze vandaan komen. 

Zij zegt te categoriseren op basis van haar eigen ervaringen met elke individuele 
leerling met als belangrijke omstandigheid het gedrag van een leerling in de klas: zijn 
verhouding met andere leerlingen en met haarzelf als docente. 

Hoewel zij zich bewust is van de etnische en culturele achtergrond van haar 
leerlingen is zij van mening dat zij in eerste instantie alle leerlingen op dezelfde 
manier behandelt. 
 
Waarom stuurt zij Leerling H de klas uit en waarin zoekt Docente 8 de legitimatie 
voor haar handelen en voor die beslissing? Om haar handelen te rechtvaardigen 
verwijst zij bewust naar twee gegevenheden: de bestaande schoolregels en de sociale 
regels op school hoe met ordeverstorend gedrag om te gaan.  

Toen ik hier op school begon heb ik het met een paar van mijn collega’s er over gehad 
hoe zij hier op school met wangedrag van leerlingen omgaan. Zij proberen allemaal het 
probleem zelf op te lossen maar als dat niet lukt sturen zij het kind gewoon uit de klas, al 
of niet naar de afdelingsleider. Dat doe ik ook. Maar in deze situatie werden zij alleen 
maar verwijderd.  

Het is duidelijk dat zij haar gezag in deze onplezierige situatie met Leerling H baseert 
op het schoolreglement en op de zelf gevormde (eigen) regels. Zij weet dat op school 
regels bestaan die in het algemeen het gedrag van de leerlingen op school regelen. In 
een toevallig gesprek vertelde zij: 

Wij hebben de schoolgids. Daar is alles in beschreven: wat mogen leerlingen op school 
wel doen en niet doen… Ik weet dat omdat ik die regels elk schooljaar opnieuw met 
leerlingen en ouders van de nieuwe 1e klas moet bespreken. […] Wij [docenten] 
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vertellen… ja,… soms… elkaar van die rare dingen met leerlingen en wat er in de 
klassen aan afwijkends gebeurde. Ik vertel alles door aan de afdelingsleider.  
Toch gaat zij in haar interpretatie van de regels bij de onenigheid met de jonge 

Marokkaan een stap verder door een eigen definitie van (on)fatsoenlijk gedrag te 
hanteren en daar ook ‘eigen regels’ en een eigen strafmethode voor op te stellen. 
Zoals bij veel andere geïnterviewde docenten houdt de bestaande schoolregel haar 
niet tegen om een eigen discretionaire bevoegdheid te gebruiken toen dat volgens 
haar nodig was. 

Heel belangrijk is orde in de klas te krijgen en te houden. Orde betekent niet dat zij altijd 
stil moeten zijn maar dat je ziet wat er gebeurt, dat het kind naar je luistert, dat kinderen 
geen last hebben van elkaar en dat soort dingen… Weet je, op een gegeven moment is 
het genoeg! De Marokkaanse jongen ging ver over… Daarom moest hij weg… naar de 
afdelingsleidster. 

 
Hoewel de grens (‘eigen regel’) - “als zij ‘genoeg’ heeft van het gedrag van een 
leerling” - vaag en onduidelijk is, blijkt dat de meeste kinderen in de klas goed 
begrijpen als het zover is en zich erin schikken. Vermoedelijk weten de leerlingen wat 
het woord ‘genoeg’ bij Docente 8 betekent op basis van het langdurige contact en de 
communicatie met haar in de klas. De regel ‘genoeg’ impliceert dat aan de leerlingen 
een beperkte handelingsvrijheid wordt gegeven inclusief een onderhandelingsmarge 
inzake de orde en de discipline in de klas en de continuïteit van het lesgeven. De 
openlijke reactie van haar op ongewenst gedrag verloopt van enkele waarschuwingen 
om zich fatsoenlijk te gedragen tot het bestraffen van het ordeverstorende gedrag.  

Ik vind dat je een goede docent bent als je… eerlijk bent,… met respect over alle 
kinderen praat en denkt, allochtone en autochtone… grenzen kunt stellen zodat de 
kinderen weten hoe het bij jou in de les gaat,… communiceert met de kinderen… 

 
In haar optreden tegen storend gedrag verwijst zij naar duidelijke afspraken binnen de 
afdeling. De sociale regel op school is dat als naar de mening van een docent 
onfatsoenlijk, ordeverstorend gedrag wordt vertoond dat de betreffende docent niet 
zelf ter plaatse wil of kan oplossen, de leerling naar de afdelingsleidster wordt 
gestuurd of deze naar het klaslokaal wordt geroepen.  

Ik stuur hen naar de afdelingleidster… Na de afhandeling stuurt zij hen terug naar mij. 
Dan ga ik in gesprek met ze. Als het gesprek niet goed loopt, dan ga ik nog een keer met 
de afdelingsleidster praten. Daarna praat ik nog eens met het kind of de kinderen tot de 
oplossing gevonden is. 
Tijdens het onderzoek bleek dat meerdere docenten van die afdeling hun 

optreden en hun strafmethoden met een beroep op deze algemene afspraak 
legitimeerden. Eén docente voegde tijdens een informeel gesprek in de 
docentenkamer er aan toe:  

Dat is voor mij een regel maar je kan kiezen of je het probleem zelf wilt oplossen of de 
afdeling er in betrekken.  

Deze manier van reageren op ordeverstorend gedrag wordt toegepast door Docente 8 
in elke situatie waarin ze wordt geconfronteerd met ongepast gedrag en niet-
acceptabele omgangsvormen of wijzen van uitdrukken, ongeacht of deze naar haar 
overtuiging wel of niet een sterk afwijkende culturele achtergrond hebben. 
 
5.8.4 Interpretatie van het gedrag van Leerling H 
 
Door de agressieve reactie van Leerling H bekruipt haar de angst dat zij in de klas 
haar macht, haar gezag zal verliezen. Zij voelt dat de leerling door op de man-vrouw 
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verhouding in te spelen met een soort greep onder de gordel probeert zich in de klas 
te manifesteren en haar onderuit te halen. Zij reageert op deze poging door haar macht 
nadrukkelijk te tonen. Door haar agressieve tegenreactie erkent zij impliciet dat de 
Marokkaanse leerling op dat moment in de klas (een soort van) feitelijke macht heeft.  
 
Waar komt die macht vandaan en waar zijn de bronnen van deze macht te vinden? In 
eerste instantie wordt de macht uitgeoefend door de tijdelijke manifestatie van 
agressief gedrag. Bij gebrek aan andere machtsbronnen is bedreiging door belediging 
één van weinige beschikbare middelen om zijn doel te bereiken. Als de interpretatie 
van de docente correct is, dat de bedoeling van zijn gedrag te maken heeft met de 
machtsverdeling der seksen dan beantwoordt de jonge Marokkaan waarschijnlijk wel 
aan de verwachtingen van zijn sociale omgeving (de vooral Marokkaanse peergroup) 
maar dat behoeft op school natuurlijk niet te worden geaccepteerd.  
 
Tijdens het onderzoek werden wij geconfronteerd met uiteenlopende meningen over 
het gedragspatroon van sommige leden van Marokkaanse en Turkse groeperingen in 
Nederland en de misverstanden die door culturele verschillen (kunnen) ontstaan.  

Een jonge hoogopgeleide Marokkaanse eigenaar van een adviesbureau voor 
jongeren die tot etnische en culturele minderheidsgroepen in Nederland behoren was 
nogal kritisch ten aanzien van het traditionele gedragspatroon van sommige leden van 
Marokkaanse groeperingen in Nederland.  

According to Sharî’a law women should go to school but there are some traditions that 
that forbid. These traditions conflict with the Dutch “Wet inburgering nieuwkomers”, 
which purpose is to integrate these groups of people into this society and to accept the 
Dutch culture… As a lot of Maroccans forbid their wives and daughters to follow any kind 
of education the conflict with the “Wet inburgering nieuwkomers” and the Dutch law on 
compulsory education appears… I find it difficult to accept it. […] On the other side, I ask 
myself whether Dutch authorities should sanction these people… cultural difference is 
here of the paramount importance… in my eyes the Dutch legal system is a quite 
sanctioning system and without enough understanding. 
Een maatschappelijke werker van Marokkaanse afkomst vertelde ons over de 

traditie van sommige Marokkaanse groeperingen dat de vrouw op straat achter haar 
man loopt, een gebruik dat door de meeste Nederlandse mensen wordt beschouwd als 
een ondermijning van de positie van de vrouw. Naar zijn mening is dat geen correcte 
interpretatie:  

Dat heeft een religieuze achtergrond. De profeet zei dat de man meer ruimte aan zijn 
vrouw moet geven. Er zijn daarvoor twee redenen. Ten eerste, gaat het over de vrijheid 
voor de vrouw van haar man, dat zij vrij overal mag kijken… hij hoeft niet alles te 
zien!… Ten tweede is het, zeg maar… een controlemechanisme voor zijn eigen 
gedachten over zijn vrouw,… en dat hij op die manier tegelijkertijd in vrede met God 
blijft staan. 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden die enige informatie bieden over de 

verschillen in opvatting binnen en tussen Marokkaanse groeperingen in Nederland 
over de oorspronkelijke bronnen van de waarden en normen die de verhouding tussen 
mannen en vrouwen regelen. Ze bieden ook een beschrijving van enkele situaties 
waarin het gebruik, de toepassing van deze waarden en normen in de Nederlandse 
samenleving opgemerkt kunnen worden. De opinies variëren van verplichtingen die 
voortkomen uit de religie en uit de woorden van de profeet, tot uitingen van lokale 
tradities in het moederland.  

Volgens Shadid en Koningsveld is de scheiding der seksen doorgaans het 
duidelijkst te constateren aan de hand van de rolverdeling tussen beide seksen. Die 
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wordt deels bepaald door de islam, deels ingevuld door en aangepast aan oudere 
lokale tradities (Shadid en Koningsveld, 1990, p. 98). Verder benadrukken zij dat de 
scheiding der seksen de functie heeft van een verdeling van rollen binnen het 
huishouden. In globale zin heeft bij Marokkaanse gemeenschappen de man de functie 
van hoofd van het gezin. Hij is de enige verantwoordelijke voor het levensonderhoud 
van de gezinsleden en op die basis verzorgt hij ook de contacten met de buitenwereld.  
 
Op basis van zo’n interpretatie kan het gedrag van de leerling worden gezien als een 
poging zich met de rol van de man of van de beschermheer van de eigen groep te 
identificeren. De brutale omgangsvormen, de wijze waarop meningen en emoties 
worden uitgedrukt, worden door de meeste docenten als negatief ervaren. Ze 
beschrijven het als macho-gedrag, dat aanwezig is bij een klein aantal van de 
islamitische leerlingen op hun school. Conform de theorie van Lipsky (1980), ervaren 
zij dat gedragspatroon ook als een poging om de macht van de docent in de klas over 
te nemen of om zijn beslissing te beïnvloeden c.q. te veranderen. 
 Aan de andere kant kan zijn houding ten opzichte van de docente ook worden 
geïnterpreteerd als een machtsmanifestatie naar zijn medeleerlingen toe, aan wie hij 
zich wil tonen als een man die de ‘eigen groep’ kan beschermen en (daardoor) als een 
belangrijk en onvervaard persoon. Een Turkse studente had een eigen idee waarom 
sommige islamitische jongeren zich op die manier op school gedragen.  

Ik vind dat gedrag verschrikkelijk… Je hebt jongens die zich op die manier gedragen. Zij 
willen zich in de ogen van de meisjes voordoen als dè mannen… Dom, maar toch 
gebeurt het. 

 
Het feit dat de Marokkaanse leerling terug komt om zijn excuses aan te bieden werpt 
een ander licht op zijn verhouding met de docente. Zijn gedrag kan worden 
geïnterpreteerd als het betonen van spijt ten aanzien van zijn gedrag of als een poging 
tot herstel van de vrede eventueel om op die manier een mogelijke schorsing te 
vermijden. In beide interpretaties gaat het over zijn acceptatie van de macht (het 
gezag) van Docente 8 en van de schoolregels voor het (fatsoenlijk) omgaan met 
anderen op school.  

Ja, leerling H kwam later naar mij toe om zijn excuses aan te bieden. Ik ging na de les in 
gesprek met hem. Nu is de situatie opgelost. Hij zit nog steeds in mijn klas. 

 
5.8.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is het verloop van de onenigheid tussen de 
docente en een Marokkaanse leerling waarbij deze onenigheid een culturele 
component krijgt: een confrontatie tussen twee partijen in de klas wordt, volgens de 
betrokken vrouwelijke leerkracht, een treffen tussen het schoolreglement en een 
cultuur met sterk afwijkende waarden en normen. Het centrale onderwerp van de 
casus heeft betrekking op een optreden van een Marokkaanse leerling, waarschijnlijk 
gebaseerd op een opvatting over de verhouding tussen mannen en vrouwen die niet in 
overeenstemming is met het schoolreglement.  
 
Op het moment dat Docente 8 wordt geconfronteerd met het afwijkende 
(ordeverstorende) gedrag van de jongen is voor haar een strikte en consequente 
toepassing van de schoolregels het belangrijkste. Er is hier sprake van een cultureel 
misverstand, zo gauw zij zich bewust wordt van de verschillen tussen haar opvatting, 
die van de school en die van de Marokkaanse leerling omtrent de verhouding der 
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seksen. In de ontwikkeling van haar beoordeling van de strijd, van de confrontatie, 
spelen die culturele verschillen een belangrijke rol. In dat opzicht kan haar optreden 
worden beschouwd worden als consistent met de theorie van Lipsky (1980): haar 
beslissingen (als een street-level bureaucrat) zijn beïnvloed door haar eigen normen 
voor de verhouding tussen leerling en docent, (als wel tussen man en vrouw), door 
haar eigen interpretatie van de feiten en door haar persoonlijke beoordeling van de 
jonge Marokkaan. Het blijkt ook dat haar opinie over de jongen in belangrijke mate is 
bepaald door ervaringen en opvattingen van collega’s. 
 
De casus krijgt een culturele component op het moment dat de docente zich ervan 
bewust wordt dat de handelwijze van de Marokkaanse jongen ‘anders’ is en 
afwijkend van die van haar andere leerlingen. Aangezien de leerling behoort tot een 
andere etnische groepering wordt zijn gedrag beschouwd als onderdeel van een 
gedragspatroon dat op een distincte cultuur, op distincte waarden en normen 
gebaseerd is. Met andere woorden is hier het beslissende moment haar ervaring: “Dit 
is een manier van omgaan met vrouwen die naar mijn mening een culturele – 
zuidelijke, Mediterrane achtergrond heeft! Ook mensen uit het zuiden van Nederland 
hebben meer temperament dan die uit het noorden!” Door een verwijzing naar het 
temperament en door een soort van identificatie met de Marokkaanse jongen zoekt zij 
een oplossing voor het culturele misverstand: aan de ene kant begrip voor de manier 
waarop de leerling zich gedroeg en aan de andere kant dat zij hem en andere 
betrokkene toch uit de klas verwijderde. Zij moet namelijk wél verder in die klas met 
lesgeven. Er zitten waarschijnlijk nog andere leerlingen in de klas met een culturele 
achtergrond waarin vrouwen worden ondergewaardeerd. Daarom is het voor haar zeer 
belangrijk om haar gezag te houden in de klas, maar ook dat alle leerlingen weten wat 
in haar klas wel en niet mag en ook hoe vrouwen (docenten en leerlingen) behandeld 
moeten worden.  

Het feit dat de Marokkaanse leerling terug komt om zijn excuses aan te bieden 
kan naast de bovengenoemde redenen ook worden geïnterpreteerd als zijn acceptatie 
van een bepaald belang of een regel die voor de klas als groep relevant is en die door 
de docente en de andere leerlingen naar voren was gebracht: ‘iedereen, vrouw en 
man, moet gelijk worden behandeld’.  
 
De centrale kwestie bij haar besluitvorming is de (on)verenigbaarheid van het 
distincte gedragspatroon, van de achterliggende waarden en normen en de 
geprojecteerde bedoeling ervan met de in de gids beschreven regels, met de sociale 
regels op school en met haar ‘eigen regels’. Omdat de school geen duidelijke 
‘definitie’ van ordeverstorend gedrag (of wangedrag) heeft, stelt zij daarvoor haar 
eigen ‘juridische’ parameters (grenzen of regels) op. In haar regelvorming wijkt zij 
niet af van de regels op school maar op basis van haar macht als docent, concretiseert 
zij de bedoeling van die rechtsregels. Als de parameters van fatsoenlijk gedrag (c.q. 
van ordeverstorend gedrag, wangedrag) zijn vastgesteld, dan kunnen alle afwijkingen 
in het gedrag van Leerling H worden geëvalueerd en kan de beslissing tot het 
opleggen van straf worden genomen. Haar wijze van redeneren en handelen biedt 
weinig ruimte voor een individuele of collectieve uiting van een distincte cultuur, in 
dit geval van de waarden en normen van de Marokkaanse leerling. Volgens haar gaat 
het om het bereiken van doelen die een hogere waarde vertegenwoordigen dan het 
accepteren van een distinct gedragspatroon van een Marokkaanse leerling. Het gaat 
haar om het vasthouden aan een ongestoord onderwijsproces in het belang van de 
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meerderheid van de leerlingen. Hier kan worden geconcludeerd dat haar regelgeving 
en regeltoepassing een bureaucratisch-ambtelijk karakter blijken te hebben.  
 
De bronnen voor de legitimatie van haar handelen en van haar besluitvorming vindt 
zij in de geschreven regels op school, in de beslissingen van haar afdeling, in de 
sociale regels op school en in haar eigen ideeën (waarden en normen) betreffende de 
verhoudingen tussen mensen, tussen man en vrouw. 
 
Ook in deze casus wenst de docente de pluralistische claim van de leerling niet te 
honoreren. Zijn claim baseert hij niet uitdrukkelijk op zijn geloofsovertuiging maar 
eerder stilzwijgend op zijn cultuur of op de traditie waarin hij denkt. Althans dat 
vermoedt de docente, mede omdat zij zijn claim zo afwijkend vindt van haar eigen 
visie op de verhouding tussen vrouwen en mannen. Haar reactie is echter niet om met 
de jongen te gaan praten (wat op de forum-legaliteit zou wijzen) maar om een formeel 
standpunt in te nemen en hem de klas uit te sturen omdat hij (in haar visie) de 
schoolregel zo overduidelijk heeft overtreden. Hij toonde namelijk geen respect voor 
haar, voor vrouwen in het algemeen. Het probleem is natuurlijk dat hij nu juist vond 
dat zij geen respect voor hem als man toonde.  
 
5.9 Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat! 
 
5.9.1 De situatie 
 

Het schoolreglement in de informatiegids van School O geeft aan dat men voor 
deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding nodig heeft: een sportshirt, een 
sportbroek met pijpen tot maximaal knielengte, sportschoenen zonder zwarte 
zolen en een handdoek.  
 
Docent 9 werkt ten tijde van het interview vier jaar op School O als leraar 
lichamelijke opvoeding. Toen hij begon als docent zaten er twintig meisjes in 
klas 3 waarvan dertien met een islamitische achtergrond: 10 Marokkaanse en 3 
Turkse meisjes. Na enkele maanden werd hij door 4 van deze 10 Marokkaanse 
leerlingen persoonlijk benaderd. Zij gaven hem te kennen in een lange broek te 
willen gymmen en beriepen zich daarbij op een voorschrift van hun geloof. Dat 
voorschrift houdt in dat (in het openbaar) alle lichaamsdelen van vrouwen van de 
navel tot de voeten bedekt moeten zijn. Docent 9 weigerde op dat verzoek in te 
gaan.  
 
Desondanks verschenen de vier meisjes in de weken daarna in lange broek op de 
gymles. Uiteindelijk nam hij het besluit dat de meisjes ook met lange broek 
mochten gymmen, zowel in de zaal als buiten op het sportveld.  

