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3. Probleemstelling, methode en verloop van het onderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling, de methode en het verloop van het 
empirisch onderzoek besproken. In paragraaf 3.1. wordt op basis van het ontwikkelde 
theoretische kader de probleemstelling geformuleerd van het onderzoek naar de 
multiculturele ‘bureaucratische’ praktijk van regel- en besluitvorming van docenten 
als zij worden geconfronteerd met culturele misverstanden in de klas. In het kader van 
de probleemstelling wordt ook het begripsvormende karakter van deze studie 
besproken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Volgens de theorie van Lipsky (1980) leveren street-level bureaucrats 
belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van hun organisatie. In 
verband hiermee is de veronderstelling bij vraag 4. dat de beslissing(en) die een 
docent neemt om een cultureel misverstand op te lossen een aanvulling kan zijn van 
de normatieve schoolorde. Om een cultureel misverstand op te lossen past een docent 
(meestal) de schoolregels en sociale regels op school toe. Maar als naar zijn mening 
deze regels geen oplossing bieden voor het concrete misverstand dan zal hij ergens 
anders een oplossing (moeten) zoeken en wellicht een andere of een nieuwe regel 
formuleren dan wel aanroepen.  
 
3.2 Methode en verloop van het onderzoek 
 
In dit deel komt de onderzoeksstrategie aan de orde die in de loop van het empirisch 
onderzoek werd gehanteerd. Het bestaat uit een pilot-onderzoek en een 
hoofdonderzoek waarbij het hoofdonderzoek in twee fasen werd uitgevoerd. Het 
pilot-onderzoek werd verricht van medio februari tot en met medio mei 2002, het 
hoofdonderzoek van begin oktober 2003 tot en met juni 2004. Twee interviews met 
docenten werden verplaatst van juni 2004 naar oktober 2004.  
 
In paragraaf 3.2.1 wordt aangegeven waarom deze studie is gebaseerd op een 
kwalitatief onderzoeksdesign. 
In paragraaf 3.2.2 komt de wijze van gegevens verzamelen aan de orde. Het accent 
ligt hier op een beschrijving van de gebruikte interviewmethode, de 
steekproeftrekking en de manier om gesprekspartners te vinden. 

 64



 

In paragraaf 3.2.3 worden het aanvankelijke onderzoeksvoorstel en het verloop van 
het feitelijke onderzoek besproken (het pilot-onderzoek en de eerste en tweede fase 
van het hoofdonderzoek). 
 
3.2.1 Het kwalitatief onderzoek 
 
Om bepaalde doelen te bereiken die in de probleemstelling van deze studie zijn 
verwoord, is gekozen voor een interpretatief sociaal onderzoek, gebaseerd op een 
kwalitatief onderzoeksontwerp en met het afnemen van interviews als belangrijkste 
middel voor het verzamelen van gegevens. 
 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan op basis van een kwalitatief 
en/of een kwantitatief onderzoeksontwerp respectievelijk met behulp van kwalitatieve 
en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden (strategieën en technieken). Het 
gemeenschappelijke van beide is dat ze “systematically collect and analyse empirical 
data and carefully examine the patterns in them to understand and explain social life” 
(Neuman, 2003, p. 139). Maar ze verschillen ook in vele aspecten. Neuman geeft aan 
dat één van die verschillen is dat onderzoekers met een kwantitatieve benadering 
uitgaan van een positivistische opvatting in de sociale wetenschappen. Onderzoekers 
die een dergelijke benadering hanteren onderschrijven “the importance of precise 
measuring variables [of concepten die variëren] and testing their hypotheses which 
are with general causal explanation” (idem). Kwantitatief onderzoek in de sociale 
wetenschappen is met andere woorden gebaseerd op wiskundige en statistische 
analyse van variabelen die verband houden met het bestudeerde sociale verschijnsel 
en op het toetsen van theorieën en hypotheses die betrekking hebben op die 
variabelen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De bedoeling van de wervingsbrief was een eerste contact met de geselecteerde 
instellingen te maken. De brief werd voornamelijk gebruikt voor het pilot-onderzoek. 
Maar het pilot-onderzoek liet zien dat een algemene wervingsbrief met informatie 
over de doelstelling en het karakter van de studie en een verzoek tot deelname geen 
succesvolle methode was om toegang tot de geselecteerde scholen te krijgen. De brief 
leverde heel weinig reacties op. Daarom werd deze later voor het hoofdonderzoek 
slechts als een alternatieve methode gebruikt.  
 
Het tweede type brief noemden wij de ‘Directeurenbrief’. Toen er persoonlijke 
contacten met een aantal docenten waren gelegd wilden een aantal schooldirecties 
voorafgaande aan het eerste interview een officiële aanvraagbrief ontvangen 
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inhoudende onder andere de doelstelling en het karakter van het onderzoek. Een 
aantal van hen wenste ook het tijdschema voor het onderzoek op hun school in de 
brief opgenomen te zien, samen met de aard en het aantal van de docenten dat wij 
wilden interviewen. Dit alles vermoedelijk als basis voor hun beslissing wel of niet 
aan het onderzoek deel te nemen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selectie van scholen, sociale zekerheidsinstanties en Turkse en Marokkaanse 
organisaties 

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

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

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

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

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

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

                                                 
49 De Gemeentelijke Sociale Dienst reageerde ook na nog twee telefonische oproepen niet op de brief. 

 79



 

veel grotere Turkse en Marokkaanse populatie dan in de onderhavige middelgrote 
stad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 90



 

leerlingen te praten over hun distincte cultuur en hun tradities en hun mening te 
vernemen over de verschillende (culturele) thema’s en gebeurtenissen die zich 
voordoen in de Nederlandse maatschappij. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 94



 

 
Selectie van scholen en gesprekpartners  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
71 Zie e.g. Van Gemert, 2002.  
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