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5. Nader onderzoek naar geselecteerde culturele misverstanden in de klas 
 
De doelstelling van de tweede fase van het empirisch onderzoek is om door nader, 
meer diepgaand onderzoek van geselecteerde culturele misverstanden in de klas de 
gedachtegang, de besluitvorming en het handelen van de betrokken docenten in detail 
te leren kennen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zijn afhandeling van het probleem met Leerlinge A is in overeenstemming met ‘zijn 
regel’, zijn opvatting wat betreft het juiste omgaan met leerlingen op school: kinderen 
helpen als zij problemen hebben. Zijn idee is dat de beste manier om dat te doen in dit 

 142



 

geval was om haar en haar ouders te straffen door hen bij de schooldirectie te melden 
en de leerplichtambtenaar er bij te betrekken.  
 
5.1.4 Interpretatie van het gedrag van Leerlinge A en van haar ouders  
 
Zoals boven vermeld interpreteert Docent 1 het gedrag van de ouders van Leerlinge A 
als cultureel-etnisch of religieus bepaald en sterk afwijkend van de Nederlandse 
normen en waarden. In dat verband is er bij hem sprake van een generalisatie van dit 
gedrag naar de alle islamitische Turkse gemeenschappen in Nederland. Met andere 
woorden, naar zijn mening ongepast gedrag van de ouders wordt gezien als onderdeel 
van een gedragspatroon dat waarschijnlijk vertoond wordt door een meerderheid van 
de Turkse groeperingen in ons land wiens waarden en normen fundamenteel afwijken 
van de Nederlandse rechtsorde. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a) Het maken van kerstversieringen en het onderwijsprogramma  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
In deze casus wordt haar eigen idee wat voor Leerling B de beste oplossing is, 
geplaatst boven het belang van het verplichte onderwijsprogramma (de schoolregels). 
Haar handelen wordt beïnvloedt door een eigen ethiek en een persoonlijke afweging 
van het belang (voor de leerling en zijn vader) van het in de praktijk kunnen 
toepassen van bepaalde religieuze waarden en normen. Hier zijn haar beslissingen 
inzake het al of niet volgen van het onderwijsprogramma niet exclusief gebaseerd op 
algemene juridische noties op school (de schoolregels), maar eerder op (haar) eigen 
waarden en ideeën (regels) over hoe dit concrete culturele misverstand opgelost moet 
worden, rekening houdend met de specifieke en individuele omstandigheden (en zijn 
eigen interpretatie van zijn religieuze verplichtingen) van de jonge Jehova’s getuige 
als individu en als leerling. In dat opzicht kan haar optreden worden verklaard vanuit 
het perspectief van de compensatie- en forum legaliteit. 
 
Aan de andere kant wordt, conform de theorie van Lipsky (1980), het gedrag van de 
vader (cliënt in de termen van Lipsky) gekarakteriseerd door agressief optreden dat de 
primaire doelstelling (strategie) heeft om de besluitvorming van de docente te 
beïnvloeden. Hij is kennelijk van mening dat door agressief en intimiderend op te 
treden de docente zijn religieuze waarden wel zal accepteren en ten aanzien van zijn 
zoon in de klas zal toepassen.  
 
De casus krijgt een multicultureel karakter omdat de docente de weigering van de 
leerling en later de reactie van zijn vader als gedrag met een religieuze achtergrond 
ziet. Volgens haar gaat dat gedrag in tegen de regels op school. Met andere woorden, 
volgens haar staat de religieuze norm van de Jehova-getuigen (een verbod om 
kerstversieringen te maken) waar de jongen zich aan moet houden tegenover het 
schoolreglement en het onderwijsprogramma. Ondanks haar idee dat de leerling 
overdrijft in zijn geloofsvoorschriften, accepteert de docente zijn verzoek (de 
weigering) in eerste instantie en op die manier toont zij haar bereidheid om het 
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verschil tussen de sociale regels op school met de waarden die daar heersen en de 
cultuur, de waarden en normen van Leerling B te ondervangen (Pluralistische 
legaliteit). 
 
Docente 2 is zich ervan bewust dat het uitvoeren van een andere opdracht tot isolatie 
van Leerling B kan leiden en hem ongelukkig kan maken. Daarom accepteert zij zijn 
verzoek om alsnog de kerstballen te mogen maken. Zij is er van overtuigd dat zij op 
die manier hem een belangrijke impuls kan geven om zich gelukkiger te voelen in de 
klas en zichzelf te zien als een belangrijk en waardevol deel van de ‘(klasse)groep’ 
(Compensatie legaliteit). 
 
Het opvallende kenmerk van deze casus is dat de cultuur van de Jehova’s getuige (de 
leerling) onmiddellijk erkenning krijgt: de docente liet Leerling B namelijk 
participeren in het beslissingsproces. De leerling koos er echter zelf voor om van zijn 
uitzonderingspositie in de klas afstand te doen. Hij wilde kennelijk gelijk zijn aan zijn 
klasgenoten. De docente honoreerde dat en liet hem dus opnieuw participeren in het 
beslissingsproces. Op dat moment vormde de afwijkende cultuur van de leerling geen 
obstakel meer voor de uitvoering van de opdracht en kon de regel (wij voeren hier 
gewoon het lesprogramma uit) weer zonder beperkingen en uitzonderingen worden 
toegepast.  
 
Op deze wijze hield de docente zeer duidelijk rekening met de wensen en opvattingen 
van de leerling. De culturele ‘claim’ werd echter vervolgens door de vader geponeerd, 
die kennelijk thuis van de keuze van zijn zoon had gehoord. Geconfronteerd met de 
claim van de vader, weigerde de docente hem als gesprekspartner te accepteren. Hij 
mocht dus niet participeren in het forum waar de beslissing over het gedrag van de 
leerlingen werd genomen. Zij loste het conflict op door de leerling tegen zijn vader in 
bescherming te nemen. De rol die zij aan ‘het belang van het kind’ toekent, is echter 
voor meerdere uitleg vatbaar. Immers, wat dicteert het belang van het kind? Net als 
alle andere leerlingen meedoen met de algemene opdracht (wat de leerling in tweede 
instantie zelf wil) of thuis geen ruzie krijgen en dus de wens van de vader honoreren? 
Zij kiest de weg die naar haar mening niet alleen voor Leerling B maar voor alle 
kinderen in haar klas van belang is: voor de vrijheid om je eigen keuze te maken. 
Aangezien de leerling zich in tweede instantie aan de opdracht (kerstversierselen 
maken) wil houden, is wat haar betreft het culturele misverstand opgelost. 
 
5.3  Blote scènes in een film en de schaamte van islamitische meiden 
 
5.3.1 De situatie 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Na die bespreking werd er door Docente 3 samen met de afdelingsleidster met de hele 
klas nagepraat over wat er gebeurd was. De vier Marokkaanse leerlingen werden niet 
bestraft voor hun ‘ordeverstorend’ gedrag. 
   
5.3.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docente 
 
Voor de handelwijze van Docente 3 in deze casus zijn twee momenten belangrijk: de 
eerste is wanneer zij de gebeurtenis in eerste instantie beoordeelt, de tweede is als zij 
zich bewust is geworden van de culturele achtergrond van de meisjes. 
 
Omdat de Marokkaanse leerlingen de bioscoopzaal (c.q. de onderwijsplaats) verlaten 
zonder toestemming van en zonder communicatie met een leerkracht komt Docente 3 
tot haar interpretatie dat dat een vorm van ordeverstorend gedrag is dat een negerende 
en respectloze houding ten opzichte van de betreffende docente(n) inhoudt.  

 158



 

Ik was verbaasd over hun gedrag. Ik vond het niet leuk dat zij de zaal op die manier 
verlieten… Weet je, toen zij weggingen zeiden zij geen woord tegen de docenten. Zij 
toonden geen respect voor ons [docenten]. Zij gedroegen zich ongepast. 
Docente 3 ervaart het gedrag van de Marokkaanse leerlingen als onacceptabel en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Een Surinaamse docent Nederlands vertelde een dergelijk verhaal: 

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

 
5.3.4 Interpretatie van het distincte gedrag van de islamitische vrouwelijke 

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

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

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

Ik heb in klas 4 de film “La haine” gedraaid… Het gaat over discriminatie en racisme in 
Frankrijk. Daar moesten de kinderen een opdracht over maken… In de film kwamen 
enkele blote scènes voor… Ik probeer dat zo veel mogelijk te vermijden. De reactie van 
de islamitische kinderen was: “Juffrouw, je laat ons deze beelden zien!. Je bent toch 

 163



 

islamitisch!” Je hoort van hen: “Haram! Haram!”, of “Verboden zijn!”… Dit is 
verboden in de islam. Op deze manier reageren jongens en meisjes. Je ziet dat 
islamitische kinderen dan weg kijken… Ik kijk gewoon niet mee … De islamitische 
leerlingen blijven stil zitten of zij kijken naar iets anders. Ik reageer erop als zij iets 
roepen. Dan zeg ik dat dat niet de bedoeling van de film is.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik denk dat in Nederland maar ook in de hele wereld, bepaalde groepen mensen bestaan 
die ideeën hebben die strijdig zijn met de grote lijn of met wat de meerderheid wil. Ik 

 169



 

denk dat zij daar ook onder valt, want vanuit haar idee, vanuit haar geloofsovertuiging, 
vanuit haar beleving valt haar gedrag moeilijk te rijmen met de beslissingen van het 
Ministerie van Onderwijs, met het onderwijsprogramma en met de leerplicht.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Waar zoekt Docent 4 de legitimatie voor zijn beslissing om Leerlinge D buiten de 
klas te laten en haar het lesmateriaal zelf thuis te laten bestuderen en daar haar 
opdrachten te laten maken? Hij zoekt de legitimatie voor zijn beslissing in zijn 
opvatting over welke oplossing in deze concrete situatie het beste is voor de leerlinge 
(‘het belang van het kind’ en ‘de veiligheid van het kind’) en in zijn interpretatie van 
de regels op school. Zijn opvatting over ‘het belang’ en ‘de veiligheid van het kind’ is 
reeds beschreven en uitgelegd. 

In de latere situatie gaat het bij hem om de eigen interpretatie van zijn 
bevoegdheden als docent. Hij is er van overtuigd dat hij geen regels op school 
overtreedt door Leerlinge D toe te staan de lessen ‘Seksuele voorlichting’ niet te 
volgen in de klas met de andere leerlingen. 

Gaat mijn beslissing in tegen de regels op school? Nee, op zich niet, want het gaat om de 
discretie van de docent. Als docent ben je verantwoordelijk voor de klas, voor het 
leerproces in jouw klas… Je moet zorgen dat jouw kinderen aan het einde van het jaar 
op een bepaald niveau zijn… Je hebt als docent een grote vrijheid om je eigen 
lesmethoden in de klas toe te passen. 
Hier geeft de docent duidelijk aan dat de schoolregels hem niet verhinderen om 

van een eigen bevoegdheid gebruik te maken als dat volgens zijn opvatting nodig is. 
Ja, ja. Mijn beslissing was binnen mijn mogelijkheden wel legitiem. Dat wil niet zeggen 
dat ik met mijn beslissing tevreden ben.  
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De reden van zijn ontevredenheid komt voort uit zijn interpretatie van en zijn 
(on)begrip voor de rechtsregels en derhalve uit wat hij in deze concrete situatie ziet 
als zijn gebrek aan bevoegdheden als docent.  

Ik denk dat als ik meer rechten, meer juridische middelen had gehad, dan had ik haar 
toch verplicht om er bij te blijven… 

Hij is er dus van overtuigd dat hem geen of weinig ‘juridische middelen’ ter 
beschikking staan om haar te dwingen om te luisteren.  

Je hebt in de klas vijftien kinderen die naar je zitten te luisteren, maar als de andere tien 
leerlingen niet luisteren, dan kan je één keer of tien keer straf geven maar de middelen 
om hen naar je te laten luisteren heb je niet. Zij hebben de plicht om te leren, dus geen 
recht. Als docent heb je geen mogelijkheden om het af te dwingen. Ik heb geen middelen 
om te zeggen: “Je blijf zitten, want…” Die leerlingen zijn niet op een bepaald niveau 
gekomen omdat zij het hele jaar niet goed naar mij hebben geluisterd. Dat is dan hun 
probleem… 

  
In zijn interpretatie van haar gedrag heeft Docent 4 in deze situatie twee verschillende 
handelingen van de leerlinge aan elkaar gelijk gesteld: het in de klas aanwezig zijn en 
het luisteren naar de docent. Elk van die handelingen kan, afhankelijk van de 
omstandigheden, in de praktijk al of niet voldoen aan de rechtsregels.  
 
De Leerplichtwet bevat geen regels die leerlingen verplichten om naar de docent te 
luisteren. Het blijkt dat dat een kwestie van classroom management is: de 
persoonlijke benaderingswijze van de docent om orde te houden in de klas en te 
controleren of de leerlingen actief met hun werk (leren) bezig zijn. Er is hier met 
andere woorden sprake van eigen criteria ten aanzien van wat wel of niet mag in de 
klas (‘eigen regelgeving’) en van de bekwaamheid van elke individuele docent om die 
twee doelen in de klas de facto te bereiken en vast te houden. Corrie et al. 
benadrukken dat “a related question to that of control was whether or not the teachers 
were concerned about the pupils were working or not… for many of them what was 
meant by controlling was getting pupils to engage in behaviour they considered 
appropriate, generally describing in terms of educational work as this was defined by 
teachers” (Corrie et al., 1982, p. 27). Een docente vertelde: 

Voor mij is rust in de klas belangrijk. Verder is voor mij belangrijk dat kinderen niet met 
elkaar praten en dat zij in contact met mij blijven: mij in ogen kijken en naar mij 
luisteren. Het luisteren: hoe bereik ik dat zij naar mij luisteren? Dat is een kwestie van 
gezag. Dat bouw je langzaam op met hard werken en een goede verstandverhouding met 
de kinderen. 

  
De plicht om de school steeds te bezoeken en in de klas aanwezig te zijn, zijn 
expliciet in de Leerplichtwet en in de Wet op het Basisonderwijs vastgelegd. Met het 
oog op de relatie tussen deze plichten en bepaalde fundamenteel afwijkende waarden 
en normen is het nuttig om hier de beslissing van de Hoge Raad (HR 26 mei 1992, NJ 
1992/568) te vermelden. De essentie van deze casus ligt in het conflict tussen de 
beslissing van een islamitische vader en de wettelijke leerplicht. Samira (de dochter) 
zat op een openbare basisschool. De regels op school gaven aan dat de zwemles deel 
uitmaakte van het verplichte schoolprogramma. Op basis van de religieuze 
overtuiging van hemzelf en zijn familie verbood de vader zelf (op eigen gezag – hij 
heeft niemand om advies gevraagd) Samira om de gezamenlijke zwemlessen (jongens 
en meisjes samen) van de school te volgen. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage (hoger 
beroep) vond hem daarom schuldig vanwege overtreding van de Leerplichtwet.  
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De Hoge Raad stond achter het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te ’s-
Gravenhage. Met betrekking tot de Leerplichtwet was de HR van oordeel dat het 
gedrag van de vader wettelijke regels schond, omdat hij niet zorgde dat Samira 
geregeld haar school (c.q. de lessen van alle vakken) bezocht. Verder was zijn gedrag 
ook tegen de regels van de Wet op het Basisonderwijs die stellen dat op verzoek van 
de ouders de school een leerling kan vrijstellen van deelname aan bepaalde 
(verplichte) activiteiten. De reden voor zo’n vrijstelling kan een geloofsovertuiging 
zijn die verbied aan islamitische meisjes om gezamenlijke zwemlessen te volgen. De 
vader had echter nagelaten om een vrijstelling voor zijn dochter van de zwemles aan 
te vragen bij de schooladministratie. 
 
5.4.4 Interpretatie van het gedrag van de Pakistaanse leerlinge 
 
Volgens Docent 4 staat het gedrag van de Pakistaanse leerlinge onder invloed van de 
waarden en normen die binnen haar islamitische culturele en religieuze milieu gelden. 
Deze waarden en normen spelen voor de ouders een belangrijke rol bij de vorming 
van hun (culturele) opvattingen en bij de interpretatie van hun religieuze plichten. Het 
blijkt dat de ouders en Leerlinge D deze waarden consequent ‘toepassen’ binnen het 
gezin. Omdat zij in de moskee horen dat 

als een vrouw en een man bij elkaar zijn dat ‘het’ dan niet mag [omdat het met de 
waarden van de islam botst] en dat wij [ouders en kinderen] het er niet over moeten 
hebben, 

hebben haar ouders met hun kinderen nooit over het onderwerp (seks etc.) gepraat. 
Zij vinden dat onrein en derhalve willen ze niet dat hun dochter op school de lessen 
‘Seksuele voorlichting’ bijwoont. 
 
In dit opzicht is hun gedrag consistent met de conclusie van Shadid en Koningsveld 
dat seksuele voorlichting, (ook) in het kader van een vak uit het verplichte 
onderwijsprogramma, zoals biologie, op bezwaren kan stuiten van islamitische 
ouders. Dit geldt in het bijzonder als de lessen worden gegeven in een gemengde klas 
(jongens en meisjes samen) of bij een niet gemengde klas wanneer de docent van een 
ander geslacht is dan de leerlingen (Shadid en Koningsveld, 1990, p. 97). 
 
Het blijkt dat de leerlinge in verwarring is door het contrast tussen aan de ene kant 
haar idee van de religieuze plichten en de wens van haar ouders en aan de andere kant 
haar bewustzijn dat zij regelmatig in de klas de lessen moet volgen. Het beeld van 
seksualiteit in haar cultuur en religie staat recht tegenover de regels op school en de 
opvatting van de docent biologie. Daarom weet ze niet wat ze moet doen.  

Uiteindelijk legde zij uit dat ze niet wist of ze het er over mocht hebben want zij had[den] 
het er nooit over. 
Hoewel de Pakistaanse leerlinge zich bewust is van haar plichten als leerling is in 

deze situatie de commitment om haar religieuze waarden te volgen de bepalende 
factor voor haar besluit. Zij is niet bereid de les (in de klas) verder te volgen. 
 
5.4.5 Afronding 
 
Het meest opmerkelijke en ook het meest relevante kenmerk van deze casus is dat 
Docent 4 haar verzoek om bij de lessen Seksuele voorlichting buiten de klas te mogen 
blijven accepteert ondanks zijn mening dat het gedrag van de Pakistaans islamitische 
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leerlinge niet strookt met de regels op school. Zijn optreden heeft het doel om haar te 
beschermen tegen het mogelijke pesten en stigmatiseren door medeleerlingen in de 
klas omdat hij denkt dat tijdens de les een aantal leerlingen niet begrepen, niet konden 
begrijpen dat haar gedrag werd geleid door een verplichting die voortvloeit uit het 
geloof van hun religieuze gemeenschap. 
 
In zijn besluitvorming hanteert Docent 4 een pragmatische stijl van regeltoepassing. 
Volgens de regels op school zou de docent in deze concrete situatie zijn beslissing en 
zijn handelen moeten baseren op diezelfde regels. Hij is echter van mening dat de 
omstandigheden in dit geval (de religieuze bepaling van het gedrag en het onbegrip 
bij de medeleerlingen) negatieve consequenties voor haar kunnen hebben. Er bestaat 
naar zijn idee een reële mogelijkheid dat zij geïsoleerd zou raken en geprovoceerd 
zou worden door sommige klasgenoten. Daarom zoekt hij een andere oplossing door 
aan het schoolreglement een andere, een eigen interpretatie te geven. Hij is er van 
overtuigd dat hij niet verplicht is om elke regel te volgen. Hij heeft een discretionaire 
bevoegdheid om van de schoolregels af te wijken... 

Gaat mijn beslissing in tegen de regels op school? Nee, op zich niet want het gaat om de 
discretie [discretionaire bevoegdheid] van de docent. Als docent ben je verantwoordelijk 
voor de klas, voor het leerproces in jouw klas… Je hebt als docent een grote vrijheid om 
je eigen lesmethoden in de klas toe te passen… Voor zover ik weet zijn daar geen 
schoolreglementen over… Er zijn bepaalde vrijheden en als je iemand tijdelijk buiten de 
les plaatst mag dat. 

... door het vormen van een nieuwe, ‘eigen regel’. 
Ik zei: ‘Ga dan maar buiten de klas zitten!’. Het was afgesproken dat zij de theorie zelf 
zou doen en dat zij de klassikale les niet hoefde te volgen. 

 
De docent kijkt terug naar hoe hij het misverstand met de Pakistaanse heeft geregeld 
en naar wat voor gevolgen zijn beslissing voor haar kan hebben. Als hij tot conclusie 
komt dat zijn besluit negatieve consequenties voor het meisje kan hebben maar ook 
voor zijn eigen classroom management, wijkt hij af van de schoolregel èn van zijn 
eerste beslissing dat zij actief, in de klas, de les moest volgen, door een nieuw ‘eigen 
regeltje’ te creëren: “zij mag tijdens de les Voortplanting buiten de klas zitten, maar 
zij moet wel alles zelf thuis leren.”  
 
Zijn handelingen als street-level bureaucrat zijn in deze casus beïnvloed door zijn 
eigen ethische opvattingen over het gedrag van de Pakistaanse leerlinge en door zijn 
persoonlijk oordeel ten aanzien van de feiten. Hij is er zich van bewust dat haar 
gedrag negatieve gevolgen kan hebben voor (het houden van) de orde in de klas: de 
kinderen kunnen elkaar gaan pesten. Hij streeft er naar controle over de leerlingen èn 
de klas te houden door de Pakistaanse te beschermen tegen het achtervolgen en 
stigmatiseren door klasgenoten. 

De kinderen begonnen ook tegen haar te zeggen: ‘Doe normaal!’ en ‘Doe mee”. De 
sfeer in de klas werd een beetje, hoe kan ik dat zeggen… pesterig, doordat zij onwillig 
was. 

 
Het opvallende kenmerk van het handelen van Docent 4 is dat hij situatief reageert op 
de sfeer in de klas (classroom management). Zijn handelen heeft twee doelstellingen. 
Naast zijn voornemen om de leerlinge te beschermen tegen het achtervolgen en 
stigmatiseren door klasgenoten is de bedoeling van zijn oplossing haar uit de les te 
laten gaan om dat vervolgens ex post goed af te regelen met de verplichtingen die hij 
krachtens de wet heeft (met name betreffende de leerplicht) door de ouders er in te 
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betrekken. Die zouden immers kunnen gaan klagen. Op die manier kan hij ook in de 
toekomst culturele misverstanden vermijden of oplossen.  
 
De casus krijgt een multicultureel karakter op het moment dat de docent vermoedt dat 
het gedrag van de Pakistaanse leerlinge een islamitische achtergrond heeft. Het is een 
stereotypering van haar gedrag dat hij ziet als typisch iets van streng gelovige 
mensen. Zoals reeds vermeld ziet hij haar gedrag als een sterk afwijkend gedraging 
die tegen de regels op school ingaat. De waarden en normen van haar islamitische 
groepering, waar zij zich naar haar mening aan vast moet houden botsen met het 
onderwijsprogramma van de school (rechtsregels). Ondanks deze tegenstellingen en 
de opvatting van de docent dat het meisje het schoolreglement moet respecteren en 
zich dus niet kan houden aan haar religieuze verplichting(en) leidt zijn handelen tot 
het feitelijk behouden van haar cultuur binnen de schoolomgeving.  

Het belangrijke moment in deze casus is wanneer de docent doordenkt over de 
toekomst van zijn gedrag. Zijn beslissing om de leerlinge uit de les te laten gaan heeft 
long term gevolgen. Als hij meer nadenkt over zijn klas op langere termijn dan komt 
hij bij zijn gezag in de klas en daarmee bij regels/normen voor hoe in toekomst 
dergelijke culturele discrepanties opgelost moeten worden en wat voor hem goed 
onderwijs en een goed classroom management is (Pluralistische legaliteit).  
 
Ook verschillende andere legaliteiten zijn terug te vinden in de argumentatie van de 
docent. Zijn handelen wordt bijvoorbeeld ook bepaald door wederzijds respect tussen 
docent en leerlingen ongeacht of ze tot verschillende culturen behoren. De leerlingen 
mogen in de klas vrij over alle onderwerpen discussiëren en een eigen mening naar 
voren brengen. Zij moeten tolerant zijn ten opzichte van elkaar en rekening houden 
met de omstandigheden van elke partij in de discussie (Forum legaliteit). 

In de klas mogen ze dan discussiëren over waarom wel en waarom niet. […] Dat 
betekent dat als ik aan het praten ben en kinderen gaan er doorheen praten dan reageer 
ik daar bijna altijd op, omdat dat een kwestie van respect is. Dus jij praat en ik luister en 
als ik praat dan luister jij. […] Alles is op een democratische manier te regelen en te 
beslissen. 