 
Gelet op de bijzonderheden van de casus is hier sprake van een tegenstelling tussen 
de kledingvoorschriften van de betreffende school en het gedrag van de islamitische 
meisjes; gedrag dat volgens hun verklaring verplicht werd door hun religie. Voor de 
interpretatie van het gedrag van de vier Marokkaanse leerlingen en voor het 
beslissingsproces van de docent is de volharding van de meisjes om in lange broeken 
te willen gymmen het belangrijkste gegeven.  
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5.9.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

Toen ik [Docent 9] hier op school begon, hoorde ik dat één jaar daarvoor er een conflict 
op school was tussen (collega)vakdocent A en een aantal islamitische leerlingen. De 
meisjes wilden namelijk geen korte broek dragen tijdens de gymles. Vakdocent A 
permitteerde dat niet… 

Enkele maanden later kwam een groepje Marokkaanse, islamitische meisjes van klas 
3 naar hem toe met dezelfde vraag als die islamitische leerlingen van een jaar 
geleden.  

Zij wilden per se een lange broek aan tijdens gymles en geen korte. Onder geen enkele 
voorwaarde. Zij zeiden ook dat dat tegen hun geloof was.  

Omdat Docent 9 toen net op school was, wist hij niet precies wat hij daarmee aan 
moest. Hij nam de beslissing om de situatie op dezelfde wijze op te lossen als zijn 
collega, vakdocent A had gedaan: iedereen moest in dezelfde kleding (korte broek) 
gymmen, zoals de schoolregel aangaf. 

De meiden waren echt beledigd dat zij niet in lange broek mochten gymmen. […] 
Waarom ik dat gedaan heb? Omdat ik dacht dat dat de regel was… dat was wat 
vakdocent A deed. 

 
Docent 9 vond het verzoek van de islamitische leerlingen een serieus 
onderwijsprobleem. Hij wilde geen moeilijkheden met de vier islamitische meiden 
zoals een jaar geleden vakdocent A had gehad. 

Ik heb gehoord dat er stampij was geweest. De kinderen wilden geen korte broek dragen 
maar een lange en de andere kant [vakdocent A] zei dat dat niet mocht… Ik kon mij dat 
niet permitteren, een tumult, bedoel ik.  

Daarom ging hij de afdelingsleider raadplegen.  
Ik moest iets doen. […] Toen zijn er brieven gegaan naar de ouders van de afdeling 
bovenbouw dat het schoolreglement bepaalt dat kinderen niet in een lange broek mogen 
gymmen. […] Wij hebben geen reacties van ouders gekregen. De brief werd gestuurd en 
uiteindelijk gebeurde daar weinig mee. 

 
Maar de meeste leerlingen van die groep kwamen wekenlang terug op het gymmen in 
lange broek. Docent 9 merkte lesverzuim bij deze islamitische meisjes. 

Zij zeiden: “ Ik heb buikpijn!” of “Meester, ik heb mijn trainingsbroek [korte broek] 
vergeten!” Elke week hadden ze een ander excuus om de gymles te mijden. […] Maar 
wat ik opvallend vond was dat zij allemaal echt wilden doorgaan met gymmen. Zij 
maakten daar geen probleem over.  

Het verzuim van de meisjes vond hij het grote probleem. Hij ging zijn vakcollega’s 
opnieuw raadplegen: wat is de regel, wel of niet een lange broek permitteren en wat 
zijn de gevolgen daarvan. Van hen kreeg hij geen duidelijk antwoord.  

Toen nam ik zelf het initiatief. “Wat maakt het eigenlijk uit, korte of lange broek” dacht 
ik. Ik had liever dat die leerlingen tijdens de les gymden, dan dat zij de gymles ontliepen. 
[…] Uiteindelijk nam ik de beslissing dat de meisjes ook met lange broek mochten 
gymmen, zowel in de zaal als buiten op het sportveld.  

 
5.9.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
Het besluitvormingsproces van Docent 9 doorloopt twee contradictoire maar 
samenhangende fasen. De eerste fase wordt gekenmerkt door autoritair optreden en 
een verbod op het dragen van een lange broek tijdens de gymles en de andere, de 
tweede door een vrij flexibele houding tegenover de leerlingen en kledingvrijheid in 
de les.  
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In de eerste fase zijn z’n aandacht en handelingen voornamelijk gericht op het 
vermijden van de mogelijk negatieve gevolgen die de ‘afwijkende’ gang van zaken 
voor hem als docent en voor een goede uitvoering van zijn classroom management 
kunnen hebben. Hij is er onzeker over hoe hij in de gegeven situatie met deze 
tegenstelling de controle in de klas en de continuïteit in het lesgeven kan vasthouden. 
Zijn reactie wordt beïnvloed door de beslissing en het optreden van een collega, 
vakdocent A., bij een gebeurtenis die een jaar daarvoor plaatsvond, vóór zijn 
aanstelling op school. Hij adopteert diens strenge houding als een eigen manier om 
met de leerlingen om te gaan en hun gedrag onder controle te houden.  

Ik was hier toen net op school… Ja… Ik wist niet precies wat ik daarmee aan moest en 
wat de maatstaf was. Ik hanteerde de regel van vakdocent A. Ik hanteerde die vrij strikt. 
Iedereen moest in korte broek gymmen… Die vier Marokkaanse leerlingen waren echt 
beledigd… Ik zei tegen hen: “Ja dat weet ik, maar ik krijg de opdracht dat jullie in korte 
broek moeten gymmen. Dat dat de regel op school is.”  

 
Hoewel hij zich ervan bewust is dat het hier voornamelijk gaat om Marokkaanse 
kinderen, die hun gedrag legitimeren door te verwijzen naar verplichtingen vanuit hun 
geloof, naar hun islamitische waarden en normen blijkt zijn interpretatie meer gericht 
op ‘cosmetische’ redenen dan op deze culturele of religieuze verplichtingen.  

 Zij zeiden dat het dragen van een korte broek niet mag van het geloof en van hun 
ouders… Ik had het idee dat de meisjes meer problemen hadden met het feit dat zij dikke 
benen of putjes in hun benen of meer haar op hun benen hadden… Dat soort van excuses 
[religieuze verplichtingen] gebruikten zij om wel deel te kunnen nemen aan de gym maar 
niet in de kleding die was voorgeschreven. 

 
Hij beroept zich op de schoolregels die naar zijn mening het dragen van een lange 
broek tijdens gymles verbieden. Het gevolg is dat het gedrag van de vier 
Marokkaanse leerlingen wordt geïnterpreteerd als ordeverstorend gedrag dat naar zijn 
mening tegen het schoolreglement ingaat en dat snel moet worden tegengegaan en 
ook in de toekomst verhinderd. 

Zijn reactie op het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes en zijn oplossing 
voor de kwestie hebben een tweeledige bedoeling: aan de ene kant als een direct 
verbod op ordeverstorend gedrag in de klas en aan de ander kant als een boodschap in 
de vorm van een waarschuwing gericht aan alle leerlingen en ouders om dat soort 
gedrag te vermijden. 

Ik had in de klas 20 meisjes zitten. Er waren 12 of 13 van islamitische afkomst. Maar er 
waren 3 of 4 die dat zeiden, de rest gymde gewoon in korte broek.  

Het optreden van Docent 9 levert gemengde resultaten op. De meeste islamitische 
vrouwelijke leerlingen gymmen in korte broek, behalve de vier Marokkaanse 
‘rebellen’. 
 
In deze fase is de docent ervan overtuigd dat autoritair optreden de beste manier is om 
zijn persoonlijke doelen met classroom management te bereiken. Met een beroep op, 
naar hij aanneemt, de schoolregels legitimeert hij zijn eigen gedrag in de klas en ook 
zijn optreden bij de onenigheid met de vier Marokkaanse meisjes. Dat gedrag heeft 
vooral betrekking op het vasthouden en controleren van de orde in de les (niemand 
gymt in een lange broek), op de organisatie van de gymles (iedereen draagt dezelfde 
kleding) en op de houding tegenover de Marokkaanse en de andere leerlingen (o.a. 
geen discussie over een afwijking van de kledingvoorschriften, gymles is een 
verplicht onderdeel van het schoolprogramma). De bedoeling van dit strakke optreden 
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is om weinig ruimte te geven aan de islamitische meisjes voor hun vertoonde gedrag 
en voor eventuele vergelijkbare andere activiteiten. Met elke afwijking van de 
‘schoolregels’ is hij bang voor het risico dat hij de controle verliest over de orde in de 
klas, in de gymles, en zijn gezag wordt aangetast. Dat wil zeggen dat, als hij het 
dragen van een lange broek aan dit groepje leerlingen toestaat, dan zouden andere 
kinderen het toelaten van een vergelijkbare overtreding van het schoolreglement van 
hem kunnen eisen. Een duidelijke verwijzing naar de schoolregels kan dan ook 
worden gezien als een mechanisme om herhaling van dit concrete ordeverstorende 
gedrag door hetzelfde of door een ander groepje leerlingen te voorkomen.  

In de volgende fase verandert de docent zijn communicatie met de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. Hij ziet in dat het rigide vasthouden aan wat hij 
als de regels beschouwt hem geen gezag oplevert in de verhouding met de meisjes. 
Hij is er zich van bewust dat hij pas gezag heeft als zij zich naar hem richten en 
uiteindelijk vanzelfsprekend en ongevraagd doen wat hij van hen wil: gymmen in 
korte broek. Maar omdat dat niet gebeurt, merkt hij uiteindelijk dat hij op een andere 
manier een gezagsbasis moet ontwikkelen in communicatie met de vier meiden. 
 
In de volgende (de tweede) fase van het beslissingproces wordt het voor hem 
helderder hoe hij de controle in de klas, de continuïteit in het lesgeven en de 
verhouding met zijn leerlingen moet organiseren en vasthouden. Hij wordt zich ervan 
bewust dat een strikte toepassing van de regels op school hem nog geen gezag 
verleent en ook negatieve gevolgen kan hebben voor zijn classroom management en 
voor de kinderen zelf. Hij ervaart problemen met de opbouw van zijn gymles en in de 
relatie met zijn leerlingen. Sommige islamitische kinderen proberen op verschillende 
manieren zijn les te mijden. Zij komen met diverse argumenten om niet te hoeven 
gymmen. De communicatie met de leerlingen wordt moeilijker. De meeste van de 
vier islamitische meisjes komen regelmatig of zelfs elke week naar de les in een lange 
broek. Die wijst hij op zijn verbod om in de gymles een lange broek te dragen.  

In die periode [begin van de tweede fase] was ik heel strikt met die regel… Ja, als je zegt 
dat zij in een korte broek moeten gymmen, dan merk je les uitval… Dat vond ik het 
probleem… Toch, de meeste van die Marokkaanse meisjes waren heel enthousiast. Zij 
kwamen ook wekenlang terug op die lange broek. 

 
In die periode past Docent 9 nog steeds de schoolregel strikt toe maar hij begint te 
twijfelen aan de betekenis, het doel en de gevolgen van de toepassing van deze regel 
voor de leerlingen. 

Toen vroeg ik mijzelf af waarom het belangrijk is dat kinderen in korte broek moeten 
gymmen… Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat de kinderen er zijn.  

 
Omdat het gedragspatroon van de vier Marokkaanse meisjes zich weken achtereen 
herhaalt zorgt dat voor een bijkomende druk op de docent om zijn beslissing te 
heroverwegen. De vier  geven duidelijk aan dat zij gewoon willen gymmen en dat zij 
volharden in hun beslissing en in hun eis. Zij laten hem ook merken hoe belangrijk 
het voor hen is ook op school te kunnen voldoen aan een concrete religieuze 
verplichting (norm). Voor Docent 9 is een belangrijk moment als hij beseft dat het 
vasthouden aan de regel de uitvoering van de gymles en de deelneming aan de les van 
deze vier islamitische meisjes bemoeilijkt. Toch blijft zijn interpretatie van hun 
weigering onveranderd.  

Zij gebruikten die lange broek meer om te verdoezelen dat zij dikke benen hadden dan 
om de bewering dat het niet mocht van het geloof… 
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Hij wordt zich er ook van bewust dat zijn interpretatie van de kledingvoorschriften 
die hij in praktijk brengt en zijn strakke optreden tegen het ordeverstorende gedrag 
geen positieve resultaten opleveren. Zijn eigen ‘waarde’ dat een correcte gymdocent 
het belang van en aandacht voor het kind op het hoogste plan stelt, brengt voor hem 
met zich mee dat een behoorlijke uitvoering van alle aspecten van zijn classroom 
management in de gymzaal belangrijker is dan een voor hem onduidelijke regel 
betreffende het dragen van een korte broek tijdens gym.  

Ik had liever dat die meiden gymden. 
Hij raakt ervan overtuigd dat die regel op school niet iets fundamenteels over het 

onderwijs zegt, niets over het lesmateriaal, het leren en het lesgeven maar slechts iets 
over de ‘vorm’ van het les krijgen, in de zin dat iedereen in dezelfde kleding moet 
gymmen. Die vorm is voor hem uiteindelijk van minder belang dan wat de leerlingen 
van het onderwijs (gymles) zullen missen als zij de lessen blijven boycotten.  

Ik dacht: “Wat maakt het eigenlijk uit, korte of lange broek”.  
Hij betwijfelt of er goede redenen bestaan om de vier Marokkaanse leerlingen te 

verbieden in lange broek te gymmen. Maar zijn veranderende interpretatie van de 
bedoeling van het voorschrift van een korte broek tijdens gymles, staat nu op 
enigszins gespannen voet met zijn eigen interpretatie van de kledingvoorschriften 
(c.q. van wat hij beschouwt als de rechtsregel) op school: “Ja, dat is de regel, maar die 
regel heeft geen noodzakelijke en gerechtvaardigde functie voor de les! Om welke 
reden moeten zij in korte broek gymmen?”  
 
Dit conflict moet opgelost worden. Hij neemt de beslissing om met andere 
gymdocenten binnen zijn afdeling te gaan praten, om te overleggen en verduidelijking 
te krijgen over wat de schoolregels en wat de sociale regels op school zijn.  

Ik ging nog eens met mijn collega’s praten: Wat doe je daarmee?Maatstaf? 
Maar,  

 ik kreeg op een gegeven moment geen duidelijk antwoord van mijn collega’s. Ik wist 
niet waar ik moest beginnen. Toen zei ik bij mezelf van ‘nou ik laat het tuitje wat vieren’. 
Ik heb zelf initiatief genomen…  

 
Docent 9 merkt dat er onduidelijkheid bestaat binnen de vaksectie lichamelijk 
opvoeding over wat de ‘maatstaf’ in deze situatie op school feitelijk is. Dat is voor 
hem een bijkomende factor die invloed heeft op zijn interpretatie van de functie van 
de betreffende schoolregel. Als de eenheid die mede de regels formuleert, de 
vaksectie, er niet zeker van is of de regel eigenlijk wel bestaat en als hij wel bestaat 
wat die regel dan precies inhoudt en hoe die regel in de praktijk toegepast moet 
worden, dan is afwijking van het schoolreglement toegestaan. Volgens zijn 
interpretatie is de sociale functie van de regel (gelijke kleding in de les) van secundair 
belang. Er bestaan hogere belangen en belangrijker redenen die hij als docent moet 
volgen en die met fundamentele eisen van het onderwijs lichamelijke opvoeding 
(zoals lesinhoud of veiligheid) en het belang van de leerling te maken hebben. 
Volgens zijn opinie zijn dat factoren die afwijking van de schoolregel legitimeren. 

Ik heb eigenlijk zelf een beetje geïnterpreteerd en er een eigen betekenis aan gegeven. 
Mijn prioriteiten liggen bij het belang van het kind en bij de gymles zelf. Ik heb er geen 
probleem mee als de kinderen in een lange broek staan. 

Hij is er met andere woorden van overtuigd dat als hij zijn ‘eigen regel’ en zijn eigen 
beslissing in de praktijk wil uitvoeren dan moet hij afwijken van wat hij vermoedt dat 
de (sociale) regel op school is in zulke situaties. Omdat hij denkt dat het 
schoolreglement onvoldoende ruimte biedt voor zijn handelen zoekt hij naar andere 
legitimatiebronnen, ofschoon hij zich tegenover de vier Marokkaanse meiden beroept 
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op de schoolregels om zijn eigen beslissing te rechtvaardigen. Hij is ervan overtuigd 
dat dat de (sociale) regel op school is. Maar die is nog vaag voor hem. Hij weet 
namelijk wel dat één collega een jaar geleden het gymmen in een lange broek 
weigerde maar voor hem is het nog steeds onduidelijk hoe andere gymdocenten zo’n 
kwestie nu feitelijk regelen. Zijn gesprekken met collega’s maken hem duidelijk dat 
het kledingvoorschrift van de korte broek in de praktijk niet gevolgd wordt door 
andere gymdocenten. Hij wordt er zich van bewust dat de sociale regel niets anders is 
dan lege woorden die de regel-ideologie op school oproept. De sociale regel zou zijn: 
‘gelijke kleding’. En iedere docent zou zich aan die regel moeten houden, maar dat is 
niet zo!  

Omdat er op school geen vaste en nauwkeurige sociale regels blijken te bestaan 
voelt hij zich vrij om ‘af te wijken’ van de regel in de schoolgids, c.q. van wat andere 
docenten denken dat ‘de regel’ is en zelf de nieuwe regel te creëren dat de kinderen in 
lange broek mogen gymmen. De legitimatiebron daarvoor vindt hij in zijn eigen 
waarden, c.q. in zijn eigen idee van wat een goed classroom management is, waar het 
belang van het kind ligt en wat in het onderwijs de grootste aandacht moet krijgen.  

Die vier zijn tot het eind van het schooljaar in lange broek blijven gymmen.  
 
Het optreden van docent 9 en de relatie met zijn leerlingen zijn in deze fase anders 
dan in de eerste fase van zijn besluitvorming. Om zijn ideeën over de bedoeling van 
het gymnastiekonderwijs (‘gezondheid door gymmen’) en over wat een voorbeeldig 
classroom management is, in praktijk te kunnen brengen, is hij bereid de wensen van 
zijn leerlingen te accepteren. De kledingvrijheid in de les geldt gelijk voor alle 
vrouwelijke leerlingen, terwijl de ‘oude’ regel op school nog steeds voor de jongens 
toepasselijk is. Toch behandelt hij deze zaken vrij flexibel. Hij permitteert een 
tijdelijk afwijking van de regel met de waarschuwing dat het niet volgens het 
schoolreglement is. Naar zijn mening levert deze methode positieve resultaten op 
voor de communicatie met de kinderen en voor het vasthouden van de orde en de 
controle in de klas.  

De meiden van islamitische afkomst… Ja, daar zitten 90-95 percent van de lange 
broeken. Er is ook één Nederlands meisje dat een lange broek draagt, maar dat is niet in 
verband met het geloof maar omdat zij misschien dikke benen heeft of zo.  
Wat je bij de jongens ziet is dat zij geen lange broek dragen. Soms komt er één met: “Ik 
heb mijn korte trainingsbroek niet bij mij!” Ik zeg: “Volgende week korte trainingsbroek 
meenemen!” “Ja, meneer!” En de volgende week komen zij met de korte broek. Ik kan 
ook iets anders zeggen. Maar hij wil graag sporten… Dat is voor mij belangrijk. 

 
Wat voor invloed heeft de culturele of religieuze component op zijn oordeel, op zijn 
handelen en op de legitimering van zijn beslissingen? Ondanks zijn expliciete 
ontkenning van een cultureel en/of religieus motief ten gunste van een cosmetische 
reden heeft de culturele, islamitische component in het verweer van de vier 
Marokkaanse meisjes toch een belangrijke invloed op zijn interpretatie en zijn op die 
interpretatie gebaseerd handelen. Hij accepteert de claim van de meisjes dat het 
dragen van een lange broek een religieuze plicht is maar er ontstaat bij hem een 
vermoeden dat er ook andere motieven achter hun verweer schuil gaan. Zij gebruiken 
hun geloof om hun feitelijke motief te verhullen: dikke benen!  

Ik had het idee dat de meisjes meer problemen hadden met het feit dat zij dikke benen of 
meer haartjes op hun benen hebben en daarom hun broek degelijk lang houden. Dat ze 
zo het geloof als drogreden gebruikten om niet hun benen te hoeven tonen. Zij 
gebruikten die lange broek meer om te verdoezelen dat zij dikke benen hadden dan 
vanwege de bewering dat een korte broek niet mocht van het geloof. 
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Het lesverzuim van de Marokkaanse leerlingen en hun geregelde excuses voor het 
vermijden van de gymles zijn impliciete indicatoren dat de religie en de cultuur hier 
waarschijnlijk de belangrijkste factoren zijn. Hij wordt zich ervan bewust dat het 
religieuze motief voor het dragen van een lange broek om de benen te bedekken een 
belangrijke rol speelt in het gedrag van de meisjes.  
 
