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

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

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

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

Bijvoorbeeld: terwijl de directie de schoolregel dat leerlingen tijdens de les 
gymnastiek geen hoofdbedekking (inclusief een (islamitische) hoofddoek) mogen 
dragen met het oog op de veiligheid van de leerlingen redelijk acht, vinden sommige 
                                                 
72 Zie hoofdstuk 2.4, ‘De theorie van Knegt over ambtelijke regeltoepassing: de sociale praktijk van de 
normatieve orde op school’ over de relatie tussen distincte waarden en normen en de sociale praktijk 
van de normatieve orde op een school. 
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moslim-ouders en -leerlingen deze regel onredelijk omdat die naar hun mening 
beperkend is voor hun recht op vrijheid van religieuze uitingen (het dragen van een 
hoofddoek). 
 
Zoals in paragraaf 3.2. (Methode en verloop van het onderzoek) reeds is uitgelegd, 
bestond het empirische onderzoek uit twee aan elkaar gekoppelde fasen. In de eerste 
fase waren wij op zoek naar situaties en gebeurtenissen op school die door docenten 
werden ervaren als culturele misverstanden. In de tweede fase van het onderzoek 
hebben wij een aantal van de casussen uit de eerste fase geselecteerd en meer 
gedetailleerd onderzocht. Tijdens het empirisch onderzoek zijn naast verschillende 
culturele misverstanden op school ook andere gegevens verzameld die betrekking 
hebben op het omgaan door docenten met multiculturaliteit in de klas. Deze gegevens 
presenteren wij in dit hoofdstuk, niet in de vorm van algemene gedragspatronen van 
docenten bij de confrontatie met andere culturen maar als een overzicht van de 
verschillende gedragingen (en opinies) van docenten in ons onderzoek. 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste fase van het onderzoek besproken. Daarin analyseren 
wij het handelen van een docent in een multiculturele situatie. Bijzondere aandacht 
besteden wij daarbij aan regelvorming en regeltoepassing in de klas bij wat een 
cultureel misverstand zou kunnen zijn, als een belangrijk element in een succesvol 
classroom management van een docent. Daarna geven wij een korte beschrijving en 
analyse van geregistreerde situaties en gebeurtenissen op school die een cultureel 
misverstand kunnen opleveren. Deze zullen wij in het vervolg van onze studie (de 
tweede fase met de casus analyse, hoofdstuk 5) niet verder behandelen omdat zij hier 
fungeren als een algemene kennismaking met zulke misverstanden en met de manier 
waarop docenten ermee omgaan. Dit hoofdstuk wordt besloten met een conclusie 
over die bevindingen. Daarin geven wij eveneens elementen aan voor de analyse van 
de geselecteerde casussen die wij in hoofdstuk 5 meer diepgaand zullen behandelen. 
 
4.2 Regelvorming en regeltoepassing 
 
Algemeen wordt aangenomen dat regels het gedrag van leerlingen en docenten 
structureren en voorspelbaar maken. Op basis van diezelfde aanname wordt ook 
gedacht over multiculturaliteit in de klas als een botsing van regelcomplexen op 
school die alleen opgelost kan worden door middel van culturele conflictregels. En is 
er ook het concept van ‘eigen regel’ met het idee dat een docent zijn optreden 
voorspelbaar maakt door aan te geven welke regel hij voortaan zal hanteren. Maar 
gaat het wel zo? In hoofdstuk 2 gaven we aan hoe ons langzaam duidelijk werd hoe 
paradoxaal deze opvatting eigenlijk is. Maar in het begin van het onderzoek zochten 
we nog naar manieren waarop situaties die als cultureel misverstand worden ervaren 
benaderd worden op basis van algemene regels ontwikkeld in bijvoorbeeld 
gesprekken van een docent met collega’s en met de leidinggevenden. 
 