 
Daarom laat hij haar (de Pakistaanse) ook vrij over de reden voor haar weigering 
praten en haar mening vertellen. 

Tenslotte zijn zijn beslissing en zijn handelen er op gericht de positie van de 
Pakistaanse leerlinge in de klas te verbeteren, te versterken. Als zij zou worden gepest 
door haar klasgenoten dan loopt ze het risico om in de klas geïsoleerd te worden en 
eventueel gestigmatiseerd. Dat moet worden vermeden. Het is belangrijk dat zij het 
onderwijsprogramma kan blijven volgen door alles zelf te lezen en te bestuderen en 
de opdrachten zelfstandig uit te voeren. 

Jij, als docent moet zorgen dat jouw leerlingen aan het eind van het schooljaar op een 
bepaald, goed niveau zijn. 

Zij moet zich goed voor het examen kunnen voorbereiden om een goed cijfer te 
kunnen behalen, net als alle andere leerlingen (Compensatie legaliteit).  
 
In dit geval is er duidelijk twijfel over de vraag of de weigering van de leerlinge op 
culturele of religieuze gronden is gebaseerd. De docent heeft deze twijfel omdat 
andere vrouwelijke islamitische leerlingen de les Seksuele voorlichting wel 
aandachtig volgen. Dat is kennelijk zeer verwarrend voor de docent. Het vermoeden 
kan ontstaan dat hij dan ook niet kiest voor een oplossing die in de sfeer van de 
pluralistische legaliteit ligt, maar veeleer in die van de compensatie-legaliteit. Hij 
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benadrukte namelijk eerder dat hij het Pakistaanse meisje uit de klas liet gaan, niet 
omdat hij rekening wilde houden met haar islamitische waarden maar omdat hij wilde 
voorkomen dat zij gepest zou worden en geïsoleerd zou raken.  

De uiteindelijke keuze van de docent om toe te geven en haar toe te staan de 
lessen buiten de klas als ‘zelfstudie’ te realiseren, betekent dat hij een 
uitzonderingssituatie heeft geschapen, maar desondanks kan volhouden dat hij 
gewoon de regel toepast, met de discretie die hem toekomt. Hij interpreteert de 
situatie in feite zodanig dat de leerlinge door haar specifieke Pakistaans-islamitische 
achtergrond op school minder kans heeft om goede resultaten te boeken, aangezien 
het ‘hard spelen’ voor haar tot een onmogelijke situatie zou leiden. Dankzij zijn 
uitzonderingsregel (dan maar het zelf thuis doen) biedt hij haar een uitweg. 
 
5.5 Ja, juffrouw, maar de meester is homo! 
 
5.5.1 De situatie 
 

De regels (gedragscode) in de Schoolgids van de multiculturele VMBO School N 
in een grote stad stellen als belangrijke opdracht dat de leerlingen en het 
personeel van de school op een respectvolle wijze met elkaar moeten omgaan, 
respect voor ieders levensovertuiging moeten tonen en geen seksueel getinte of 
seksueel discriminerende opmerkingen mogen maken… 
 
Docente 5 is werkzaam als lerares Nederlands op deze school en mentor van klas 
2, een klas waarin kinderen zitten met een verschillende culturele en etnische 
achtergrond.  
 
Tijdens de les Nederlands in haar mentorklas komt het onderwerp 
homoseksualiteit naar voren. Sommige kinderen (alle kinderen met een 
islamitische achtergrond, een paar Surinaamse en een Nederlands kind) zijn van 
mening dat zij homoseksualiteit niet kunnen accepteren en dat een homo geen 
goed mens kan zijn. Deze mening heeft ook Leerling E, een leerling met een 
Marokkaans-islamitische achtergrond. De overige leerlingen hebben een andere 
mening. 
  
Een week later vertelt Leerling E in de klas dat hij van zijn oudere broer heeft 
gehoord dat hun vroegere meester op de basisschool homo is. Na een korte 
discussie met de docente is de jongen in verwarring door zijn positieve oordeel 
over die meester van de lagere school (en over de mening van Docente 5) 
enerzijds en zijn (eigen) opinie over homoseksualiteit en homoseksuele mensen 
anderzijds.  

 
Gelet op de feiten van de casus is hier sprake van een verschil in de opvatting van een 
aantal leerlingen (islamitische, een paar Surinaamse en een Nederlandse) en de 
opvatting van hun docente, ook verwoord in de schoolregels dat gelijkwaardigheid 
van en respect voor andere mensen en hun levensovertuigingen, inclusief seksuele 
voorkeur één van de belangrijkste waarden van de school is. Bij de Marokkaanse 
leerling is daarbij ook nog sprake van een persoonlijk dilemma.  

De voor haar gevoel sterk afwijkende mening van de islamitische leerlingen doen 
Docente 5 veronderstellen dat die manier van denken en redeneren waarschijnlijk een 
culturele achtergrond heeft. 
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5.5.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
Tijdens de les Nederlands was Docente 5 bezig met de behandeling van teksten uit de 
Nederlandse literatuur. Daarbij kwam de kwestie van homoseksualiteit aan de orde. 
Onmiddellijk reageerden de kinderen op dat onderwerp. Zij hadden uiteenlopende 
opinies over homoseksualiteit. 

Veel kinderen reageerden op de manier: “Met homo’s moet je oppassen!” Zij maakten 
grapjes over homoseksuele mensen en lachten… Andere kinderen zeiden niks… lachten 
ook niet… 

In de groep leerlingen die de opmerkingen maakte en dat soort (negatief) commentaar 
gaf zaten kinderen met een verschillende culturele achtergrond. 

Ja,… Het gaat primair om islamitische kinderen, een enkele Surinaamse, maar ook één 
Nederlands kind. 

Docente 5 vond de discussie met die groep leerlingen niet leuk.  
 

Kan een homo toch een goed mens zijn? 
Toen zij die vraag stelde, bleef de grote meerderheid van de ‘antihomo groep’ 
vasthouden aan de eigen opinie. Toch had een aantal leerlingen van dat groepje een 
andere, meer tolerante mening. 

Toch zeiden de meeste van dat groepje dat het gewoon vies is, dat een homo geen goed 
mens kan zijn en dat je het niet kon scheiden… Ja, de meeste kinderen in die vrij multi-
etnische klas konden die onderscheiding niet accepteren… Een aantal zei: “Dat kan. 
Een homo kan een goed mens zijn, maar dat je homo ben, dat is raar…” De 
Nederlandse, de hindoestaanse, de Colombiaanse kinderen en de kinderen met hoger 
opgeleide ouders konden het karakter van een mens en zijn seksuele voorkeur goed 
scheiden… Ja, een paar Nederlandse jongens maakten grapjes over homo’s maar niet zo 
dat zij dachten dat een homo geen goed mens kan zijn. 
De discussie over homoseksualiteit werd voor dat moment in de klas afgerond.  

 
Een week later tijdens de Nederlandse les wilde de Marokkaanse leerling de discussie 
over homoseksualiteit verder voortzetten. Hij vertelde:  

“Juffrouw, mijn broer heeft gezegd dat mijn leraar op de basisschool homo is. Ik heb 
ook les van hem gehad.” 

Docente 5 zag dat er bij de jongen bepaalde onduidelijkheden zaten. Zij begon hem 
vragen te stellen over zijn mening en zijn gevoelens over zijn homo-leraar. 

Ik vroeg hem of hij de meester een leuk mens vond. Het jongetje zei “Ja”. Toen vroeg ik 
hem of hij [de docent] aardig tegen hem en andere kinderen was. Hij zei weer: “Ja!” 

Op dat moment zag zij dat de jonge Marokkaan in verwarring was. Alles wat hij kon 
zeggen was 

“Ja, juffrouw, maar hij is homo!” 
 
5.5.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docente  
 
Voor de analyse en de interpretatie van het gedrag van Docente 5 zijn twee gegevens 
van belang: de negatieve reactie van de meerderheid van haar leerlingen op 
homoseksualiteit en homoseksuelen en het verschil met haar standpunt daarover als 
eerste en de reactie van de Marokkaanse leerling: het conflict tussen zijn eigen 
waarneming en de naar haar mening algemene opvatting over homoseksualiteit 
binnen zijn eigen etnische en/of religieuze groepering als tweede gegeven. 
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Het praten met haar leerlingen in de klas over homoseksualiteit en over andere 
onderwerpen die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma beschouwt 
Docente 5 als een belangrijk onderdeel van het onderwijs- en opvoedingproces op 
school. Daarom neemt zij vaak het initiatief om over bepaalde naar haar mening 
belangrijke onderwerpen met de kinderen te praten.  

Het praten over homoseksualiteit maakt geen deel uit van het onderwijsprogramma. Dat 
doe ik zelf. Ik licht dat er uit. Als ik iets tegen kom in de teksten dat ik belangrijk vind, 
dat ik een aanknopingspunt vind voor bij voorbeeld de vraag ‘hoe denken jullie 
daarover; hoe is dat voor iedereen…’ dan gebruik ik dat. Dat kan in de tekst staan of 
tijdens de les naar voren komen. Ik doe dat met alle klassen en niet alleen met mijn 
mentor klas.  
Haar werkwijze op basis van haar ‘uitgebreide onderwijsprogramma’ heeft een 

hele duidelijke doelstelling. Zij is er van overtuigd dat zij op die manier de 
gedachtewereld, de denkwereld van haar leerlingen kan verbreden.  

Ik kijk naar de boeken en naar wat de kinderen zeggen of vragen omdat ik zoek naar 
gelegenheden om hun ogen en geesten een beetje opener te maken. Dus dit is een mooi 
moment om te praten over dit of dat onderwerp of menselijk gedrag. Is het leuk wat hij 
doet; is hij anders omdat hij dat doet… ik probeer vragen zo te stellen dat zij de andere 
kanten ook leren zien.  

Dat is ook het geval in haar discussie met de leerlingen over homoseksualiteit. Omdat 
de meeste leerlingen (de islamitische, een paar Surinaamse en een Nederlandse) 
negatief tegenover homoseksualiteit staan en vrij cynisch ten opzichte van 
homoseksuelen reageren, interpreteert zij hun reacties en hun meningen op dat 
moment als vrij stereotype, intolerant en onredelijk.  

“Homo’s zitten aan je kont als je je omdraait!” en allemaal andere stereotypen… 
Iedereen heeft zijn eigen redenen om iets te doen en iedereen heeft eigen doelen. 
Niemand is perfect. 

 
De intolerante en onredelijke meningen van haar leerlingen spelen een belangrijke rol 
in haar reacties. Haar eerste reactie wordt bepaald door het beginsel van 
‘gelijkheidwaardigheid van en respect voor alle mensen’ en door een criterium, dat zij 
als een ‘eigen regel’ beschouwt, voor hoe mensen met elkaar moeten omgaan: 
mensen moeten elkaar respecteren en accepteren en vooral letten op het karakter en 
de persoonlijkheid van de ander. 

Voor mij als docent is een van de belangrijkste punten het accepteren van elkaar, met 
inbegrip van de leuke en minder leuke kanten en dat wij proberen het leuke in iemand te 
zoeken… Ik probeer ook onderscheid te laten maken tussen iemand’s gedrag en iemand 
als persoon. Je bent nooit helemaal vervelend als persoon… Sommige kinderen zitten zo 
vast aan hun culturele ideeën dat het gewoon niet acceptabel is. 
De docente probeert nadrukkelijk een open sfeer te creëren in de klas en in haar 

ogen rigide opvattingen ter discussie te stellen. Niet alle scholen zullen daar van 
gediend zijn: bepaalde op religie gebaseerde scholen (getuigenisscholen) hechten er 
aan dat alle docenten de opvattingen waar de school vanuit gaat nadrukkelijk naar 
voren brengen en niet ter discussie stellen. Maar deze docente doet dat wel en 
probeert in een open sfeer de discussie te stimuleren. In plaats van een eigen mening 
te geven, neemt zij de beslissing om een simpele vraag te stellen:  

Kan een homo ook een leuke man zijn, ondanks dat hij anders is? 
Naast de ontwikkeling bij haar leerlingen van een eigen opvatting over 

homoseksualiteit, heeft het stellen van deze vraag ook andere bedoelingen: aan de ene 
kant probeert zij haar leerlingen te laten zien dat zij in het dagelijkse leven vaak in 
contact (kunnen) komen met homoseksuele mensen. Homoseksuelen bevinden zich 
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ook in omgevingen waar zij de levens- en werkomstandigheden kunnen beïnvloeden 
of bepalen.  

Die jonge islamitische mensen zijn wel in een Nederland waar homoseksuelen ook hoge 
posities hebben; het kan een rechter of politieman zijn… er zijn twee sporen. Het ene is 
de werkelijkheid, die wij allemaal beleven en het andere is dat ik probeer te laten zien 
dat de wereld op zich niet goed of slecht is. Het hangt van de situatie af… Dus een beetje 
prikkelen in de zin van: de dingen zijn niet zo simpel,… iemand is niet per se stom, hij 
kan een reden voor iets hebben, iemand is gewoon mens,… dat zij [de leerlingen] op die 
manier proberen te kijken. 
Aan de andere kant moeten de kinderen van haar leren hoe zij met verschillen en 

afwijkingen kunnen omgaan, omdat hun mening in de hedendaagse Nederlandse 
samenleving door bepaalde bevolkingsgroepen soms als kwetsend (zo niet 
discriminerend) opgevat kan worden vooral als die op een ongepaste manier wordt 
geuit.  

Dat de meeste islamitische kinderen er niet zo gemakkelijk voor uit kunnen komen [dat 
ze homoseksueel zijn], begrijp ik. Dat was hier ook zo in Nederland 30 jaar geleden… 
Maar, het is eigenlijk heel raar dat je nu in Nederland waar uiteindelijk het 
[homoseksualiteit] geaccepteerd is, dat je opnieuw moet vechten voor je eigen positie. 

Zij is er van overtuigd dat kinderen positiever denken over en beter omgaan met 
mensen die zij beter kennen en waarmee zij regelmatig in contact komen dan met 
onbekenden. Een gevolg van die redenering is volgens haar dat kinderen intuïtief 
positief reageren op hun docent op school en zij hem gewoon beleven als docent. Op 
het moment dat er een afwijking opduikt in die belevingswereld ontstaan er 
onduidelijkheden in hun interpretatie van wat en hoe een (goede) docent is. 
Wat ik bij kinderen zie: zodra zij iemand kennen, persoonlijk kennen en die is bijvoorbeeld 
homo dan scheiden zij dat. Dat is dan iets waar zij gewoon niet over nadenken. Dan proberen 
zij die docent gewoon te zien als docent. Maar zodra zij daarover moeten nadenken raken ze 
ontzettend in verwarring: dat is vies en slecht.  
 
Bij het antwoord op de gestelde vraag verschillen de kinderen van mening. Alle 
Nederlandse kinderen en een hindoestaanse jongen kunnen het gedrag (de seksuele 
voorkeur) en het karakter (de persoonlijkheid) van een homoseksueel goed 
(onder)scheiden. 

Sommige zeiden: “Nee, Nee juffrouw!”, andere dachten echt na en zeiden “Dat kan.” 
Dat waren drie, vier Nederlandse kinderen en een hindoestaanse jongen.  

  De islamitische jongens in de klas zijn expliciet tegen homoseksualiteit en ook 
tegen het idee dat een homo een goede man kan zijn. De moslim-meisjes zijn bereid 
om na te denken. Zij proberen te accepteren dat een homoseksueel een goed mens kan 
zijn maar hun ideeënwereld staat hen dat toch niet toe. 

Slechts de islamitische jongens waren expliciet tegen homoseksualiteit. De meisjes 
dachten een beetje na, “Maar dat mag niet juffrouw”… “Het is toch niet goed”… “Dat 
is vies”… Dus, daar kwamen zij niet uit.  

 
Op dat moment wordt zij zich er van bewust dat alleen de islamitische leerlingen de 
(onder)scheiding helemaal niet kunnen accepteren. Dan krijgt de cultuur een 
belangrijke rol in haar meningsvorming over waarom die specifieke groep leerlingen 
een dergelijke opvatting heeft. Zij is er van overtuigd dat de mentale weerstand van 
de leerlingen tegen homoseksualiteit en homoseksuelen cultureel en/of religieus 
bepaald is. 

Dat is iets in hun cultuur, dacht ik… Als ik mij voorbereid had zou ik dat zeker expliciet 
hebben gevraagd. Maar later kwam het naar voren tijdens de les. Zij zeiden dat het 
volgens hun geloof niet mag en dat het vies is.  
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Waarom ziet zij in hun gedachtewereld een verwijzing naar hun cultuur? Haar eerste 
gedachten gaan uit naar de waarden en normen in de moslimcultuur omdat alle 
islamitische leerlingen in de klas expliciet homoseksualiteit als een vreemd en door 
de islam verboden iets beschouwen. Derhalve kunnen zij een homo niet als een 
‘goed’ mens accepteren. Haar vermoeden wordt later door de kinderen zelf bevestigd.  
 
Later ontstaat twijfel bij Docente 5 of zij de kwestie van de homoseksualiteit op de 
juiste manier met de kinderen heeft behandeld en of zij voor hun geloof genoeg 
respect heeft getoond. Naar haar mening had zij haar opvatting meer moeten 
uitleggen en verduidelijken aan de kinderen.  

Ik heb later nagedacht. Toen dacht ik er zijn wat dingen die ik niet heb verteld… zoals: 
ik geloof ook in God maar op mijn eigen manier… Toen dacht ik: ik ging niet tegen hun 
geloof in of bepaalde niet waar zij naar mochten luisteren of wat zij moesten bespreken. 
In zoverre gingen we de confrontatie niet aan. […] Toen dacht ik ook dat ik het in 
verband moest brengen met vervelend zijn, qua gedrag, niet als persoon. Een paar 
dingen expliciet maken en dan zeggen: een homo vertoont dat gedrag ook, die kan ook 
een goede leraar zijn of een goede buurman of… Je moet het met kinderen heel concreet 
maken. En stellen: als jullie iets doen dat niet normaal is word je dan ook als persoon 
afgebrand, zeg maar. 

Als een week later de jonge Marokkaan in de klas vertelt dat zijn broer de dag 
daarvoor tegen hem heeft gezegd dat hun vroegere leraar op de basisschool homo is, 
is het voor Docente 5 duidelijk dat in dat verhaal ook een belangrijke vraag schuilt 
die beantwoord moet worden.  
 
Waarom zoekt hij het antwoord bij Docente 5 als zijn cultuur hem al uitleg geeft? Zij 
vindt de reden in het gedrag van de jongen zelf. Het is haar overtuiging dat leerlingen 
graag de opinie van hun docenten willen horen om eventuele meningsverschillen op 
te lossen en onduidelijkheden te verhelderen.  

Ik denk dat kinderen er behoefte aan hebben om te horen: ‘Ja’ en ‘Nee’. Maar zij 
hebben ook een behoefte om andere meningen te horen en te praten over moeilijke 
dingen. Hier kan een dilemma spelen: De meester is homo. Kan hij een goed mens zijn? 
Kan hij een goede leraar zijn? Kijk, sommige dingen zijn lastig te combineren. Ik denk 
dat kinderen toch in hun leven een begeleider zoeken… Dat gebeurt niet in de groep. In 
de groep vinden zij dat lastiger. Toch, dat kind vroeg mij dat voor de hele klas. 
Naar haar mening is het verhaal van Leerling E te interpreteren als een 

impliciete, indirecte vraag om hulp om een conflict in zijn ‘homobeeld’ op te lossen 
en om de werkelijkheid te verduidelijken.  

Ik was een beetje verbaasd over zijn reactie… Hij wilde zijn verbazing kwijt. Thuis, dat 
is één antwoord, op school is er een ander. Hij was zelf aan het zoeken naar wat hij 
daarvan vond: “Waar moet ik nu kijken, twee kanten, met verschillende meningen!”  
Op dat moment neemt zij de beslissing om de leerling te helpen door hem zelf 

zijn eigen mening en zijn eigen beeld te laten vormen. Op die manier kan hij zich er 
van bewust worden dat één van de belangrijkste waarden op school is: respect en 
tolerantie tonen voor anderen en voor hun eventueel ‘anders-zijn’ en accepteren dat, 
wat een mens doet, wat voor voorkeur hij heeft en welke keuze hij maakt, hem niet 
beter of slechter maakt als persoon of als docent.  

Je moet proberen een beetje accepterend, een beetje tolerant te zijn tegenover mensen. 
Zij weten niet hoe zij anders moeten denken dan in stereotypen. In hun ogen is het slecht 
als je homo bent. 
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Zij neemt de beslissing om dezelfde methode te gebruiken als de week daarvoor: zij 
stelt de jongen simpele vragen over zijn mening en zijn gevoelens over de homo-
docent. Op die manier kan hij met zijn eigen verstand en binnen zijn eigen beleving 
antwoorden zoeken en waarschijnlijk vinden.  

Hij moest zelf de juiste antwoorden vinden. Hij zei dat de meester een leuk en aardig 
mens was. Toen vroeg ik hem of hij als mens veranderd was. Toen stond het jongetje in 
de klas stil na te denken. Hij zei niks, maar iedereen wist wat het antwoord was.  

Naar de mening van Docente 5 hebben die vragen een belangrijke invloed gehad op 
de ontwikkeling van het begrip van deze leerling. Haar afhandeling van de situatie 
heeft succes. Het jongetje constateert dat het gedrag van een mens toch gescheiden 
moet worden van zijn karakter en seksuele voorkeur. Hij is zich bewust van de 
karaktereigenschappen van zijn ex-docent als leuk en aardig, maar de culturele 
achtergrond, de waarden en normen van de jonge Marokkaan bepalen zo sterk zijn 
interpretatiekader dat hij uiteindelijk niet kan begrijpen en niet kan accepteren dat een 
homo toch een goed mens – een leuke docent kan zijn. 
 
Waar zoekt Docente 5 de legitimatie voor haar les over homoseksualiteit en 
homoseksuelen en voor haar behandeling van het meningsverschil met haar 
leerlingen? Zij beschouwt het als een belangrijk onderdeel van het (haar) onderwijs- 
en opvoedingsproces op school dat past binnen de algemene afspraken dat docenten 
onderwerpen in de klas mogen behandelen die geen deel van het 
onderwijsprogramma uitmaken. Een collega, een docent Wiskunde en Administratie 
die ook op haar school werkzaam is, vertelde:  

Het praten over islamitische feestdagen in de klas? Nee, dat maakt zeker geen deel uit 
van het onderwijsprogramma Wiskunde en Administratie… Ha!Ha! […] De school laat 
je nadenken over en laat je verschillende kanten zien van de maatschappij. Ik weet dat 
veel van mijn collega’s dat doen. 

 
De legitimatie voor haar behandeling van het geschil met de leerlingen die tegen 
homoseksualiteit zijn en later voor haar benadering van de Marokkaanse jongen zoekt 
Docente 5 in wat zij beschouwt als haar ‘eigen regels’. Zij vertelde: 

Ik denk door heel duidelijke regels te stellen… Mijn eigen regels zijn dat je respect hebt 
voor elkaar, voor andere mensen, culturen en religieuze overtuigingen,… dat je iemand 
probeert te begrijpen, elkaar probeert te helpen,… elkaar accepteert en dat wij proberen 
het leuke in iemand te zoeken.  

Docente 5 is er van overtuigd dat zij de meningsverschillen met haar leerlingen 
afhandelt in overeenstemming met de schoolregels en ook met wat zij beschouwt als 
haar ‘eigen regels’. Volgens haar zijn deze ‘eigen regels’ vooral gebaseerd op de 
opvatting dat je respect moet hebben voor het anders-zijn van andere mensen en dat 
mensen deze verschillen moeten accepteren. Daarom geeft ze ook uitdrukkelijk aan 
dat zij de seksuele voorkeur van een homo respecteert als zijn eigen, persoonlijke 
zaak en dat zij hem tegelijkertijd accepteert als mens met al zijn 
(karakter)eigenschappen.  

Iedereen heeft eigen redenen om iets te doen, iedereen heeft een eigen doel. Niemand is 
perfect. Je moet dat accepteren en respecteren. En daarnaast zijn vrienden van mij 
homo. Zij zijn ook docent. Daar zie je ook dat zij op school vervelende opmerkingen 
naar zich toe krijgen.  