Maar die redenering levert voor hem enkele praktische dilemma’s op. Als hij 
aanneemt dat het accepteren van een religieuze verplichting de belangrijkste 
rechtvaardiging voor zijn handelen vormt dan wordt hij geconfronteerd met 
belangrijke vragen: ten eerste, moeten dan alle andere gedragspatronen van zijn 
leerlingen die op religieuze of culturele waarden en normen zijn gebaseerd 
geaccepteerd worden en ten tweede als de lange broek een opdracht van het 
islamitische geloof is, zoals een hoofddoek, waarom mogen kinderen dan (van 
zichzelf, van hun ouders) zonder hoofddoek gymmen en niet in korte broek – er zijn 
zeker andere motieven aanwezig (dikke benen):  

Ik heb nooit problemen gehad. Zij doen gewoon hun hoofddoek af tijdens de gymles…; 
en een laatste vraag: als een religieuze verplichting de belangrijkste reden is om het 
toe te staan mogen dan andere, niet-islamitische leerlingen niet in lange broek 
gymmen omdat hun religie dat niet eist?  
 
Hij kiest eerst toch als belangrijkste reden voor het toestaan van het gymmen in lange 
broek: de religieuze overtuiging van zijn leerlingen. Het gaat namelijk om een door 
religieuze waarden en normen bepaald gedragspatroon dat naar zijn mening de 
inhoud en de continuïteit van de gymles niet aantast en de veiligheid van de 
betrokken leerlingen niet bedreigt. Maar hij wordt zich ervan bewust dat door deze 
manier van denken en handelen andere groepen meisjes uitgesloten kunnen worden. 
Met andere woorden, als hij de beslissing neemt dat alleen Marokkaanse en andere 
islamitische meiden vanwege een religieuze verplichting in lange broek mogen 
gymmen dan kan hij andere vrouwelijke leerlingen zoals het Nederlandse meisje dat 
niet toestaan. Wat betreft de uitvoering van zijn classroom management (onderwijs) 
dat iedereen regelmatig en veilig kan gymmen, gaat dat zeker in tegen zijn eigen 
waarden. Daarom kiest hij uiteindelijk als belangrijkste reden voor zijn beslissing het 
gegeven dat naar zijn mening voor alle meisjes van die leeftijd belangrijk is: 
schoonheid en cosmetica (c.q. dikke benen). 

Het gaat anders bij een verbod om te gymmen met een hoofddoek. Docent 9 is er 
van overtuigd dat een leerling dan weinig kans krijgt om van de schoolregel af te 
wijken. Volgens hem is het schoolreglement daarin heel duidelijk en wordt het ook 
dagelijks toegepast door alle gymdocenten omdat het hier gaat om een 
veiligheidsmaatregel die in het belang van het kind is opgesteld.  

Wij houden ons er heel stipt aan dat kinderen tijdens gymles geen hoofddoek mogen 
dragen. Daar houden zij zich aan. Hier op school mogen ook petjes niet. Als je je pet in 
het gebouw op hebt, ben je je pet voor een week kwijt. Ze doen hun hoofddoeken af of de 
les nu binnen of buiten het gebouw is. […] Ik denk dat dat een stukje een onderscheid 
maakt met als je je hoofddoek wel op hebt, een stukje hygiëne, een stukje veiligheid. Als 
je oren of ogen bedekt zijn dan hoor je minder of zie je minder… 

 
5.9.4 Interpretatie van het gedrag van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen 
 
Het gedrag van de vier Marokkaanse leerlingen kan (ook) vanuit het perspectief van 
sociale macht worden geïnterpreteerd: zij hebben ook (tegen)macht gebruikt in hun 
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verzet tegen de regel van de docent. De bronnen van deze macht kunnen verschillen. 
Wij beperken ons in onze analyse tot de twee in deze casus belangrijkste bronnen: 
hun beroep op waarden en normen van hun cultureel-religieuze groepering en het 
collectief handelen in de vorm van volhardend groepsgedrag: gymmen in lange broek 
en/of het verzuimen van de les, met hun waarden en normen als legitimatie. 
 
De norm van de islam dat de benen tot de enkels moeten worden bedekt, wordt door 
de vier Marokkaanse meisjes beschouwd als een legitieme reden voor het dragen van 
een lange broek tijdens de gymles. Uit onderzoek komt naar voren dat de interpretatie 
van religieuze verplichtingen in de vorm van kledingvoorschriften verschilt per 
(islamitische) Turkse en Marokkaanse groepering in Nederland en ook tussen de 
leden van elk van deze groeperingen. Wij presenteren de opvattingen van enkele 
islamitische gesprekspartners. 

We spraken tijdens de pilotstudy met een Turkse imam van een Amsterdamse 
moskee. De interpretatie van de Marokkaanse meisjes is vergelijkbaar met zijn 
opvatting. Hij vertelde:  

De meeste botsingen tussen de islamitische cultuur en het Nederlandse 
onderwijssysteem… of scholen gaan over het dragen van een hoofddoek op school en 
kledingvoorschriften tijdens gymles.  

Hij legde de islamitische waarden en normen uit in de interpretatie van zijn 
gemeenschap: 

Ja, het lichaam van een moslim-kind tijdens gymles moet bedekt worden van de navel tot 
de knieën. Dat geldt ook voor volwassenen… Ja, dat staat in de Koran geschreven. Het 
gaat hier over de awra of schaamteregels. 
In tegenstelling tot de meisjes vindt deze imam bedekking tot de knieën 

voldoende hoewel ook volgens Shadid en Van Koningsveld volgens de awra-regels 
het gehele lichaam van de vrouw tot de schaamte behoort, met uitzondering van haar 
handen en gezicht (Shadid en Van Koningsveld, 1990, p. 95-96). 
Een andere opinie hadden een Turkse maatschappelijk werker en een Turkse student 
uit een grote stad. De student vertelde: 

Ik ben zelf moslim. Op het Turkse platteland dragen vrouwen een hoofddoek, maar je 
kunt weinig hoofddoeken in de stad vinden. Het is een oude traditie. Als ik hier [in één 
van de grote steden] op straat een mij bekend meisje zie met een hoofddoek dan vraag ik 
haar: “Waarom doe je dat?” Ik vraag mij af of zij die draagt als zij met vakantie 
bijvoorbeeld naar Turkije gaat.  

Volgens deze opinie zijn het dragen van een hoofddoek, een sluier of een andere 
hoofd- of lichaamsbedekking zowel als de voorschriften daarvoor, een kwestie van 
cultuur en traditie en niet een religieuze verplichting.  
 Een Turkse docent en drie leden van dezelfde moskee in een grote stad gaven een 
aanvullend inzicht in de interpretatie van islamitische kledingverplichtingen. De 
opinie van de docent correspondeerde met de interpretatie van bovengenoemde imam. 
Zij waren beide van mening dat alle bovengenoemde kledingvoorschriften een 
religieus karakter hebben en hun oorsprong vinden in de Koran of in andere 
religieuze bronnen. Wat verschilde met de opinie van de imam is de mening van de 
docent en van de moskeeleden over de verplìchting van het dragen van een 
hoofddoek en over de bedoeling van die verplichting. We geven hier de woorden 
weer van één van drie leden van de Turkse moskee: 

Elk individu moet zelf bepalen, in hoeverre deze dicht bij God wil blijven komen.  
 
De docent ging nog een stap verder in zijn interpretatie. Hij was van mening dat het 
voor islamitische meiden en ook voor islamitische vrouwen niet zo strikt is.  
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Ik heb zelf één dochter. Zij droeg nooit een hoofddoek maar haar Turkse [islamitische] 
vriendinnen wel. Op een ochtend verscheen zij met een hoofddoek om naar school te 
gaan. Ik was zelf verbaasd. Waarom draag je nu een hoofddoek?… “Omdat mijn 
vriendinnen het doen.”… Ik denk zelf dat het een soort van mode is bij die Turkse en 
Marokkaanse jongeren. 
Deze interpretatie van het gedrag verwijst naar de interne macht van een 

peergroup die zijn waarden en normen ontleent aan islamitische groeperingen in 
Nederland. Het recente verloop in de verhouding van in elk geval een gedeelte van de 
Nederlandse populatie met islamitische bevolkingsgroepen in de Nederlandse 
samenleving en de groei van religieus extremisme in zowel binnen- als buitenland 
heeft invloed gehad op de versterking van etnische en religieuze gevoelens bij leden 
van islamitische groeperingen. De visuele gevolgen daarvan zijn zeker in de mode 
van deze groepen te vinden. Een Marokkaanse vader uit Limburg vertelde tijdens de 
pilotstudy: 

Het dragen van een hoofddoek is een manier om onze cultuur en traditie te beschermen 
en vast te houden. Hier in Nederland heeft dat een tweevoudige betekenis: aan de ene 
kant, representeert een hoofddoek onze verbinding met het moederland, Marokko en met 
onze traditie,… aan de andere kant ook het verzet tegen de aanvaarding van de Westerse 
cultuur en die manier van leven… Ja, als je dat zelf niet doet, accepteer je de 
buitenlandse [dus Nederlandse] cultuur.  
Tijdens het hoofdonderzoek kwamen we soortgelijke opinies tegen in interviews 

met een Turkse en een Marokkaanse vader die tot verschillende islamitische 
groeperingen behoren. Er werden elementen van zelfbehoud en van verzet tegen de 
dominantie van een andere cultuur geïntroduceerd. De doelstellingen van deze 
islamitische groeperingen worden gezien als sterke machtsbronnen in de ‘strijd’ voor 
hun positie in de maatschappij.  
 
Het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes in de vorm van hun herhaalde komst 
naar de gymles in lange broek en het regelmatig verzuimen van de les heeft de 
bedoeling om de besluitvorming van Docent 9 te beïnvloeden. Door het uitoefenen 
van ‘groepsmacht’ gebaseerd op het ‘stilzwijgende’ herhaalde gedrag van een 
georganiseerde groep gedurende een langere periode hebben de Marokkaanse 
leerlingen het gewenste effect in de praktijk bereikt.  
 Het is duidelijk dat de handelwijze van de Marokkaanse meisjes als 
doelstelling(en) heeft Docent 9 te laten weten dat zij actief aan de les willen 
deelnemen en tegelijkertijd hem onder druk te zetten zijn standpunt wat betreft het 
dragen van een lange broek tijdens de gymles te veranderen. Deze activiteiten leveren 
uiteindelijk het door hen gewenste resultaat op. 
 
Het willen dragen van een lange broek tijdens de les lichamelijk opvoeding toont een 
tweeslachtige c.q. tegenstrijdige en inconsequente houding van de vier islamitische 
leerlingen. Aan de ene kant sluit deze wens zeker (symbolisch) aan bij de religie, de 
leefgewoonten en de cultuur van hun land van afkomst. Het dragen van een lange 
broek tijdens gymles symboliseert hun intentie om aan de waarden en normen vast te 
houden dat het tonen van het menselijke lichaam buiten de familiekring (strikt) 
verboden is. Dit religieuze motief wordt naar buiten toe via hun gedrag en via de 
eisen van de peergroup geventileerd. Aan de andere kant vertoont hun 
gedragspatroon ook een inconsequentie in het voldoen aan de religieuze 
kledingvoorschriften met name ten aanzien van het dragen van een hoofddoek. 
Tijdens de les lichamelijk opvoeding is door de school het dragen van een hoofddoek 
strikt verboden en zij leggen deze zonder problemen af. Deze inconsequentie brengt 
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(ook) ons tot het vermoeden dat er naast de religieuze ook andere redenen voor deze 
vier Marokkaanse leerlingen een (belangrijke) rol spelen. 
 
Hun volharding om regelmatig in lange broek te gymmen en dus niet de les te 
verzuimen kan aan de ene kant hun bereidheid symboliseren om regelmatig het 
onderwijs te volgen en aan hun onderwijsverplichtingen te voldoen maar kan aan de 
andere kant ook worden gezien als een poging om met behulp van een collectieve 
tegenmacht extra sociale druk op de docent uit te oefenen om van standpunt te 
veranderen. 
 
5.9.5 Afronding 
 
Het meest opvallende en meest relevante van deze casus is dat die weer duidelijk laat 
zien hoe men binnen de regel-ideologie denkt dat orde ontstaat. Docent 9 merkt dat 
het zich houden aan de schoolregels geen resultaat oplevert en dat hij zijn gezagsbasis 
moet ontwikkelen in communicatie met de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. 
Omdat hij zich ervan bewust is dat de sociale regel ‘gelijke kleding’ een fictie is die 
de regel-ideologie op school oproept, wijkt hij in een volgende fase van deze sociale 
regel af. Om de tegenstelling op te lossen vormt hij de ‘eigen regel’ dat alle 
vrouwelijke leerlingen in lange broek mogen gymmen. 
 
Het merkwaardige van deze casus is de besluitvorming van Docent 9 die een wel te 
onderscheiden maar een op elkaar aansluitende en onscheidbare redenerings- en 
handelingsfase doorloopt. Deze fasen (stappen) worden gekenmerkt door een verschil 
in de toepassing en dus in de afwijking van wat de docent beschouwt als de 
schoolregels en de sociale regels op school en door de ontwikkeling en aanwending 
van ‘eigen regels’ en de legitimering van deze ‘eigen regels’ op basis van 
verschillende bronnen.  
 
De eerste fase wordt gekenmerkt door zijn besef dat het gedrag van de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen tegen de ‘regels op school’ ingaat. In zijn 
communicatie met de betreffende leerlingen verwijst hij naar het mogelijk bestaan 
van kledingvoorschriften in de schoolgids  

Toen was ik er niet zeker van dat er iets over kledingvoorschriften staat geschreven in de 
informatiegids. […] Ik zeg tegen die 4 Marokkaanse leerlingen: “Ja dat weet ik, maar ik 
krijg opdracht dat jullie in korte broek moeten gymmen”.  
Ondanks deze onzekerheid zoekt hij op dat moment niet het juiste antwoord in de 

‘juridische bronnen’, de opgestelde schoolregels en de sociale regels op school maar 
gaat liever af op een individuele beslissing van een collega van al wat langer geleden.  

Ik heb toen van een gymdocent gehoord hoe vakdocent A dat conflict met islamitische 
meisjes heeft opgelost. Ik wist niet precies of mijn collega’s het gymmen in lange broek 
permitteerden. Het was toen voor mij onduidelijk wat te doen. Ik zei tegen mijzelf: Volg 
de beslissing van vakdocent A! Weet je, ik was hier op school net begonnen als docent. 

 
In de beslissing van zijn collega-docent vindt hij zijn legitimatiebron om het gedrag 
van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen te verbieden. Hier is zijn handelen 
consistent met de theorie van Lipsky (1980) dat als een street-level bureaucrat voor 
de eerste keer met een bepaalde situatie wordt geconfronteerd, hij zich in zijn 
besluitvorming verlaat op de oplossingen van collega’s.  
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In deze fase komt hij voor de eerste keer in contact met het (afwijkende) gedrag van 
de vier Marokkaanse meisjes, gedrag dat volgens de meisjes onderdeel is van hun 
cultuur en dat zijn bronnen heeft in islamitische waarden en normen. Hij is zelf van 
mening dat het gedrag waarschijnlijk wel iets met een andere cultuur te maken heeft 
maar tegelijkertijd ontkent hij deze component als het echte motief voor hun gedrag. 
Hij heeft het niet echt moeilijk met het afwijkende gedrag van de Marokkaanse 
meiden. Maar omdat hij heeft gehoord dat het gymmen in lange broek niet is 
toegestaan, wil hij zich houden aan wat hij als de regel beschouwd. 
 
In het begin van zijn besluitvorming is de handelwijze van Docent 9 vrij strikt en kan 
worden gekarakteriseerd als het optreden van een ‘typische’ street-level bureaucrat. 
Het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes wordt door hem geïnterpreteerd als 
gedrag dat de orde in de klas en de continuïteit van de gymles kan verstoren en 
derhalve verboden moet worden. Daarom wil hij dat gedrag onder controle houden. 
Verder wordt zijn strakke optreden beïnvloed door de onduidelijkheid over wat de 
regel is (mogen zij wel of niet in lange broek gymmen) en hoe hij als docent deze 
concrete situatie met de vier Marokkaanse leerlingen moet regelen. Door deze 
onduidelijkheid wordt hij met een dilemma geconfronteerd: als hij toestaat aan de vier 
Marokkaanse leerlingen in lange broek te gymmen dan loopt hij het risico dat ook alle 
andere vrouwelijke leerlingen dat willen. Dan loopt hij ook het risico dat hij de 
situatie niet meer onder controle kan houden en derhalve zijn gezag en zekerheid in 
de klas verliest.  

In deze fase hanteert Docent 9 een bureaucratisch-ambtelijke stijl van 
regelgeving en regeltoepassing: de ‘regels op school’ staan boven de culturele en 
religieuze verplichtingen (waarden) van de vier Marokkaanse meisjes. In dat opzicht 
is hij er van overtuigd dat zijn beslissing conform het beleid van de school is. 
 
Het volharden van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen in hun regelmatige 
pogingen om het gymmen te vermijden dan wel in lange broek naar de les te komen 
kan worden geïnterpreteerd als een poging om door collectief optreden een soort van 
sociale macht uit te oefenen en op die manier de besluitvorming van de docent te 
beïnvloeden.  
 
De volgende fase wordt gekenmerkt door een diametraal tegenovergestelde 
benadering in het afwijzen of accepteren van deze waarden en normen van de 
Marokkaanse leerlingen (het dragen van een lange broek). Hier zijn twee momenten 
van belang die zijn gedrag beïnvloeden en (verder) ontwikkelen. Het eerste is als hij 
beseft wat voor hem de doelstellingen en belangen van zijn classroom management 
zijn: het belang van het kind (iedereen gymmen) en een fatsoenlijk proces van 
lesgeven. Deze belangen worden ook als ‘eigen regels’ ontwikkeld. Het volgende 
belangrijke moment is als hij er zich van bewust wordt dat er een schoolreglement is 
waarin het dragen van een korte broek tijdens gymles is geregeld maar dat niemand 
van zijn collega’s dit regeltje (strikt) volgt.  
 
In deze fase hanteert Docent 9 primair een pragmatische stijl van regeltoepassing. Hij 
is ervan overtuigd dat het verbod van gymmen in lange broek (‘regel op school’) in 
dit geval negatieve gevolgen voor de vier Marokkaanse meisjes kan hebben. Daarom 
zoekt hij naar een andere oplossing door aan deze regel een andere, eigen interpretatie 
te verbinden. Hij vindt geen praktische reden waarom vrouwelijke leerlingen slechts 
in korte broek mogen gymmen. Als bovendien niemand binnen zijn vakgroep precies 
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weet wat de ‘maatstaf’ is, dan betekent dat, dat er op school geen ‘levende’ regel 
bestaat of geen sociale regel die deze ‘regel’ tot leven brengt. Daarom voelt hij zich 
vrij om een ‘eigen regel’ te creëren en de lange broek tijdens de gymles toe te staan. 
In de situatie van een regelvrij gebied (juridisch vacuüm) op school legitimeert hij 
zijn handelingen en zijn beslissing met een ‘eigen regeltje’. Met die nieuwe regel 
creëert hij voor zichzelf een helder beeld van de concrete situatie.  
 
Zijn handelen correspondeert hier met de theorie van Lipsky (1980) dat de 
besluitvorming van docenten (street-level bureaucrats) wordt beïnvloed door hun 
eigen ethiek en hun eigen beoordeling van de feiten en omstandigheden van een 
specifieke casus. 
 
Het handelingsproces van Docent 9 kan ook worden beschreven vanuit het 
perspectief van de verschillende typen van legaliteit die in deze casus verschijnen. In 
de eerste fase van zijn besluitvorming (regelgeving) behandelt Docent 9 het 
misverstand met de vier Marokkaanse leerlingen formeel. Het wordt gekenmerkt door 
een rigide toepassing van wat hij beschouwt als de schoolregels en de sociale regels 
op school. Zijn handelen heeft een duidelijk doel: het ongestoord functioneren van het 
onderwijsproces in alle aspecten van het classroom management.  
 
