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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’. 

 32



 

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 

 38



 

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 

 48



 

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).  
 

 58



 

(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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