Volgens haar reageert zij op de opvattingen en de overtuigingen van de islamitische 
leerlingen (en de ene Marokkaanse leerling) op dezelfde wijze: zij toont er respect 
voor ondanks de gebleken verschillen met haar eigen standpunt.  
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5.5.4 Interpretatie van het gedrag van de jonge Marokkaan 
 
De leerling is in verwarring door de opvattingen van twee totaal verschillende 
culturele omgevingen (de thuiscultuur en de cultuur, c.q. sociale regels, op school). 
Het beeld van homoseksualiteit dat zijn eigen cultuur en religie voorstaan, staat recht 
tegenover de mening van zijn docente. Daarom is hij op zoek naar antwoorden. 
Volgens de waarden en normen van zijn eigen cultureel-religieus milieu en binnen 
zijn eigen etnische groepering wordt homoseksueel gedrag beschouwd als schaamte 
(voor hem en zijn familie) en derhalve als gedrag dat bepaalde negatieve sociale 
gevolgen voor het individu zelf en voor leden van zijn gezin kan hebben.86 
Tegelijkertijd gaat het hier ook over de rol van religieuze waarden en normen en 
opvattingen in het dagelijkse leven van islamieten. In zijn boek “The Qur’an: A Short 
Introduction” concludeert Esack dat volgens de tekst in de Koran “Other forms of 
sexual fulfilment between two persons [dan tussen man en vrouw] are regarded as 
adultery, a shameful deed. “And come not near to adultery; for it is shameful and an 
evil, opening the road [to other evils]” (17.32)87” (Esack, 2002, p. 173). 
 
Het blijkt sinds enige tijd dat in de Nederlandse publieke werkelijkheid een aantal 
imams deze lijn van redenering vrij strikt volgt in hun spirituele praktijk. De affaires 
die de meeste aandacht kregen in de media waren de opinies van twee imams 
(Haselhoef en Khalil el Moumni) die in het openbaar spraken over homoseksualiteit 
en over de status en positie die homo’s in de Nederlandse samenleving zouden 
hebben. In een interview voor het televisieprogramma NOVA noemde El Moumni 
homoseksualiteit een afwijking die schadelijk is voor de Nederlandse samenleving. 
Volgens het Algemeen Dagblad (09 april 2002) sprak de rechtbank in Rotterdam El 
Moumni vrij van de aanklacht voor belediging en het aanzetten tot haat. Aangezien de 
imam zijn uitspraken op teksten uit de Koran zou hebben gebaseerd, concludeerde de 
rechtbank dat zijn woorden niet beledigend waren. Men kan er over discussiëren dat 
in deze casus de rechtbank van mening was dat de vrijheid van godsdienst de 
doorslag moest geven. Het gaat hier namelijk over de geloofsovertuiging van de 
betreffende imam. “Dat is in kringen van juristen relevant omdat onder juristen de 
vrijheid van godsdienst niet alleen het geloven zelf (als mentaal proces) omvat maar 
ook, in beginsel, het feitelijk handelen in overeenstemming met dat geloof. De 
multiculturele samenleving leidt echter niet alleen tot interculturele conflicten waarbij 
godsdienst een prominente plaats inneemt. Ook gedeelde gedragsverwachtingen, 
gewoonte en traditie zijn deel van een cultuur. […] Als die conflicten in de rechtszaal 
belanden, zullen de magistraten tussen [dominante en distincte] culturen moeten 
kiezen…” (Van Manen, 2005, p. 237). In deze casus heeft de rechtbank in Rotterdam 
kennelijk het westerse grondrecht (vrijheid van godsdienst) en de bijbehorende 
uitingsvrijheid belangrijker geacht dan de anti-discriminatiebepalingen in de 
Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.  
 

                                                 
86 Meer over de islam en seksualiteit zie Jansen (1997).  
87 Soera 17, aya 32. Een aya (gewoonlijk opgevat als ‘vers’) is het kortste deel van de Koran. Die (de 
Koran) bestaat uit 114 soera’s of hoofdstukken die in ayat (meervoud van aya – ‘verzen’) verdeeld 
zijn. “A collection of ayat, usually separated from each other by occurrence of rhythm, rhyme or 
assonance, comprise a surah” (Esack, 2002, p. 57).  
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Tijdens het onderzoek spraken wij op een VMBO school met twee veertienjarige 
islamitische vrouwelijke leerlingen van Turkse afkomst. Zij waren vrij open over 
homoseksualiteit en vertelden graag hun opvattingen daarover.  

Ik zou het zelf nooit doen. Maar ik begrijp dat sommige mensen homoseksueel zijn. Dat 
is hun keuze… Ja, ik denk dat ik wel met homo’s kan omgaan… Ik begrijp zelf niet dat 
islamitische, maar ook andere jongens homo’s niet kunnen accepteren. Wat een onzin! 
Tegenover zijn eigen culturele omgeving staat in de opvatting van de 

Marokkaanse leerling een ander cultureel milieu zoals dat van Docente 5. In dit 
laatste cultureel milieu wordt homoseksualiteit beschouwd als een individuele keuze 
van een mens en niet bepalend voor diens persoonlijkheid en voor zijn omgang met 
andere mensen.  
 
Aangezien deze leerling zich er van bewust wordt dat zijn leraar op de basisschool 
aan de ene kant een aardig persoon en een leuke onderwijzer was en aan de andere 
kant een homo (toen kon hij dat (nog) niet opmerken), ontwikkelen zich bij hem 
tegengestelde gedachten en gevoelens: dat wat Docente 5 zegt klopt - de leraar was en 
is homo, maar hij was (en is) ook een leuke docent. “Maar dat kan gewoon niet want 
mijn cultuur en mijn omgeving zeggen het anders.” De beste plaats voor hem om het 
antwoord te vinden is de plaats waar alles begon: de school. Hij praat met zijn 
mentordocente… 

Ja, juffrouw, maar hij is homo! 
De verwarring en onduidelijkheid bij de jongen blijven bestaan. Zijn woorden 

duiden helder aan dat hij er geen enkele twijfel over heeft dat voor hem de juiste 
opvatting het standpunt van zijn cultuur/religie is (…maar hij is homo en hij kan dus 
geen goede man zijn) maar tegelijkertijd wordt hij er zich van bewust dat binnen die 
opvatting toch mogelijke afwijkingen kunnen bestaan (Ja, juffrouw, hij was toch een 
aardige man en leuke docent).  
 
De Marokkaanse jongen bevindt zich binnen een cirkel waar hij de enige uitweg uit 
die cirkel alleen in zichzelf kan vinden.  
 
5.5.5 Afronding  
 
De belangrijkste kenmerken van deze casus zijn twee omstandigheden. De eerste is 
het verschil in opvatting (waarden) van Docente 5 en die van een (groot) aantal 
leerlingen in de klas over homoseksualiteit en homoseksuelen en haar verhouding met 
die leerlingen in de klas. Het opmerkelijke daarbij is dat niet alleen islamitische 
leerlingen maar ook een paar Surinaamse en een Nederlandse leerling 
homoseksualiteit aanvankelijk verwerpelijk vinden. Waarschijnlijk door de verdere 
discussie met de Marokkaanse leerling raken de Surinaamse en Nederlandse 
leerlingen in het verloop van het interview geheel buiten zicht zodat de docente de 
opvattingen en houdingen van de leerlingen geheel met de islam en de moslimcultuur 
gaat verbinden. Dan is er voor haar sprake van een meningsverschil. De reactie van 
de leerlingen doet Docente 5 veronderstellen dat hun mening gebaseerd is op waarden 
die binnen de Marokkaans-islamitische gemeenschap gelden en dat hun gedrag dus 
zeer waarschijnlijk cultureel en/of religieus bepaald is.  

Een tweede belangrijke omstandigheid is haar omgaan met en haar verhouding 
tot de Marokkaanse leerling die een strijd voert tussen, aan de ene kant, de opinie 
over homoseksualiteit en over het karakter van homoseksuelen binnen zijn eigen 
cultureel-religieuze kring en aan de andere kant zijn eigen positieve visie op zijn 
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homoseksuele basisschooldocent als mens en als leraar, een visie die afwijkt van de 
mening (waarden) binnen zijn gemeenschap.  
 
Het handelen van Docente 5 in deze casus kan worden gezien als het typische 
handelen van een street-level bureaucrat die haar werk op de beste manier wil 
uitvoeren. Maar in de casus is haar optreden in tegenspraak met Lipsky’s (1980) 
theorie dat docenten (street-level bureaucrats) slechts de neiging hebben om de 
leerlingen (clients) in de klas onder controle te houden en (daardoor) weinig 
belangstelling hebben voor hun welzijn. Haar fundamentele onderwijsoriëntatie in de 
klas is er namelijk niet op gericht om haar leerlingen te controleren maar juist om hen 
voor te bereiden voor het samenleven in deze maatschappij met mensen met andere, 
uiteenlopende gewoontes en voorkeuren: zij moeten op school zoveel mogelijk leren 
over de verschillende opvattingen over bijvoorbeeld homoseksualiteit en tegelijkertijd 
leren dat zij een eigen onbevooroordeelde, niet-stereotype mening kunnen/moeten 
vormen over mensen.  
 
Zij heeft een duidelijke doelstelling: het welzijn van haar leerlingen en de 
voorbereiding op hun participatie in de maatschappelijke werkelijkheid van de 
Nederlandse samenleving. Daarom wijkt zij af van het onderwijsprogramma en 
discussieert met haar leerlingen over onderwerpen die buiten dat programma vallen.  

Ja, het behandelen van thema’s die buiten het onderwijsprogramma vallen is toegestaan. 
Kinderen moeten ook iets over onderwerpen leren die niet in de boeken beschreven 
staan. ‘Homoseksualiteit’ maakt geen deel uit van het onderwijsprogramma… Dat doe ik 
op eigen initiatief.  
Docente 5 is zich ervan bewust dat er verschillen bestaan tussen haar mening en 

de mening van een (groot) aantal leerlingen in de klas over (homo)seksualiteit, c.q. 
tussen haar waarden en de waarden van voornamelijk de islamitische leerlingen. 
Hoewel zij het niet eens is met hun standpunt en zich in verzet voelt komen tegen 
waarden, op grond waarvan ook haar collega’s die homo zijn worden 
gediscrimineerd, gaat ze toch de discussie aan met haar leerlingen op zoek naar een 
opening voor een bredere opvatting dat mensen beoordeeld moeten worden op basis 
van hun handelen en hun houding ten opzichte van andere mensen en niet op hun 
seksuele en andere voorkeuren. 
 
Haar opstelling wordt gekenmerkt door een open communicatie met alle leerlingen, 
ook die met een andere etnische en/of culturele achtergrond. Voor haar is het 
klaslokaal een plaats waar belangrijke onderwerpen besproken moeten worden. 
Kinderen zijn vrij om hun mening te geven. De discussie in haar klas is vrij 
democratisch. Zij hoeft het niet eens te zijn met alle opinies van haar leerlingen maar 
geeft hen ruimte terwijl zij hen tegelijkertijd tot nadenken wil aanzetten (Forum 
legaliteit). 
 
De juridische gedachtegang van de rechtbank Rotterdam was dat de Grondrechten 
(vrijheid van godsdienst en de bijbehorende uitingsvrijheid) belangrijker zijn dan de 
anti-discriminatie bepalingen in de Grondwet, in het Wetboek van Strafrecht en in de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling. In de sfeer van de formele legaliteit zou de 
docente in beginsel het standpunt van de homofobe jongeren moeten accepteren, 
omdat deze als een gevolg van de vrijheid van godsdienst kan worden aangemerkt. 

Maar in deze concrete situatie was een gedachtegang zoals die van de rechtbank 
Rotterdam voor Docente 5 niet richtinggevend. Kennelijk wenste de docente zich niet 
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bij deze negatieve houding ten opzichte van homo’s neer te leggen. Zij vroeg of 
homo’s (desondanks) goede mensen konden zijn maar vond overigens de ontstane 
discussie zo vervelend dat ze de discussie afbrak. Ze probeerde met haar vragen naar 
het mogelijk karakter van homo's haar leerlingen tot andere gedachten te brengen 
(hetgeen de daarop volgende week in elk geval bij één leerling gelukt bleek te zijn). 
Voor zover dit meningsverschil op religie is terug te voeren, heeft de docente de 
culturele claim van de Marokkaans leerling slechts ten dele gehonoreerd en wel door 
de uitlatingen niet te verbieden; zij heeft ze wel bestreden. Dat de discriminerende 
uitingen het gevolg kunnen zijn van te respecteren levensovertuigingen, is een van de 
dilemma's van de pluralistische legaliteit. 

Ook in deze casus is er geen sprake van een cultureel misverstand. De docente 
moet een afweging maken tussen de vrijheid van godsdienst en het 
discriminatieverbod. Anders dan in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam kiest zij 
de anti-discriminatie gedragscode boven de vrijheid van godsdienst en de 
bijbehorende uitingsvrijheid. Haar gedrag is daarmee in overeenstemming met het 
regel die in de Schoolgids vermeld wordt. Met andere woorden, het gedrag van de 
docente is als het “…op respectvolle wijze met elkaar omgaan” aan te merken. Zij 
bestreed daarbij “... seksueel discriminerende opmerkingen...” die wel door de 
leerlingen worden gemaakt maar bezien vanuit de dominante, juridische cultuur 
tegelijkertijd als uiting van een levensovertuiging kunnen worden aangemerkt.  
 
5.6 Waarom vasten moslims? 
 
5.6.1 De situatie 
 

Het schoolreglement opgenomen in de Schoolgids van de (multiculturele) 
VMBO school (School N) noemt als belangrijke opdracht aan iedereen dat hij 
resp. zij op school respect moet tonen voor de levens- en geloofsovertuiging van 
anderen. 
 
Docent 6 werkt één jaar als docent Economie op de school. Hij is ook mentor van 
klas 3, waarin kinderen zitten met een verschillende culturele en etnische 
achtergrond.  
 
 Tijdens Ramadan, de islamitische vastenmaand, geeft Docent 6 een les 
Economie aan zijn (mentor)klas. Twee Surinaams-hindoestaanse (verder in de 
casus: Surinaamse) leerlingen willen meer over het onderwerp Ramadan weten.88 
Eerst probeert de docent een moslim-meisje, Leerlinge B dit uit te laten leggen. 
Als zij weigert, probeert hij zelf de bedoeling van Ramadan en het belang voor 
moslims van Ramadan en het vasten tijdens die periode zo duidelijk mogelijk uit 
te leggen. 
 
De twee Surinaamse leerlingen vinden het vasten ‘onredelijk’ en begrijpen de 
bedoeling van het ritueel niet. De andere leerlingen vinden de rituele 
verplichtingen van moslims interessant en stellen vragen over de Ramadan.  

 

                                                 
88 Meer over de religieuze plichten (‘ibâdât) van islamieten (de besnijdenis, het gebed, het geven van 
aalmoezen, het vasten en de hadj) en hun rituele praktijk zie Bartels (1997). 
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Gelet op de feiten is hier sprake van een poging van Docent 6 om een traditie uit een 
andere, voor hen vreemde cultuur aan zijn leerlingen te presenteren en te 
verduidelijken. De reacties van zijn leerlingen doen bij hem het vermoeden rijzen dat 
de kinderen over de cultuur van hun medeleerlingen weinig weten. Bij de Surinaamse 
leerlingen met name is er sprake van een gebrek aan kennis van en begrip voor 
bepaalde aspecten van een andere cultuur (religie). 
 
5.6.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

De hele situatie ontstond plotseling. Twee Surinaamse, hindoestaanse jongens zaten heel 
dicht bij mij en een Marokkaans meisje zat achter in de klas. Er werd iets over de 
Ramadan en het vasten tijdens de Ramadan gezegd. Toen vroegen die twee jongens iets 
over het eten tijdens Ramadan.  

Docent 6 reageerde onmiddellijk. Hij wilde eerst dat de Marokkaanse leerlinge het 
zou uitleggen.  

Ik keek naar Leerlinge B. maar zij keek een andere kant op. Ik begreep dat zij er niet 
over wilde praten. 

Daarom nam hij de beslissing om zelf uit te leggen waarom moslims vasten en wat de 
bedoeling van dat ritueel is. Om er zeker van te zijn dat hij alles correct vertelde, 
probeerde hij toch de Marokkaanse leerlinge er in te betrekken.  

Ik heb haar bevestiging gevraagd van of het klopte wat ik zei. Ik weet er een heel klein 
beetje van in vergelijking met haar of andere islamitische kinderen.  

 
Na een kleine inleiding wilde hij dat het meisje het vertellen over Ramadan en het 
vasten van hem over zou nemen.  

Maar zij bleef stil en uiteindelijk zei ze dat zij geen zin had om het wéér uit te leggen. Ik 
ging toen door met het zelf uit te leggen. 
Zodra hij klaar was met zijn verhaal gaven de leerlingen hun mening. De meeste 

kinderen vonden de Ramadan en het vasten interessant.  
De reactie van de andere [dan de twee Surinaamse ] kinderen was normaal. Er was geen 
discussie in de klas, maar een gesprek over de Ramadan. Zij gaven hun mening over hun 
geloof, over wat geloof eigenlijk is… 

 
Maar de reactie van de Surinaamse leerlingen was anders: zij konden de redenen voor 
het vasten niet begrijpen en als redelijk accepteren. 

De reactie van de Surinaamse kinderen was een beetje raar… Ondanks de uitleg hadden 
zij geen gevoel voor de religie en de traditie van islamitische mensen in het algemeen en 
van hun medeleerlingen in het bijzonder. Zij zeiden niet dat het onzin is of stom, maar zij 
konden gewoon de bedoeling van het vasten niet begrijpen. Zij zagen de zin er niet van 
in om te vasten of zo. 
Na de reactie van de Surinaamse leerlingen probeerde Docent 6 meer 

duidelijkheid te scheppen over het ritueel in de islamitische cultuur door te verwijzen 
naar rituelen in de christelijke en in andere religies. 

Ik vroeg ook of zij in hun geloof ook bepaalde rituelen hebben. Ik kreeg geen expliciet 
antwoord van die jongens, maar wel van andere leerlingen. 

 
Daarna was de discussie afgelopen. 
 
5.6.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
Voor de analyse en de interpretatie van het handelen van Docent 6 zijn twee gegevens 
van belang: het gedrag van de twee Surinaamse en ook van andere leerlingen in de 
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klas en als tweede zijn snelle reactie om zelf de traditie van de Ramadan (dus, van 
een andere cultuur) aan de leerlingen uit te leggen.  
 
De vragen van de twee Surinaamse leerlingen over de Ramadan en het vasten tijdens 
die voor moslims belangrijke religieuze periode en de reacties daarop van niet-
moslim leerlingen brengen Docent 6 tot de conclusie dat zijn leerlingen weinig over 
de cultuur en over de waarden en normen van hun medeleerlingen weten. Die 
conclusie is ook de aanleiding tot zijn verbaasde vraag hoe dat in een multiculturele 
samenleving en hier in deze schoolomgeving mogelijk is, hoe dat heeft kunnen 
gebeuren: zijn leerlingen zaten al langere tijd (bijna drie jaar) op die school. 

 Ik was ook zelf verbaasd dat in de derde klas dergelijke vragen nog komen, dat jongens 
uit de derde klas het niet wisten.  
De ‘schuld’ voor het gebrek aan ‘cultuurkennis’ bij zijn leerlingen zoekt hij 

zowel bij de leerlingen zelf als bij de school en bij het onderwijssysteem in het 
algemeen. In het eerste geval (leerlingen) gaat het over het gebrek aan interesse van 
scholieren voor onderwerpen uit of over andere culturen en in deze concrete situatie 
de islamitische traditie en in het tweede geval (school) over de afwezigheid van een 
‘cultureel’ onderwijsprogramma en onvoldoende activiteiten dienaangaande op 
school. 

Het is wel de visie van de school dat docenten de kinderen voorbereiden voor het leven 
en werken in de maatschappij. Dat is wel de visie, maar er wordt niks actief mee gedaan, 
vind ik. Wel enkele kleine dingetjes zoals cultuurles op school: het zit een beetje in de 
vakken geschiedenis en maatschappijleer. In het vak Nederlands heb je ook veel meer 
teksten waarmee je ook iets [over de maatschappij] kan leren. Ik zelf geef les over geld. 
Dat gaat namelijk ook over de maatschappij, waarom wij belasting betalen 
bijvoorbeeld… Ja, daarmee kan je ook zien dat kinderen niet geïnteresseerd zijn in 
cultuur.  
Het brengt Docent 6 tot een reactie op de kennelijk bestaande kloof in 

cultuurkennis tussen hem en de twee Surinaamse, maar ook met de andere leerlingen. 
Hij neemt de beslissing om met de leerlingen in de klas over het vasten tijdens de 
Ramadan te praten en dat islamitische ritueel te verduidelijken. 

Waarom reageerde ik? De hele situatie ontstond plotseling. Ik vind het zelf belangrijk 
om deze dingen in de klas te verklaren, uit te leggen. Iedere vorm van godsdienst is iets 
normaals eigenlijk. Waarom is vasten raar en bidden niet. Dat zijn allemaal rituelen 
waarover naar mijn mening kinderen iets moeten weten. Verder vind ik zelf dat 
onderwerp interessant en leuk om er met de kinderen over te praten…  

 
Zijn reactie op de situatie wordt bepaald door, aan de ene kant, het gedrag van de 
leerlingen (geen interesse tonen in andere culturen) dat tegengesteld is aan zijn eigen 
idee hoe zij op school eigenlijk met elkaar om zouden moeten gaan en over en van 
elkaar zouden moeten leren.  

Maar, volgens mij moeten leerlingen begrip voor elkaar en voor andere culturen 
hebben. 
En aan de andere kant is hij ervan overtuigd dat op school weinig wordt gedaan 

aan het verbeteren van de cultuurkennis van de leerlingen en dat het verduidelijken en 
uitleggen van andere culturele tradities één van zijn taken is als docent.  

Ik vind dat so wie so in eerste instantie de taak van een docent. Naar mijn mening geeft 
een goede docent les in zijn eigen vak maar bereidt ook kinderen voor op de 
werkelijkheid in deze samenleving.  

 
Hij legitimeert zijn handelen door te verwijzen naar wat hij beschouwt als zijn ‘eigen 
regel’. Hij is ervan overtuigd dat hij het ‘uitstapje van de les’ mag maken, omdat 
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(legitimatie) hij vindt dat het in eerste instantie de taak van een docent is om deze 
dingen in de klas te verklaren, uit te leggen (regel). Hij is niet alleen leraar Economie, 
maar zijn functie als leraar is ook kinderen op de maatschappij voor te bereiden. In de 
concrete situatie met de Surinaamse leerlingen past hij, naar zijn mening, dat toe  

Ik denk dat het beleid van de school is, dat docenten in de klas onderwerpen mogen 
behandelen die buiten het onderwijsprogramma vallen. Ik weet dat mijn 
afdelingscollega’s hetzelfde doen.  

om een ‘eigen regeltje’ te kunnen gebruiken en een voor hem heel duidelijke 
doelstelling te bereiken: mijn leerlingen moeten over andere culturen leren en die 
begrijpen (de regel) omdat dat goed is voor hun maatschappelijke vorming (de 
doelstelling). Daarom voelt hij zich vrij om de les Economie om te zetten in een les 
over de Ramadan en het vasten tijdens die periode.  
 
Het behandelen van maatschappelijke onderwerpen die buiten het lesmateriaal van 
iemands eigen vak vallen is volgens Docent 6 routine (een sociale regel) voor de 
docenten op deze school. Volgens hem hebben dergelijke ‘uitstapjes’ in de les een 
positief effect voor de leerlingen: zij leren ‘onbewust’ over de maatschappij en over 
maatschappelijke veranderingen.  

Ik vind het namelijk leuk om uitstapjes te maken. Voor kinderen klinkt dat niet meer als 
leren namelijk, want je doet iets anders maar de facto leren zij wel iets in een 
discussie… Zij leren onbewust hoe de dingen in elkaar zitten. Ik doe het niet vaak, maar 
soms, het ligt eraan hoe de stemming in de klas is.  
Aangezien hij onvoldoende kennis heeft van het vasten tijdens Ramadan, zoekt 

hij hulp bij een Marokkaanse leerlinge. Als zij weigert hem te helpen reageert hij snel 
op de nieuw ontstane situatie. Hij benoemt zijn reactie als een vorm van snel 
handelen op basis van een zekere routine die hij bij de uitoefening van zijn beroep 
heeft ontwikkeld.  

Het was mijn eerste impuls om het zelf uit te leggen. Dat is een beetje de leraar in mij, 
mijn ervaring dat ik als volwassene het zelf beter aan de kinderen kan uitleggen.  
In dat opzicht is zijn handelen consistent met de theorie van Lipsky (1980): hij 

(als street-level bureaucrat) is bezig een eigen manier te ontwikkelen om 
bijvoorbeeld onenigheden en problemen met zijn leerlingen op te lossen dan wel 
effectief te regelen. Hij beschrijft zijn reactie en zijn beslissing om zelf iets over 
Ramadan uit te leggen als een handelwijze die hij al eerder in soortgelijke situaties 
met kinderen op school heeft ontwikkeld. De woorden “Dat is een beetje de leraar in 
mij…” impliceren het bestaan van een soort zelf ontwikkelde ‘beroepswijze van 
denken en handelen’ om met dergelijke situaties om te gaan.  
 