In de tweede fase kan zijn optreden worden geplaatst in het perspectief van de 
compensatie- en forum-legaliteit. Door leerlingen te laten gymmen in lange broek 
vermijdt hij het lesverzuim van de islamitische meisjes. Dat is zeker een impuls voor 
de betrokken leerlingen om regelmatig naar de les te komen en daar meer plezier aan 
te beleven. In deze fase is zijn interpretatie en zijn toepassing van regels niet ontleent 
aan het schoolreglement maar eerder aan zijn eigen waarden: in de concrete beslissing 
houdt hij rekening met waarden van zijn leerlingen en met hun emoties.  
 
De claim van de vier Marokkaanse leerlingen dat hun verzoek een religieuze 
achtergrond heeft is het belangrijkste element dat aan dit misverstand een cultureel 
karakter geeft. Ondanks zijn pogingen om dit punt te relativeren wordt hij door hun 
hardnekkigheid gedwongen om het toch te erkennen. Op een bepaald moment wordt 
de docent zich ervan bewust dat hun gedrag anders is dan dat van de andere 
vrouwelijke leerlingen in de klas. Hun gedrag botst met wat Docent 9 ziet als de 
schoolregels. Het toestaan van gedrag dat waarschijnlijk door een andere dan de eigen 
cultuur en/of religie wordt bepaald kan worden beschreven als pluralistische 
legaliteit.  
 
Evenals in de casus “Meester, U discrimineert!” is de vraag hier of er wel sprake is 
van een cultureel misverstand. In dit verband is van belang dat de gymdocent geen 
enkel bezwaar heeft tegen het dragen van de ‘afwijkende’ kleding door de 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. Naar zijn mening heeft hun gedrag niets te 
maken met cultuur of religieuze verplichtingen. Het gaat bij hen om een esthetische 
reden: het is een typisch gedrag van teenagers: meiden die hun benen willen 
bedekken omdat zij denken dat zij dikke benen hebben. Hij zou ook nog hebben 
kunnen menen dat het niet dragen van een lange broek die meiden onvrij zou maken 
ten opzichte van hun mannelijke ‘soortgenoten’ en de behoefte hebben gevoeld hen te 
beschermen, hun kansen (op de huwelijksmarkt bijvoorbeeld) niet te willen 
verminderen. Wat van belang is dat voor hem de waarden van de vier Marokkaanse 
meiden die eisen dat hun benen bedekt moeten zijn niet (primair) distinct zijn.  
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 Het blijkt dat zijn benadering anders is dan die welke spreekt uit de regels op 
school. Men mag aannemen dat het schoolreglement is opgesteld vanuit het idee dat 
de waarden van de Marokkaanse leerlingen wel distinct zijn. Daarom ook kan een 
andere docent dit gedrag als distinct ervaren en er meer moeite mee hebben. 
 
In de vorige en ook in deze casus kan men zien hoe door de docent wordt geprobeerd 
een culturele duiding van afwijkend gedrag te relativeren. Een dergelijke houding van 
de docent roept misschien bij de leerlingen juist de wens op om expliciet in hun 
anders-zijn te worden erkend. In dit verband kan het belangrijk zijn dat de docent niet 
direct is ‘omgegaan’ maar dat er sprake was van een zekere strijd. Daarmee zou dan 
toch de symbolische erkenning aan het distincte gedrag zijn gegeven en zou daarin 
ook de pluralistische legaliteit schuilen.  
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6. Een alternatieve theoretische benadering: eigen regels 
 
In de interpretatieve (rechts)sociologie wordt de kennis van sociale regels beschouwd 
als een beginpunt voor het begrijpen van het sociale leven en de maatschappelijke 
orde. Dergelijke kennis vooronderstelt het bestaan van een gemeenschappelijk 
interpretatiekader dat leden van een bepaalde groep in staat stelt om handelingen van 
andere leden te begrijpen en de verwachting rechtvaardigt dat hun eigen handelen ook 
wordt begrepen door anderen waardoor op die wijze sociale cohesie en sociale orde 
wordt verkregen. De interpretatieve sociologie beschouwt sociale regels dus als regels 
die gedragsverwachtingen ten aanzien van andere leden van de betreffende groep 
laten ontstaan en ook vastleggen. 
 
Hoewel we in een aantal opzichten dicht bij de theoretisch uitgangspunten van de 
interpretatieve sociologie blijven, hebben we ons in de loop van het onderzoek 
langzaam maar zeker losgemaakt van de gedachte dat gedeelde interpretatiekaders 
gedragsverwachtingen doen ontstaan.  

Het onderlinge begrip is niet gebaseerd op sociale regels die 
gedragsverwachtingen inhouden, maar dient ieder moment weer opnieuw opgebouwd 
te worden aan de hand van besprekingen van en overleg en discussie over 
voorbeelden (casussen). Daarom zijn wij tot de slotsom gekomen dat de 
interpretatieve sociologie in dit opzicht niet gevolgd kan worden. Dit heeft als 
consequentie dat sociale regels niet een ‘gelding op voorhand’ hebben of krijgen in de 
ambtelijke praktijk. Docenten (evenals andere street-level bureaucrats) gedragen zich 
de facto niet of hoogst zelden op een manier die adequaat beschreven kan worden als 
‘het toepassen van regels’. 
 
De docenten in het onderzoek hebben het vaak over eigen regels. Zij zien deze eigen 
regels als een essentieel element voor de opbouw en het functioneren van de sociale 
orde in hun klas. Die sociale orde en de sociale cohesie worden niet verkregen door 
zich te beroepen op ‘gedeelde betekenissen’ maar door directe face-to-face 
communicatie. 

Tot de perspectiefwijziging die zich gedurende het onderzoek heeft voltrokken 
behoort dat uit elkaar getrokken moet worden wat in het pragmatisme aan elkaar 
geklonken is: betekenissen, cultuur, interpretatiekaders enerzijds en gedrag, 
gebeurtenissen, orde in de klas anderzijds. Wij sluiten daarmee weer aan op oude 
thema’s in de functionele en behavioristische sociologie en benadrukken dat ideeën 
geen gedragsbepalende of gedragsbeïnvloedende betekenis hebben. Ideeën ‘werken’ 
niet, hebben geen ex ante betekenis maar hebben een reflexieve ex post betekenis: zij 
dienen om gebeurtenissen een plaats te geven. 
 
We behandelen nu eerst (6.1) de opbouw van de gedragsorde in de klas en vragen ons 
daarna (6.2) af wat docenten kunnen bedoelen als ze zelf wel degelijk praten over 
regels die ze zouden volgen. 
  
6.1 Opbouw van de orde in de klas 
  
Wij introduceren het voorstel voor een alternatieve benadering van een 
gemeenschappelijk interpretatiekader door een korte recapitulatie van een voorbeeld 
uit het empirisch onderzoek. 
 

 227



 

Groep 2a bestaat uit leerlingen met uiteenlopende etnische en culturele 
achtergronden: vijftien Nederlandse leerlingen, drie Marokkaanse (twee jongens en 
een meisje), twee Turkse en twee leerlingen uit voormalig Joegoslavië. Het is bij de 
groep bekend dat voor het eind van de les Tekenen en Handvaardigheid alle tafels 
moeten worden schoongemaakt en de vloer van de klas moet worden geveegd. Het 
schoonmaken van de (eigen) tafel wordt door alle leerlingen zelf gedaan, het 
‘vloerschema’ (wie van de leerlingen wanneer de vloer moet vegen) wordt door de 
docent gemaakt. Als een leerling die aan de beurt is om te vegen afwezig is dan ruilt 
hij/zij met de volgende op de lijst. 

Het schema werd gevolgd door alle leerlingen en de vloer werd dus ook 
regelmatig geveegd. Doch toen de Marokkaanse leerling M aan de beurt was om de 
vloer te vegen weigerde hij met: “Ik hoef thuis niet te poetsen. Dat doen mijn moeder 
en mijn zus. Ik doe het hier ook niet! Ik ben geen poetser!” De andere Marokkaanse 
jongen en ook de Turkse jongen steunden hem. Zij voerden aan dat in hun cultuur 
vloeren vegen vrouwenwerk is. Hoewel ook die twee jongens het vegen/poetsen met 
hun cultuur verbonden (poetsen is vrouwenwerk) wisten de andere leerlingen in de 
klas eigenlijk niet of de (drie) jongens geen zin in vegen hadden of dat er voor hen 
een waarde in het geding was waarmee zij (de andere leerlingen en de docent) 
rekening zouden moeten houden. De rest van de klas was het er daarom ook niet mee 
eens en uitte kritiek op het gedrag van de weigeraar en van de andere twee. Het 
argument was dat iedereen van de klas het deed en dat hij (en de andere twee jongens) 
het dus ook moesten doen.  

Het Marokkaanse meisje was in dubio: aan de ene kant steunde ze op culturele 
gronden de Marokkaanse en Turkse jongens maar aan de ander kant vond ze ook dat 
wat voor iedereen gold ook voor hen zou moeten gelden. Nadat de eigen meningen 
waren gegeven wachtte iedereen op de reactie, de mening van de docent. 
 
‘Iedereen moet de vloer vegen’ zijn alleen maar woorden die zoals de interpretatieve 
sociologie benadrukt, pas hun betekenis krijgen door het gebruik; de praktijk waarin 
door de onderlinge communicatie tussen mensen aan die woorden de (een) betekenis 
wordt toegekend. Deze intern gegeven betekenissen aan woorden worden in 
hoofdstuk 2 benoemd als ‘betekenisregels’.93 Het houdt in dat deze betekenisregels 
ontstaan in verschillende gedragscontexten. Op basis van zo’n context coördineren 
mensen hun gedrag en ontwikkelen ze ideeën op grond van wat zij als waardevol, als 
zinvol beschouwen in hun ‘wereld’. Met andere woorden de betekenisregel kan 
slechts zijn zin krijgen in de context van een sociale achtergrond: alle leden delen de 
betekenis van de woorden en op basis van die gemeenschappelijke context accepteren 
ze en volgen ze de betekenisregel. 
 
De betekenisregel ‘Iedereen veegt de vloer’ wordt gesteld door de docenten Tekenen 
en Handvaardigheid met het oog op een bepaald doel: dat alle leerlingen van de klas 
evenveel bijdragen aan een schoon en gezond klaslokaal. In die zin heeft de regel, 
volgens de interpretatieve sociologie, een (zijn) betekenis gekregen, die wordt 
gedeeld door de meerderheid van de leerlingen. Binnen die opvatting houdt het 
ontstaan van een cultureel conflict het volgende in: voor Marokkaanse en Turkse 
jongens heeft de regel een andere betekenis, het legt hen iets op dat tegen hun cultuur 
in gaat. Voor het Marokkaanse meisje leidt de regel tot twijfel en een innerlijk 
conflict: de jongen moet de vloer vegen omdat iedereen uit de groep het doet. Zij kent 

                                                 
93 Zie hoofdstuk 2.6. 
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wel Marokkaanse mannen en jongens die helpen bij huishoudelijk werk. Maar omdat 
ze Marokkaanse is begrijpt ze het gedrag van de jongen(s) ook wel weer. 

De betekenisregel: ‘Iedereen moet evenveel bijdragen aan een schoon klaslokaal’ 
doet een beroep op het begrip ‘gelijkheid’. De regel impliceert dat alle culturen in de 
klas gelijk zijn, c.q. dat de cultuur, de waarden en normen van elke leerling evenveel 
waarde hebben. Maar niet ieder leerling interpreteert het begrip ‘gelijkheid’ op 
dezelfde manier. Op basis van die verschillende interpretaties van het begrip 
‘gelijkheid’ wordt de situatie in de klas dan ook verschillend beoordeeld door de 
verschillende groepen. Aan dezelfde woorden c.q. hetzelfde begrip worden op z’n 
minst twee uiteenlopende en zelfs tegengestelde betekenissen gegeven, in het ene 
geval: ‘met elkaar/samen iets doen’ en in het andere: ‘(mijn) cultuur respecteren’. In 
deze context bestaat er geen gedeelde mening van de leerlingen uit deze klas. 
Huppes-Cluysenaer (2002, p. 84) geeft aan dat het gebruik van de woorden zoals in 
ons voorbeeld ‘samen doen’ en ‘respect voor cultuur’ uiteenloopt gezien vanuit het 
perspectief van een verschillend praktisch belang die de woorden hebben voor de 
sprekers. Deze en nog veel meer andere praktische belangen die in deze context te 
vinden zijn zullen andere interpretaties van de situatie teweeg brengen, die misschien 
worden uitgesproken, misschien onderhuids blijven. Dat betekent dat het eerder 
toevallig is dan gebruikelijk of normaal als er sprake is van gedeelde meningen en een 
situatie waarin woorden het (gemeenschappelijk) praktisch belang van alle sprekers 
ondersteunen. Als er geen gedeelde mening is dan rijst de vraag of de leerlingen in 
een klas elkaar begrijpen en als ze dat wel doen hoe dat dan gaat.  
 
Wij komen nu op een mogelijk theoretisch alternatief. Hoe ontstaan gedeelde 
betekenissen dan wèl? Gedeelde betekenissen zijn geen sociale regels in de zin dat zij 
een (bepaald) gedrag voorspellen (als in de klas een woord in zó’n context gezegd 
wordt, mag een leerling dìt gedrag verwachten van medeleerlingen) maar wel in de 
zin van de uitkomst van een discussie die daadwerkelijk gevoerd wordt naar 
aanleiding van een bepaald geval (casus). Vanuit het perspectief dat we in ons 
onderzoek hebben opgebouwd gaat het bij zo’n gebeurtenis niet om de woorden en 
hun betekenis maar zullen alle actoren op zoek gaan naar de houding jegens henzelf 
die zij ‘voelen’ achter het gedrag en de woorden van degene die niet wil vegen. 
Wanneer de Marokkaanse jongen weigert het klaslokaal te vegen (dus een bepaald 
gedrag vertoont), dan zullen sommige leerlingen zijn gedrag interpreteren als 
bijvoorbeeld ‘het tonen van besef van eigenwaarde als man’, anderen als ‘luiheid’ of 
‘onzindelijkheid, gebrek aan netheid’ en weer anderen als ‘gebrek aan respect voor 
vrouwen’. Wat in de verdere afhandeling beslissend is, is de vraag of de leerlingen 
ervaren dat het gedrag uiting is van een negatieve houding jegens hen dan wel of dit 
gedrag meer met het eigen onvermogen van de jongen te maken heeft. Wanneer er 
geen wantrouwen bestaat ten aanzien van zijn houding en bedoeling kunnen er vele 
alternatieven worden bedacht die recht doen aan de weerstand die de jongen voelt, 
maar hem verder zijn steentje aan het collectief laten bijdragen. Bij een als negatief 
gevoelde houding is de orde verstoord. Het handelen van de docent moet er dus op 
gericht zijn het wederzijds vertrouwen te handhaven of zo nodig te herstellen. Dit 
betekent dat de dialoog die de docent in de klas opent vooral tot onderwerp heeft hoe 
de leerlingen de gezindheid van de ‘dader’ aanvoelen.  

Een discussie in de klas naar aanleiding van een ‘casus’ kan verschillende 
richtingen op gaan. De leerlingen kunnen kwesties ter discussie stellen zoals wat 
symbolen zijn van gelijkwaardigheid in de klas of van respect, c.q. bespreken hoe zij 
in de klas deze symbolen ervaren, aanvoelen. Het gaat er dan om dat de leerlingen de 
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bereidheid tonen om aan de hand van een concreet voorbeeld (casus) hun eigen 
ervaringen zo goed mogelijk naar voren te brengen. Waarom? Om er achter te komen 
op welke verschillende manieren zo’n geval begrepen kan worden en welke 
elementen beslissend zijn voor de ene of de andere interpretatie. Mensen kunnen het 
in theorie eens zijn over de vraag welk element beslissend is, maar het praktisch 
oneens zijn over de vraag of dat element in de betreffende situatie aanwezig was of 
niet. Door de verschillende interpretaties van en hun gevoelens over die concrete 
gebeurtenis onderling te bediscussiëren drukken de leerlingen uit wat voor hen als 
groep de relevante belangen zijn en hoe die hoog gehouden kunnen worden in de klas 
(in de groep).  

Zo’n discussie kan gemakkelijk ideologisch worden en dan het culturele conflict 
versterken. Om het uit die sfeer weg te houden is het van belang dat de discussie heel 
concreet blijft, over eigen ervaringen gaat en over eigen gevoelens. Wat maakt 
bijvoorbeeld het gedrag van iemand irritant? Dat kan een lachje zijn, waardoor twijfel 
over de intenties ontstaat.  

Natuurlijk gaat zo’n discussie in de klas niet heel diep. Het gaat er primair om dat 
de docent voelt hoe het in de klas ligt om op basis daarvan een besluit te nemen dat 
‘haalbaar’ is gezien de gevoelens die zijn geuit. Doet de docent dit goed dan is de rust 
hersteld en weet de docent zich in zijn beslissing gelegitimeerd. Doet hij het niet goed 
dan ziekt het door en moet hij de discussie opnieuw openen.  

Hij kan ook later als de gevoeligheid van de kwestie er af is of via vergelijkbare 
hypothetische voorbeelden waarmee naar verwachting de leerlingen zich gemakkelijk 
identificeren, nog eens uitzoeken waar de mogelijke pijn zit bij dit soort gevallen. Dat 
kan heel nuttig zijn. 

Door gevallen te analyseren en door vele verschillende mogelijke visies op zo’n 
geval te horen kan men een beeld krijgen van bepaalde elementen van de casus 
waaraan verschillende leerlingen (mensen) een verschillende betekenis toekennen die 
ze beslissend achten voor hun gevoel over het geval en ook over de manier waarop 
dat afwijkt van de eigen gevoelens van de docent. Daarmee wordt inzicht verworven 
in de emotionele lading die verschillende dingen voor mensen hebben en daarmee in 
de verschillende belangen die in zo’n kwestie relevant zijn. Iedere kwestie is weer 
verschillend doordat de deelnemers verschillende persoonlijkheden zijn. Redelijk 
beslissen is vooral rekening houden met alle relevante belangen en dus daar 
gevoeligheid voor opbouwen. 

Door in de klas via discussies inzicht te ontwikkelen in de gevoeligheid van de 
verschillende leerlingen ten aanzien van bepaalde kwesties ontwikkelt zich in zo’n 
klas ‘groepsidentiteit’ of ‘groepsloyaliteit’. 
 
6.2 Wat kunnen docenten bedoelen als ze het over regels hebben 
 
Wat is dán, in deze alternatieve visie, de betekenis van regels? Waarom wordt er door 
docenten zo vaak en zoveel gepraat over regels? 

De eerste en de meest voorkomende manier waarop docenten het over regels 
hebben is de manier die klopt met hoe de interpretatieve sociologie met ‘regel’ werkt. 
Docenten praten en denken over hun handelen alsof in hun gedrag regels tot 
uitdrukking komen, geen juridische maar sociale regels, betekenisregels. 

In de interpretatieve sociologie wordt er van uitgegaan dat waarden en 
overtuigingen bepalen hoe men de werkelijkheid ervaart en daarin handelt. Deze 
waarden bepalen dus ook wat als wangedrag wordt ervaren. Zo komen 
betekenisregels tot stand. Dat zijn geen regels die uit te drukken zijn in formuleringen 
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maar het zijn tacit rules. Wil een docent wangedrag aanpakken door de toepassing 
van een dergelijke sociale regel dan moet hij een beroep doen op die algemene 
waarden – zoals bijvoorbeeld ‘respect’ hebben voor elkaar – en daarmee er op 
vertrouwen dat er tacit rules zijn waardoor iedereen hetzelfde gedrag als onrespectvol 
zal begrijpen. In de dialoog kan een docent een beroep doen op die waarden. Mocht 
er een verschil van waardeovertuigingen zijn dan moet men in een open dialoog een 
nieuwe gedeelde betekenis vinden. Opvallend is dat de voorwaarde voor zo’n dialoog 
is dat wordt uitgegaan van de goede houding jegens elkaar. Daardoor biedt zo’n 
benadering geen oplossing indien juist twijfel aan die houding moet worden 
overbrugd. Docenten denken en praten dan wel in termen van gedeelde regels of 
veronderstellen op zijn minst dat die gedeeld zijn door hun leerlingen en henzelf, 
maar dat is in veel cultureel misverstand casussen een illusie. 