Vandaar dat in deze paragraaf, 4.2., regelgeving aan de orde komt en de toepassing 
van regels in de klas, met name de regels en soorten regels die de docenten in de 
praktijk mogelijkerwijs opstellen en toepassen. De aandacht is in deze paragraaf 4.2. 
– en in de volgende, 4.3. – gericht op hoe in de literatuur en door docenten, naar hun 
zeggen, regels worden gezien. De theoretische notie die hierbij voorop staat is dat 
oplossingen voor problemen door docenten worden afgeleid uit regels. Wat de 
literatuur betreft wordt aangesloten bij specifieke studies over scholen namelijk bij 
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Dietvorst et al. (1989 a, 1989 b) en Hargreaves et al. (1975). Het belang van de 
studies van Dietvorst et al. (1989a, 1989b) voor dit onderzoek ligt in zijn conclusie 
dat het stellen en toepassen van rechts- en ‘persoonlijke regels’ voor een docent 
bijzonder belangrijk zijn voor het houden van zijn gezag in de klas. Verder bieden 
Hargreaves et al. (1975) ons een nuttige classificatie van regels op school.  

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

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

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

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

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

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

 103



 

van de docent. Deze regel geldt ook voor een Marokkaanse leerling, ook als de norm 
van zijn gemeenschap hem voorschrijft dat hij (een bepaald deel van) het 
onderwijsmateriaal niet mag beluisteren of bekijken. Maar als een docent dan de 
beslissing neemt om die leerling tijdens de les waarin dat materiaal aan de orde komt 
buiten de klas te laten zitten dan is er volgens Hargreaves et al. sprake van een zelf 
gemaakte regel.  

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

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

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

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

In dit concrete geval zijn de beslissende factoren om de regels strikt te volgen en in de 
praktijk toe te passen de overtuiging van de genoemde directeur dat een wettelijke 
regel formeel (onbuigzaam) in de praktijk toegepast moet worden, zijn idee over wat 

 104



 

de bedoeling van die regel is (‘het belang van het kind’) en hoe dat doel in de praktijk 
bereikt moet worden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 113



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
De ontwikkeling van kennis over en begrip voor groeperingen op school met 
verschillende geloofs- of levensovertuigingen of met een andere etnische herkomst 
helpt een docent in de precisering van zijn verwachtingen ten aanzien van een 
individuele leerling: zijn algemene interesse in het onderwijs, zijn werkvaardigheden, 
zijn cultuur en zijn gedrag in de klas.  
 
4.4 Onenigheden, culturele misverstanden en culturele conflicten op school  
 
In de twee voorgaande paragrafen werd gesuggereerd dat docenten bij een 
confrontatie met een (mogelijk) cultureel misverstand oplossingen zouden afleiden uit 
bepaalde regels en daarnaast gericht zijn op het handhaven van hun gezag dan wel 
macht en daarbij ook regels hanteren. In deze paragraaf zal aan de hand van een 
aantal situaties worden bekeken of dit een realistisch en plausibel beeld is. Het lijkt er 
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integendeel op alsof docenten, lettend op specifieke kenmerken van een situatie, op 
een heel eigen manier tot oplossingen komen; een werkwijze die zij overigens zélf 
omschrijven als ‘het volgen van ‘eigen regels’’.  
 
Het onderzoek laat zien dat culturele misverstanden op school dagelijks voorkomen 
in verschillende situaties en onder uiteenlopende omstandigheden. In dit deel 
beschrijven wij breder de meest voorkomende culturele misverstanden: aanvragen 
voor verlof in verband met religieuze feestdagen zoals het Suikerfeest of Carnaval, 
het weigeren om deel te nemen aan de viering van een christelijke feestdag op school, 
het weigeren aanwezig te zijn bij bepaalde (verplichte) onderwijsactiviteiten of 
onderdelen van het lesprogramma, de verschillen tussen religieus-culturele 
kledingeisen en de kledingvoorschriften op school en het gebruik van moedertaal en 
straattaal op school. 
 