Om er zeker van te zijn dat alles goed is uitgelegd zoekt hij hulp van de Marokkaanse 
leerlinge. Volgens hem draaide zij op dat moment haar hoofd opzettelijk om. Hij ziet 
haar gedrag als een weigering om aan de discussie deel te nemen. 

Het meisje keek de andere kant op. Ik begreep dat zij er niet over wilde praten. Zij bleef 
stil. 

De weigering van de Marokkaanse leerlinge om de cultuur, de traditie van het vasten 
tijdens Ramadan uit te leggen is voor de docent een belangrijke reden om zelf alle 
vragen te beantwoorden.  

Zij wilde het gesprek eigenlijk stoppen en het er niet meer over hebben: “Dit is het 
verhaal en meer niet!” Het was een beetje cultuur-gebonden. […] Daarom moest ik het 
zelf uitleggen.  
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Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op zijn beslissing om haar weigering te 
accepteren en zelf over het vasten tijdens Ramadan te vertellen. Eén van die factoren 
is wellicht dat een discussie over dit concrete onderwerp geen deel uitmaakt van het 
verplichte onderwijsprogramma Economie en dat derhalve zijn leerlingen niet 
verplicht zijn om in de klas er hun mening er over te geven.  

Nee, ik had niks tegen wat zij deed. In ieder geval was het, als het ware, een ‘onofficiële’ 
discussie [hij maakte een gebaar van aanhalingsteken met zijn vingers], want thema’s 
zoals de Ramadan en het vasten vallen buiten het verplichte programma. Dan laat ik 
kinderen zelf beslissen of zij deel willen nemen aan het gesprek. Nu weten zij dat 
allemaal. […] Mijn ervaring is dat kinderen in een open discussie met elkaar, snel leren. 
Daarom maak ik die uitstapjes vanuit de les en praat ik open met hen in de klas [en zij 
onderling met elkaar].  

Zijn woorden suggereren het bestaan van een nieuwe regel in deze klas: de ‘eigen 
regel’ van de docent dat iedere leerling bij een discussie over een onderwerp buiten 
het lesprogramma zelf bepaalt of hij zijn mening wil geven, wordt geaccepteerd als 
een regel binnen deze klas als groep.  
 
De reden van de weigering van de Marokkaanse leerlinge zoekt hij meer in de 
omstandigheden op school en in de maatschappij en in het algemene gebrek aan 
interesse voor andere tradities en culturen: de islamitische kinderen zitten al langere 
tijd samen met kinderen met een andere achtergrond op deze school en veel 
leerlingen weten nog steeds weinig over hun cultuur. Dat kan voor moslims, maar 
ook voor andere distincte groeperingen heel moeilijk en teleurstellend zijn.  

Ik snap het wel een beetje omdat het de derde klas was. Als het de eerste klas was 
geweest dan zou ik er meer tijd in de klas aan hebben besteed. […] Ik kan mij 
voorstellen dat als je leeft in een maatschappij waar de mensen niet zo veel weten over je 
traditie en cultuur, dat je dan iedere keer een woord moet uitleggen dat voor jou heel 
normaal is. 

 
5.6.4 Interpretatie van het gedrag van de twee Surinaams-hindoestaanse jongens en 

van het Marokkaanse meisje 
 
Het lijkt er op dat de reactie van de twee jongens vooral wordt bepaald door hun 
interesse in het vasten tijdens de Ramadan. Hun nieuwsgierigheid naar de Ramadan 
zou dan gewekt kunnen zijn door hun interpretatie van het islamitische ritueel als een 
bijzondere, ‘vreemde’ gewoonte van hun islamitische medeleerlingen.  

Eén moslim leerling of leerlinge zei iets over de Ramadan en het vasten tijdens de 
Ramadan. Die twee Surinaamse jongens wilden onmiddellijk weten wat de Ramadan 
eigenlijk is en waarom moslims ongeveer 30 dagen van ochtend tot avond niet mogen 
eten en drinken. 

 
Er kunnen verschillende redenen zijn voor hun gebrek aan kennis over de Ramadan 
en over het islamitische vasten tijdens die periode. Eén van de redenen kan zijn dat de 
twee jonge Surinamers naar klas 3 van deze school kwamen vanuit een andere 
schoolomgeving waar zij weinig contact met islamitische leerlingen hadden. Tijdens 
ons onderzoek hoorden wij vaak van docenten èn leerlingen dat leerlingen zich op 
school dikwijls op etnische basis groeperen en dat er weinig contacten tussen deze 
groepen onderling bestaan. Het blijkt dat deze multiculturele contacten nog minder 
vaak voorkomen in een overheersend mono-culturele schoolomgeving. Tijdens de 
tweede fase van het hoofdonderzoek vertelde een Surinaamse VWO-leerling: 

Bij mij op school zitten weinig allochtone kinderen. De meeste zijn van Surinaamse 
afkomst. Een paar Turkse leerlingen. Op de VMBO afdeling zitten meer allochtone 
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leerlingen… Ja ik heb Nederlandse en Turkse vrinden op school, maar ik heb weinig 
contact met hen. Weet je… ik zit in het groepje met Surinamers. Turken gaan om met 
andere Turkse leerlingen en Nederlanders met andere Nederlandse kinderen. 
Docent 6 vertelde vanuit zijn eigen ervaring: 
Ik kom zelf uit een blanke omgeving. Ik wist zelf weinig over de Ramadan maar als je 
hier op school zit leer je over die dingen.  

Deze woorden suggereren dat het leren over andere culturen een proces is dat door 
verschillende omstandigheden bepaald kan zijn. Bij hem is dat de omstandigheid dat 
zijn werkplek op deze multiculturele, zwarte school is. 
 
De bedoeling van het vasten wordt voor deze twee Surinaamse jongens het 
belangrijkste issue: zij willen dat goed begrijpen en er zich een helder beeld van 
vormen. Zij zoeken het antwoord in hun eigen cultuur en bij hun eigen religieuze 
verplichtingen. Zij komen tot de conclusie dat het vasten, in de zin van een religieuze 
verplichting voor hun islamitische medeleerlingen, in hun eigen cultuur onbekend is 
of voor zover wel bekend, zeker als verplichting niet zo sterk en zo veeleisend als in 
de islam.  

Ik probeerde het via het geloof uit te leggen. Zij waren niet christelijk, maar van het 
hindoestaans geloof, denk ik. Ik vroeg hen of zij in hun geloof ook bepaalde rituelen 
hebben. Zij konden geen vergelijkbare rituelen in hun eigen cultuur opnoemen. 

Omdat zij vanuit dit perspectief (waarden en normen, eigen cultuur) geen antwoord 
kunnen vinden, begrijpen zij ook de bedoeling van het vasten niet goed. Zij 
beschouwen die islamitische gewoonte daarom ook als een nogal veeleisende set van 
regels, die vrij veel opofferingen van de gelovigen vraagt. 

Zij zagen de zin er niet van in om te vasten en vonden ook dat het een beetje te strak voor 
hen was,… maar niet dat het onzin is of stom. Het past gewoon niet in hun cultuur, in 
hun interpretatiekader. 

Hun reactie is mogelijk ook etnisch bepaald als reactie van de ene etnische groep 
tegenover een andere etnische groep van medeleerlingen, gezien hun onbegrip ten 
aanzien van Ramadan en het vasten van hun moslim medeleerlingen. 

De reactie van de Surinaamse kinderen was een beetje raar. Ondanks de uitleg toonden 
zij geen gevoel voor de religie en de traditie van islamitische mensen in het algemeen en 
van hun medeleerlingen in het bijzonder. […] Het Marokkaanse meisje keek de andere 
kant op en bleef stil. 
De reactie van de Marokkaanse leerlinge duidt erop dat zij zelf vermoedde of in 

elk geval de verwachting had dat haar niet-moslim medeleerlingen meer over 
Ramadan en het vasten tijdens Ramadan zouden (moeten) weten. Het wordt namelijk 
elk jaar in de klas besproken. 

Zij bleef stil en uiteindelijk zei ze dat zij geen zin had om het wéér uit te leggen en dat zij 
er een beetje moe van was er elk jaar in de klas over te moeten praten. Ik snap het wel 
een beetje omdat het de derde klas was. De kinderen zouden dat moeten weten.  

 
Het gedrag van de twee Surinaamse jongens ontwikkelt bij haar een soort van 
boosheid en een gevoel van verweer: als die twee jongens tot nu toe niets over 
islamitische cultuur en islamitische rituelen geleerd hebben dan wel niet de wens 
hebben gehad om er iets over te leren, dan is het voor haar zinloos om er nog eens 
over te praten.  

Zij wilde niet in discussie met die twee jongens. Dat begrijp ik. Ik kan mij voorstellen dat 
als je leeft in een maatschappij waar de mensen niet zo veel weten over je traditie en 
cultuur, dat je dan iedere keer iets, een woord moet uitleggen dat voor jou heel normaal 
is.  

 191



 

Bij een aantal leden van moslim groeperingen in Nederland bestaat de 
verwachting dat bepaalde islamitische waarden, normen en gewoonten ofwel 
specifieke elementen van de islamitische cultuur en de religieuze verplichtingen bij 
andere bevolkingsgroepen in deze samenleving bekend zijn. Tijdens het pilot-
onderzoek hadden wij een interview met een prominente vertegenwoordiger van een 
Marokkaanse moskee over de cultuur, de gewoonten en de religieuze verplichtingen 
van Marokkaanse groeperingen in Nederland. Hij stipuleerde:  

Iedereen in Nederland weet dat moslims vijf keer per dag moeten bidden89 en dat wij 
tijdens de Ramadan niet mogen eten, drinken en seks hebben vanaf de ochtendschemer 
tot aan de avondschemering. 
Later, gedurende de tweede fase van het hoofdonderzoek, spraken wij met drie 

(vrouwelijke) Marokkaanse leerlingen. Zij vertelden ons over hun ervaringen op 
school met islamitische waarden en normen en met de uitoefening van hun religieuze 
plichten.  

Iedereen op school weet bijvoorbeeld wat het Suikerfeest is. Docenten weten dat 
islamitische kinderen na Ramadan het Suikerfeest vieren. Iedereen die een 
aanvraagbriefje van hun ouders bij de directie inlevert, krijgt één dag vrij. Wij hebben 
er nooit problemen mee gehad. 

 
5.6.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is de discrepantie (het misverstand) tussen 
de opvatting van Docent 6 dat kennis van verschillende, ‘vreemde’ culturen en 
gewoontes goed is voor de culturele en maatschappelijke vorming van zijn leerlingen 
en de houding van twee Surinaamse leerlingen die naar de mening van de docent niet 
overeenstemt met zijn opvatting omdat zij tonen weinig te weten over het vasten van 
moslims tijdens de Ramadan.  
 
Het krijgt een culturele component op het moment dat de docent zich ervan bewust 
wordt dat deze leerlingen in toch een multiculturele schoolomgeving weinig weten 
over de waarden, normen en gewoonten van hun medeleerlingen en weinig interesse 
hebben in andere culturen.  
 
Docent 6 heeft een duidelijke doelstelling die hij met zijn leerlingen wil bereiken: 
culturele en maatschappelijke vorming, dat wil zeggen ‘kinderen voorbereiden op de 
maatschappij’. Hij is ervan overtuigd dat hij door het creëren van een ‘eigen regel’ 
deze doelstelling kan effectueren:’ “Ik stap af van het verplichte onderwijsprogramma 
voor Economie om met mijn leerlingen te discussiëren over islamitische gewoonten!”  
 
In de zin van de Lipsky’s (1980) theorie over bureaucratisch optreden handelt Docent 
6 in deze casus de zaken af als een typische street-level bureaucrat: er van overtuigd 
dat hij nog wel binnen het beleid van de school blijft wordt zijn handelen naast zijn 
lesroutine gekenmerkt door de invloed van zijn eigen opvattingen (eigen ethiek – 
waarden) op zijn besluit- en regelvorming: op basis van eigen waarden neemt hij de 
beslissing om af te wijken van het verplichte programma en buiten het curriculum om 
aan zijn leerlingen een les over de Ramadan te geven. Er kan ook worden gezegd dat 
bij de vorming en toepassing van regels Docent 6 gebruik maakt van een 
pragmatische stijl. Hij regelt het misverstand op basis van de sociale regel op school 
                                                 
89 Esack concludeert dat “although the vast majority of Muslims hold that there are five daily 
prayers… the Shii’its believe that they have to be offered three times a day” (Esack, 2002, p. 185). 
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dat hij in alles de kinderen (ook) moet voorbereiden op de maatschappij. Het belang 
daarvan wordt mede bepaald door zijn opvatting (waarde) over de gevolgen van het 
gebrek aan kennis van andere culturen voor de culturele en maatschappelijke vorming 
van zijn leerlingen en dus voor hun toekomst, voor de onderlinge verhoudingen op 
school en voor het begrip en respect voor elkaar en voor een andere cultuur van 
klasgenoten.  
 
Daarom kan zijn handelen worden gezien als een poging om (mede door de 
opleiding) misverstanden tussen verschillende culturen in de klas te voorkomen. Hij 
is met andere woorden van mening dat het zijn taak als docent (ook) is, ervoor te 
zorgen dat bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende les of een extra discussie, 
zijn leerlingen informatie krijgen over de islamitische cultuur en daar iets meer over 
leren. Door kennis te maken met en iets te leren over cultuurverschillen kan men de 
gewoonten en rituelen van een andere cultuur, een andere religie beter begrijpen en 
wellicht deze verschillen makkelijker accepteren. Hij maakt zich ernstig zorgen over 
het gebrek aan interesse bij de leerlingen in elkaars cultuur en bezint zich wat hij 
maar ook de schoolleiding er aan zouden kunnen doen om dat te bevorderen 
(Pluralistische legaliteit).  
 
Zijn optreden in deze casus kan ook worden gezien vanuit het perspectief van de 
forum legaliteit: hij vindt de klas een plaats waar belangrijke onderwerpen met de 
leerlingen moeten kunnen worden besproken. Iedereen mag deelnemen aan de 
discussie, zijn eigen mening geven en zo zijn bijdrage aan het debat leveren. 
 
5.7 Meester, U discrimineert! 
 
5.7.1 De situatie 
 

De school in deze casus is een (multiculturele) samenwerkende protestants 
christelijke/rooms katholieke VMBO school. De gedragsregels in de Schoolgids 
bevatten onder meer de belangrijke opdracht dat zowel de leerlingen als alle 
andere personen op school op een plezierige, beleefde en respectvolle wijze met 
elkaar moeten omgaan, ongeacht de verschillen in intellectueel niveau, 
huidskleur of sociale achtergrond. Op grond van deze opdracht verbieden de 
gedragsregels later in de tekst aan zowel scholieren als personeelsleden om 
“discriminerende of kwetsende opmerkingen” (tegen elkaar) te maken. 
 
Een grote meerderheid van de leerlingen van de tweede klas (2-X) is van 
Marokkaanse komaf. Daarnaast zijn er nog enkele Turkse, Surinaamse en 
Antilliaanse kinderen en twee Nederlandse meisjes.  
 
Docent 7 doceert Nederlands en is mentor van deze klas. Hij heeft de gewoonte 
dat als leerlingen zich onrustig gedragen hij hun namen op het bord schrijft.  
 
Tijdens de les Nederlands zijn de kinderen van zijn mentorklas steeds onrustig. 
De namen van vier lastige kinderen zijn al op het bord geschreven.  
 
Op een bepaald moment doet een Marokkaanse jongen (Leerling G) een (soort 
van) spelletje met een andere jongen. De docent zet zijn naam ook op het bord. 
Op dat moment staan alleen de namen van (vijf) Marokkaanse leerlingen op het 
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bord. Daarop zegt Leerling G tegen hem: “Meester, u discrimineert!” Over die 
opmerking maakt Docent 7 zich bijzonder boos. Hij is ervan overtuigd dat het 
gedrag (de opmerking) van de jongen cultureel bepaald is.  

 
Gezien bovenstaande feiten beschuldigt de Marokkaanse leerling zijn docent van 
overtreding van de (anti-discriminatie) wet en de gedragsvoorschriften op school die 
respectvol gedrag van leerlingen en personeelsleden (ten opzichte van elkaar) 
verlangen.  
 
Voor de interpretatie van het gedrag van de Marokkaanse leerling en voor het 
beslissingsproces van de docent speelt de opmerking van de leerling dat hij, Docent 7, 
Marokkaanse leerlingen discrimineert, de belangrijkste rol. Het brengt de docent ook 
tot de veronderstelling dat de wijze van communiceren een culturele achtergrond 
heeft.  

Een andere overweging van de docent is dat er ook sprake zou kunnen zijn van 
een poging om hem te provoceren. 
 
5.7.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

Het was een lastige klas over het algemeen… Zij hadden altijd met elkaar ruzie of dit en 
dat. De hele tijd aan het klooien onderling… Ja… Enkele namen kwamen op het bord. 

Op gegeven moment waren drie leerlingen, twee Marokkaanse jongens en één 
Egyptische, de meest onrustige en lawaaierige kinderen in de klas. Eén van die twee 
Marokkanen was Leerling G. Hij in het bijzonder was luidruchtig.  

Ik moest regelmatig twee Marokkaanse en één Egyptische jongen tot de orde roepen. De 
Egyptische jongen is er één die altijd praat. Hij heeft een zware stem; die hoor je altijd. 
Beide Marokkaanse jongens waren altijd speels. Leerling G kon goed werken maar 
klasse-discipline had hij weinig. Hij kon gekke dingen doen in de klas. […] Toen deed 
hij iets van een spelletje met de andere jongen. Omdat het een aantal keren gebeurde 
wilde ik dat hij stil was… Ik zette zijn naam ook op het bord. 

 
Zodra de docent de naam van Leerling G op het bord had geschreven, zei de jongen 
hardop:  

Meester, u discrimineert! 
 
Op het eerste moment wist Docent 7 niet waar de jongen het over had. Hij stoorde de 
klas en daarom stond zijn naam op het bord.  

Ik denk, God, ik probeer toch de klas stil te krijgen daarom zette ik de namen op het 
bord… Ik geloof zelf niet zo in dat strafwerk, maar vaak moet het… toch!  

Maar de jongen ging door met zijn opmerkingen:  
 “Kijk meester, er staan alleen Marokkanen op het bord!” Inderdaad waren er alleen 
Marokkaanse jongens en meisjes op de lijst gezet.  

 
De opmerking van Leerling G dat Docent 7 hem en andere Marokkaanse leerlingen 
discrimineerde, veroorzaakte dubbele en deels tegengestelde emoties bij de docent. 
Aan de ene kant werd hij er zich van bewust dat er op het bord alleen namen van 
Marokkaanse kinderen stonden. Daarom twijfelde hij of hij toch niet, misschien 
onbewust, discrimineerde. Als dat zo zou zijn kon het zeer negatieve gevolgen 
hebben voor hem als docent. 
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Op dat moment, aan de ene kant, zit je te denken: “Ja, er staan op het bord alleen 
Marokkaanse namen”… Toen dacht ik: Nee! Nee! Ik discrimineer niet! Leerling G 
speelde en praatte tijdens de les… 
De opmerking leidde tot een ander soort emotie: boosheid. Docent 7 werd heel 

kwaad zowel op zichzelf omdat hij zelf zich in die situatie had gebracht als ook op de 
Marokkaanse jongen die hem (als docent) zo ‘gemakkelijk’ en incorrect 
beschuldigde.  

Ik werd heel boos… Ik voelde mij erg onheus behandeld. 
 
Hoewel hij heel boos was over een naar zijn mening onjuiste beschuldiging, besloot 
Docent 7 Leerling G geen straf op te leggen. In plaats daarvan ging hij eerst in 
gesprek met de hele klas en later, na de les, apart met de Marokkaanse jongen. 

Ik probeerde met de kinderen te praten. Ik legde de klas uit waarom dat in de klas niet 
mocht en wat de strekking van deze straf was… Ja, ik heb met hem en ook met de andere 
twee leerlingen na de les nagepraat over die kwestie van discriminatie maar ook over 
hun gedrag in de klas, wat zij doen en waarom…  

 
5.7.3 Interpretatie en analyse van het gedrag van de docent 
 
Voor de interpretatie van het gedrag van de Marokkaanse jongen en voor de 
handelwijze van Docent 7 zijn twee aparte maar wel aan elkaar gerelateerde 
gegevenheden belangrijk: het onrustige gedrag van de Marokkaanse leerling in de 
klas en zijn opmerking die naar de mening van de docent een onredelijke en 
incorrecte beschuldiging inhoudt. 
 
Het spelen en praten van Leerling G met de andere jongen beschouwt Docent 7 als 
ongepast gedrag van een onrustige jongeman. Naar de mening van de docent gaat het 
optreden (het spelen met de andere leerling) over de gestelde grenzen heen van wat 
hij als passend gedrag beschouwt. Het is een serieuze verstoring van de orde in de 
klas en daarom moet dat ordeverstorend gedrag worden bestraft door zijn naam 
(evenals die van andere onrustige en luidruchtige leerlingen) op het bord te zetten.  

Als er een serieuze verstoring is tijdens de les dan straf ik de betreffende leerling. Dat 
geldt voor iedere leerling gelijk… Naast deze straf [de namen van storende kinderen op 
het bord zetten]… gebruik ik andere straffen bijvoorbeeld extra huiswerk maken of na 
schooltijd nablijven in de klas… Kinderen vinden dat niet leuk. 

 
De interpretatie van het gedrag van Leerling G en zijn reactie op dat gedrag zijn 
volgens hemzelf gericht op het gedrag zelf en niet op de actor. Hij bestraft elk 
wanordelijk gedrag dat hij als een serieuze verstoring van de les beschouwt, ongeacht 
wie dat gedrag vertoont. 
 
Toch lijkt het erop dat Docent 7 bij zijn verklaring van het storende gedrag van 
Leerling G, evenals van dat van andere leerlingen, elementen probeert te vinden om 
het als minder negatief te kunnen interpreteren. Hij rechtvaardigt ondeugendheid als 
een vorm van speelsheid, die wel tot wanorde in de klas kan leiden, maar die in ‘de 
aard van elk kind’ ligt en die ‘alle kinderen op school vertonen’.  

Het was de klas met de leerlingen die veel met elkaar bezig waren… Het is niet zo dat zij 
mijn gezag proberen te ondermijnen. Zij waren gewoon altijd met elkaar bezig. Ze 
hadden altijd met elkaar ruzie of dit en dat. De hele tijd aan het klooien onderling. Dat 
maakte het zo lastig… Nee,… het was niet tegen de leraar gericht, maar tegen elkaar, 
onderling. 
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Docent 7 is er van overtuigd dat dat soort gedrag van zijn leerlingen niet tegen 
hem persoonlijk of tegen hem als docent gericht is. Hij is er zeker van dat zij met dat 
soort ‘spelletjes’ niet zijn gezag in de klas proberen aan te tasten. Het zijn gewoon 
spelende kinderen. Maar, ondanks zijn begrip voor hun ‘behoeften’ als (spelende) 
kinderen, bestraft hij Leerling G wel (evenals andere leerlingen). Hij doet dat niet 
graag en in de praktijk probeert hij dat zo veel mogelijk te vermijden.  

Ik ben niet zo’n strakke en ‘sterke’ docent. Het blijft bij mij meestal bij dreigen met straf. 
Ja,… ik denk dat straffen weinig resultaat oplevert. Of je moet het heel consequent 
kunnen, heel strak, dan zal het beter werken. Maar daar houd ik niet zo van.  

Hij wil duidelijk maken aan Leerling G dat dat soort gedrag in de klas niet is 
toegestaan en dat hij, als docent, dat moet verbieden. Daarom heeft het schrijven van 
de namen op het bord (en ook andere straffen) voor hem een symbolische betekenis: 
een duidelijke (visuele) poging tot manifestatie van zijn gezag in de klas. Iedereen en 
in het bijzonder een kind dat op het bord staat kan heel duidelijk zien wie zich tegen 
de regels op school gedraagt en dat hij, als docent, de bevoegdheid heeft om dat 
storende gedrag te bestraffen. Verder heeft volgens hem, deze manifestatie van de 
macht naast een disciplinerende ook een heel belangrijke preventieve bedoeling: het 
is een waarschuwing aan Leerling G en aan alle andere kinderen om dit soort gedrag 
te vermijden. Als zij wel op deze manier doorgaan dan kunnen zij daadwerkelijk 
worden gestraft. Naar zijn mening heeft hij het recht om al het gedrag dat hij als 
onaangepast of storend beschouwt zelf te bestraffen. 