Dit betekent overigens niet dat die cultuur, waarden en normen geen betekenis 
hebben in het maatschappelijk verkeer van docenten en leerlingen. Al mogen dan 
cultuur en de daarbij veronderstelde regels geen gedragsvoorspellend effect hebben, 
praten en communiceren in termen van waarden lukt wel degelijk. Er wordt in 
dezelfde termen over de dingen en gebeurtenissen gepraat.  

In ons perspectief is het zo dat er wel sprake is van een gemeenschappelijke 
cultuur in de zin dat iedereen in Nederland nu ‘respect’ heel belangrijk vindt terwijl 
bijvoorbeeld in de vijftiger jaren van de vorige eeuw dat woord nauwelijks werd 
gebruikt maar het betekent zeker niet dat iedereen dezelfde houding als respectvol of 
het tegendeel daarvan zal aanduiden. Naar onze opvatting is het gevoel dat bepaald 
gedrag in een bepaalde situatie oproept over de houding van die ander jegens jou 
beslissend en zal het gevoel daarover op dit moment in termen van respect worden 
aangeduid terwijl dat in de jaren vijftig mogelijk in termen van ‘netjes’ en ‘niet 
netjes’ werd uitgedrukt. Het woord ‘respect’ is een woord in termen waarvan alle 
kinderen in de klas met elkaar discussiëren, terwijl het woord ‘schaamte’ typisch een 
woord is in termen waarvan sommige kinderen in de klas wel met elkaar discussiëren 
en anderen niet.  

Cultuur, normen en waarden hebben dus de functie om de communicatie te 
structureren. Maar dat staat los van de vraag hoe docenten (zullen) handelen. 
 
De term regel wordt door docenten ook op een heel andere manier in de mond 
genomen. Docenten kunnen ook gewag maken van ‘de regel’ om gedrag van 
leerlingen te sturen. Het gaat dan om geformuleerde wettelijke regels, om regels die 
in de schoolgids staan of in de notulen van de afdelingsvergadering of die de docent 
heeft uitgesproken en misschien op het bord heeft uitgeschreven. Soms zijn die regels 
algemeen en abstract zoals ‘de docent handhaaft de orde in de klas’, soms zijn ze heel 
concreet: ’gymmen mag alleen in maximaal knielange broek’. De vloer vegen is een 
regel die heel concreet is. Als de docent zo’n regel toepast is hij niet bezig om de 
communicatie te structureren maar om gedrag te sturen. Hij doet dat door 
overtredingen te straffen. Op basis van de behavioristische opvatting mag hij ervan 
uitgaan dat mensen zich laten conditioneren in hun gedrag indien zij positieve of 
negatieve sancties hebben te verwachten. 

In dit concrete geval zou zijn beslissing bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘Iedereen doet 
het!’ De docent valt dan terug op zijn macht, zijn autoriteit als docent om het 
verlangde doel te bereiken. Het zou kunnen dat de Marokkaanse jongen deze keer 
(onder strafdreiging) wel schoonmaakt. Maar het bestaande probleem wordt niet 
opgelost. De ‘weerstand’ tegen de ‘regel’ zal weer opduiken als de volgende moslim-
leerling de vloer moet vegen. Hij heeft met andere woorden een probleem om zijn 
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legitimiteit in stand te houden tenminste wat de Marokkaanse jongen betreft. 
Waarom? Omdat zijn benadering en zijn beslissing impliceren dat cultuur geen 
relevante factor is of niet van belang is in het beslissingsproces en dat is tegen het 
(zijn/hun) rechtsgevoel. Het probleem blijft bestaan omdat de actoren (de docent en 
de moslim-leerlingen) een verschillende uitleg geven aan die bepaalde betekenisregel. 
Er is dus geen gemeenschappelijke sociale achtergrond die een gedeelde context kan 
bieden voor de woorden: “iedereen moet de vloer vegen”. Alleen als de docent de 
klas duidelijk kan maken waarom hij in deze concrete situatie de opmerkingen van de 
jongens niet als een uiting van hun cultuur begrijpt of beschouwt kan hij zijn 
legitimiteit in stand houden. Dit voorbeeld geeft aan hoe macht gebruikt kan worden 
om vaste betekenissen te vestigen. Zodra deze macht niet vanzelf wordt geaccepteerd 
(bijvoorbeeld omdat het nuttig is dat de docent iedere fout afstraft om voor te 
bereiden op het examen) moet de docent zich legitimeren. 
 
6.2.1 Eigen regels 
 
Onder deze omstandigheden, namelijk dat de docent zich moet legitimeren komt nog 
een derde manier naar voren hoe docenten over regels praten. Deze derde manier 
heeft namelijk een rol in het legitimatieproces. Bij zo’n legitimatieproces lijkt het 
cruciaal dat de docent niet kan zeggen: ik doe dit omdat de wet/schoolleiding/sectie 
het zegt, maar omdat ik er zelf achter sta. Hij drukt dat in de casussen uit door te 
zeggen dat hij een eigen regel hanteert. Dat legitimatieproces is circulair: is de docent 
geaccepteerd door de klas dan wordt veel van hem aangenomen, aan de andere kant 
leidt het vermogen tot overtuigen tot een grotere acceptatie. Bij dit proces ervaart de 
docent dat zijn eigen houding van groot belang is en ook de houding van een leerling: 
de een zegt iets uit onzekerheid, de ander uit arrogantie. Op die achterliggende 
houding moet de docent letten en reageren. Daarom vindt een docent in de praktijk 
rechtsregels en/of sociale regels vaak irrelevant om een oplossing te vinden en volgt 
deze dan ook niet. Deze regels geven de docent kennelijk geen inzicht in hoe ze 
zouden kunnen omgaan met een nieuw ontstaan probleem (bijv. een cultureel 
misverstand) in een concrete schoolsituatie. Opvallend genoeg is de docent er niet of 
nauwelijks in geïnteresseerd wat de bronnen van de (relevante) regels zijn (de op 
papier staande schoolregels, het schoolbeleid, de gewoonten op school etc.) maar gaat 
zijn primaire aandacht uit naar persoonlijke overwegingen en bedenkingen die een 
oplossing kunnen bieden voor een probleem waarmee hij in de praktijk wordt 
geconfronteerd. Kennelijk menen de docenten dat het toepassen van geformuleerde 
schoolregels niet productief is. 
 
Tot zover de drie manieren waarop docenten blijkbaar met de term regel omspringen, 
vaak zullen al die manieren tegelijk in hun woordgebruik doorklinken. We komen tot 
slot nog kort terug op de geformuleerde regels à la de wet, het reglement enz. In het 
in dit hoofdstuk gesuggereerde perspectief hebben geformuleerde regels de functie 
om beslissingsmacht toe te delen en te begrenzen. De regels geven aan wie kunnen 
klagen, waar ze kunnen klagen, wie beslissingen kan nemen. Als een docent zegt: de 
wet geeft het aan en zo gaat het hier ook op school, zegt hij in feite: tot de directie 
mag je je wel wenden maar die geven me toch gelijk en als je naar de inspectie gaat 
zal het niet anders zijn. Hij probeert op die manier de macht aan zich te houden. Een 
keer ongelijk krijgen is niet zo’n probleem maar vaak ongelijk krijgen wel. Op 
dezelfde wijze als een leerling probeert inzicht te krijgen in de exameneisen, probeert 
een docent inzicht te krijgen in wat sectie, directie en collega’s van andere scholen 
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redelijk en normaal vinden. In die zin oriënteert hij zich op die regels en probeert hij 
kennis te nemen van kwesties die er geweest zijn en hoe ze zijn opgelost.  
 
Volgens Hargreaves et al. (1975) vormt een docent een ‘persoonlijke regel’ als een 
institutionele of een situationele regel niet meer door de directie en door de collega’s 
wordt gehandhaafd maar nog wel door de betreffende docent zelf. Dit uitgangspunt 
impliceert dat de ‘persoonlijke regel’ van een docent een vaste juridische, dus 
voorspelbare betekenis heeft. In deze studie nemen we afstand van deze benadering. 
Ons concept van ‘eigen regel’ heeft een andere betekenis. Het gaat bij ons om de 
persoonlijke overwegingen van een docent hoe bepaalde belangen in de klas 
verdedigd kunnen worden; belangen of waarden zoals ‘respect hebben voor elkaar’ of 
‘de gelijkheid van alle culturen, geloofs- en levensovertuigingen’. Daarom kan een 
eigen regel geen gedragsverwachtingen creëren maar wel door de betreffende docent 
worden aangewend ter legitimatie van zijn eigen gedrag.  
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7. Conclusies 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit het onderzoek gepresenteerd door de 
bevindingen uit met name de analyse van de geselecteerde casussen terug te koppelen 
naar de theoretische achtergrond (gepresenteerd in hoofdstuk 2. ‘De theoretische 
grondslag van het onderzoek’) en naar de onderzoeksvragen (gesteld in hoofdstuk 3. 
‘Probleemstelling, methode en verloop van het onderzoek’).  
 
In hoofdstuk 2. is vermeld dat Hoekema en Van Manen (2000) in hun theorie 
onderscheid maken tussen een sterke en een zwakke vorm van pluralistische 
legaliteit. Terwijl de sterke vorm van pluralistische legaliteit te maken heeft met het 
toekennen van een collectief recht aan een distincte gemeenschap in de maatschappij, 
kan de zwakke vorm van pluralistische legaliteit zich voordoen op het niveau van een 
individueel lid van een distincte cultuur in de samenleving. Dat wil zeggen dat bij de 
sterke vorm van pluralistische legaliteit men in de maatschappij een eigen, min of 
meer ‘besloten’ ruimte wil waarin de distincte cultuur, en dus de distincte waarden en 
normen van een eigen gemeenschap gelding hebben en dagelijks kunnen worden 
toegepast (denk aan de Aboriginals in Australië). Dat is anders met de zwakke vorm 
van pluralistische legaliteit. Die houdt in dat de dominante rechtsorde van een 
samenleving de distincte waarden en normen incidenteel wil erkennen en wellicht 
zelfs absorberen.  

Onze werkhypothese was dat in een multiculturele maatschappij als de 
Nederlandse, de zwakke vorm van pluralistische legaliteit zich inderdaad kan 
voordoen. Daarom is in deze studie nagegaan of in de meest praktische, dagelijkse 
verschijnselen van de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde de pluralistische 
legaliteit wel of niet voorkomt en als dat het geval is hoe dat in de praktijk werkt. 
Verder wilden we weten of distincte waarden en normen worden geabsorbeerd. En als 
een distincte cultuur, distincte waarden en normen wel door het dominante recht 
worden gerespecteerd c.q. worden overgenomen, hoe dat dan in de praktijk uitwerkt. 
Recht is hierbij niet, zoals meestal in juridische beschouwingen, wetgeving en 
rechtspraak, met name van de Hoge Raad, maar duidt veeleer op verhoudingen in de 
dagelijkse praktijk die een juridische component hebben (Leerplichtwet) of kunnen 
krijgen (in procedures).  
 
Ons onderzoek laat het dagelijkse bestaan van de pluralistische legaliteit op het 
gebied van het voortgezet onderwijs duidelijk zien. Het uitgangspunt van de theorie 
van de pluralistische legaliteit is een interactie tussen distincte waarden en normen en 
de regels van de dominante normatieve- en rechts-orde. In de meeste van de 
geselecteerde casussen in ons onderzoek werd die interactie gevonden: het gaat om 
culturele misverstanden tussen een distincte cultuur, distincte waarden en normen en 
rechtsregels, schoolregels en sociale regels op school. Het belangrijkste punt daarbij 
is dat een docent die met bepaald gedrag van een leerling wordt geconfronteerd dat 
gedrag als distinct interpreteert, niet steeds meteen, niet altijd tijdens de interactie 
maar soms achteraf. Dat wil zeggen dat hij er van overtuigd is of raakt dat dat gedrag 
gebaseerd is op waarden en normen van een minderheidsgroepering in de 
Nederlandse samenleving met een religieuze- en/of levensovertuiging die 
fundamenteel afwijkt van de basiswaarden voor de schoolregels en van de sociale 
regels op school en van zijn eigen morele opvattingen. Zo beschouwt Docent 1 in de 
casus ‘De Turkse leerlinge en de leerplicht’ het gedrag van de Turkse ouders die naar 
Turkije gingen en hun 5 kinderen thuis alleen achterlieten, als cultureel bepaald en 
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tegen de regels van de Leerplichtwet. En in de casus ‘De Jehova’s getuige en de 
kerstboom’ interpreteert Docente 2 de weigering van een leerling met een 
achtergrond van Jehova’s getuige als gedrag vanuit een sterk afwijkende cultureel-
religieuze overtuiging. Dat gedrag gaat tegen de basiswaarden van en tegen de regels 
op school in. In ‘Dat moet je niet bij mij doen!’ ziet Docente 8 de opvatting van de 
Marokkaanse leerling over de verhouding der seksen als fundamenteel anders – sterk 
afwijkend van haar eigen opvatting en die van de school(leiding).  

In de eerste twee van deze voorbeelden (casussen) werden de distincte, culturele 
claims van de distincte leerlingen gehonoreerd, in de laatste niet. Van pluralistische 
legaliteit kan sprake zijn als de docent met de distincte cultuur, met de distincte 
waarden en normen rekening houdt. Er kan met andere woorden sprake zijn van 
pluralistische legaliteit zowel als hij deze waarden en normen accepteert als wanneer 
hij deze weigert te accepteren. Wat belangrijk is, is dat een docent tenminste een 
poging doet om de verschillen te overbruggen op een manier waarbij respect voor de 
distincte cultuur wordt getoond. Ons onderzoek laat zien dat de meeste geïnterviewde 
docenten de culturele verschillen probeerden te overbruggen door bepaalde algemene 
waarden of belangen vast te stellen en deze na te streven zoals ‘de gelijkheid van alle 
religieuze- en levensovertuigingen op school’, ‘het belang van het kind/de leerling’ of 
‘het belang van onderwijs voor de leerling’.  

De casus ‘Waarom vasten moslims?’, laat bijvoorbeeld helder zien hoe distincte 
waarden en normen binnen het normatieve stelsel van de school geabsorbeerd 
worden. In deze casus werd de docent zich ervan bewust dat zijn leerlingen weinig 
wisten over de waarden, normen en gewoonten van hun medeleerlingen en weinig 
interesse hadden in andere culturen. Om dat probleem op te lossen deed de docent een 
uitstapje uit zijn les en nam hij de beslissing met zijn leerlingen te gaan praten op 
grond van het concrete belang van: ‘respect voor alle culturen’ en ‘kinderen 
voorbereiden op de maatschappij’. 

In ieder geval was het, als het ware, een ‘onofficiële’ discussie … Dan laat ik kinderen 
zelf beslissen of zij deel willen nemen aan het gesprek.  

Zijn handelen kan worden gezien als een poging om culturele verschillen op te lossen 
door communicatie met leerlingen, niet alleen door zijn leerlingen iets te leren over 
andere culturen maar ook dat zij respect voor andere waarden en leefgewoontes 
(moeten) ontwikkelen.  
 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat het niet mogelijk is als referentiepunt 
te nemen dat altijd direct duidelijk is of er sprake is van een cultureel misverstand; 
vergelijk de casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’, ‘Meester, U 
discrimineert!’ en ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat!’. Dat wil zeggen 
dat niet iedere docent bepaald gedrag van een Turkse of Marokkaanse leerling als 
distinct ziet, en dat niet elke botsing met (de opvattingen van) een docent als cultureel 
misverstand kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld in de casus ‘Meester, U 
discrimineert!’ evenals in de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag 
dat!’ is de vraag of er sprake is van een cultureel misverstand. In het eerste van deze 
voorbeelden (casus) interpreteert de docent de beschuldiging van de Marokkaanse 
jongen dat hij (de docent) discrimineert, liever als een uiting van een bepaalde 
jongerencultuur dan als een uiting van een cultuur die met etniciteit is verbonden. In 
de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat!’ heeft de docent 
persoonlijk geen enkel bezwaar tegen het dragen van een lange broek door de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen tijdens zijn les gymnastiek, hoewel volgens hem 
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hun gedrag niets te maken heeft met culturele of religieuze verplichtingen maar 
eerder met esthetische overwegingen. 
 De andere belangrijke factor waarom niet direct duidelijk kan zijn of er sprake is 
van een cultureel misverstand, is omdat er geen vaste, uniforme Turkse of 
Marokkaanse cultuur is maar verschillen in de waarden en normen van de leden van 
deze gemeenschappen of groeperingen. Ook de interpretatie van dezelfde waarden en 
normen kan verschillen tussen de (bijvoorbeeld islamitische) gemeenschappen en ook 
tussen groeperingen binnen deze gemeenschappen. Opmerkelijk was dat er zelden 
een rechtstreeks concreet beroep op gezaghebbende religieuze bronnen (zoals de 
Heilige Boeken) werd gedaan, maar meer op een religieus georiënteerde traditie 
binnen een gezin (eventueel zelfs: een gemeenschap) waarbij het vermoeden van de 
religieuze oriëntatie zelfs voor een deel van de docenten afkomstig was en niet door 
de leerling zelf werd gesteld. 
 
Verder dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door de 
bevindingen uit de analyse van de geselecteerde casussen terug te koppelen naar de 
probleemstelling. 
 
Het onderzoek bevestigde onze veronderstelling dat het afhandelen van een cultureel 
misverstand in de klas wordt bepaald dan wel beïnvloed door de eigen interpretatie 
van de docent van de concrete gebeurtenis, van het ontstane conflict of misverstand in 
de klas en door de eigen interpretatie van de distincte waarden en gewoonten 
waarmee hij in een concrete multiculturele situatie op school wordt geconfronteerd.  
 
Wat opvalt in de geselecteerde casussen is dat de docenten nooit eerder een 
soortgelijke ervaring hadden gehad met één of meer leerlingen met een distinct 
culturele achtergrond. In dit opzicht vormt elk beschreven conflict of misverstand een 
nieuwe persoonlijke (multiculturele) ervaring voor de betreffende docent, een 
ervaring waarbij een distincte cultuur dan wel het culturele en/of religieuze karakter 
van bepaald gedrag een belangrijke rol spelen.  
 
Het empirisch onderzoek laat zien dat docenten de manifestatie van bepaalde waarden 
en normen in de klas wel of niet tolereren dan wel een derde oplossing proberen te 
vinden. Maar het onderzoek laat ook zien dat het onmogelijk is te voorspellen hoe een 
docent een cultureel misverstand zal behandelen en welke beslissing hij zal nemen. 
Dat wil zeggen dat bij culturele misverstanden met dezelfde of vergelijkbare distincte 
waarden en normen de geïnterviewde docenten de zaak op een verschillende wijze 
afhandelen en verschillende beslissingen nemen, omdat die door hun persoonlijke 
interpretatie van de omstandigheden van elk gebeurtenis worden bepaald. Sommige 
vrouwelijke docenten in het onderzoek interpreteren bijvoorbeeld bepaald gedrag van 
een Marokkaanse of een Turkse leerling als typisch Marokkaans of Turks 
(macho)gedrag dat er op gericht is om haar status als vrouw en haar gezag als docente 
te ondermijnen. In tegenstelling tot een dergelijke interpretatie zien andere 
geïnterviewde vrouwelijke docenten zulk gedrag ook wel als distinct gedrag dat 
echter volgens hen niet wordt bepaald door een met de Turkse of Marokkaanse 
etniciteit verbonden cultuur, maar door een ‘straatcultuur’ of een ‘jongerencultuur’. 
Tenslotte beschouwt een derde groep van vrouwelijke docenten dergelijk gedrag als 
wangedrag dat niets met een distincte cultuur te maken heeft maar wel met ‘algemene 
gedragspatronen’ van leerlingen op school. 