4.4.1 Aanvragen voor verlof voor een religieuze feestdag 
 
Het onderzoek laat zien dat op de betrokken scholen de meeste aanvragen voor verlof 
in verband met een religieuze feestdag betrekking hebben op de islamitische 
feestdagen: het Suikerfeest en het Offerfeest; symbolen van de islamitische cultuur, 
van de waarden en normen van Turkse, Marokkaanse en andere islamitische 
gemeenschappen in Nederland.78 De resultaten van het onderzoek geven ook aan dat 
bij drie van de scholen (c.q. schooldirecties) in de provincie Noord-Holland en 
Utrecht (christelijke) leerlingen een aanvrage indienden voor één of meer vrije dagen 
voor het vieren van Carnaval dan wel voor het vieren van de orthodox-christelijk 
Kerst die bij sommige christelijke gemeenschappen pas op 7 januari valt.79  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
a) Schoolactiviteiten: Viering van Sinterklaas en Kerst 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
c) Onderwijsprogramma’s: zwemles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.4.3 Culturele misverstanden met betrekking tot identiteitsuitingen 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.5 Samenvatting van en conclusies uit de eerste fase van het onderzoek 
 
Het onderzoek laat zien dat de bedoeling (de reden) van regels niet alleen is om het 
gezag dan wel de macht in de klas vast te houden en te bevestigen maar ook om met 
individuele omstandigheden van een kind rekening te kunnen houden en het respect 
voor alle culturen en (religieuze) opvattingen te bevorderen. In tegenstelling tot de 
opvatting van Lipsky (1980) laat het onderzoek zien dat het handelen van een docent 
op school ook een andere, ethische reden heeft. Volgens de theorie van Lipsky (1980) 
is het primaire streven van een street-level bureaucrat, als de partij in de sterkere 
positie, er op gericht een client onder controle te (kunnen) houden door macht uit 
oefenen. Maar op school ligt het doel slechts in het regelen van de machtsverhouding 
tussen groepen die alleen samen kunnen werken als er een gebied is waarin zij een 
gemeenschappelijke interesse en waarbij zij een gezamenlijk belang hebben. 
 Onze bevindingen staan dicht bij Knegt’s (1986) theorie van de ‘rationaliteit van 
de regel’. De in een regel opgedragen handelingen zijn bijvoorbeeld gericht op het 
bevorderen van zowel een ongestoord functioneren van het onderwijsproces als op 
verhoudingen die zijn gebaseerd op onderling respect van leerlingen, goede wil van 
alle betrokkenen en hulp aan en zorg voor het welzijn van de leerlingen. Het gaat dan 
om regels zoals ‘het belang van het kind staat voorop’, ‘alle leerlingen gelijk 
behandelen’ of ‘respect tonen voor alle culturen, religies en levensbeschouwingen’.  
 

 132



 

De bevindingen van het onderzoek weerspreken de theorie van Lipsky (1980) ook 
nog op een ander punt. Lipsky’s theorie is dat een docent als street-level bureaucrat 
op zijn school ook functioneert als beleidsbepaler, in de zin dat zijn beslissingen en 
zijn handelen in bijvoorbeeld multiculturele kwesties in de klas het schoolbeleid 
mede vormen. Een voorbeeld van de manier hoe we in het voetspor van Lipsky naar 
een bepaalde situatie op school zouden (moeten) kijken: een Biologiedocent nam de 
beslissing om de les seksuele voorlichting met een ander onderwerp dan 
‘voortplanting’ te beginnen omdat een week eerder een aantal islamitische 
vrouwelijke leerlingen van een andere klas klaagde dat zij tijdens Ramadan geen 
aandacht aan dat onderwerp mogen besteden. Volgens de theorie van Lipsky (1980) 
gaat deze beslissing deel uitmaken van het school/sectiebeleid voor hoe hij en zijn 
sectie in de toekomst met dit vraagstuk zullen (moeten) omgaan. Zijn beslissing is 
dan een regel geworden, meer concreet een conflictregel die stelt dat docenten van nu 
af aan dat culturele conflict op die manier moeten oplossen. 
 De eerste fase van het onderzoek laat echter iets anders zien dan wat de theorie 
van Lipsky (1980) stelt. Om te beginnen kan, als hetzelfde of een vergelijkbaar 
conflict zich weer voordoet en die keer voelt de situatie anders aan, het anders 
worden opgelost dan de eerste keer. De docent zou dan bijvoorbeeld tijdens Ramadan 
gewoon kunnen doorgaan volgens het programma en wel ‘voortplanting’ behandelen 
omdat er dan geen islamitische leerlingen in de klas zitten die bezwaar hebben tegen 
de behandeling van dat onderwerp.  

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

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

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

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