Die feiten zijn: spelen in de klas, onrustig gedrag… ik heb vervolgens het recht om wat 
tegen hen te zeggen, de rust in de klas vast te houden en om straf uit te delen. 

 
Docent 7 handelt de zaken in de klas af als een typische street-level bureaucrat: de 
bedoeling van het namen op het bord schrijven is om de leerlingen onder controle te 
houden. Door te kiezen voor een strikte controle kan hij orde houden en ongestoord 
les geven. In een informeel gesprek vertelde hij. 

Als je je werk wil doen, moet er discipline in de klas zijn. Dat wil iedere docent hier op 
school bereiken, denk ik. 

Docent 7 is er van overtuigd is dat hij alle nodige ‘juridische’ (school)middelen ter 
beschikking heeft om zijn gezag te handhaven.  
 
Zijn reactie op het storende gedrag van de Marokkaanse leerling legitimeert Docent 7 
(voor zichzelf) door te verwijzen naar de sociale regels op school en naar wat hij 
beschouwt als zijn ‘eigen regels’.  

Om de problemen het hoofd te bieden is er een sterke tendens om alle leraren op 
dezelfde manier te laten optreden… en daar ook alle leraren aan te houden, 
bijvoorbeeld, geen kauwgum eten of petten in de klas, jas uit… Op deze school is dat een 
beetje een teer punt. Je zit in een cultuur, die breder is en verder gaat dan je zelf wilt. De 
cultuur van deze school is, naar mijn mening, een beetje repressief. Je doet iets fout en je 
wordt gestraft… Wij hebben ook een straflokaal. Als je er uit gestuurd wordt en je komt 
daar terecht, dan moet je een paar uurtjes inhalen  
Hij wijst op de sociale regel op school die naar zijn mening toch te veel gericht is 

op het bestraffen van storend en/of ongepast gedrag. Zijn reactie op het speelse 
gedrag van de Marokkaanse leerling en op andere onrustige leerlingen wordt 
gekarakteriseerd door een formele toepassing van de schoolregels en van de sociale 
regels op school: ordeverstorend gedrag moet worden bestraft. In dit geval gaan die 
(rechts)regels voor zijn eigen ideeën, zijn eigen waarden, over hoe docenten met 
leerlingen moeten omgaan. Hoewel hij het niet helemaal eens is met de sociale regels 
op school gaat hij er van uit dat zijn optreden tegen het gedrag van de Marokkaanse 
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leerling in grote mate in overeenstemming met de schoolregels en met die sociale 
regels.  

Ja! Maar je moet je zaken in de klas regelen op dezelfde manier zoals je collega’s dat 
doen. 

 
Het beroep op de ‘eigen regels’ heeft betrekking op de toepassing van eigen 
standaarden voor het bepalen van wat voor gedrag als onrustig of storend beschouwd 
moet worden en voor het bepalen van de straffen die daarop staan. Hij benoemt het op 
het bord schrijven van een naam duidelijk als een straf hoewel veel kinderen (en ook 
collega’s) het mogelijk toch eerder als een waarschuwing zullen opvatten. Wellicht 
dat islamitische kinderen uit een schaamtecultuur het publiekelijk aangeduid worden 
als ‘zondaar’ meer als een straf zien dan bijvoorbeeld Nederlandse kinderen.  

Het praten en spelen in de klas door leerlingen valt duidelijk buiten de grens van 
wat wordt toegestaan door Docent 7. Het volharden in dat gedrag door de jongen is 
een volgende doorslaggevende factor voor zijn reactie.  

De jongen was onrustig… Omdat het een aantal keren gebeurde wilde ik dat hij stil 
was… Ik zette zijn naam ook op het bord… Nee! Nee! Ik stel zelf de grenzen van wat ‘stil 
in de klas zitten’ is. Dat leer je van je ervaring, van dergelijke situaties vroeger en… ik 
denk dat dat het is. 

De interpretatie van het onrustige gedrag van Leerling G, de reactie op het 
ordeverstorende gedrag en de toegepaste strafmethode zijn in overeenstemming met 
zijn interpretaties en reacties in alle andere situaties waarin dit soort ongepast gedrag, 
zoals het praten en spelen in de klas, zich voordeed: hij bestraft het ordeverstorende 
gedrag door de naam van de betreffende leerling op het bord te schrijven.  

 
Meester, u discrimineert!… Kijk meester, er staan alleen Marokkanen op het bord!” 

Als de Marokkaanse jongen hem beschuldigt van discriminatie van (alle) 
Marokkaanse leerlingen in de klas, raakt dat Docent 7 kennelijk persoonlijk heel diep. 
Die emotie heeft ook invloed op de ontwikkeling van zijn interpretatiekader ten 
aanzien van de gebeurtenis. In tegenstelling tot de interpretatie van storend gedrag 
van onrustige leerlingen in het algemeen, dat hij beschouwt als een ‘natuurlijke’ 
gedragswijze van kinderen gericht op andere klasgenoten en niet op hem als docent, 
ervaart hij het gedrag van Leerling G als een persoonlijke aanval met het doel om zijn 
positie als docent in de klas aan te tasten.  

Ik werd heel boos omdat ik zelf niet het gevoel had dat ik me aan deze ernstige 
beschuldiging van discriminatie, die door de leerlingen wel serieus werd genomen, 
schuldig gemaakt had, hoewel je vaak zelf niet weet wat je onbewust doet, en dat die 
beschuldiging werd uitgebuit of misbruikt om mijn gezag te ondermijnen. Van dat soort 
beschuldigingen moet je heel voorzichtig gebruik maken… 
In eerste instantie is zijn reactie op de beschuldiging van discriminatie gericht op 

het evalueren van zijn eigen gedrag en zijn omgang met de leerlingen. Hij is er van 
overtuigd dat hij niemand discrimineert en dat hij slechts doet wat alle andere 
docenten ook doen als een leerling onrustig is en dat hij daarbij zijn gewone sanctie 
oplegt volgens zijn ‘eigen regel’. 

Ten eerste heb ik goed nagedacht: klopt die beschuldiging wel? Klopt het dat ik 
discrimineer?… Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat het onzin was. Ik discrimineer 
niet! Ik kijk gewoon naar de feiten. Die feiten zijn: spelen in de klas, onrustig gedrag… 
ik heb vervolgens het recht om wat tegen hen te zeggen, de rust in de klas vast te houden 
en om straf uit te delen. 
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Aan de voor hem persoonlijk erg kwetsende woorden van de Marokkaanse jongen 
wordt een speciale, dubbele betekenis toegekend. Aan de ene kant wordt het 
commentaar van de jongen niet beschouwd als een gewone beschuldiging maar als 
een poging om het gezag van hem, de docent aan te tasten,  

Ik voelde het niet als een aanklacht maar als een ondermijning van mijn autoriteit, die 
claim van discriminatie… Het vervelende er van is ook dat ik wel een enkele keer om de 
schijn van discriminatie te vermijden ook de andere groep toespreek of aanpak, maar 
niet zo expliciet dat ik mij schuldig voelde, niet zo kwetsend… 

 en tegelijkertijd als een actie gericht op eigen belang en op de ‘eer’ binnen de eigen 
(Marokkaanse) groep in de klas. 

Het heeft iets te maken met de eer van de jongen in de groep…  
Deze woorden impliceren ook dat leerlingen met een sterk afwijkende culturele 
achtergrond zich soms op een afwijkende, onbehoorlijke manier gedragen tegenover 
docenten van Nederlandse afkomst. Volgens Docent 7 gaat het dan in de meeste 
gevallen om leerlingen van Marokkaanse afkomst. De opmerking van de jonge 
Marokkaan zelf, zijn persoonlijke ervaringen en/of de ervaringen van collega’s met 
Marokkaanse leerlingen hebben invloed op de daarna volgende interpretatie: op het 
moment dat door Leerling G de beschuldiging geuit wordt (Meester je discrimineert!) 
krijgt zijn gedrag in de interpretatie van de docent een expliciete betekenis: dat 
gedrag is cultureel bepaald!  

Ik kon niet tegen zijn beschuldiging. Discriminatie is helemaal tegen mijn principe. Ik 
behandel iedereen gelijk. Onzin! 

 
Waarom verwijst Docent 7 naar een, voor hem, sterk afwijkende cultuur? Omdat hij 
weet dat de leerling van Marokkaanse afkomst is. Dat doet hem vermoeden dat het 
gedrag sommige kenmerken vertoont van een cultuur die anders is dan wat hij als de 
Nederlandse cultuur beschouwt. Maar volgens Docent 7 zitten in het gedragspatroon 
ook elementen die niet puur (Marokkaans) etnisch zijn maar die alle andere (etnische 
en multi-etnische) groepen leerlingen ook vertonen, zoals het provoceren van de 
docent en hem beschuldigen van discriminatie of slavernij of het aantasten van zijn 
gezag in de klas.  

Wat ik merk is dat de meeste Marokkaanse kinderen op school op deze manier 
reageren… Zij vormen de enige etnische groep op school die, ja… zeg maar… 
regelmatig… of vaker zich op die manier gedraagt. Aan de andere kant hoor ik vaak van 
een Surinaamse jongen dat hij geen slaaf is. Als je hem iets vraagt om te doen is zijn 
antwoord: “Ik ben geen slaaf!” of “Dat is slavernij!”. Dat is precies hetzelfde 
mechanisme maar met een andere culturele achtergrond. 
Volgens de ervaring van Docent 7, die naar zijn mening wordt bevestigd door 

collega’s, bestaat er op school binnen de docententeams en bij de leerlingen een 
algemene overtuiging dat Nederlandse kinderen dergelijke beschuldigingen niet of 
maar heel af en toe uiten, ook niet tegen docenten met een andere cultureel-religieuze 
of etnische achtergrond. Een docent vertelde: 

Soms zeggen sommige allochtone kinderen dat ik discrimineer. Dat zeggen zij in 
groepen en individueel… Zij willen mij provoceren… Ja, dat hoor ik van allochtone 
kinderen, niet van Nederlandse. 
Tijdens het onderzoek spraken wij met enkele Marokkaanse leerlingen op de 

school waar Docent 7 werkzaam is. Eén van hen vertelde haar ervaring met andere 
leerlingen van haar klas.  

Tegen docenten wordt dat [ze discrimineren] gezegd door sommige Turkse en 
Marokkaanse… en ook Antilliaanse jongens en sommige meisjes. […] Nee! Nederlandse 
leerlingen doen dat niet, denk ik. We hebben een Antilliaanse docente. Ik heb nooit een 
Nederlandse jongen of meisje tegen haar horen zeggen dat zij discrimineert.  
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Bij leerlingen bestaat de overtuiging dat men de eigen etnische groepering of het 
eigen ras niet kan discrimineren. Een docent Nederlands van Surinaamse afkomst 
(ook bij die school werkzaam) vertelde over die opvatting van leerlingen: 

In hun gedachtewereld is het zo dat… als je zelf zwart bent, als je zelf allochtoon bent en 
uit de onderklasse komt, dan kan je niet discrimineren. Anders zou het zijn als ik een 
blanke docent was. […] Die redenering zie je bij hen wel terug, want zij discrimineren 
elkaar onderling. Marokkaanse jongens kunnen zeggen: “Jij, vieze Turk!” of iets anders. 
In hun belevingswereld is dat gewoon een opmerking, maar geen discriminatie. Omdat 
zij allochtoon of buitenlander zijn, kunnen zij in hun gedachtewereld elkaar onderling 
niet discrimineren. Maar op het moment dat een autochtoon iets zegt, werkt hun ‘knopje’ 
zo dat dat echte discriminatie is.  

Volgens hem is een logisch gevolg van deze overtuiging dat slechts kinderen die tot 
een andere cultuur behoren (terecht) de beschuldiging van discriminatie kunnen uiten 
ten opzichte van docenten van Nederlandse komaf. Aan de andere kant kunnen zijn 
woorden ook zo worden geïnterpreteerd dat (alleen) leerlingen met een fundamenteel 
afwijkende culturele achtergrond discriminerend gedrag van Nederlandse docenten 
kunnen vaststellen. 

Wat betreft docenten gaat dat soort van redenering nog even verder: een docent die een 
andere etnische afkomst [dan de Nederlandse] heeft, zoals ikzelf, discrimineert niet of 
kan leerlingen met dezelfde etnische achtergrond of andere allochtone kinderen op 
school niet discrimineren.  

 
Ondanks zijn boosheid en het gevoel dat hij door Leerling G onaardig werd 
behandeld, besluit Docent 7 om zijn mening en zijn gevoelens over dit soort van 
beschuldiging weer te geven aan de hele klas en later na de les met de jongen zelf in 
gesprek te gaan. Volgens hem is de beste manier om de negatieve gevolgen van de 
botsing (tussen het kwetsende gedrag van de leerling en zijn eigen morele waarden) 
weg te nemen resp. te overbruggen een directe en open communicatie: collectief met 
alle leerlingen in de klas en individueel met Leerling G. Hij is met andere woorden 
van mening dat hij ten aanzien van het gedrag van de leerling tolerant moet zijn: geen 
straf maar ook geen acceptatie van dat gedrag maar liever in een gesprek de leerling 
laten weten dat discriminatie tegen zijn morele waarden in gaat en dat een zodanige 
beschuldiging bij hem als docent negatieve gevoelens opwekt.  

Ik heb expliciet in de klas gezegd dat ik zodanige opmerkingen niet meer tolereer… De 
beschuldiging van discriminatie tolereer ik niet. Nu bestraf ik altijd dit soort 
opmerkingen… Ik heb met Leerling G heel veel na de les nagepraat over zijn gedrag, 
wat hij deed en waarom en natuurlijk over die kwestie van discriminatie.  

 
Zijn reactie is niet in overeenstemming met wat hij beschouwt als de sociale regels op 
school ten aanzien van het optreden tegen ordeverstorend gedrag. Hij wijkt hij af van 
die regels door een eigen oplossing te kiezen c.q. een ‘eigen regeltje’ in te stellen. In 
plaats van het opleggen van een ‘fysieke’ straf (e.g. nablijven op school in het 
straflokaal of zich bij de directie melden), kiest hij voor een meer flexibele reactie: 
praten met het kind. Hij zoekt met andere woorden de beste oplossing voor de botsing 
en de beste oplossing voor de Marokkaanse jongen, door de schoolregels en de 
sociale regels op school te negeren en een ‘eigen regel’ op te stellen en toe te passen.  

Ik doe het waarschijnlijk relatief vaak dat ik kinderen bij mij roep na de les om met ze te 
praten. Ik ben van mening dat op deze manier een docent betere relaties met de kinderen 
kan opbouwen. 

 
Hij zoekt de legitimering, de rechtvaardiging van zijn handelen bij zijn eigen karakter 
en in zijn opvatting over de beste methoden om met leerlingen om te gaan. Naar zijn 
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mening bevorderen de sociale regels op school een omgang met leerlingen die hij in 
bepaalde mate als repressief beschouwt. Daarom kan hij die sociale regels niet in al 
hun aspecten accepteren. Volgens hem kunnen de huidige disciplinaire methoden 
slechts gedeeltelijk een gewenst of succesvol resultaat opleveren. 

De cultuur in deze school is een beetje repressief. Je doet iets fout en je wordt gestraft. 
Van die cultuur word ik niet aan alle kanten vrolijk … Alles wat gestraft is, werkt 
matig… Of je moet het heel consequent kunnen, heel strak, dan zal het beter werken. 
Maar daar houd ik niet zo van. […] Vaak is het zo dat de verhouding met leerlingen in 
de persoonlijke gesprekken na de les veel aardiger is dan in de klas. Het verschil is 
enorm.  

 
5.7.4 Een interpretatie van het gedrag van de jonge Marokkaan 
 
De veronderstelling van Docent 7 is dat het gedrag van Leerling G wel cultureel 
bepaald is, maar niet expliciet een Marokkaanse (etnische) of islamitische (religieuze) 
achtergrond heeft. Het gedrag van de Marokkaanse leerling wordt beïnvloed door 
bepaalde waarden en normen die niet Nederlands zijn. Er is sprake van een sociaal 
milieu waar de jongen zich dagelijks in bevindt, dat anders is dan zijn 
gezinsomgeving. Het gaat om de invloed van de school- en/of de peergroup-cultuur 
op het gedrag van de Marokkaanse leerling. Het gaat over een nieuwe groepscultuur 
van jongeren waarin waarden en normen gelden (zoals eer, macho-gedrag…) die 
worden geabsorbeerd uit waarschijnlijk sterk afwijkende, etnische culturen. 

Een Surinaamse docent vertelde over zijn waarnemingen van het groepsgedrag 
van leerlingen in zijn (zwarte) VMBO school. 

Ik zie verschillende vormen van pestgedrag… Eén vorm is het pesten van elkaar van 
groepen jongeren. Kijk… Op school bestaan dominante en minder dominante 
groeperingen van leerlingen… ja, dominant bedoel ik op etnische basis: waar de 
kinderen van één etnische groep een meerderheid vormen… Maar er zitten ook altijd 
jongens van een andere etnische afkomst in… De Marokkaanse en Surinaamse groep 
zijn de twee meest dominante groepen op school, in de zin dat zij luider praten, veel 
lachen, meer durven en zo voort… Je merkt dat het groepje van Marokkaanse jongens 
niet zo gauw iets zegt tegen het Surinaamse groepje of tegen jongens uit die groep omdat 
zij bang zijn voor de consequenties. Maar tegen het groepje of een jongetje van Turkse 
of Nederlandse afkomst zullen zij iets eerder een opmerking maken, want zij zijn dan 
minder bang voor de gevolgen van hun gedrag.  

 
De beschuldiging van Leerling G heeft meerdere bedoelingen. Het eerste doel is via 
een provocatie het gezag van de docent te testen en waarschijnlijk over te nemen.  

Ik denk dat hij provoceerde… dat hij door te zeggen: “Discriminatie” bij mij een 
gevoelige snaar zou raken en dat hij daarmee mijn gezag wilde aantasten. Het is een 
mechanisme waarmee door de beschuldiging onzekerheid wordt gezaaid en tegelijkertijd 
dat het op een zwakke groep gericht is.  

Hetzelfde mechanisme, maar in een andere context, wordt ook gebruikt door 
leerlingen op school die tot andere etnische groepen behoren. Docent 7 vertelde over 
zijn ervaringen met sommige Surinaamse leerlingen: 

Van een Surinaamse jongen hoorde ik vaak de woorden dat hij geen slaaf was. Als je 
hem iets vraagt om te doen is zijn antwoord: ik ben geen slaaf.  

Het andere doel dat Leerling G wil bereiken is om door de docent te tarten binnen zijn 
eigen groep en waarschijnlijk in de klas als geheel ‘extra punten te scoren’ door aan 
te tonen dat hij niet bang is. 
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De jongen probeerde tegen iedereen te zeggen dat niemand boven hem kon staan en 
zeker geen leraar. Hij was niet de leider in de klas maar hij probeerde zijn ‘eer’, zijn 
reputatie hoog te houden. 

De jongen probeert, met ander woorden, door de ‘hogere macht’ in de klas aan te 
tasten zijn gezag en prestige binnen zijn eigen peergroup respectievelijk in de klas als 
geheel te (be)vestigen. “Ik ben diegene die durft!” In zijn reactie zijn ook elementen 
van ‘macho-gedrag’ te vinden. Over dat soort gedragspatronen hoorden wij 
verschillende opmerkingen van leerlingen van een andere dan Nederlandse etnische 
komaf. In een groep van Surinaamse en Marokkaanse jongens kregen deze 
denkbeelden ondersteuning en zij hadden ook begrip voor een gedragswijze zoals die 
van Leerling G. 

Het maakt niet uit dat hij docent is. Ja,… je moet je verdedigen!  
Tijdens de interviews spraken islamitische jongens niet graag over dit onderwerp. 

Zij konden niet expliciet uitleggen waarom sommige leerlingen zich op deze manier 
gedragen en waardoor dat gedrag wordt beïnvloed. Islamitische meisjes waren meer 
bereid open te discussiëren over het gedragspatroon van de jongens. Zij waren 
kritisch ten aanzien van het agressieve ‘macho-gedrag’ van jongens tegenover 
docenten of tegenover andere kinderen in de klas. Toch vonden de meeste van hen het 
niet-agressieve ‘macho-gedrag’ van hun kennissen (waarschijnlijk van de eigen 
school- of peergroup) wel ‘om te lachen’ en grappig. Zij waren expliciet in hun 
mening dat niet alleen islamitische jongens zich op die ‘macho’- manier gedragen. 
 
Tijdens interviews met andere docenten kwam de discriminatiekwestie ook aan de 
orde. Alle docenten waren van mening dat dit beschuldigende gedragspatroon van 
kinderen geen basis in de realiteit heeft en dat zij dat soort beschuldigingen niet leuk 
vinden. Sommige docenten nemen dat soort opmerkingen heel serieus en proberen 
onmiddellijk in de klas aan te tonen dat het niet waar is. Andere docenten schenken 
geen aandacht aan de commentaren omdat zij die zien als een provocatief spelletje 
van leerlingen. Toch beschouwen de meeste docenten het beschuldigen van 
discriminatie als een vorm van gedrag die bepaalde wortels heeft in de cultuur van 
bijvoorbeeld Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse groeperingen in 
Nederland.  
 
5.7.5 Afronding  
 
De belangrijkste kenmerken van deze casus zijn de beschuldiging door de 
Marokkaanse jongen van discriminatie, wat in de ogen van de betrokken docent een 
duidelijk culturele component heeft en de geneigdheid van de docent om af te wijken 
van wat hij beschouwt als de sociale regels op school ten aanzien van het omgaan met 
ongepast gedrag.  
 
Daarnaast is nog een ander kenmerk van bijzonder belang. Dat betreft de vraag of in 
deze casus wel sprake is van een cultureel misverstand.  

In deze casus ervaart Docent 7 de beschuldiging van discriminatie als een 
provocatie en als een aantasting van zijn gezag als docent. Maar hij beschouwt het 
ook als een vorm van ordeverstorend gedrag dat primair culturele, eerder dan 
exclusief etnisch-religieuze elementen bevat. Naar zijn mening is het betreffende 
gedrag voornamelijk gebaseerd op een peergroup cultuur, met waarden en normen 
van groepen met verschillende etnische achtergronden. Dat soort gedrag nemen 
leerlingen uit uiteenlopende etnische groeperingen, inclusief Nederlandse kinderen, 

 201



 

ook over als een ‘eigen’ gedragspatroon. Omdat het in deze casus gaat om het gedrag 
van een Marokkaanse moslim-leerling dat bepaald wordt, niet door waarden en 
normen die typisch Marokkaans of islamitisch zijn, maar wel die van de cultuur en 
waarden van een peergroup, kan er twijfel ontstaan of deze casus als een 
multiculturele casus beschouwd kan worden, dat wil zeggen of er in deze casus 
sprake is van een cultureel misverstand.  
 
Vóórdat hij van discriminatie is beschuldigd worden zijn handelen en zijn toepassing 
van regels gekenmerkt door een consequente verwijzing naar de gedragscode uit de 
Schoolgids en naar de volgens hem sociale regels op school: elk onaangepast gedrag 
op school moet worden bestraft (de bureaucratisch-ambtelijke stijl van toepassing). 
Maar de keuze van hoe de leerling(en) bestraft moet(en) worden, wordt gedaan op 
basis van zijn eigen idee – van zijn eigen interpretatie van de rechtsregels en van de 
sociale regels op school. Volgens hem bieden deze ‘instrumenten’ voldoende ruimte 
om zijn eigen criteria (‘eigen regels’) op te stellen voor welk gedrag hij als 
ordeverstorend moet of kan beschouwen en voor hoe dat gedrag bestraft moet of kan 
worden. Hij is er van overtuigd dat hij dergelijk gedrag niet moet bestraffen door het 
kind bijvoorbeeld de klas uit te sturen maar door de naam van de ‘dader’ op het bord 
te schrijven. De bedoeling van die straf is de betreffende leerling te waarschuwen dat 
als hij doorgaat met zich op die manier te gedragen, hij (ernstiger) bestraft zal 
worden. Hij probeert, met andere woorden, op die manier extra kansen voor de 
leerling te creëren om negatieve gevolgen van zijn gedrag te voorkomen. Zijn 
handelen is kenmerkend voor het optreden van een street-level bureaucrat, in zijn 
relatie met clients (leerlingen). Aan de ene kant heeft hij de neiging om leerlingen 
onder controle te houden door te waarschuwen (voor daadwerkelijke straffen) en aan 
de andere kant hen te helpen en die straffen te voorkomen. 
Nadat Docent 7 van discriminatie is beschuldigd handelt hij de zaak pragmatisch af. 
Hij is er van overtuigd dat de sociale regels op school te strak zijn en weinig ruimte 
bieden aan kinderen om fouten te maken. Hij wijkt af van deze regels door het 
opstellen van ‘eigen regels’ en het creëren van een eigen ‘strafvorm’ (naam op het 
bord schrijven) en ook door op die manier de botsing met Leerling G op te lossen. In 
plaats van het gedrag (de beschuldiging van discriminatie) feitelijk te bestraffen, wat 
naar zijn mening de andere docenten zouden doen, gaat hij in gesprek met de 
Marokkaanse leerling. Volgens hem is dat de juiste manier om die botsing op te 
lossen. Het praten over culturele verschillen en de gevolgen die deze verschillen 
kunnen veroorzaken levert een beter resultaat op dan het bestraffen van storend 
gedrag dat volgens hem te maken heeft met een sterk afwijkende cultuur.  
 