 236



 

De reactie van docenten en hun pogingen een misverstand op te lossen zijn 
afhankelijk van hoe ze de omstandigheden van het culturele misverstand ervaren of 
interpreteren en hoe belangrijk zij de culturele en/of religieuze verplichtingen van 
leerlingen vinden. In dit opzicht kunnen de reacties van docenten en hun oplossingen 
dezelfde zijn maar de redenen voor hun handelen anders: een docent laat islamitische 
leerlingen gymmen in lange broek omdat hij vindt dat de school verplicht is respect te 
tonen voor andere culturen en religieuze overtuigingen, terwijl een andere docent 
precies hetzelfde doet omdat hij wil vermijden dat islamitische vrouwelijke leerlingen 
bij de gymles uitvallen.  

Het belang van de persoonlijke ervaring van een docent met (lastig) gedrag van 
niet-distincte leerlingen dat met het distincte gedrag van een leerling vergelijkbaar is, 
komt in het bijzonder naar voren in de casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is 
homo!’, ‘Waarom vasten moslims?’ en ‘Dat moet je niet bij mij doen!’. In de 
casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ en ‘Waarom vasten moslims?’ 
hebben de betreffende docenten te maken met uiteenlopende opinies van leerlingen 
over homoseksualiteit respectievelijk over rituelen uit de islamitische cultuur en over 
de religieuze verplichtingen van hun moslim mede-leerlingen. Eerdere ervaringen met 
een debat tussen leerlingen met verschillende opinies helpen elke docent om de 
discussie in de klas te sturen en in dit geval te richten op het belangrijke adagium: 
‘Toon respect voor anderen!’ met name voor mensen met een ‘andere’ seksuele 
voorkeur of met een andere religieuze overtuiging.  

In de casus ‘Dat moet je niet bij mij doen!’ wordt een docente geconfronteerd 
met leerlingen die haar gezag in de klas willen aantasten door het vertonen van 
provocerend en ondermijnend gedrag. Uit eigen ervaring weet zij dat zij haar gezag 
ten overstaan van de hele klas duidelijk en uitdrukkelijk moet verdedigen (doel). Dat 
kan zij op verschillende manieren doen. Uit een aantal opties kiest zij er voor op een 
‘harde’ wijze haar gezag als docent aan de klas te tonen door leerlingen de klas uit te 
sturen.  

Tenslotte laat het onderzoek ook zien dat de geïnterviewde docenten culturele 
conflicten en -misverstanden nauwelijks bespreken in hun afdeling of sectie en er 
derhalve ook geen conclusies worden verbonden aan het afhandelen van culturele 
kwesties. In de meeste gevallen wordt het ook niet rechtstreeks met andere collega’s 
besproken. Met andere woorden, er bestaat op de bezochte scholen geen 
‘georganiseerde’ uitwisseling van ervaringen en opinies met betrekking tot culturele 
botsingen in de klas. Daarom wordt er ook geen routine opgebouwd, worden er geen 
sociale regels gevormd voor de manier waarop docenten culturele conflicten of –
misverstanden moeten oplossen dan wel afhandelen.  
 
De analyse van de geselecteerde casussen bevestigt de conclusie uit de eerste fase van 
het onderzoek dat de geïnterviewde docenten in termen van regels denken. Zij praten 
over wettelijke- en schoolregels en ook over ‘eigen regelgeving’ en ‘eigen regels’. De 
meerderheid van de geïnterviewde docenten is van mening dat er op hun school geen 
regels (voorschriften) bestaan voor het afhandelen van culturele conflicten of 
misverstanden terwijl zij de regels (voor zover die er zijn) te strak en rigide vinden. 
De rol van collega-docenten en het gebrek aan (naleving van) regels komt in het 
bijzonder tot uitdrukking in de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag 
dat!’. In deze casus werd een nieuwe docent er zich van bewust dat er op school ten 
aanzien van de verplichte kleding tijdens gymles geen sociale regels bestaan. Zijn 
collega-docenten praten over de (school)regel die de facto niet wordt nageleefd. 
Daarom heeft hij twijfel over ‘de oude routine’ en komt tot een eigen beslissing. 
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Aangezien er vaak geen regels of geen duidelijke regels zijn, zijn de docenten in 
het onderzoek ervan overtuigd dat zij in deze ‘zaken’ geen andere optie hebben dan 
maar eigen regels toe te passen. In de casus ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ 
vertelde de geïnterviewde docente: 

Er zijn geen regels op school die bepaalde verhoudingen met leerlingen regelen…  
 
Hoewel docenten ervan overtuigd zijn dat zij zich in hun handelen regelmatig aan 
bepaalde regels houden en ook hun gezag mede aan de regels op school ontlenen, 
blijkt in de praktijk dat in situaties waarin zij in de klas met andere culturen worden 
geconfronteerd, hun handelen toch vooral wordt bepaald door hun classroom 
management opvattingen maar ook door bepaalde ethische overwegingen over goed 
onderwijs. In de meeste gevallen gaat het dan om ‘het belang van het kind’, 
‘wederzijds respect’ en ‘gelijkheid en gelijkwaardigheid’ zoals de docente in de casus 
‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ vertelde. 

Ik denk dat je orde in de klas kan vasthouden door heel duidelijke regels te stellen en je 
duidelijk aan deze regels te houden… Mijn eigen regels zijn dat je respect hebt voor 
elkaar, voor andere mensen, culturen en religieuze overtuigingen,… dat je iemand 
probeert te begrijpen, elkaar probeert te helpen,… elkaar accepteert en dat wij proberen 
het leuke in iemand te zoeken. 

 
Maar de analyse van de geselecteerde casussen bevestigt onze veronderstelling dat de 
geïnterviewde docenten zich niet houden aan ‘de regels’: de rechtsregels, de 
schoolregels, de sociale regels op school en de eigen regels. Wat betekent dat voor het 
afhandelen van culturele conflicten en –misverstanden? Dat betekent dat het daarbij 
voor docenten niet gaat om het toepassen van regels maar om situatief handelen. De 
conclusie uit de eerste fase van het onderzoek kan hier worden herhaald: beslissingen 
van docenten worden niet door regels geleid en bepaald maar door de specifieke 
factoren van een situatie, zoals een andere cultuur van een leerling. Het situatief 
handelen van een docent is in dit opzicht deels op zelfhandhaving gericht, deels aan 
een breder beeld van zijn taakvervulling gekoppeld en deels op bepaalde 
onderwijswaarden gericht. Met andere woorden, het situatief handelen is direct 
verbonden met zijn idee hoe hij een cultureel conflict of -misverstand kan oplossen en 
tegelijkertijd met hoe hij zijn gezag en de orde in de klas vast kan houden. Aangezien 
er volgens de docenten (op hun school) weinig of geen regels en (zoals ons onderzoek 
laat zien) ook geen conflictregels zijn die culturele botsingen met leerlingen met een 
distinct culturele of religieuze achtergrond regelen, kan een docent een oplossing op 
basis van zijn gezag niet aan regels ontlenen. Daarom is hij bij elk nieuw cultureel 
conflict of -misverstand gedwongen om (een andere/nieuwe) legitimatie voor zijn 
gedrag te zoeken en zijn gezag in de klas te bevestigen dan wel opnieuw te vestigen. 
De ‘eigen regels’ waarmee de leerlingen doorgaans onbekend zijn, zijn dan ook niet 
bedoeld om over en weer gedragsverwachtingen te creëren maar worden gebruikt om 
achteraf beslissingen te rechtvaardigen die het gezag van de docent kunnen vestigen 
of verstevigen. Docenten gebruiken die ‘eigen regels’ niet altijd in de klas maar ook 
om voor zichzelf de juistheid van hun beslissing in de klas aannemelijk te maken.  
 
Een laatste overweging heeft te maken met wat hiervoor al werd geschreven over de 
maatschappelijke praktijk van de rechtsorde met betrekking tot de uitingsvrijheid en 
de vrijheid van godsdienst. Zolang leerlingen zich bij hun claims op vrij vage 
traditionele culturele, enigszins aan religie georiënteerde, noties baseren, is de kans 
op acceptatie van (die) distincte waarden en normen binnen de interne normatieve 
orde van de school relatief klein. In de casus van de Jehova’s getuige die buitenshuis, 
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tijdens het schoolreisje niet met vreemde mannen onder één dak mocht slapen en in 
die van het Pakistaans-islamitische meisje, dat (op school) niet mocht kijken naar en 
praten over seks en vrijen is de religieuze component nog het sterkst. Dit zijn 
overigens tevens de voorbeelden waarin nadrukkelijk naar religieuze gronden en 
bronnen wordt verwezen. Dat maakt de claim meer controleerbaar zodat eerder mag 
worden verwacht dat deze wordt gehonoreerd of dat tenminste op school met deze 
distincte waarden en normen rekening word gehouden dan wel dat ze worden 
gerespecteerd. Dat gebeurde ook in de praktijk.  

Zo gauw er op school sprake is van distincte waarden en normen van leerlingen, 
van botsingen met de schoolregels en/of de sociale regels op school op individueel 
niveau en van een docent die in zijn onderwijspraktijk rekening houdt met die 
distincte waarden en normen, is er pluralistische legaliteit aan de orde. De docent kan 
in elke nieuwe situatie in de klas de distincte claim weigeren te accepteren òf een 
poging doen de verschillen te overbruggen door min of meer ruimte te geven voor 
(distincte) waarden en normen. Daarom kan de pluralistische legaliteit gezien worden 
als een continu proces dat sterk samenhangt met de ontwikkeling van ideeën en 
overtuigingen over hoe de Nederlandse multiculturele samenleving moet worden 
opgebouwd en of en zo ja in welke mate en in welke vorm distincte waarden en 
normen binnen de Nederlandse rechtsorde moeten worden erkend en geaccepteerd. 
 

 239



 

8.  Bijlagen 
 
8.1. Brief ‘Ambtelijke organisaties en scholen’ – pilot onderzoek 
 
 
 

Amsterdam, 8 maart, 2002 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leerstoelgroep Rechtssociologie. Het 
onderzoek staat onder de leiding van prof. mr. A.J. Hoekema en is onderdeel van een mede 
door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd 
onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is de relatie tussen de ambtelijke praktijk en cliënten die 
tot een gemeenschap met een specifieke cultuur behoren. Bij ‘ambtelijke praktijk’ is te 
denken aan ambtelijke organisaties (zoals scholen en uitvoeringsinstellingen van de sociale 
verzekeringswetgeving) die wettelijke regelingen toepassen of uitvoeren. Zij worden in die 
praktijk geconfronteerd met Turkse en/of Marokkanse cliënten die met een beroep op de 
specifieke islamitische cultuur van hun groepering (gemeenschap) waartoe zij zich rekenen, 
een afwijkende regeling vragen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het dragen tijdens de 
gymlessen van een shirt met lange mouwen of hoofddoek of om kinderbijslag voor kinderen 
die bij de tweede vrouw in het land van herkomst verblijven. Dit onderzoek beoogt gegevens 
te verzamelen over de mate waarin op culturele gronden een beroep wordt gedaan; de wijze 
waarop ambtelijke organisaties de normen en waarden van dergelijke groeperingen 
interpreteren en met een Nederlandse leefomgeving en rechtsregels in harmonie brengen; en 
de beslissingen die ambtelijke organisaties in dergelijke gevallen nemen. Op deze manier kan 
een systematisch inzicht ontstaan in de bestaande administratieve praktijk.  
 
Daarbij zal de aandacht vooral worden gericht op de wijze waarop vast komt te staan wat een 
geldige interpretatie is van de islamitische waarden en normen: welke bronnen worden 
genoemd door de cliënt die zich op het bestaan van het een afwijkende norm beroept, en 
welke zijn voor de beslissende instanties relevant. 
 
In het kader van een pilot studie ten behoeve van dit onderzoek zou ik graag met enkele leden 
van uw organisatie een oriënterend gesprek willen voeren. De bedoeling van deze gesprekken 
is om op basis daarvan tot een nadere toespitsing van mijn onderzoeksopzet te komen. 
 
Indien u meer informatie over het onderzoek wilt krijgen, kunt u mij of Prof. Hoekema 
benaderen. In elk geval zal ik binnenkort voor een afspraak contact met u opnemen. 
 
In de hoop op uw positieve reactie, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mr. Damir Urem (LL.M.)    Prof. mr. A.J. Hoekema 
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8.2 Brief ‘Turkse en Marokkaanse organisaties’ – pilot onderzoek 
 

 
 
 
 

Amsterdam, 8 maart, 2002 
 
Geachte heer, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leerstoelgroep Rechtssociologie. Het 
onderzoek staat onder de leiding van prof. mr. A.J. Hoekema en is onderdeel van een 
mede door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
gefinancierd onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is de relatie tussen de ambtelijke praktijk en cliënten 
die tot een gemeenschap met een specifieke cultuur behoren. Met name gaat het om 
Marokkaanse en Turkse cliënten die met een beroep op hun islamitische cultuur een 
specifieke toepassing van een regeling vragen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 
tijdens de gymlessen van een shirt met lange mouwen of hoofddoek het dragen, of om 
kinderbijslag voor kinderen die bij de tweede vrouw in het land van herkomst verblijven. 
Dankzij het onderzoek kan een systematisch inzicht in de bestaande administratieve 
praktijk worden gekregen. Centraal staat daarbij de wijze waarop de islamitische normen 
en waarden binnen de Marokkaanse en Turkse groeperingen worden geïnterpreteerd; hoe 
deze met een niet-islamitische leefomgeving in harmonie worden gebracht; op de wijze 
komt vast te staan wat een geldige interpretatie van de islamitische waarden en normen 
is; welke bronnen de cliënt bij een beroep op het bestaan van het een afwijkende norm 
noemt; en welke bronnen voor de beslissende instanties relevant zijn. Op die manier kan 
een systematisch inzicht ontstaan in de bestaande administratieve praktijk. 
 
In het kader van een pilot studie ten behoeve van dit onderzoek zou ik graag met enkele 
leden van uw organisatie een oriënterend gesprek willen voeren. De bedoeling van deze 
gesprekken is om op basis daarvan tot een nadere toespitsing van mijn onderzoeksopzet 
te komen. 
 
Indien u meer informatie over het onderzoek wilt krijgen, kunt u mij of Prof. Hoekema 
benaderen. In elk geval zal ik binnenkort voor een afspraak contact met u opnemen. 
 
In de hoop op uw positieve reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Damir Urem 
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8.3 Brief ‘Scholen’: hoofdonderzoek Fase 1 
 

Amsterdam, februari 2004 
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een rechtssociologische dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Algemene Rechtsleer, 
Leergroep Rechtspluralisme. Het onderzoek staat onder de leiding van prof. dr. A.J. Hoekema 
(promotor, rechtssocioloog) en begeleiding van dr. N.F. van Manen (rechtssocioloog), dr. E.A. 
Huppes-Cluysenaer  (rechtssociologe en rechtsfilosofe en tevens docente filosofie aan een 
schoolgemeenschap) en drs. S.J. Steenstra (sociaal-psycholoog en oud-bestuursvoorzitter van een 
schoolgemeenschap). Het onderzoek is onderdeel van een mede door de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is of, en zo ja hoe scholen in de dagelijkse praktijk 
geconfronteerd worden met verschillende normen en leefgewoonten die leerlingen vanuit een 
verschillende culturele, etnische of religieuze achtergrond met zich brengen. Daarbij gaat de 
aandacht vooral uit naar de creatieve wijze waarop de scholen elk voor zich een oplossing zoeken 
voor dergelijke praktische problemen en voor de wijze waarop zich in de school eigen normen en 
waarden ontwikkelen (een schoolcultuur) vanuit de specifieke visie die de school heeft op 
opvoeding en onderwijs. Ook is aandachtspunt in hoeverre de school tegenwerking ondervindt bij 
het zelfstandig ontwikkelen van een beleid ten opzichte van de handhaving van normen en 
waarden op school. 
 
In de eerste fase van mijn onderzoek ligt de nadruk vooral op de manier waarop met name de 
docenten, in hun dagelijkse praktijk met de gedragingen en leefgewoonten van hun allochtone 
leerlingen te maken krijgen. Omdat de docenten meestal de eerste personen op school zijn, die 
met de verschillende gedragspatronen van leerlingen van andere culturen geconfronteerd worden, 
willen wij in deze fase vooral met hen praten om ons een beeld te vormen van het 
multiculturalisme op school. Wij willen vooral spreken met docenten die het zelf prettig vinden 
om over hun multiculturele belevenis op school te praten en die daarom bereid zijn er wat tijd 
voor vrij te maken. Wij maken daarbij voorlopig geen onderscheid naar vakgebied, hoewel we er 
van uitgaan dat in de loop van het onderzoek duidelijk kan worden dat bepaalde vakken meer 
confrontatie opleveren dan andere. In de loop van het onderzoek hopen we een aantal casussen te 
selecteren die we wat diepgaander bestuderen.  
In een volgende fase, waarvoor we dan apart toestemming aan U zullen vragen zouden we nog 
enkele gesprekken willen voeren met mensen uit de schoolleiding. Omdat deze gesprekken zullen 
zijn naar aanleiding van één of enkele casussen, kan op dat moment een helder tijdsbeeld 
geschetst worden.  
 
Het is de bedoeling dat het onderzoek zich landelijk afspeelt. Tot nu toe hebben wij met docenten 
van meerdere scholen in het voortgezet onderwijs gepraat. Alle gesprekken werden in een 
gezellige, openhartige en vertrouwelijke sfeer uitgevoerd.  
 
Wij verwachten dat de gesprekken met de docenten ongeveer een uur zullen duren en gespreid in 
de tijd zullen plaatsvinden. Uiteraard is strikte anonimiteit gewaarborgd en zal geheel 
onherkenbaar worden gemaakt om welke scholen en personen het gaat.  
 
Ik zal binnenkort telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Damir Urem 

 242



 

8.4 Brief ‘Scholen’: Hoofdonderzoek Fase 2 
 
 

Amsterdam, 20 februari 2004 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Middels deze brief vraag ik u om toestemming om  in het kader van mijn 
dissertatieonderzoek een aantal leerlingen bij u op school te mogen interviewen, 
alsmede om uw hulp (bemiddeling) in contacten met de ouders.  
 
In de eerste fase van mijn onderzoek ligt de nadruk vooral op de manier waarop 
docenten in hun dagelijkse praktijk met de gedragingen en leefgewoonten van hun 
allochtone leerlingen te maken hebben. Omdat docenten meestal de eerste personen 
op school zijn die met de verschillende gedragspatronen van leerlingen met een 
andere culturele achtergrond geconfronteerd worden, hebben wij in deze fase vooral 
met docenten gepraat om ons een beeld te vormen over het multiculturalisme op 
school. In de loop van het onderzoek op uw school hebben wij een aantal casussen 
geselecteerd.  
 
In de tweede fase willen wij deze casussen wat diepgaander bestuderen. Daarvoor 
achten wij het wenselijk en noodzakelijk om hier nogmaals met u en enkele andere 
docenten over te praten. Als de schoolleiding geen bezwaar heeft zouden wij 
eveneens  leerlingen (en ouders) kort willen interviewen, bij voorkeur diegenen die 
bij de behandelde casussen betrokken waren.  Met leerlingen (en ouders) zal in dat 
geval worden gesproken over: 
- De betekenis van het onderwijs voor het kind (de ouders). De verwachtingen van 
het kind (de ouders) ten aanzien van het onderwijs; wat wil de leerling bereiken? 
- Het belang (de betekenis) van zijn/haar culturele gebruiken (gewoonten) voor 
hem/haar (ouders); waarom gedragen zij zich op deze manier? Wat voor gevolgen 
zou het hebben als zij zich niet volgens deze gewoonten zouden gedragen? 
- De vraag hoe de school (de docent) in deze situatie volgens hen zou moeten 
handelen. Wat willen zij dat de school doet? Moet de school meer rekening houden 
met hun leefgewoonten? 
 
Mocht u voor ons voorstel open staan, dan zouden wij de school willen vragen om te 
helpen bij het leggen van contacten met de leerlingen en hun ouders. 
 
Uiteraard is strikte anonimiteit gewaarborgd en zal in de onderzoeksresultaten geheel 
onherkenbaar worden gemaakt om welke scholen en personen het gaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Damir Urem 
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8.5 Oproep 1: Hoofdonderzoek  
 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Leerstoelgroep Algemene Rechtsleer 
 
 

Wilt u deelnemen aan  
een wetenschappelijk onderzoek? 