In deze concrete situatie baseert hij de ‘eigen regel’ op zijn eigen ervaring met reeds 
afgehandelde botsingen met leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel met een 
Nederlandse achtergrond.  
 
De legitimering dan wel de rechtvaardiging van zijn handelen zoekt hij in positieve 
persoonlijke eigenschappen van zichzelf als mens en als docent en in de enigszins 
‘repressieve’ opvoedingsmethoden op school die hij niet de beste acht voor het kind 
en die naar zijn idee in de praktijk ook weinig positieve resultaten opleveren. 
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5.8 Dat moet je niet bij mij doen! 
 
5.8.1 De situatie 
 

De school in deze casus is een openbare VMBO-HAVO-VWO Montessori 
school. De ’Algemene regels voor leerlingen’ in de schoolgids stellen dat 
leerlingen anderen moeten behandelen zoals zij zelf ook graag behandeld willen 
worden; dat zij anderen niet mogen storen als zij aan het werk zijn; dat zij respect 
voor hun omgeving moeten tonen en dat zij aanwijzingen van medewerkers altijd 
moeten opvolgen.  
 
Docente 8 werkt op School B als lerares Duits bij de VMBO afdeling. Zij is ook 
klasse-docent (mentor) van klas 3. In haar mentorklas zitten kinderen met een 
verschillende culturele en etnische achtergrond.  
 
Docente 8 heeft een confrontatie gehad met twee leerlingen (een Nederlands en 
een Marokkaans meisje) uit haar mentorklas. Zij worden de klas uitgestuurd. Een 
Marokkaanse jongen (Leerling H) komt die meisjes te hulp. Hij begint met 
stemverheffing te spreken, dan wel te schreeuwen. Als de docente op een harde 
toon tegen hem begint terug te praten, reageert hij door woedend tegen haar te 
roepen: “Niemand mag op deze manier tegen mij praten!” Docente 8 stuurt ook 
hem de klas uit, naar de afdelingsleidster.  

 
De jongen biedt later zijn excuses aan. 

 
Gezien de feiten uit de casus is hier sprake van een onenigheid tussen het gedrag van 
de Marokkaanse leerling en de schoolregels (“Algemene regels voor leerlingen”) 
betreffende het verwachte gedrag van de kinderen op school. Volgens haar is bij de 
Marokkaans leerling sprake van een gebrek aan respect voor haar als docente. Zij 
interpreteert dat als gedrag vanuit een bepaalde culturele achtergrond. 
 
5.8.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 
De gebeurtenis begon met lastig gedrag van een Nederlandse leerlinge in de klas die 
naar de mening van Docente 8 het normale verloop van de les Duits verstoorde.  

 Het Nederlandse meisje was heel onrustig. Zij praatte heel hard tegen andere kinderen 
en lachte. Zij verstoorde de les. 

 
De eerste reactie van de docente op de houding van het Nederlandse meisje was een 
waarschuwing dat zij met haar gedrag de orde verstoorde en de les in de war bracht.  

 Ik heb haar gewaarschuwd om zich fatsoenlijk te gedragen. Maar zij ging gewoon door.  
Daarom stuurde Docente 8 haar de klas uit. Op dat moment stond een Marokkaanse 
leerlinge op en zei tegen de docente dat als het Nederlandse meisje werd verwijderd 
dan ging zij ook.  

Ik zei: “Nee, je gàat niet, je bènt verwijderd! Eruit!”  
Docente 8 werd erg boos. Zij zond beide meisjes de klas uit. 

 
Op dat moment sprong Leerling H op ter verdediging.  

Zij waren op dat moment met z’n drieën met mij bezig… […] Ja!… Toen ging die 
Marokkaanse jongen hun verdediging op zich nemen… Hij liep naar mij toe. Hij praatte 
luidruchtig. Hij schreeuwde tegen mij: “Dat vind ik belachelijk wat je deed!”  
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Docente 8 zei rustig tegen hem dat hij een docent(e) niet op die manier kon 
aanspreken en dat als hij daarmee doorging hij ook gestraft zou worden. 

Ik zei tegen de jongen dat hij zijn mond moest houden of dat hij anders ook naar buiten 
gestuurd werd. Hij was het helemaal niet met mij eens. 
Maar de jongen ging door met schreeuwen en het bekritiseren van haar optreden. 

Zijn arrogante gedrag (het tegen haar schreeuwen) maakte haar erg boos zodat zij 
tegen de jongen op harde toon riep dat ‘het zijn zaak niet was’. Toen begon Leerling 
H te roepen dat 

 niemand tegen hem op deze manier mocht praten. Hij riep tegen mij: “Dit moet je niet 
bij mij doen!” 
Toen heb ik… Ja!… Na de ruzie met hem… heb ik alle drie naar de afdelingsleidster 
gestuurd… 

 
De jongen kwam na de les terug om haar zijn excuses aan te bieden.  
 
5.8.3 Interpretatie en analyse van het gedrag van de docente  
 
Twee gegevens zijn van belang voor de interpretatie en de beslissing van de docente. 
Ten eerste het afwijkende en ongepaste gedrag van de twee vrouwelijke leerlingen; 
een manier van optreden die in eerste instantie tot onenigheid leidde. Het tweede 
belangrijke gegeven is de wijze waarop de Marokkaanse leerling zich manifesteert: 
de luidruchtige gesprekstoon, de daarbij behorende gebaren en de bedoeling of 
‘boodschap’ die zijn gedrag uitstraalt doen bij de docente het vermoeden ontstaan dat 
zijn optreden een andere culturele achtergrond heeft.  
 

a) Het omgaan met de twee vrouwelijke leerlingen 
 
Het gedrag van de drie leerlingen wordt door haar geïnterpreteerd als ordeverstorend 
en als een onfatsoenlijke en respectloze manier om zich zo in de klas te gedragen en 
om met haar als mens en leerkracht om te gaan en te communiceren. Het lachen en 
praten met elkaar in de klas zonder toestemming en het onfatsoenlijk redetwisten met 
haar worden door haar gezien als overtredingen van het schoolreglement. Haar 
(intuïtieve) reactie in deze situatie is erop gericht het classroom management in de 
hand te houden. Om dat te bereiken maakt zij extra gebruik van de macht die haar 
binnen de regels ten dienste staat.  

Weet je: in de klas moeten kinderen naar de docent luisteren, niet hard tegen elkaar 
praten, netjes hun opdrachten doen, aardig communiceren… Ja, orde in de klas moet er 
zijn. Dat streeft elke docent te bereiken. Hoe? Door het schoolreglement na te leven of 
de conclusies van onze afdelingsbesprekingen te volgen. Binnen dat kader kan je in 
principe zelf bedenken hoe je iets in de klas kan regelen of gewoon een moeilijke situatie 
met leerlingen oplossen door gebruik te maken van je eigen ervaring of van de 
ervaringen en oplossingen van je collega’s… Nee! Nee! We praten er af en toe over wat 
er in onze klas gebeurd is. Af en toe hoor je er iets van in de docentenkamer. 

 
Zij straft de leerlingen door hen uit de klas en naar het hogere schoolgezag, in dit 
geval de afdelingsleidster te sturen.  

Ik denk dat ik minder streng ben dan docenten die de regeltjes strikt volgen. Ik ben heel 
geduldig totdat het genoeg is. Dan word ik heel… Ja, dat zeggen kinderen over mij: heel 
aardig maar zij kan heel boos worden. Maar dat is ook snel weg, tenzij iemand erg ver 
gaat… Als iemand in de klas een stap over de grens zet en mijn gezag aantast, dan zit ik 
meer op mijn macht… Ik straf kinderen wel, maar ik doe het niet graag… Ik stuur hen 
naar de afdelingsleidster. 
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Naar haar mening past zij dit in haar dagelijkse praktijk gelijk toe op alle kinderen die 
zich tegen de regels gedragen. 

Ja, natuurlijk. Ik sta altijd consistent achter mijn eigen regels… Ik reageer op deze 
manier naar alle kinderen, meisjes ook. Ik heb dat meisje er ook uitgestuurd omdat zij in 
de klas vervelend deed… Ik heb vandaag ook twee Nederlandse meisjes verwijderd 
omdat zij de hele tijd zaten te lachen en zich vervelend gedroegen. Weet je, op een 
gegeven moment is het genoeg, dan moeten ze weg.  

 
Haar interpretatie van de onplezierige gebeurtenis met het ordeverstorend gedrag van 
de leerlingen en haar reactie daarop is in eerste instantie uitdrukkelijk gericht op het 
gedrag van de leerlingen zelf, dat volgens haar duidelijk in strijd was met de 
schoolregels.  
 

b) Het omgaan met Leerling H 
 
Aan het begin van de onenigheid met de Marokkaanse jongen ervaart zij hem als een 
verwende ‘snotjongen’ die zich brutaal in de klas gedraagt.  

De jongen ageerde echt brutaal tegen mij… Hij begon tegen mij te roepen en te 
schreeuwen. Hij zei dat mijn beslissing belachelijk was en dat die twee meisjes er 
werden uitgestuurd zonder enkele reden… Op dat moment waren mijn eerste gedachten: 
“Wat een brutale snotaap dat hij zo tegen mij praat!”  

 
Het gedrag van Leerling H wordt door de docente geïnterpreteerd als ordeverstorend, 
als een poging om haar gezag in de klas aan te tasten met als voornaamste en 
duidelijke doelstelling om haar besluit(vorming) door intimidatie te beïnvloeden.  

Ja zeker!… Ik denk dat hij ook mijn autoriteit wilde aantasten… dat ik, misschien ook 
onder de druk mijn beslissing zou veranderen… Maar, dat is niet gelukt. Ik sta strak 
achter mijn regels en beslissingen. […] Ja, toen dacht ik: “Zo praat je niet tegen mij, 
tegen een docente!” Dat heb ik tegen hem gezegd. Ik riep tegen hem dat het zijn zaken 
niet waren en dat hij ook mocht vertrekken als hij zich niet fatsoenlijk gedroeg. 
Zij grijpt op het storende gedrag terug om de leerling te waarschuwen dat hij ook 

bestraft kan worden. Deze methode is ook in eerdere gevallen beschreven als een 
mechanisme dat succesvol kan zijn om duidelijk te maken wie er in de klas echt de 
baas is. De geërgerde Docente 8 reageert precies op die manier. Het blijkt echter dat 
haar reactie weinig invloed heeft op de jongen, omdat hij gewoon doorgaat met de 
verbale confrontatie. 

Toen ging hij door met het roepen en schreeuwen dat niemand tegen hem op deze 
manier mocht praten: “Dit moet je niet bij mij doen!” 

 
Ik was verbaasd en… een ogenblik later was ik kwaad door de manier waarop de jongen 
het zag. Op dat moment had hij geen respect voor mij als docente. Uiteindelijk stuurde ik 
hem naar buiten. 

De reactie van de docente is in eerste instantie gericht op het behoud van de orde in 
de klas en op het ongestoord les kunnen geven. Deze doelstellingen, orde houden en 
ongestoord lesgeven, zijn voor haar als docente van essentiële waarde voor de 
organisatie van de les, voor een goed classroom management en voor een succesvolle 
uitvoering van haar werk. Tegelijkertijd hebben deze doelstellingen ook de functie 
van een zekere (zelf)bescherming tegen ongepaste en beledigende confrontaties met 
leerlingen.  

Ik reageer direct op het gedrag van het kind… geen verschil, allochtoon of autochtoon… 
Als hij agressief tegen mij is, dan reageer ik offensief op dat gedrag… Ik moet mij 
beschermen en heel duidelijk maken dat ik docent ben en dat zij leerlingen zijn.  
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Het idee van zelfbescherming en het reageren op beledigend, ordeverstorend 
gedrag hebben hier een bredere betekenis. Ten eerste gaat het hier om een 
manifestatie van de macht, om zowel aan de Marokkaanse leerling als aan alle andere 
leerlingen in haar klas(sen) te demonstreren wie er de baas is en dat ze als docente 
bereid is om tegen elk ordeverstorend gedrag op te treden. Met andere woorden, haar 
eerste reactie op het intimiderende en agressieve gedrag van de Marokkaanse leerling 
is een luid uitgesproken waarschuwing, als herinnering dat er in de klas op dat 
moment een hogere macht(hebber) aanwezig is dan de betrokken leerling en dat de 
macht gebruikt zal worden in de vorm van het opleggen van een straf als dat nodig 
mocht zijn. Verder gaat het hier om de preventie van dergelijke of soortgelijke 
gedragingen van haar leerlingen in de toekomst.  

Volgens haar redenering gaat het confronterende gedrag van Leerling H vrij ver 
over de door haar gestelde grenzen (‘eigen regels’) heen. Dat soort gedrag, de 
confrontatie zelf: het roepen en schreeuwen tegen haar, wordt in eerste instantie door 
Docente 8 ervaren als een ongepaste en beledigende vorm van communiceren en 
omgaan met een leerkracht. Haar manier om met dit soort storend gedrag om te gaan 
is nogal ‘simpel’:  

Als iemand in de klas een stap over de grens zet en mijn gezag aantast, dan val ik terug 
op mijn macht…  

 
Op het moment dat Leerling H doorgaat met het schreeuwen van “Dat moet je niet bij 
mij doen!” op een manier die naar de mening van Docente 8 zeer afwijkend, vreemd 
en ongetwijfeld beledigend is, wordt zij zich er van bewust dat het hier gaat om een 
andere manier om zich uit te drukken, te communiceren en om te gaan met andere 
mensen dan wat zij gewend is. De afwijkende uitingswijze van de Marokkaanse 
jongen is aanleiding voor een nadere, nieuwe interpretatie van zijn gedrag. Om zijn 
handelen in een begrijpelijke en logische context te plaatsen, voegt zij aan het 
concrete gedrag een nieuwe component toe: de cultuur. Op dat moment introduceert 
zij een element op basis van haar vermoeden dat het gedrag van Leerling H bepaald 
wordt door waarden en normen uit een sterk afwijkende cultuur. Het probleem met 
het gedrag van de Marokkaanse leerling is vanaf dat moment niet meer puur een 
kwestie van een onacceptabele confrontatie ‘leerling – docent’ en een gebrek aan 
respect voor een leerkracht maar het wordt uitgebreid tot een verschil in cultuur, in 
waarden en normen met betrekking tot het respect voor haar als vrouw en vrouwelijke 
docent. Met andere woorden, het concrete gedrag van de Marokkaanse leerling krijgt 
nu de symbolische betekenis van een op een fundamenteel afwijkende cultuur 
gebaseerde verhouding tussen de geslachten, waarbij een vrouw een ongelijke en 
ondergeschikte positie heeft zowel in een directe relatie als in de maatschappij. Die 
waarden en normen stemmen duidelijk niet overeen met haar persoonlijke 
opvattingen en met haar interpretatie van het schoolreglement over gelijkheid, 
gelijkwaardigheid der seksen. Zij wordt zich ervan bewust dat er een onenigheid 
ontstaat tussen enerzijds de regels op school en ook haar ‘eigen regels’ die uitgaan 
van de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de, in haar interpretatie, sterk 
afwijkende waarden en normen van de Marokkaanse leerling die uitgaan van een 
leidende rol van de man in die verhouding. 
 
Het gedrag zelf en de bedoeling (‘boodschap’) worden nu gevat in een andere 
context.90 De centrale boodschap van zijn gedrag wordt verplaatst van een kwestie 
                                                 
90 In zijn onderzoek betreffende manieren van omgaan met Marokkaanse patiënten concludeert Van 
der Meer dat voor Marokkanen een aantal regels bepalen wat in verschillende sociale situaties eervol 
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van de relatie tussen leerling en leerkracht naar een kwestie van de verhouding tussen 
mannen en vrouwen in de samenleving of meer concreet de verhouding tussen hem 
als man (mannelijke leerling) en haar als vrouw (vrouwelijke docent) in de klas.  

Toen ik de toon van zijn stem hoorde en de manier waarop het werd gezegd, werd ik mij 
ervan bewust dat ik met een andere cultuur geconfronteerd werd… Zijn reactie was 
zeker cultureel bepaald… Ja, het gedrag heeft, denk ik, iets te maken met de positie van 
een man in zijn omgeving. […] Dat, ik noem dat: het macho-gedrag… zie je, hebben 
sommige van mijn collega’s op school gemerkt, meestal bij Turkse en Marokkaanse 
leerlingen… ook bij enkele Nederlandse kinderen.  
Dat is het tweede belangrijke element dat invloed heeft op haar besluitvorming. 

Hoewel zij vermoedt dat het gedrag van Leerling H waarschijnlijk cultureel bepaald 
is, is zij het niet eens met zijn manier van communiceren en omgaan met personen 
van het andere geslacht. Zij is ervan overtuigd dat het gedrag van de jongen en de 
betekenissen die volgens haar door de gesproken woorden en de vertoonde gebaren 
worden overgebracht, helemaal vallen buiten dat wat naar haar mening op school is 
toegestaan en dat er derhalve moet worden bestraft voor ongepast, beledigend en 
ordeverstorend gedrag. 

Eruit! Je bent… Jullie drie [hij en de twee meisjes] zijn verwijderd!  
 
Zoals eerder vermeld vinden docenten conflicten, onenigheden en misverstanden in 
de klas en het straffen van kinderen als reactie daarop niet leuk.91 Zij proberen zoiets 
zo snel mogelijk op te lossen met gebruikmaking van verschillende methoden. In dat 
opzicht lijken de reacties van Docente 8 op die van sommige andere docenten.  

Ik straf kinderen niet graag, maar… Ik vind het vervelend als iemand, als die leerlingen 
[uit de casus] zich op die manier gedragen. Daarnaast, als iemand een uurtje later naar 
mij toekomt om te praten, vind ik dat goed. Als iemand weer respect toont en komt 
praten, dan is het voor mij over. 
Zij vindt het bestraffen van leerlingen niet leuk maar volgens haar zijn het 

gebruik van macht en het toepassen van regels noodzakelijk voor het hanteren van 
een fatsoenlijke vorm van classroom management tijdens haar lesuren Duits en in het 
mentor-uur.  
 
Toch wijkt zij in deze situatie af van haar ‘eigen regeltje’ dat zij het zo veel mogelijk 
vermijdt om haar leerlingen te straffen. Zij stuurt de Marokkaanse leerling naar de 
afdelingsleidster omdat zij ervan overtuigd is dat zijn gedrag zowel tegen de 
schoolregels, als tegen de sociale regels op school en haar ‘eigen regels’ ingaat: 
leerlingen mogen niet de les verstoren, zij moeten de aanwijzingen van de docent 
volgen en zij moeten respect tonen voor docenten en de andere leerlingen. Naast zijn, 
volgens haar ongehoorzame en ordeverstorende gedrag is zijn bejegening van haar als 
vrouwelijke docent de volgende belangrijke factor die haar beslissing beïnvloedt. Die 
omgangsvorm accepteert zij niet omdat zij die beschouwt als disrespectvol en een 
aantasting van haar persoonlijke integriteit.  
 
Het naar haar vermoeden afwijkende, culturele element in zijn wijze van expressie 
leidt tot haar verbazing en trekt tegelijkertijd haar aandacht. Ze vertoont een enigszins 
tegengestelde emotionele en intellectuele reactie op het betreffende gedrag. Geen 
enkele leerling mag zich in haar klas op een onfatsoenlijke en beledigende manier 
gedragen. Maar door het afwijkende karakter van het ordeverstorende gedrag voelt ze 
                                                                                                                                            
gedrag is, en ook welk gedrag oneervol is. Niet alleen het gedrag is van belang, de bedoeling telt ook 
(Van der Meer, 1984, p. 58).  
91 Zie hoofdstuk 4., ‘Multiculturaliteit in de klas’.  
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toch de behoefte om beter te begrijpen en voor zichzelf te verklaren waarom de 
Marokkaanse jongen zich op die manier gedraagt.  

Ik denk zelf dat het ook vaak een kwestie van temperament is. Bij mij is het ook een 
beetje temperament, denk ik, en reageer ik, denk ik, zo… Ik denk dat het dat een beetje 
is. Als je temperament hebt, heb je ook hardere grenzen. Die kinderen zijn ook gewend 
snel te reageren en pas daarna na te denken. Dus, eerst gevoel en pas daarna nadenken. 
[…] Ik denk dat zij dat temperament ook een beetje bij mij voelen, dat wij daar 
misschien gelijk in zijn. Omdat ik uit Zuid-Limburg kom, ben ik anders dan andere 
docenten en heb ik zeker meer temperament. Dat vinden zij hier heel raar… dat ik ook 
Nederlander ben. Dus, dat is een beetje ingewikkeld ook voor hen, een beetje dubbel. 

 
Zij rechtvaardigt haar interpretatie door een verwijzing naar het menselijke 
temperament dat volgens haar in belangrijke mate gedetermineerd is door de 
geografische afkomst, meer dan door de etnische of religieuze achtergrond van een 
individu. Dit kan ook worden gezien als één van de verklaringen van haar 
interpretatie van het gedrag van Leerling H. Aan de andere kant kan haar interpretatie 
van het ordeverstorend gedrag ook worden gezien als een poging om de verschillen 
tussen de sociale regels op school en haar eigen opvatting betreffende de verhouding 
tussen man en vrouw in de maatschappij en de afwijkende cultuur van de jonge 
Marokkaan te relativeren. In ieder geval, door het zelf vaststellen van algemene 
factoren die volgens haar het menselijk gedrag (kunnen) beïnvloeden dan wel 
bepalen, vermijdt zij de kans in de kuil te vallen kinderen met een andere etnische 
afkomst eventueel ongelijk te behandelen in vergelijking met de Nederlandse. 
 
Waarom verwijst het gedragspatroon van de Marokkaanse jongen naar een voor de 
docente sterk afwijkende cultuur? Het gaat uit van de algemene overtuiging van 
Nederlandse (dominante) bevolkingsgroepen dat in hun kringen de praktijk van het 
ongelijk en ondergeschikt behandelen van vrouwen niet meer bestaat.92 Het blijkt dat 
de docente deze overtuiging als haar eigen mening accepteert en derhalve concludeert 
dat het gedragspatroon van de jongen (toch) gebaseerd is op een fundamenteel 
afwijkende cultuur, waarschijnlijk van de bevolkingsgroep of groepering waar de 
jongen toe behoort. Zij weet dat de leerling van Marokkaanse afkomst is. Daarom is 
haar vermoeden dat het gedragspatroon kenmerken heeft van de cultuur die vanuit 
Marokko (of landen van het zuiden) werd meegebracht.  

Ik denk dat de mensen uit het Zuiden meer temperament hebben dan die uit het Noorden 
of dan Nederlanders in het algemeen. 
Tot de conclusie dat er een verband is tussen cultuur en land van herkomst, kwam 

ook één van de geïnterviewde docentes in een andere openbare VMBO school. Zij 
vertelde kort over haar ervaringen met een Marokkaanse leerling in de klas.  

Ik was Franse grammatica aan het uitleggen: het verschil tussen “un” en “une”. Dat 
“un” is “één” en “une” is ook “één”. H ij zei dat het niet waar was. Ik vroeg hem 
waarom hij dat zei. Zijn antwoord was dat hij het beter wist dan zij want hij was daar 

                                                 
92 Het blijkt echter dat de werkelijkheid (soms) anders is. Uit de verschillende wijzen van ongelijk tot 
gewelddadig behandelen van vrouwen in de dagelijkse praktijk door etnisch geboren Nederlandse 
mannen kiezen wij twee voorbeelden. In zijn memorandum voorgelegd aan de Tweede Kamer op 12 
april 2002 over de gezamenlijke benadering van huiselijk geweld benadrukte de Minister van Justitie 
dat jaarlijks 10000 vrouwen (50%) en kinderen (50%), slachtoffers van huiselijk geweld door mannen, 
worden verzorgd in verschillend gemeentelijke vrouwenopvangcentra. Veertig percent van die 
mishandelde vrouwen/kinderen zijn van oorspronkelijke Nederlandse etniciteit (Ministerie van Justitie, 
2002, p. 12). Een ander voorbeeld is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland. 
Volgens het onderzoek van Rienstra en Hagoort is bij overheidsinstellingen het uurloon van vrouwen 
bijna 15 procent lager dan dat van mannen (Rienstra en Hagoort, 2006, p. 19).  
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langer op school geweest. Mijn eerste reactie was: met stomheid geslagen! […] Het gaf 
mij het gevoel van arrogantie van de jongen. Dat het superioriteitsgevoel bij die jongen 
was. Dat hij het beter wist dan ik omdat hij daar langer op school had gezeten, was in 
feite een uitvlucht… Hij reageerde op deze manier omdat hij geconfronteerd werd met 
een vrouw en hij kon mijn autoriteit als vrouw en als docente niet accepteren. Het was 
een seksuele opmerking… Volgens mij heeft dat iets te maken met waar hij vandaan 
komt… met zijn culturele achtergrond… met de relatie tussen mannen en vrouwen in die 
maatschappij. 
Het gecreëerde beeld van de ‘afkomst’ van een gedragspatroon is dus dat het van 

algemene aard is (zuidelijk), met het vermoeden van een territoriale oorsprong 
(Marokko) of een oorsprong in een nieuwe cultuur van ‘distincte’ groeperingen (van 
jongeren) in Nederland (en dus niet specifiek vanuit Marokko) of nog een andere 
oorsprong, zonder vaststelling van het echte karakter van de bron, zoals de etnische 
afkomst, de religieuze overtuiging of de culturele traditie.  
 
Met een dergelijke perceptie van de werkelijkheid loopt men het risico een 
gegeneraliseerd beeld van distincte groepen en groeperingen te ontwikkelen wat tot 
stigmatisering op basis van hun distincte cultuur kan leiden. Uit het onderzoek blijkt 
niet dat dat bij Docente 8 het geval is. Zij is er namelijk van overtuigd dat zij zelf 
geen verschil maakt tussen leerlingen op grond van hun culturele, etnische of 
religieuze afkomst.  

Iedereen maakt verschil tussen andere groepen… bewust of onbewust. De vraag is hoe je 
dat doet en waarom. Iedereen categoriseert mensen… ja… leerlingen op school: waar 
die jongeman of dat meisje bij past, in welke groep. 

 
Dat betekent niet alle bijvoorbeeld Turkse leerlingen in de ene en alle Nederlandse 
kinderen in een andere groep… Je categoriseert volgens het gedrag van het kind, dat wil 
zeggen op stille en onrustige leerlingen en niet op waar ze vandaan komen. 

Zij zegt te categoriseren op basis van haar eigen ervaringen met elke individuele 
leerling met als belangrijke omstandigheid het gedrag van een leerling in de klas: zijn 
verhouding met andere leerlingen en met haarzelf als docente. 

Hoewel zij zich bewust is van de etnische en culturele achtergrond van haar 
leerlingen is zij van mening dat zij in eerste instantie alle leerlingen op dezelfde 
manier behandelt. 
 
Waarom stuurt zij Leerling H de klas uit en waarin zoekt Docente 8 de legitimatie 
voor haar handelen en voor die beslissing? Om haar handelen te rechtvaardigen 
verwijst zij bewust naar twee gegevenheden: de bestaande schoolregels en de sociale 
regels op school hoe met ordeverstorend gedrag om te gaan.  

Toen ik hier op school begon heb ik het met een paar van mijn collega’s er over gehad 
hoe zij hier op school met wangedrag van leerlingen omgaan. Zij proberen allemaal het 
probleem zelf op te lossen maar als dat niet lukt sturen zij het kind gewoon uit de klas, al 
of niet naar de afdelingsleider. Dat doe ik ook. Maar in deze situatie werden zij alleen 
maar verwijderd.  

Het is duidelijk dat zij haar gezag in deze onplezierige situatie met Leerling H baseert 
op het schoolreglement en op de zelf gevormde (eigen) regels. Zij weet dat op school 
regels bestaan die in het algemeen het gedrag van de leerlingen op school regelen. In 
een toevallig gesprek vertelde zij: 

Wij hebben de schoolgids. Daar is alles in beschreven: wat mogen leerlingen op school 
wel doen en niet doen… Ik weet dat omdat ik die regels elk schooljaar opnieuw met 
leerlingen en ouders van de nieuwe 1e klas moet bespreken. […] Wij [docenten] 
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vertellen… ja,… soms… elkaar van die rare dingen met leerlingen en wat er in de 
klassen aan afwijkends gebeurde. Ik vertel alles door aan de afdelingsleider.  
Toch gaat zij in haar interpretatie van de regels bij de onenigheid met de jonge 

Marokkaan een stap verder door een eigen definitie van (on)fatsoenlijk gedrag te 
hanteren en daar ook ‘eigen regels’ en een eigen strafmethode voor op te stellen. 
Zoals bij veel andere geïnterviewde docenten houdt de bestaande schoolregel haar 
niet tegen om een eigen discretionaire bevoegdheid te gebruiken toen dat volgens 
haar nodig was. 

Heel belangrijk is orde in de klas te krijgen en te houden. Orde betekent niet dat zij altijd 
stil moeten zijn maar dat je ziet wat er gebeurt, dat het kind naar je luistert, dat kinderen 
geen last hebben van elkaar en dat soort dingen… Weet je, op een gegeven moment is 
het genoeg! De Marokkaanse jongen ging ver over… Daarom moest hij weg… naar de 
afdelingsleidster. 

 
Hoewel de grens (‘eigen regel’) - “als zij ‘genoeg’ heeft van het gedrag van een 
leerling” - vaag en onduidelijk is, blijkt dat de meeste kinderen in de klas goed 
begrijpen als het zover is en zich erin schikken. Vermoedelijk weten de leerlingen wat 
het woord ‘genoeg’ bij Docente 8 betekent op basis van het langdurige contact en de 
communicatie met haar in de klas. De regel ‘genoeg’ impliceert dat aan de leerlingen 
een beperkte handelingsvrijheid wordt gegeven inclusief een onderhandelingsmarge 
inzake de orde en de discipline in de klas en de continuïteit van het lesgeven. De 
openlijke reactie van haar op ongewenst gedrag verloopt van enkele waarschuwingen 
om zich fatsoenlijk te gedragen tot het bestraffen van het ordeverstorende gedrag.  

Ik vind dat je een goede docent bent als je… eerlijk bent,… met respect over alle 
kinderen praat en denkt, allochtone en autochtone… grenzen kunt stellen zodat de 
kinderen weten hoe het bij jou in de les gaat,… communiceert met de kinderen… 

 
In haar optreden tegen storend gedrag verwijst zij naar duidelijke afspraken binnen de 
afdeling. De sociale regel op school is dat als naar de mening van een docent 
onfatsoenlijk, ordeverstorend gedrag wordt vertoond dat de betreffende docent niet 
zelf ter plaatse wil of kan oplossen, de leerling naar de afdelingsleidster wordt 
gestuurd of deze naar het klaslokaal wordt geroepen.  

Ik stuur hen naar de afdelingleidster… Na de afhandeling stuurt zij hen terug naar mij. 
Dan ga ik in gesprek met ze. Als het gesprek niet goed loopt, dan ga ik nog een keer met 
de afdelingsleidster praten. Daarna praat ik nog eens met het kind of de kinderen tot de 
oplossing gevonden is. 
Tijdens het onderzoek bleek dat meerdere docenten van die afdeling hun 

optreden en hun strafmethoden met een beroep op deze algemene afspraak 
legitimeerden. Eén docente voegde tijdens een informeel gesprek in de 
docentenkamer er aan toe:  

Dat is voor mij een regel maar je kan kiezen of je het probleem zelf wilt oplossen of de 
afdeling er in betrekken.  

Deze manier van reageren op ordeverstorend gedrag wordt toegepast door Docente 8 
in elke situatie waarin ze wordt geconfronteerd met ongepast gedrag en niet-
acceptabele omgangsvormen of wijzen van uitdrukken, ongeacht of deze naar haar 
overtuiging wel of niet een sterk afwijkende culturele achtergrond hebben. 
 
5.8.4 Interpretatie van het gedrag van Leerling H 
 
Door de agressieve reactie van Leerling H bekruipt haar de angst dat zij in de klas 
haar macht, haar gezag zal verliezen. Zij voelt dat de leerling door op de man-vrouw 
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verhouding in te spelen met een soort greep onder de gordel probeert zich in de klas 
te manifesteren en haar onderuit te halen. Zij reageert op deze poging door haar macht 
nadrukkelijk te tonen. Door haar agressieve tegenreactie erkent zij impliciet dat de 
Marokkaanse leerling op dat moment in de klas (een soort van) feitelijke macht heeft.  
 
Waar komt die macht vandaan en waar zijn de bronnen van deze macht te vinden? In 
eerste instantie wordt de macht uitgeoefend door de tijdelijke manifestatie van 
agressief gedrag. Bij gebrek aan andere machtsbronnen is bedreiging door belediging 
één van weinige beschikbare middelen om zijn doel te bereiken. Als de interpretatie 
van de docente correct is, dat de bedoeling van zijn gedrag te maken heeft met de 
machtsverdeling der seksen dan beantwoordt de jonge Marokkaan waarschijnlijk wel 
aan de verwachtingen van zijn sociale omgeving (de vooral Marokkaanse peergroup) 
maar dat behoeft op school natuurlijk niet te worden geaccepteerd.  
 
Tijdens het onderzoek werden wij geconfronteerd met uiteenlopende meningen over 
het gedragspatroon van sommige leden van Marokkaanse en Turkse groeperingen in 
Nederland en de misverstanden die door culturele verschillen (kunnen) ontstaan.  

Een jonge hoogopgeleide Marokkaanse eigenaar van een adviesbureau voor 
jongeren die tot etnische en culturele minderheidsgroepen in Nederland behoren was 
nogal kritisch ten aanzien van het traditionele gedragspatroon van sommige leden van 
Marokkaanse groeperingen in Nederland.  

According to Sharî’a law women should go to school but there are some traditions that 
that forbid. These traditions conflict with the Dutch “Wet inburgering nieuwkomers”, 
which purpose is to integrate these groups of people into this society and to accept the 
Dutch culture… As a lot of Maroccans forbid their wives and daughters to follow any kind 
of education the conflict with the “Wet inburgering nieuwkomers” and the Dutch law on 
compulsory education appears… I find it difficult to accept it. […] On the other side, I ask 
myself whether Dutch authorities should sanction these people… cultural difference is 
here of the paramount importance… in my eyes the Dutch legal system is a quite 
sanctioning system and without enough understanding. 
Een maatschappelijke werker van Marokkaanse afkomst vertelde ons over de 

traditie van sommige Marokkaanse groeperingen dat de vrouw op straat achter haar 
man loopt, een gebruik dat door de meeste Nederlandse mensen wordt beschouwd als 
een ondermijning van de positie van de vrouw. Naar zijn mening is dat geen correcte 
interpretatie:  

Dat heeft een religieuze achtergrond. De profeet zei dat de man meer ruimte aan zijn 
vrouw moet geven. Er zijn daarvoor twee redenen. Ten eerste, gaat het over de vrijheid 
voor de vrouw van haar man, dat zij vrij overal mag kijken… hij hoeft niet alles te 
zien!… Ten tweede is het, zeg maar… een controlemechanisme voor zijn eigen 
gedachten over zijn vrouw,… en dat hij op die manier tegelijkertijd in vrede met God 
blijft staan. 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden die enige informatie bieden over de 

verschillen in opvatting binnen en tussen Marokkaanse groeperingen in Nederland 
over de oorspronkelijke bronnen van de waarden en normen die de verhouding tussen 
mannen en vrouwen regelen. Ze bieden ook een beschrijving van enkele situaties 
waarin het gebruik, de toepassing van deze waarden en normen in de Nederlandse 
samenleving opgemerkt kunnen worden. De opinies variëren van verplichtingen die 
voortkomen uit de religie en uit de woorden van de profeet, tot uitingen van lokale 
tradities in het moederland.  

Volgens Shadid en Koningsveld is de scheiding der seksen doorgaans het 
duidelijkst te constateren aan de hand van de rolverdeling tussen beide seksen. Die 
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wordt deels bepaald door de islam, deels ingevuld door en aangepast aan oudere 
lokale tradities (Shadid en Koningsveld, 1990, p. 98). Verder benadrukken zij dat de 
scheiding der seksen de functie heeft van een verdeling van rollen binnen het 
huishouden. In globale zin heeft bij Marokkaanse gemeenschappen de man de functie 
van hoofd van het gezin. Hij is de enige verantwoordelijke voor het levensonderhoud 
van de gezinsleden en op die basis verzorgt hij ook de contacten met de buitenwereld.  
 
Op basis van zo’n interpretatie kan het gedrag van de leerling worden gezien als een 
poging zich met de rol van de man of van de beschermheer van de eigen groep te 
identificeren. De brutale omgangsvormen, de wijze waarop meningen en emoties 
worden uitgedrukt, worden door de meeste docenten als negatief ervaren. Ze 
beschrijven het als macho-gedrag, dat aanwezig is bij een klein aantal van de 
islamitische leerlingen op hun school. Conform de theorie van Lipsky (1980), ervaren 
zij dat gedragspatroon ook als een poging om de macht van de docent in de klas over 
te nemen of om zijn beslissing te beïnvloeden c.q. te veranderen. 
 Aan de andere kant kan zijn houding ten opzichte van de docente ook worden 
geïnterpreteerd als een machtsmanifestatie naar zijn medeleerlingen toe, aan wie hij 
zich wil tonen als een man die de ‘eigen groep’ kan beschermen en (daardoor) als een 
belangrijk en onvervaard persoon. Een Turkse studente had een eigen idee waarom 
sommige islamitische jongeren zich op die manier op school gedragen.  

Ik vind dat gedrag verschrikkelijk… Je hebt jongens die zich op die manier gedragen. Zij 
willen zich in de ogen van de meisjes voordoen als dè mannen… Dom, maar toch 
gebeurt het. 

 
Het feit dat de Marokkaanse leerling terug komt om zijn excuses aan te bieden werpt 
een ander licht op zijn verhouding met de docente. Zijn gedrag kan worden 
geïnterpreteerd als het betonen van spijt ten aanzien van zijn gedrag of als een poging 
tot herstel van de vrede eventueel om op die manier een mogelijke schorsing te 
vermijden. In beide interpretaties gaat het over zijn acceptatie van de macht (het 
gezag) van Docente 8 en van de schoolregels voor het (fatsoenlijk) omgaan met 
anderen op school.  

Ja, leerling H kwam later naar mij toe om zijn excuses aan te bieden. Ik ging na de les in 
gesprek met hem. Nu is de situatie opgelost. Hij zit nog steeds in mijn klas. 

 
5.8.5 Afronding 
 
Het belangrijkste kenmerk van deze casus is het verloop van de onenigheid tussen de 
docente en een Marokkaanse leerling waarbij deze onenigheid een culturele 
component krijgt: een confrontatie tussen twee partijen in de klas wordt, volgens de 
betrokken vrouwelijke leerkracht, een treffen tussen het schoolreglement en een 
cultuur met sterk afwijkende waarden en normen. Het centrale onderwerp van de 
casus heeft betrekking op een optreden van een Marokkaanse leerling, waarschijnlijk 
gebaseerd op een opvatting over de verhouding tussen mannen en vrouwen die niet in 
overeenstemming is met het schoolreglement.  
 
Op het moment dat Docente 8 wordt geconfronteerd met het afwijkende 
(ordeverstorende) gedrag van de jongen is voor haar een strikte en consequente 
toepassing van de schoolregels het belangrijkste. Er is hier sprake van een cultureel 
misverstand, zo gauw zij zich bewust wordt van de verschillen tussen haar opvatting, 
die van de school en die van de Marokkaanse leerling omtrent de verhouding der 
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seksen. In de ontwikkeling van haar beoordeling van de strijd, van de confrontatie, 
spelen die culturele verschillen een belangrijke rol. In dat opzicht kan haar optreden 
worden beschouwd worden als consistent met de theorie van Lipsky (1980): haar 
beslissingen (als een street-level bureaucrat) zijn beïnvloed door haar eigen normen 
voor de verhouding tussen leerling en docent, (als wel tussen man en vrouw), door 
haar eigen interpretatie van de feiten en door haar persoonlijke beoordeling van de 
jonge Marokkaan. Het blijkt ook dat haar opinie over de jongen in belangrijke mate is 
bepaald door ervaringen en opvattingen van collega’s. 
 
De casus krijgt een culturele component op het moment dat de docente zich ervan 
bewust wordt dat de handelwijze van de Marokkaanse jongen ‘anders’ is en 
afwijkend van die van haar andere leerlingen. Aangezien de leerling behoort tot een 
andere etnische groepering wordt zijn gedrag beschouwd als onderdeel van een 
gedragspatroon dat op een distincte cultuur, op distincte waarden en normen 
gebaseerd is. Met andere woorden is hier het beslissende moment haar ervaring: “Dit 
is een manier van omgaan met vrouwen die naar mijn mening een culturele – 
zuidelijke, Mediterrane achtergrond heeft! Ook mensen uit het zuiden van Nederland 
hebben meer temperament dan die uit het noorden!” Door een verwijzing naar het 
temperament en door een soort van identificatie met de Marokkaanse jongen zoekt zij 
een oplossing voor het culturele misverstand: aan de ene kant begrip voor de manier 
waarop de leerling zich gedroeg en aan de andere kant dat zij hem en andere 
betrokkene toch uit de klas verwijderde. Zij moet namelijk wél verder in die klas met 
lesgeven. Er zitten waarschijnlijk nog andere leerlingen in de klas met een culturele 
achtergrond waarin vrouwen worden ondergewaardeerd. Daarom is het voor haar zeer 
belangrijk om haar gezag te houden in de klas, maar ook dat alle leerlingen weten wat 
in haar klas wel en niet mag en ook hoe vrouwen (docenten en leerlingen) behandeld 
moeten worden.  

Het feit dat de Marokkaanse leerling terug komt om zijn excuses aan te bieden 
kan naast de bovengenoemde redenen ook worden geïnterpreteerd als zijn acceptatie 
van een bepaald belang of een regel die voor de klas als groep relevant is en die door 
de docente en de andere leerlingen naar voren was gebracht: ‘iedereen, vrouw en 
man, moet gelijk worden behandeld’.  
 
De centrale kwestie bij haar besluitvorming is de (on)verenigbaarheid van het 
distincte gedragspatroon, van de achterliggende waarden en normen en de 
geprojecteerde bedoeling ervan met de in de gids beschreven regels, met de sociale 
regels op school en met haar ‘eigen regels’. Omdat de school geen duidelijke 
‘definitie’ van ordeverstorend gedrag (of wangedrag) heeft, stelt zij daarvoor haar 
eigen ‘juridische’ parameters (grenzen of regels) op. In haar regelvorming wijkt zij 
niet af van de regels op school maar op basis van haar macht als docent, concretiseert 
zij de bedoeling van die rechtsregels. Als de parameters van fatsoenlijk gedrag (c.q. 
van ordeverstorend gedrag, wangedrag) zijn vastgesteld, dan kunnen alle afwijkingen 
in het gedrag van Leerling H worden geëvalueerd en kan de beslissing tot het 
opleggen van straf worden genomen. Haar wijze van redeneren en handelen biedt 
weinig ruimte voor een individuele of collectieve uiting van een distincte cultuur, in 
dit geval van de waarden en normen van de Marokkaanse leerling. Volgens haar gaat 
het om het bereiken van doelen die een hogere waarde vertegenwoordigen dan het 
accepteren van een distinct gedragspatroon van een Marokkaanse leerling. Het gaat 
haar om het vasthouden aan een ongestoord onderwijsproces in het belang van de 
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meerderheid van de leerlingen. Hier kan worden geconcludeerd dat haar regelgeving 
en regeltoepassing een bureaucratisch-ambtelijk karakter blijken te hebben.  
 
De bronnen voor de legitimatie van haar handelen en van haar besluitvorming vindt 
zij in de geschreven regels op school, in de beslissingen van haar afdeling, in de 
sociale regels op school en in haar eigen ideeën (waarden en normen) betreffende de 
verhoudingen tussen mensen, tussen man en vrouw. 
 
Ook in deze casus wenst de docente de pluralistische claim van de leerling niet te 
honoreren. Zijn claim baseert hij niet uitdrukkelijk op zijn geloofsovertuiging maar 
eerder stilzwijgend op zijn cultuur of op de traditie waarin hij denkt. Althans dat 
vermoedt de docente, mede omdat zij zijn claim zo afwijkend vindt van haar eigen 
visie op de verhouding tussen vrouwen en mannen. Haar reactie is echter niet om met 
de jongen te gaan praten (wat op de forum-legaliteit zou wijzen) maar om een formeel 
standpunt in te nemen en hem de klas uit te sturen omdat hij (in haar visie) de 
schoolregel zo overduidelijk heeft overtreden. Hij toonde namelijk geen respect voor 
haar, voor vrouwen in het algemeen. Het probleem is natuurlijk dat hij nu juist vond 
dat zij geen respect voor hem als man toonde.  
 
5.9 Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat! 
 
5.9.1 De situatie 
 

Het schoolreglement in de informatiegids van School O geeft aan dat men voor 
deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding nodig heeft: een sportshirt, een 
sportbroek met pijpen tot maximaal knielengte, sportschoenen zonder zwarte 
zolen en een handdoek.  
 
Docent 9 werkt ten tijde van het interview vier jaar op School O als leraar 
lichamelijke opvoeding. Toen hij begon als docent zaten er twintig meisjes in 
klas 3 waarvan dertien met een islamitische achtergrond: 10 Marokkaanse en 3 
Turkse meisjes. Na enkele maanden werd hij door 4 van deze 10 Marokkaanse 
leerlingen persoonlijk benaderd. Zij gaven hem te kennen in een lange broek te 
willen gymmen en beriepen zich daarbij op een voorschrift van hun geloof. Dat 
voorschrift houdt in dat (in het openbaar) alle lichaamsdelen van vrouwen van de 
navel tot de voeten bedekt moeten zijn. Docent 9 weigerde op dat verzoek in te 
gaan.  
 
Desondanks verschenen de vier meisjes in de weken daarna in lange broek op de 
gymles. Uiteindelijk nam hij het besluit dat de meisjes ook met lange broek 
mochten gymmen, zowel in de zaal als buiten op het sportveld.  

 
Gelet op de bijzonderheden van de casus is hier sprake van een tegenstelling tussen 
de kledingvoorschriften van de betreffende school en het gedrag van de islamitische 
meisjes; gedrag dat volgens hun verklaring verplicht werd door hun religie. Voor de 
interpretatie van het gedrag van de vier Marokkaanse leerlingen en voor het 
beslissingsproces van de docent is de volharding van de meisjes om in lange broeken 
te willen gymmen het belangrijkste gegeven.  
 
 

 214



 

5.9.2 Het verloop van de gebeurtenissen 
 

Toen ik [Docent 9] hier op school begon, hoorde ik dat één jaar daarvoor er een conflict 
op school was tussen (collega)vakdocent A en een aantal islamitische leerlingen. De 
meisjes wilden namelijk geen korte broek dragen tijdens de gymles. Vakdocent A 
permitteerde dat niet… 

Enkele maanden later kwam een groepje Marokkaanse, islamitische meisjes van klas 
3 naar hem toe met dezelfde vraag als die islamitische leerlingen van een jaar 
geleden.  

Zij wilden per se een lange broek aan tijdens gymles en geen korte. Onder geen enkele 
voorwaarde. Zij zeiden ook dat dat tegen hun geloof was.  

Omdat Docent 9 toen net op school was, wist hij niet precies wat hij daarmee aan 
moest. Hij nam de beslissing om de situatie op dezelfde wijze op te lossen als zijn 
collega, vakdocent A had gedaan: iedereen moest in dezelfde kleding (korte broek) 
gymmen, zoals de schoolregel aangaf. 

De meiden waren echt beledigd dat zij niet in lange broek mochten gymmen. […] 
Waarom ik dat gedaan heb? Omdat ik dacht dat dat de regel was… dat was wat 
vakdocent A deed. 

 
Docent 9 vond het verzoek van de islamitische leerlingen een serieus 
onderwijsprobleem. Hij wilde geen moeilijkheden met de vier islamitische meiden 
zoals een jaar geleden vakdocent A had gehad. 

Ik heb gehoord dat er stampij was geweest. De kinderen wilden geen korte broek dragen 
maar een lange en de andere kant [vakdocent A] zei dat dat niet mocht… Ik kon mij dat 
niet permitteren, een tumult, bedoel ik.  