 
 

School  & Culturen 
 
 
Waar gaat het ons om? 
In het kader van een rechtssociologisch promotieonderzoek naar de multiculturele 
samenleving en scholen willen wij in gesprek komen met docenten die in hun 
dagelijkse praktijk te maken hebben met opvattingen, gedragingen en 
leefgewoonten van hun leerlingen met verschillende achtergronden, cultureel, etnisch 
of religieus, allochtoon en autochtoon. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan 
ervaringen met: 
• Specifiek gedrag van leerlingen op school; 
• Houding t.o.v. andere dan de eigen culturele groep; 
• Opvattingen over opvoeding; 
• De verhouding opvoeding – onderwijs;  
• Culturele en religieuze plichten;  
• Gepaste kleding in verschillende situaties;  
• Het gebruik van de moedertaal;  
• Gemengde gemeenschappelijke activiteiten (schoolprogramma);  
• Culturele of religieuze feestdagen; 
• Schooltelevisieprogramma’s, toneel (onderwijsprogramma); en 
• Bezwaren tegen bepaalde lesonderdelen of onderwerpen (lesprogramma)   
 
Wat willen wij? 
Wij willen graag met U van gedachten wisselen over uw eigen concrete ervaringen, 
over de manier om oplossingen te vinden, over de oplossingen zelf, op het al dan niet 
ontstaan van gedragsregels voor leerlingen, hun ouders en de leraren, en over het 
ontwikkelen van ‘eigen’ normen en waarden. Is dat iets van de gehele school, een 
eigen schoolcultuur, of is dat individueel? 
 
Interesse? 
U kunt rechtstreeks bellen of een e-mail sturen:  
 
Damir Urem 
Tel:  
E-mail:  
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8.6 Oproep 2: Hoofdonderzoek 
 

Directeur opvang van nieuwkomers:  
“Zoek gesprekspartners!”  

 

School  & Culturen 
 
 
Onlangs spraken wij met de directeur opvang van nieuwkomers, in het kader van een 
wetenschappelijk, rechtssociologisch promotieonderzoek naar de multiculturele 
samenleving en scholen. Zij deed de suggestie om ook met andere docenten te gaan 
praten. Dat is de reden van deze oproep. 
 
Waar gaat het ons om? 
Wij willen in gesprek komen met docenten die in hun dagelijkse praktijk te maken 
hebben met opvattingen, gedragingen en leefgewoonten van hun leerlingen met 
verschillende achtergronden, cultureel, etnisch of religieus, allochtoon en autochtoon. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan ervaringen met: 
• Specifiek gedrag van leerlingen op school; 
• Houding t.o.v. andere dan de eigen culturele groep; 
• Opvattingen over opvoeding; 
• De verhouding opvoeding – onderwijs;  
• Culturele en religieuze plichten;  
• Gepaste kleding in verschillende situaties;  
• Het gebruik van de moedertaal;  
• Gemengde gemeenschappelijke activiteiten (schoolprogramma);  
• Culturele of religieuze feestdagen; 
• Schooltelevisieprogramma’s, toneel (onderwijsprogramma); en 
• Bezwaren tegen bepaalde lesonderdelen of onderwerpen (lesprogramma)   
 
Wat willen wij? 
Wij willen graag met U van gedachten wisselen over uw eigen concrete ervaringen, 
over de manier om oplossingen te vinden, over de oplossingen zelf, op het al dan niet 
ontstaan van gedragsregels voor leerlingen, hun ouders en de leraren, en over het 
ontwikkelen van ‘eigen’ normen en waarden. Is dat iets van de gehele school, een 
eigen schoolcultuur, of is dat individueel? 
 
Interesse? 
Als u een interesse heeft, doe een briefje in het postvakje van de directeur opvang van 
nieuwkomers met uw naam en telefoonnummer. Dan bellen wij u voor een afspraak. 
U kunt ons ook rechtstreeks bellen:  
 

Damir Urem     Sietse Steenstra 
Tel:       Tel: 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Afdeling Algemene Rechtsleer 
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8.7 Interview protocollen: pilot onderzoek 
 
Protocol: Ambtelijke organisaties 
 
1. Informatie over de organisatie/instelling. 
2. Ervaring van de ambtenaar/docent met cliënten uit een andere cultuur.  
2.1.1 Concrete voorbeelden uit de praktijk 
2.1.2 Wat was de inhoud/de aard van elke concrete culturele claim: verzoek t.a.v. 
kleding, bidden of nog iets anders? 
3. Op welke waarden en normen beroepen zij zich?.  
3.1.1 Op welke manier wordt dat gemanifesteerd?. 
4. Waarom neemt de ambtenaar/docent het verzoek/zulke aanvragen in overweging ?. 
5. Procedure voor de behandeling van zulke zaken. 
6. Welke (soort van) regels passen ambtenaren/docenten toe?. 
7. Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd?  
8. Wie neemt de eindbeslissing: één persoon of een collectief? 
9. Wat deed/doet de organisatie om soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen? 
 
 
Protocol: leden van Marokkaanse of Turkse organisaties 
 
1.  Welke verschillen bestaan er tussen de Marokkaanse, Turkse, islamitische cultuur en de 
Nederlandse, protestants-christelijke/ katholieke cultuur: 
1.1 In het leven van elke dag  
1.2 In het onderwijs 
1.3 Op andere gebieden van het maatschappelijke leven. 
2. Kent de geïnterviewde concrete voorbeelden van deze verschillen in de praktijk? 
3. Heeft hij zelf of hebben kennissen ooit verzocht om toepassing van eigen culturele normen 
bijvoorbeeld voor een kind op school of voor henzelf bij een of andere organisatie? 
4. Wat heeft U/hebben zij gevraagd? 
4.1 Wat hebt U/hebben zij gedaan? Wat voor acties hebt U/hebben zij onder nomen?  
4.2 Hebt U/hebben zij er met iemand over gepraat of iemand geraadpleegd? 
4.3 Wat was het resultaat van uw verzoek? 
5. Op welke bronnen zijn Uw culturele waarden gebaseerd: religie, traditie, sharia..? 
5.1 Waarom zij deze culturele waarden belangrijk voor Marokkaanse/Turkse mensen?  
6. Waarom moet een Marokkaan/Turk deze culturele normen volgen? 
6.1 Wat zou er gebeuren als men deze culturele waarden niet  in acht zou nemen? 
6.2 Wie of wat wordt er beschadigd als men het niet zou doen? 
6.3 Wordt men bestraft? 
6.4 Hoe wordt men bestraft: welke straf krijgt iemand (of de hele familie)? 
7. Wat doet een Marokkaan/Turk die in Nederland woont als hij een persoonlijk, 
maatschappelijk, juridisch  en/of geestelijk probleem heeft? 
7.1 Wie of wat gaat hij raadplegen?   
7.2 Waarom gaat hij daar naar toe? 
8. Als een Marokkaan/Turk iets over zijn cultuur en/of religie (normen en waarden) wil 
weten wie of wat moet hij/kan hij dan raadplegen? 
8.1 Waarom deze persoon/instantie/informatiebron? 
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8.8. Interview protocollen: hoofdonderzoek onderzoek 
 
a) Eerste fase van het hoofdonderzoek 
1. Ervaring van de docent met leerlingen/ouders uit een andere cultuur.  
1.1 Concrete voorbeelden uit de praktijk 
1.2 Wat was de inhoud/de aard van de concrete culturele claim of de culturele gebeurtenis: 
verzoek i.v.m. kleding, bidden of nog iets anders 
2. Op welke distincte waarden en normen beroepen de leerlingen zich?.  
2.1 Op welke manier wordt dat gemanifesteerd?. 
2.2 Zeggen zij dat het om die waarden en normen gaat?. 
3. Waarom neemt de docent zulke verzoeken in overweging?. 
3.1 Hoe hij weet dat het om waarden en normen uit een andere cultuur gaat? 
4. Wat is de procedure voor de behandeling van zulke zaken?. 
4.1 Wie behandelt zulke zaken: het bestuur, de directeur, de docent., een speciaal aangewezen 
persoon? 
4.2 Welke (soort van) regels worden toegepast? 
4.3 Hoe zijn die regels geformuleerd en hoe worden ze toegepast? 
4.4 Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd?  
5. In welke situaties worden culturele claims geaccepteerd en in welke worden ze geweigerd? 
5.1 Op welke gronden gebeurt dat? 
5.2 Wie neemt de eindbeslissing: één persoon of een collectief? 
6. Welke consequenties kan het hebben als een verzoek niet wordt gehonoreerd? 
7. Hoe regelt U/de docent nu een eventuele culturele botsing? 
7.1  Wat doet U/de docent nu om een conflict/misverstand in de toekomst te voorkomen 
8. Wat is de mening van de docent over de (aan de orde zijnde) concrete culturele gebeurtenis? 
9. Wat is de mening van  de docent over de vraag of de school rekening moet houden met 
bepaalde culturele claims van leerlingen.  
 
b) Tweede fase van het hoofdonderzoek 
1. Wat is er gebeurd: de feiten van de (geselecteerde) gebeurtenis (casus).   
2. Heeft de geïnterviewde docent (de docent) ervaring met claims van leerlingen met een andere 
cultureel-religieuze of etnische achtergrond? 
3. Hoe interpreteert de docent het (claim)gedrag van de leerling.  
4. Op welke manier wordt dat (claim)gedrag gemanifesteerd. 
5. Wat waren de eerste gedachten van de docent bij het claimgedrag, hoe ervoer hij dat gedrag: 
uitleggen! 
6. Waarom is/was de docent van mening dat het claimgedrag cultureel bepaald was. 
6.1.1 Wat is de mening van de docent over de reden of oorzaak dat de leerling op die manier 
reageerde?  
6.1.2 Vermeldde de leerling dat het om zijn cultuur of zijn religieuze waarden en normen 
(verplichtingen) ging?  
6.1.3 Wie eist of eiste van hem om zich op die manier te gedragen 
7. Wist de docent in de casus al dat het claimgedrag bepaald werd door waarden en normen uit 
een andere cultuur? 
7.1 Hoe hij wist dat. 
8. Hoe reageerde de docent, wat deed hij concreet? 
8.1 Waarom reageerde de docent op die manier: uitleggen! 
8.1 Wat wilde hij bereiken, wat was de doelstelling van zijn handelen?. 
9. Welke (typen van) regels paste de docent in dit geval toe. 
9.1 Waarom? 
9.1 Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd? 
10. Waarom vindt de docent het toepassen van regels belangrijk? 
11. Waarom accepteerde de docent het claimgedrag van de leerling wel of niet? 
11.1 Op welke gronden deed hij dat? 
12. Welke consequenties zou het hebben als het verzoek niet wordt/werd gehonoreerd?. 
13. Wat is de mening van de docent over de vraag of de school rekening moet houden met 
bepaalde culturele claims van de leerlingen.  
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10. Summary 
 
The working hypothesis of this study is the potential existence of the weak form of 
pluralistic legality (hereinafter pluralistic legality) in the Dutch society and legal 
order.  

We examine whether pluralistic legality de facto exists in a social practice of the 
Dutch legal order and if indeed that is the case, how it works in that practice. In order 
to examine the existence of the pluralistic legality we introduce the concept of a 
‘cultural misunderstanding’.  
 
The focus of the study is on the influence which distinct cultures have on the 
development and the changes of the Dutch legal order in the field of secondary 
education. The main object of the research is a teacher, his decision-making process, 
circumstances that influence his decisions, and consequently his actions when he 
becomes confronted with distinct culture, distinct values and norms at school. We 
study his behaviour because he is the first person that comes into contact with 
behaviour of a pupil that can be interpreted as having a cultural background other 
than the native Dutch. In his decision-making and actions a teacher applies legal and 
social rules, as well as ‘own rules’ (‘personal jurisprudence’).  
 
Chapter 1: In the introductory chapter we discuss multiculturalism in the Dutch 
society and interactions between distinct culture, values and norms and rules of the 
dominant legal order. Even though the Dutch society has a long pluralistic and 
multicultural tradition we concentrate our attention primarily on the changes in the 
Dutch society and its legal order after the arrival of post-colonial migrants from the 
end of the fifties and labour migration and refugees from the beginning of the sixties 
of the last century to the recent days. 
 The arrival of migrant groups has changed the configuration of the population in 
the Dutch society. Mutual interactions and influences between dominant and distinct 
cultures, values and norms have resulted in continues process of change in almost all 
aspects of the every-day life in the Netherlands, such as housing, social security, 
education or politics. These distinct values and norms have also influenced changes in 
different areas of law, such as private, criminal, labour law or law in the field of 
education.  

Given that the focus of our research is on relations between multiculturalism and 
law in secondary education we also provide a brief overview of the Dutch educational 
system and differences between public schools and religious or ethnic schools 
(bijzondere school).   
 
Chapter 2: In this chapter we present the theoretical framework that is used as a 
basis for the study of the decision-making process of a teacher when confronted with 
behaviour that he interprets as behaviour guided by distinct value and norms. One of 
the research questions is whether and to what extent a distinct culture plays a role in 
his decision-making (application and forming of rules).  

As a theoretical background we use the theory of pluralistic legality of Hoekema 
and Van Manen (2000, 1994), Lipsky’s (1980) theory of street-level bureaucracy and 
Knegt’s (1987) theory of reasonableness of bureaucratic decision-making. In addition 
we criticize the idea of shared meanings (social rules) proposed by recent research in 
the field of sociology (of law).   
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Types of legality: Hoekema and Van Manen (2000, 1994) distinguish six types of 
legality which have been developing and existing with different intensity and social 
significance in the Dutch society and legal order in different periods of time from the 
middle of nineteen century to current days. All these types of legality are based on 
different types of rules and institutional relations, and even though they have 
appeared in different periods they still exist and circulate with different ‘intensity’ 
within current social practice of the Dutch legal order.  

We use this theoretical approach as a guideline for the empirical research at 
schools. That means that selected cases in our study are analysed from the perspective 
of different – conflicting – types of legality which currently exist within social 
practice of the Dutch legal order. In other words, teacher’s actions in ‘cultural cases’ 
at school can be interpreted in light of these different types of legalities. 

Even though Hoekema and Van Manen (2000) distinguish six types of legality 
only four types are of paramount importance for our research: formal legality, 
compensation legality, forum legality and pluralistic legality.  

 
Pluralistic legality: According to the Hoekema and Van Manen’s (2000) theory of 
pluralistic legality  next to rules of the dominant legal order, in the legal practice of 
such order also circulate systems of distinct values and norms, on which members of 
specific ethnic or religious or other groups in the society rely in their every-day life. 
These distinct values and norms fundamentally and strongly differ from the values 
and legal rules of the dominant legal order. 

In this study we take a step further and away from the approach taken by 
Hoekema and Van Manen (2000). Their approach presupposes the static existence of 
distinct culture of communities that coexist in the society. In contrast, our proposal is 
that one cannot talk about one static culture or cultures, but rather about constant 
differentiation in the interpretation of own values and norms among the members of a 
distinct community or a group. For that reason several alternatives or solutions are 
possible in each cultural situation or conflict. This means that, in our research for 
example, the focus of the teacher’s attention is turned to the finding of an appropriate, 
even if new solution that often leads him to deviate from the legal rules (school rules) 
and social rules at school.        

Therefore we argue that it is impossible to assume that it is always clear when 
one can talk about a conflict with the distinct culture.  
 
Street-level bureaucrats as a focus of the study: The Lipsky’s (1980) theory of street-
level bureaucracy is used as a theoretical background for understanding of the manner 
in which the bureaucrats perform their duties, handle the problems and obstacles 
arising from the requirements of their job, and deal with their clients and superiors in 
their daily work.  

One of the main arguments of Lipsky’s study is that street-level bureaucrats 
create and apply routines (shared meanings or social rules) in their daily work. These 
shared meanings help bureaucrats to solve the existing gap or discrepancy between 
rules and their personal decisions. In this study we challenge such arguments. We 
argue that one can talk about personal rather than shared routines/meanings. For 
example, our research shows that at visited schools no routine was found regulating 
the way how teachers have to decide if pupils request to follow the gym lessons in 
shirts with long sleeves. In other words, no rules with ex ante effect were found. 
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Application of rules by street-level bureaucrats: In order to understand bureaucratic 
decision-making and application of legal and social rules within an organisation we 
rely on the Knegt’s (1987) theoretical approach. According to the Knegt’s theory in 
their decision-making the street-level bureaucrats at the selected social security 
agencies have as a primary goal to take reasonable decisions in each individual case. 
Knegt (1987) also distinguishes three types or three different styles of bureaucratic 
decision-making (application of rules): bureaucratic, political and pragmatic style. 

Our research shows that the reasonableness of teacher’s decision-making in 
‘cultural cases’ is determined by different factors. One of them is teacher’s personal 
interpretation of pupil’s behaviour as having a distinct cultural background. 

  
Meaning of rules for street-level bureaucrats: The recent interpretative sociological 
(of law) research in the field of bureaucratic practice stipulates that behaviour or 
practice of street-level bureaucrats can be analysed in terms of ‘rule-guided’ 
behaviour.  

In this study we question this proposition of the interpretative sociology. We 
depart from the view that rules can predict behaviour and from the view of legal rules 
as an instrument for controlling behaviour.  
 
Chapter 3: In this chapter we present the research problem and the research strategy.  

The objective of our study is to provide initial contribution to the forming of the 
concept of ‘cultural misunderstanding’. The main question we ask is: what kind of 
behaviour can we consider as a behaviour that we can interpret/consider as cultural 
misunderstanding? Therefore, we have searched for cases (cultural contacts) at school 
where the behaviour of pupils is interpreted as the behaviour guided by a distinct 
culture, values and norms by the teacher. 

The research questions are focused on the decision-making process of and actions 
taken by a teacher when confronted with distinct culture: his interpretation of 
‘distinct’ behaviour; the course and development of his decision-making process; 
reasons for taking a certain decision (factors which influence his decision-making 
process); actions taken and the reasons for his behaviour; the sources of the 
legitimacy of his behaviour. 

In section 3.2 we describe in more detail the course, development and the goals 
of each stage of the empirical research: the pilot and two phases of the main empirical 
research. A special attention was given to the work and decisions taken by the 
research supervising team. The decisions taken by this group influenced and 
determined further development of the research and in particular changes and the 
final definition of the theoretical and methodological framework of the study. 

The research was based on the qualitative research method and interviews as a 
main method for the collecting of empirical data. 
 
Chapter 4 and 5: The results of empirical research are presented in chapter 4 and 5. 
During the empirical research we have collected data on cultural misunderstanding 
concerning the manner in which each individual teacher in our research deals with the 
multiculturalism in his classroom as well as additional, supplementary data. The 
findings of these data are presented in the chapter 4 as an overview of different 
behaviours and opinions of an interviewed teacher. 

In chapter 5 we analyse in depth 9 selected cases. Our assumption was that each 
case constitutes a cultural misunderstanding. The results show that even though in all 
analysed situations cultural elements are present, not all these situations can be 
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regarded as cultural misunderstanding, primarily because there was no ‘conflict’ 
found between distinct values and norms and legal or social rules at school, or 
personal ideas or morals of the teacher (decision-maker). 
  
Chapter 7: The analysis of the empirical data reveals that the meaning/reason of a 
rule applied by a teacher is not only to hold and confirm his authority in the 
classroom, but also to deal with and to take into consideration individual 
circumstances of a pupil and to show, promote and encourage among pupils other 
interests and values, such as a respect for other people and their culture and beliefs. 
This finding shows that, contrary to the Lipsky’s (1980) theory, an action of a teacher 
has also other, more ethical motives beyond the simple control of the order in the 
classroom.  

The other important conclusion that opposes Lipsky’s (1980) theory is that 
teachers in our research do not discuss multicultural events and matters with other 
colleagues. That indicates that teachers at visited schools do not develop routines 
(social rules) how to deal with multicultural issues.  

The analysis of the collected data indicates that within the social practice of the 
normative order of the visited schools no conflict rules exist that can regulate cultural 
misunderstandings. That means, first, that a teacher is not able to derive his authority 
from the rules at school: neither legal nor social rules. Because he cannot use rules to 
legitimize his actions he needs to establish and confirm his authority as a teacher 
regularly every time he enters a classroom to teach. This finding contradicts the 
Lipsky’s (1980) theory that a street-level bureaucrat always has enough power to 
control clients. Secondly, because there are no rules available, the resolving of a 
cultural ‘conflict’ does not involve an application of rules by interviewed teachers but 
rather a situation-oriented action.  
   
Chapter 6: In this chapter we introduce an alternative theoretical approach based on 
our critic of interpretative sociology. In the interpretative sociology (of law) a 
knowledge of social rules is considered as a starting point for the understanding of the 
social life and order. Such knowledge presupposes the existence of common 
interpretation framework which enables each member of a social group to understand 
actions of other members of that group. In addition, such knowledge justifies 
expectations that his actions will be mutually understood by other members of his 
group. Because of the existence of shared meanings (common interpretation 
framework: a common expectation regarding the behavioural patterns of members of 
a group) it is presumed that a social cohesion and social order within a group are or 
can be achieved. That means that social rules are rules that establish behavioural 
expectations between all members of the group. In this study we reject the idea of 
shared meanings as proposed by interpretative sociology. 
 Our approach proposes that a common interpretation framework is not based on 
social rules that can predict behaviour (expectations). We argue that mutual 
understanding has to be rebuilt again and again on the basis of discussions and 
consultations regarding the (personal) examples, experiences, from the past. This 
means that social rules in bureaucratic practice do not acquire a ‘beforehand validity’ 
(ex ante): in reality teachers behave very seldom or never in the manner that can be 
described as ‘following or applying rules’. Our argument is that social rules do not 
determine behaviour. They do not have ex ante (beforehand), but rather a reflexive ex 
post (afterward) meaning. 
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The interviewed teachers told us that they ‘rely on their own rules’ in order to solve a 
cultural conflict or misunderstanding. They consider these own rules as essential for 
the development and the functioning of the social order in the classroom. In our study 
‘own rules’ are seen as personal considerations of a teacher about ways in which 
certain interests and values within a group (such as ‘equality of all cultures’ or 
‘respect for every person’) can be achieved, protected and upheld. Social order and 
social cohesion in the classroom can not be reached by relying on or referring to 
‘shared meanings’, but in direct face-to-face communication with pupils. That is to 
say that teacher’s own rules are not intended to create behavioural expectations in the 
classroom. They are used to justify his decisions afterwards (ex post) and often to 
legitimize his actions and establish or strengthen his authority. 
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11. Samenvatting 
 
De werkhypothese van deze studie is het mogelijk voorkomen van de zwakke vorm 
van pluralistische legaliteit (hierna: pluralistische legaliteit) in de Nederlandse 
maatschappij en de Nederlandse rechtsorde.  
 We gaan na of pluralistische legaliteit zich concreet voordoet in de (sociale) 
praktijk van de Nederlandse rechtsorde en zo ja hoe het dan in de praktijk werkt. Om 
het bestaan van pluralistische legaliteit nader te bekijken introduceren we het begrip 
‘cultureel misverstand’. 
 
Het onderzoek is vooral gericht op de invloed die distincte culturen hebben op de 
ontwikkeling van en de veranderingen in de Nederlandse rechtsorde op het gebied 
van het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste onderwerp van het onderzoek is de 
docent, zijn beslissingen, de omstandigheden die zijn beslissingen beïnvloeden en de 
actie die hij onderneemt als hij op school wordt geconfronteerd met een distincte 
cultuur, met distincte waarden en normen. Wij doen onderzoek naar zijn gedrag 
omdat hij meestal de eerste is die te maken krijgt met gedrag van een leerling, dat 
voortkomt uit een andere cultuur dan oorspronkelijk Nederlands. Bij zijn beslissingen 
en in zijn optreden hanteert een docent wettelijke (school)regels en sociale regels 
maar ook ‘eigen regels’ (‘persoonlijke jurisprudentie’). 
 
Hoofdstuk 1: In dit inleidend hoofdstuk bespreken we de multiculturaliteit van de 
Nederlandse maatschappij en de interactie tussen distincte culturen, distincte waarden 
en normen en de regels van de dominante Nederlandse rechtsorde. Hoewel de 
Nederlandse samenleving een lange pluralistische en multiculturele historie heeft 
richten we ons in eerste instantie op de veranderingen in de Nederlandse maatschappij 
en in de Nederlandse rechtsorde na de komst van post-koloniale migranten-groepen 
vanaf het begin van de jaren vijftig en van arbeidsmigranten (gastarbeiders) en 
vluchtelingen vanaf het begin van de jaren zestig tot de dag van vandaag. 
 De komst van groepen migranten heeft de samenstelling van de Nederlandse 
bevolking (sterk) veranderd. Interacties tussen en wederzijdse beïnvloeding van de 
dominante en de distincte culturen, waarden en normen hebben geresulteerd in een 
continu veranderingsproces op bijna alle gebieden van het dagelijks leven in 
Nederland zoals de huisvesting, de sociale zekerheid, het onderwijs en de politiek. 
Distincte waarden en normen hebben ook invloed gehad op veranderingen op 
verschillende rechtsgebieden zoals het privaatrecht, het strafrecht, het arbeidsrecht en 
het onderwijsrecht. 
 Daar ons onderzoek gericht is op de relatie tussen multiculturaliteit en het recht 
op het gebied van het voortgezet onderwijs geven we ook een kort overzicht van het 
Nederlandse onderwijs en de verschillen tussen openbaar- en bijzonder onderwijs.  
 
Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk presenteren wij de theoretische grondslag voor het 
onderzoek naar het beslissingsproces van een docent wanneer hij wordt 
geconfronteerd met een vorm van gedrag dat hij interpreteert als gedrag dat is bepaald 
door distincte waarden en normen. Eén van de onderzoeksvragen is of en zo ja in 
welke mate de betrokken (distincte) cultuur een rol speelt bij zijn beslissingen (bij de 
toepassing en vorming van (nieuwe) regels). 
 Als theoretische achtergrond maken we gebruik van de theorie van Hoekema en 
Van Manen (2000, 1994) betreffende pluralistische legaliteit, van Lipsky’s (1980) 
theorie van het ambtelijk handelen en van Knegt’s (1987) theorie over de redelijkheid 
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van ambtelijke beslissingen. We kritiseren de opvatting over ‘gedeelde betekenissen’ 
(sociale regels) die opduikt in recent (rechts)sociologisch onderzoek.  
 
Typen van legaliteit: Hoekema en Van Manen (2000, 1994) onderscheiden zes typen 
van legaliteit die zich hebben ontwikkeld in de Nederlandse samenleving en de 
Nederlandse rechtsorde in verschillende perioden vanaf het midden van de 
negentiende eeuw tot aan vandaag. Elk van deze typen is gebaseerd op verschillende 
soorten regels en institutionele verbanden binnen de maatschappelijke praktijk van de 
rechtsorde in een bepaalde periode maar hoewel ze zijn ontwikkeld in verschillende 
perioden bestaan ze (allemaal) nog steeds en spelen met een uiteenlopende 
‘intensiteit’ een rol in de huidige maatschappelijke praktijk van de Nederlandse 
rechtsorde. 
 We gebruiken deze theoretische benadering als richtlijn voor ons empirisch 
onderzoek op de scholen. Dat betekent dat de geselecteerde casussen worden bekeken 
vanuit het perspectief van de verschillende (conflicterende) legaliteitstypen die zich 
ook vandaag de dag nog manifesteren in de sociale praktijk van de Nederlandse 
rechtsode. Acties van docenten in ‘culturele gevallen’ kunnen met andere woorden 
worden geïnterpreteerd in het licht van deze verschillende typen van legaliteit.  
 Hoewel Hoekema en Van Manen (2000) zes typen van legaliteit onderscheiden 
zijn slechts vier typen belangrijk in verband met ons onderzoek: formele legaliteit, 
compensatie-legaliteit, forum legaliteit en pluralistische legaliteit.  
 
Pluralistische legaliteit: Volgens de theorie van Hoekema en Van Manen over 
pluralistische legaliteit bestaan er in de rechtspraktijk van een land naast de regels van 
de dominante rechtsorde, systemen van distincte waarden en normen waar de leden 
van een specifieke religieuze, etnische of nog een andere groep in de maatschappij 
zich in hun dagelijks leven op baseren. Deze distincte waarden en normen wijken 
fundamenteel en/of sterk af van de waarden en de rechtsregels van de dominante 
rechtsorde.  
 In deze studie gaan wij een stap verder en wijken af van de benadering van 
Hoekema en Van Manen (2000). Hun opvatting vooronderstelt het bestaan van een 
statische cultuur van een (distincte) gemeenschap. Onze opvatting daarentegen is dat 
er geen sprake is van een statische cultuur of statische culturen maar eerder dat de 
leden van een distincte gemeenschap of groep voortdurend verschillen in de 
interpretatie van hun eigen waarden en normen. Daarom ook zijn in iedere culturele 
situatie en in elk cultureel conflict vaak verschillende alternatieven voorhanden en 
oplossingen mogelijk. Dat betekent dat in ons onderzoek bijvoorbeeld, de aandacht 
van de docent vooral uitgaat naar het vinden van een passende eventueel zelfs nieuwe 
oplossing, wat er vaak toe leidt dat hij daarbij afwijkt van de schoolregels en/of de 
sociale regels op school. 
 We stellen daarom dat het onmogelijk is om er van uit te gaan dat het altijd 
duidelijk is of er sprake is van een conflict met een distincte cultuur.  
 
Street-level bureaucrats als onderwerp: Lipsky’s theorie van de street-level 
bureaucracy is gebruikt als theoretische achtergrond voor het begrijpen van hoe 
ambtenaren hun opdrachten uitvoeren, de problemen en belemmeringen bij het 
uitvoeren van hun werk hanteren en hoe ze omgaan met hun cliënten en hun bazen.  
 Eén van de belangrijkste redeneringen in Lipsky’s studie is dat street-level 
bureaucrats routines (gedeelde betekenissen of sociale regels) ontwikkelen en 
toepassen in hun dagelijks werk. Deze gedeelde betekenissen zouden ambtenaren 

 259



 

helpen om de discrepantie tussen ‘de regels’ en hun eigen beslissingen op te heffen. 
In deze studie gaan wij in tegen deze redenering. Wij stellen dat men eerder moet 
spreken van persoonlijke routines/betekenissen dan van gemeenschappelijke. Ons 
onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er op de bezochte scholen geen routines werden 
gevonden voor de manier waarop docenten moeten beslissen als een leerlinge (tegen 
het gebruik in) wil gymmen in lange broek en in een shirt met lange mouwen. Er 
werden met andere woorden geen regels gevonden met een ex ante effect. 
 
De toepassing van regels door street-level bureaucrats: Om ambtelijke beslissingen 
en de toepassing van wettelijke regels en van sociale regels in een organisatie te 
begrijpen maken we gebruik van Knegt’s (1987) theoretisch benadering. Volgens 
Knegt’s opvatting hebben street-level bureaucrats in de onderzochte sociale 
zekerheidsinstellingen als belangrijkste doelstelling dat ze in ieder individueel geval 
een redelijke beslissing nemen. Knegt (1987) onderscheidt drie typen of drie 
verschillende stijlen van ambtelijke besluitvorming (en het toepassen van regels): de 
bureaucratische, de politieke en de pragmatische stijl. 
 Ons onderzoek laat zien dat de redelijkheid van een beslissing van een docent in 
een ‘culturele kwestie’ wordt bepaald door verschillende factoren. Eén daarvan is de 
interpretatie van de docent dat het gedrag van een leerling een distinct culturele 
achtergrond heeft. 
 
De betekenis van regels voor street-level bureaucrats: Uit recent interpretatief 
(rechts)sociologisch onderzoek naar het ambtelijk handelen komt naar voren dat het 
gedrag of de werkwijze van street-level bureaucrats geanalyseerd zou kunnen worden 
in termen van ‘regel-geleid’ gedrag. 
 In dit onderzoek stellen we deze voorstelling uit de interpretatieve sociologie ter 
discussie. We nemen afstand van het idee dat regels het gedrag kunnen voorspellen en 
van het idee van wettelijke regels als instrument van/voor gedragssturing. 
 
Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk presenteren wij de probleemstelling, de methode en 
het verloop van het onderzoek. 
 De bedoeling van ons onderzoek is om een eerste bijdrage te leveren aan de 
vorming van het concept ‘cultureel misverstand’. De belangrijkste vraag die we 
stellen is: welk (soort) gedrag kunnen we beschouwen, interpreteren als een cultureel 
misverstand? We hebben daarvoor gezocht naar casussen (van culturele 
‘ontmoetingen’, botsingen) op school waarbij het gedrag van een leerling(en) door de 
docent wordt geïnterpreteerd als gedrag bepaald door een distincte cultuur, door 
distincte waarden en normen.   
 De onderzoeksvragen zijn gericht op de beslissing(en) en de actie(s) van een 
docent wanneer hij wordt geconfronteerd met een distincte cultuur: zijn interpretatie 
van ‘distinct’ gedrag; het verloop en de ontwikkeling van zijn besluitvorming; de 
redenen voor een bepaalde beslissing (de factoren die zijn besluitvorming 
beïnvloeden); de ondernomen actie en de redenen daarvoor; de legitimatiebronnen 
voor zijn gedrag. 
 In paragraaf 3.2 beschrijven we uitgebreid het verloop, de ontwikkeling en de 
bedoeling van elk (onder)deel van het empirisch onderzoek: het pilot-onderzoek en de 
twee fasen van het hoofdonderzoek. Speciale aandacht wordt besteed aan de 
overwegingen en beslissingen die aan de orde waren in de besprekingen met de 
onderzoekbegeleidingsgroep. Deze bepaalden in vrij sterke mate de voortgang van 
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het onderzoek en met name de veranderingen in en de uiteindelijke bepaling van de 
theoretische en methodologische opzet van het onderzoek.  
 Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek met interviews als belangrijkste 
methode om gegevens te verzamelen. 
 
Hoofdstuk 4 en 5: In deze hoofdstukken worden de resultaten van het empirisch 
onderzoek gepresenteerd. In het empirisch onderzoek hebben we gegevens over 
culturele misverstanden verzameld door na te gaan op welke manier iedere 
individuele (ondervraagde) docent omgaat met de multiculturaliteit in zijn klas 
aangevuld met de verdere benodigde gegevens. Onze bevindingen worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 4 in een overzicht van de gedragingen en opvattingen die 
we tegenkwamen bij de geïnterviewde docenten. 
 In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op 9 geselecteerde casussen. We gingen er 
daarbij van uit dat iedere casus betrekking had op een cultureel misverstand. De 
resultaten laten evenwel zien dat hoewel in elke casus culturele elementen aanwezig 
zijn toch niet alle beschreven situaties en gebeurtenissen beschouwd kunnen worden 
als cultureel misverstand, primair omdat in die gevallen er geen ‘conflict’ bleek te 
bestaan tussen distincte waarden en normen en de (wettelijke) schoolregels en sociale 
regels op school of de persoonlijke (morele) opvattingen van de betreffende docent 
(de beslisser). 
 
Hoofdstuk 7: De analyse van de empirische gegevens laat zien het toepassen van een 
bepaalde regel door een docent niet alleen maar de bedoeling heeft om (zijn) gezag op 
bouwen en/of te bevestigen maar dat hij rekening houdt met persoonlijke 
omstandigheden van leerlingen en daarbij ook oog heeft voor en zijn leerlingen 
aanmoedigt oog te hebben voor andere interesses en waarden zoals respect voor 
anderen en voor hun cultuur en geloof. Dit betekent dat in tegenstelling tot Lipsky’s 
(1980) theorie, achter een actie van een docent ook andere, meer ethische motieven 
schuilen dan het simpel orde houden in de klas. 
 Een andere belangrijke conclusie die ingaat tegen Lipsky’s theorie is dat de 
docenten in ons onderzoek multiculturele gebeurtenissen en multiculturele kwesties 
niet met hun collega’s bespreken. Het betekent dat die docenten geen routines 
(sociale regels) ontwikkelen voor het omgaan met multiculturele zaken. 
 Uit een analyse van de gegevens blijkt dat er op de onderzochte scholen in de 
praktijk geen ‘conflictregels’ bestaan op basis waarvan in de klas multiculturele 
kwesties geregeld kunnen worden. Dat betekent, om te beginnen, dat een docent bij 
zo’n kwestie zijn gezag niet kan ontlenen aan de bestaande regels op school, niet aan 
(wettelijke) schoolregels en niet aan sociale regels. Omdat hij die regels niet ter 
beschikking heeft om zijn acties te legitimeren moet hij steeds opnieuw zijn gezag als 
docent (be)vestigen als hij die wil aanwenden om dergelijke kwesties op te lossen. Dit 
gegeven is in strijd met Lipsky’s theorie dat een street-level bureaucrat altijd genoeg 
macht(smiddelen) heeft om zijn clients onder controle te houden. Het ontbreken van 
‘conflictregels’ betekent ook dat het oplossen van een cultureel ‘conflict’ niet gebeurt 
door het toepassen van bepaalde regels door de docent maar eerder door situatief te 
handelen.  
 
Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk introduceren wij een alternatieve theoretische 
benadering gebaseerd op onze kritiek op de interpretatieve sociologie. In de 
interpretatieve (rechts)sociologie wordt de kennis van sociale regels beschouwd als 
een uitgangspunt voor het begrijpen van het sociale leven en de sociale orde. 
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Dergelijke kennis vooronderstelt het bestaan van een gemeenschappelijk 
interpretatiekader dat ieder lid van een sociale groep in staat stelt om activiteiten van 
andere groepsleden te begrijpen. Bovendien rechtvaardigt het iemands verwachting 
dat zijn eigen activiteiten inderdaad door de andere groepsleden worden begrepen. 
Door het bestaan van deze gedeelde betekenissen (gemeenschappelijk 
interpretatiekader: een gemeenschappelijke verwachting ten aanzien van het 
gedragspatroon van groepsleden) wordt aangenomen dat er sociale cohesie en een 
sociale ordening in een groep bestaat dan wel kan ontstaan. Het betekent dat sociale 
regels regels zijn die gedragsverwachtingen ten aanzien van alle groepsleden 
vastleggen. In deze studie verwerpen wij het idee van de gedeelde betekenissen zoals 
voorgesteld in de interpretatieve sociologie. 

Onze benadering gaat er van uit dat een gemeenschappelijk interpretatiekader 
niet is gebaseerd op sociale regels waarmee men gedrag kan voorspellen 
(verwachtingen). Wij stellen ons voor dat wederzijds begrip steeds opnieuw 
verworven moet worden op basis van discussie en overleg over (persoonlijke) 
ervaringen en voorbeelden uit het verleden. Het betekent dat sociale regels in de 
ambtelijke praktijk niet ‘bij voorbaat’ hun waarde hebben (ex ante): docenten 
gedragen zich in de praktijk zelden of nooit op een manier dat men kan zeggen dat ze 
‘regels volgen of toepassen’. Ons argument is dat sociale regels niet het gedrag 
bepalen. Ze hebben geen ‘vooraf’ betekenis (ex ante) maar zijn meer reflexief’, 
‘achteraf’ (ex post) van betekenis. 
 
De geïnterviewde docenten zeiden dat ze om een cultureel conflict of cultureel 
misverstand op te lossen ‘vertrouwden op hun eigen regels’. Zij beschouwen deze 
eigen regels als essentieel voor de opbouw en het functioneren van een sociale 
ordening in de klas. In onze studie worden ‘eigen regels’ gezien als persoonlijke 
overwegingen van een docent over de wijze waarop bepaalde belangen en waarden 
van een groep (zoals ‘gelijkwaardigheid van alle culturen’ en ‘respect voor iedereen’) 
kunnen worden bereikt, verdedigd en hoog gehouden. Sociale orde en sociale cohesie 
in een klas kan niet worden bereikt door te vertrouwen op of te refereren aan 
‘gedeelde betekenissen’ maar door direct persoonlijk contact met de leerlingen. Dat 
wil ook zeggen dat de ‘eigen regels’ niet zijn bedoeld om bepaalde verwachtingen ten 
aanzien van het gedrag in de klas op te wekken. Zij worden vooral gebruikt om 
beslissingen achteraf (ex post) te rechtvaardigen, een bepaalde actie te legitimeren en 
gezag in de klas op te bouwen of te versterken.  
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