Daarom ging hij de afdelingsleider raadplegen.  
Ik moest iets doen. […] Toen zijn er brieven gegaan naar de ouders van de afdeling 
bovenbouw dat het schoolreglement bepaalt dat kinderen niet in een lange broek mogen 
gymmen. […] Wij hebben geen reacties van ouders gekregen. De brief werd gestuurd en 
uiteindelijk gebeurde daar weinig mee. 

 
Maar de meeste leerlingen van die groep kwamen wekenlang terug op het gymmen in 
lange broek. Docent 9 merkte lesverzuim bij deze islamitische meisjes. 

Zij zeiden: “ Ik heb buikpijn!” of “Meester, ik heb mijn trainingsbroek [korte broek] 
vergeten!” Elke week hadden ze een ander excuus om de gymles te mijden. […] Maar 
wat ik opvallend vond was dat zij allemaal echt wilden doorgaan met gymmen. Zij 
maakten daar geen probleem over.  

Het verzuim van de meisjes vond hij het grote probleem. Hij ging zijn vakcollega’s 
opnieuw raadplegen: wat is de regel, wel of niet een lange broek permitteren en wat 
zijn de gevolgen daarvan. Van hen kreeg hij geen duidelijk antwoord.  

Toen nam ik zelf het initiatief. “Wat maakt het eigenlijk uit, korte of lange broek” dacht 
ik. Ik had liever dat die leerlingen tijdens de les gymden, dan dat zij de gymles ontliepen. 
[…] Uiteindelijk nam ik de beslissing dat de meisjes ook met lange broek mochten 
gymmen, zowel in de zaal als buiten op het sportveld.  

 
5.9.3 Analyse en interpretatie van het gedrag van de docent  
 
Het besluitvormingsproces van Docent 9 doorloopt twee contradictoire maar 
samenhangende fasen. De eerste fase wordt gekenmerkt door autoritair optreden en 
een verbod op het dragen van een lange broek tijdens de gymles en de andere, de 
tweede door een vrij flexibele houding tegenover de leerlingen en kledingvrijheid in 
de les.  
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In de eerste fase zijn z’n aandacht en handelingen voornamelijk gericht op het 
vermijden van de mogelijk negatieve gevolgen die de ‘afwijkende’ gang van zaken 
voor hem als docent en voor een goede uitvoering van zijn classroom management 
kunnen hebben. Hij is er onzeker over hoe hij in de gegeven situatie met deze 
tegenstelling de controle in de klas en de continuïteit in het lesgeven kan vasthouden. 
Zijn reactie wordt beïnvloed door de beslissing en het optreden van een collega, 
vakdocent A., bij een gebeurtenis die een jaar daarvoor plaatsvond, vóór zijn 
aanstelling op school. Hij adopteert diens strenge houding als een eigen manier om 
met de leerlingen om te gaan en hun gedrag onder controle te houden.  

Ik was hier toen net op school… Ja… Ik wist niet precies wat ik daarmee aan moest en 
wat de maatstaf was. Ik hanteerde de regel van vakdocent A. Ik hanteerde die vrij strikt. 
Iedereen moest in korte broek gymmen… Die vier Marokkaanse leerlingen waren echt 
beledigd… Ik zei tegen hen: “Ja dat weet ik, maar ik krijg de opdracht dat jullie in korte 
broek moeten gymmen. Dat dat de regel op school is.”  

 
Hoewel hij zich ervan bewust is dat het hier voornamelijk gaat om Marokkaanse 
kinderen, die hun gedrag legitimeren door te verwijzen naar verplichtingen vanuit hun 
geloof, naar hun islamitische waarden en normen blijkt zijn interpretatie meer gericht 
op ‘cosmetische’ redenen dan op deze culturele of religieuze verplichtingen.  

 Zij zeiden dat het dragen van een korte broek niet mag van het geloof en van hun 
ouders… Ik had het idee dat de meisjes meer problemen hadden met het feit dat zij dikke 
benen of putjes in hun benen of meer haar op hun benen hadden… Dat soort van excuses 
[religieuze verplichtingen] gebruikten zij om wel deel te kunnen nemen aan de gym maar 
niet in de kleding die was voorgeschreven. 

 
Hij beroept zich op de schoolregels die naar zijn mening het dragen van een lange 
broek tijdens gymles verbieden. Het gevolg is dat het gedrag van de vier 
Marokkaanse leerlingen wordt geïnterpreteerd als ordeverstorend gedrag dat naar zijn 
mening tegen het schoolreglement ingaat en dat snel moet worden tegengegaan en 
ook in de toekomst verhinderd. 

Zijn reactie op het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes en zijn oplossing 
voor de kwestie hebben een tweeledige bedoeling: aan de ene kant als een direct 
verbod op ordeverstorend gedrag in de klas en aan de ander kant als een boodschap in 
de vorm van een waarschuwing gericht aan alle leerlingen en ouders om dat soort 
gedrag te vermijden. 

Ik had in de klas 20 meisjes zitten. Er waren 12 of 13 van islamitische afkomst. Maar er 
waren 3 of 4 die dat zeiden, de rest gymde gewoon in korte broek.  

Het optreden van Docent 9 levert gemengde resultaten op. De meeste islamitische 
vrouwelijke leerlingen gymmen in korte broek, behalve de vier Marokkaanse 
‘rebellen’. 
 
In deze fase is de docent ervan overtuigd dat autoritair optreden de beste manier is om 
zijn persoonlijke doelen met classroom management te bereiken. Met een beroep op, 
naar hij aanneemt, de schoolregels legitimeert hij zijn eigen gedrag in de klas en ook 
zijn optreden bij de onenigheid met de vier Marokkaanse meisjes. Dat gedrag heeft 
vooral betrekking op het vasthouden en controleren van de orde in de les (niemand 
gymt in een lange broek), op de organisatie van de gymles (iedereen draagt dezelfde 
kleding) en op de houding tegenover de Marokkaanse en de andere leerlingen (o.a. 
geen discussie over een afwijking van de kledingvoorschriften, gymles is een 
verplicht onderdeel van het schoolprogramma). De bedoeling van dit strakke optreden 
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is om weinig ruimte te geven aan de islamitische meisjes voor hun vertoonde gedrag 
en voor eventuele vergelijkbare andere activiteiten. Met elke afwijking van de 
‘schoolregels’ is hij bang voor het risico dat hij de controle verliest over de orde in de 
klas, in de gymles, en zijn gezag wordt aangetast. Dat wil zeggen dat, als hij het 
dragen van een lange broek aan dit groepje leerlingen toestaat, dan zouden andere 
kinderen het toelaten van een vergelijkbare overtreding van het schoolreglement van 
hem kunnen eisen. Een duidelijke verwijzing naar de schoolregels kan dan ook 
worden gezien als een mechanisme om herhaling van dit concrete ordeverstorende 
gedrag door hetzelfde of door een ander groepje leerlingen te voorkomen.  

In de volgende fase verandert de docent zijn communicatie met de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. Hij ziet in dat het rigide vasthouden aan wat hij 
als de regels beschouwt hem geen gezag oplevert in de verhouding met de meisjes. 
Hij is er zich van bewust dat hij pas gezag heeft als zij zich naar hem richten en 
uiteindelijk vanzelfsprekend en ongevraagd doen wat hij van hen wil: gymmen in 
korte broek. Maar omdat dat niet gebeurt, merkt hij uiteindelijk dat hij op een andere 
manier een gezagsbasis moet ontwikkelen in communicatie met de vier meiden. 
 
In de volgende (de tweede) fase van het beslissingproces wordt het voor hem 
helderder hoe hij de controle in de klas, de continuïteit in het lesgeven en de 
verhouding met zijn leerlingen moet organiseren en vasthouden. Hij wordt zich ervan 
bewust dat een strikte toepassing van de regels op school hem nog geen gezag 
verleent en ook negatieve gevolgen kan hebben voor zijn classroom management en 
voor de kinderen zelf. Hij ervaart problemen met de opbouw van zijn gymles en in de 
relatie met zijn leerlingen. Sommige islamitische kinderen proberen op verschillende 
manieren zijn les te mijden. Zij komen met diverse argumenten om niet te hoeven 
gymmen. De communicatie met de leerlingen wordt moeilijker. De meeste van de 
vier islamitische meisjes komen regelmatig of zelfs elke week naar de les in een lange 
broek. Die wijst hij op zijn verbod om in de gymles een lange broek te dragen.  

In die periode [begin van de tweede fase] was ik heel strikt met die regel… Ja, als je zegt 
dat zij in een korte broek moeten gymmen, dan merk je les uitval… Dat vond ik het 
probleem… Toch, de meeste van die Marokkaanse meisjes waren heel enthousiast. Zij 
kwamen ook wekenlang terug op die lange broek. 

 
In die periode past Docent 9 nog steeds de schoolregel strikt toe maar hij begint te 
twijfelen aan de betekenis, het doel en de gevolgen van de toepassing van deze regel 
voor de leerlingen. 

Toen vroeg ik mijzelf af waarom het belangrijk is dat kinderen in korte broek moeten 
gymmen… Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat de kinderen er zijn.  

 
Omdat het gedragspatroon van de vier Marokkaanse meisjes zich weken achtereen 
herhaalt zorgt dat voor een bijkomende druk op de docent om zijn beslissing te 
heroverwegen. De vier  geven duidelijk aan dat zij gewoon willen gymmen en dat zij 
volharden in hun beslissing en in hun eis. Zij laten hem ook merken hoe belangrijk 
het voor hen is ook op school te kunnen voldoen aan een concrete religieuze 
verplichting (norm). Voor Docent 9 is een belangrijk moment als hij beseft dat het 
vasthouden aan de regel de uitvoering van de gymles en de deelneming aan de les van 
deze vier islamitische meisjes bemoeilijkt. Toch blijft zijn interpretatie van hun 
weigering onveranderd.  

Zij gebruikten die lange broek meer om te verdoezelen dat zij dikke benen hadden dan 
om de bewering dat het niet mocht van het geloof… 

 

 217



 

Hij wordt zich er ook van bewust dat zijn interpretatie van de kledingvoorschriften 
die hij in praktijk brengt en zijn strakke optreden tegen het ordeverstorende gedrag 
geen positieve resultaten opleveren. Zijn eigen ‘waarde’ dat een correcte gymdocent 
het belang van en aandacht voor het kind op het hoogste plan stelt, brengt voor hem 
met zich mee dat een behoorlijke uitvoering van alle aspecten van zijn classroom 
management in de gymzaal belangrijker is dan een voor hem onduidelijke regel 
betreffende het dragen van een korte broek tijdens gym.  

Ik had liever dat die meiden gymden. 
Hij raakt ervan overtuigd dat die regel op school niet iets fundamenteels over het 

onderwijs zegt, niets over het lesmateriaal, het leren en het lesgeven maar slechts iets 
over de ‘vorm’ van het les krijgen, in de zin dat iedereen in dezelfde kleding moet 
gymmen. Die vorm is voor hem uiteindelijk van minder belang dan wat de leerlingen 
van het onderwijs (gymles) zullen missen als zij de lessen blijven boycotten.  

Ik dacht: “Wat maakt het eigenlijk uit, korte of lange broek”.  
Hij betwijfelt of er goede redenen bestaan om de vier Marokkaanse leerlingen te 

verbieden in lange broek te gymmen. Maar zijn veranderende interpretatie van de 
bedoeling van het voorschrift van een korte broek tijdens gymles, staat nu op 
enigszins gespannen voet met zijn eigen interpretatie van de kledingvoorschriften 
(c.q. van wat hij beschouwt als de rechtsregel) op school: “Ja, dat is de regel, maar die 
regel heeft geen noodzakelijke en gerechtvaardigde functie voor de les! Om welke 
reden moeten zij in korte broek gymmen?”  
 
Dit conflict moet opgelost worden. Hij neemt de beslissing om met andere 
gymdocenten binnen zijn afdeling te gaan praten, om te overleggen en verduidelijking 
te krijgen over wat de schoolregels en wat de sociale regels op school zijn.  

Ik ging nog eens met mijn collega’s praten: Wat doe je daarmee?Maatstaf? 
Maar,  

 ik kreeg op een gegeven moment geen duidelijk antwoord van mijn collega’s. Ik wist 
niet waar ik moest beginnen. Toen zei ik bij mezelf van ‘nou ik laat het tuitje wat vieren’. 
Ik heb zelf initiatief genomen…  

 
Docent 9 merkt dat er onduidelijkheid bestaat binnen de vaksectie lichamelijk 
opvoeding over wat de ‘maatstaf’ in deze situatie op school feitelijk is. Dat is voor 
hem een bijkomende factor die invloed heeft op zijn interpretatie van de functie van 
de betreffende schoolregel. Als de eenheid die mede de regels formuleert, de 
vaksectie, er niet zeker van is of de regel eigenlijk wel bestaat en als hij wel bestaat 
wat die regel dan precies inhoudt en hoe die regel in de praktijk toegepast moet 
worden, dan is afwijking van het schoolreglement toegestaan. Volgens zijn 
interpretatie is de sociale functie van de regel (gelijke kleding in de les) van secundair 
belang. Er bestaan hogere belangen en belangrijker redenen die hij als docent moet 
volgen en die met fundamentele eisen van het onderwijs lichamelijke opvoeding 
(zoals lesinhoud of veiligheid) en het belang van de leerling te maken hebben. 
Volgens zijn opinie zijn dat factoren die afwijking van de schoolregel legitimeren. 

Ik heb eigenlijk zelf een beetje geïnterpreteerd en er een eigen betekenis aan gegeven. 
Mijn prioriteiten liggen bij het belang van het kind en bij de gymles zelf. Ik heb er geen 
probleem mee als de kinderen in een lange broek staan. 

Hij is er met andere woorden van overtuigd dat als hij zijn ‘eigen regel’ en zijn eigen 
beslissing in de praktijk wil uitvoeren dan moet hij afwijken van wat hij vermoedt dat 
de (sociale) regel op school is in zulke situaties. Omdat hij denkt dat het 
schoolreglement onvoldoende ruimte biedt voor zijn handelen zoekt hij naar andere 
legitimatiebronnen, ofschoon hij zich tegenover de vier Marokkaanse meiden beroept 
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op de schoolregels om zijn eigen beslissing te rechtvaardigen. Hij is ervan overtuigd 
dat dat de (sociale) regel op school is. Maar die is nog vaag voor hem. Hij weet 
namelijk wel dat één collega een jaar geleden het gymmen in een lange broek 
weigerde maar voor hem is het nog steeds onduidelijk hoe andere gymdocenten zo’n 
kwestie nu feitelijk regelen. Zijn gesprekken met collega’s maken hem duidelijk dat 
het kledingvoorschrift van de korte broek in de praktijk niet gevolgd wordt door 
andere gymdocenten. Hij wordt er zich van bewust dat de sociale regel niets anders is 
dan lege woorden die de regel-ideologie op school oproept. De sociale regel zou zijn: 
‘gelijke kleding’. En iedere docent zou zich aan die regel moeten houden, maar dat is 
niet zo!  

Omdat er op school geen vaste en nauwkeurige sociale regels blijken te bestaan 
voelt hij zich vrij om ‘af te wijken’ van de regel in de schoolgids, c.q. van wat andere 
docenten denken dat ‘de regel’ is en zelf de nieuwe regel te creëren dat de kinderen in 
lange broek mogen gymmen. De legitimatiebron daarvoor vindt hij in zijn eigen 
waarden, c.q. in zijn eigen idee van wat een goed classroom management is, waar het 
belang van het kind ligt en wat in het onderwijs de grootste aandacht moet krijgen.  

Die vier zijn tot het eind van het schooljaar in lange broek blijven gymmen.  
 
Het optreden van docent 9 en de relatie met zijn leerlingen zijn in deze fase anders 
dan in de eerste fase van zijn besluitvorming. Om zijn ideeën over de bedoeling van 
het gymnastiekonderwijs (‘gezondheid door gymmen’) en over wat een voorbeeldig 
classroom management is, in praktijk te kunnen brengen, is hij bereid de wensen van 
zijn leerlingen te accepteren. De kledingvrijheid in de les geldt gelijk voor alle 
vrouwelijke leerlingen, terwijl de ‘oude’ regel op school nog steeds voor de jongens 
toepasselijk is. Toch behandelt hij deze zaken vrij flexibel. Hij permitteert een 
tijdelijk afwijking van de regel met de waarschuwing dat het niet volgens het 
schoolreglement is. Naar zijn mening levert deze methode positieve resultaten op 
voor de communicatie met de kinderen en voor het vasthouden van de orde en de 
controle in de klas.  

De meiden van islamitische afkomst… Ja, daar zitten 90-95 percent van de lange 
broeken. Er is ook één Nederlands meisje dat een lange broek draagt, maar dat is niet in 
verband met het geloof maar omdat zij misschien dikke benen heeft of zo.  
Wat je bij de jongens ziet is dat zij geen lange broek dragen. Soms komt er één met: “Ik 
heb mijn korte trainingsbroek niet bij mij!” Ik zeg: “Volgende week korte trainingsbroek 
meenemen!” “Ja, meneer!” En de volgende week komen zij met de korte broek. Ik kan 
ook iets anders zeggen. Maar hij wil graag sporten… Dat is voor mij belangrijk. 

 
Wat voor invloed heeft de culturele of religieuze component op zijn oordeel, op zijn 
handelen en op de legitimering van zijn beslissingen? Ondanks zijn expliciete 
ontkenning van een cultureel en/of religieus motief ten gunste van een cosmetische 
reden heeft de culturele, islamitische component in het verweer van de vier 
Marokkaanse meisjes toch een belangrijke invloed op zijn interpretatie en zijn op die 
interpretatie gebaseerd handelen. Hij accepteert de claim van de meisjes dat het 
dragen van een lange broek een religieuze plicht is maar er ontstaat bij hem een 
vermoeden dat er ook andere motieven achter hun verweer schuil gaan. Zij gebruiken 
hun geloof om hun feitelijke motief te verhullen: dikke benen!  

Ik had het idee dat de meisjes meer problemen hadden met het feit dat zij dikke benen of 
meer haartjes op hun benen hebben en daarom hun broek degelijk lang houden. Dat ze 
zo het geloof als drogreden gebruikten om niet hun benen te hoeven tonen. Zij 
gebruikten die lange broek meer om te verdoezelen dat zij dikke benen hadden dan 
vanwege de bewering dat een korte broek niet mocht van het geloof. 
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Het lesverzuim van de Marokkaanse leerlingen en hun geregelde excuses voor het 
vermijden van de gymles zijn impliciete indicatoren dat de religie en de cultuur hier 
waarschijnlijk de belangrijkste factoren zijn. Hij wordt zich ervan bewust dat het 
religieuze motief voor het dragen van een lange broek om de benen te bedekken een 
belangrijke rol speelt in het gedrag van de meisjes.  
 
Maar die redenering levert voor hem enkele praktische dilemma’s op. Als hij 
aanneemt dat het accepteren van een religieuze verplichting de belangrijkste 
rechtvaardiging voor zijn handelen vormt dan wordt hij geconfronteerd met 
belangrijke vragen: ten eerste, moeten dan alle andere gedragspatronen van zijn 
leerlingen die op religieuze of culturele waarden en normen zijn gebaseerd 
geaccepteerd worden en ten tweede als de lange broek een opdracht van het 
islamitische geloof is, zoals een hoofddoek, waarom mogen kinderen dan (van 
zichzelf, van hun ouders) zonder hoofddoek gymmen en niet in korte broek – er zijn 
zeker andere motieven aanwezig (dikke benen):  

Ik heb nooit problemen gehad. Zij doen gewoon hun hoofddoek af tijdens de gymles…; 
en een laatste vraag: als een religieuze verplichting de belangrijkste reden is om het 
toe te staan mogen dan andere, niet-islamitische leerlingen niet in lange broek 
gymmen omdat hun religie dat niet eist?  
 
Hij kiest eerst toch als belangrijkste reden voor het toestaan van het gymmen in lange 
broek: de religieuze overtuiging van zijn leerlingen. Het gaat namelijk om een door 
religieuze waarden en normen bepaald gedragspatroon dat naar zijn mening de 
inhoud en de continuïteit van de gymles niet aantast en de veiligheid van de 
betrokken leerlingen niet bedreigt. Maar hij wordt zich ervan bewust dat door deze 
manier van denken en handelen andere groepen meisjes uitgesloten kunnen worden. 
Met andere woorden, als hij de beslissing neemt dat alleen Marokkaanse en andere 
islamitische meiden vanwege een religieuze verplichting in lange broek mogen 
gymmen dan kan hij andere vrouwelijke leerlingen zoals het Nederlandse meisje dat 
niet toestaan. Wat betreft de uitvoering van zijn classroom management (onderwijs) 
dat iedereen regelmatig en veilig kan gymmen, gaat dat zeker in tegen zijn eigen 
waarden. Daarom kiest hij uiteindelijk als belangrijkste reden voor zijn beslissing het 
gegeven dat naar zijn mening voor alle meisjes van die leeftijd belangrijk is: 
schoonheid en cosmetica (c.q. dikke benen). 

Het gaat anders bij een verbod om te gymmen met een hoofddoek. Docent 9 is er 
van overtuigd dat een leerling dan weinig kans krijgt om van de schoolregel af te 
wijken. Volgens hem is het schoolreglement daarin heel duidelijk en wordt het ook 
dagelijks toegepast door alle gymdocenten omdat het hier gaat om een 
veiligheidsmaatregel die in het belang van het kind is opgesteld.  

Wij houden ons er heel stipt aan dat kinderen tijdens gymles geen hoofddoek mogen 
dragen. Daar houden zij zich aan. Hier op school mogen ook petjes niet. Als je je pet in 
het gebouw op hebt, ben je je pet voor een week kwijt. Ze doen hun hoofddoeken af of de 
les nu binnen of buiten het gebouw is. […] Ik denk dat dat een stukje een onderscheid 
maakt met als je je hoofddoek wel op hebt, een stukje hygiëne, een stukje veiligheid. Als 
je oren of ogen bedekt zijn dan hoor je minder of zie je minder… 

 
5.9.4 Interpretatie van het gedrag van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen 
 
Het gedrag van de vier Marokkaanse leerlingen kan (ook) vanuit het perspectief van 
sociale macht worden geïnterpreteerd: zij hebben ook (tegen)macht gebruikt in hun 
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verzet tegen de regel van de docent. De bronnen van deze macht kunnen verschillen. 
Wij beperken ons in onze analyse tot de twee in deze casus belangrijkste bronnen: 
hun beroep op waarden en normen van hun cultureel-religieuze groepering en het 
collectief handelen in de vorm van volhardend groepsgedrag: gymmen in lange broek 
en/of het verzuimen van de les, met hun waarden en normen als legitimatie. 
 
De norm van de islam dat de benen tot de enkels moeten worden bedekt, wordt door 
de vier Marokkaanse meisjes beschouwd als een legitieme reden voor het dragen van 
een lange broek tijdens de gymles. Uit onderzoek komt naar voren dat de interpretatie 
van religieuze verplichtingen in de vorm van kledingvoorschriften verschilt per 
(islamitische) Turkse en Marokkaanse groepering in Nederland en ook tussen de 
leden van elk van deze groeperingen. Wij presenteren de opvattingen van enkele 
islamitische gesprekspartners. 

We spraken tijdens de pilotstudy met een Turkse imam van een Amsterdamse 
moskee. De interpretatie van de Marokkaanse meisjes is vergelijkbaar met zijn 
opvatting. Hij vertelde:  

De meeste botsingen tussen de islamitische cultuur en het Nederlandse 
onderwijssysteem… of scholen gaan over het dragen van een hoofddoek op school en 
kledingvoorschriften tijdens gymles.  

Hij legde de islamitische waarden en normen uit in de interpretatie van zijn 
gemeenschap: 

Ja, het lichaam van een moslim-kind tijdens gymles moet bedekt worden van de navel tot 
de knieën. Dat geldt ook voor volwassenen… Ja, dat staat in de Koran geschreven. Het 
gaat hier over de awra of schaamteregels. 
In tegenstelling tot de meisjes vindt deze imam bedekking tot de knieën 

voldoende hoewel ook volgens Shadid en Van Koningsveld volgens de awra-regels 
het gehele lichaam van de vrouw tot de schaamte behoort, met uitzondering van haar 
handen en gezicht (Shadid en Van Koningsveld, 1990, p. 95-96). 
Een andere opinie hadden een Turkse maatschappelijk werker en een Turkse student 
uit een grote stad. De student vertelde: 

Ik ben zelf moslim. Op het Turkse platteland dragen vrouwen een hoofddoek, maar je 
kunt weinig hoofddoeken in de stad vinden. Het is een oude traditie. Als ik hier [in één 
van de grote steden] op straat een mij bekend meisje zie met een hoofddoek dan vraag ik 
haar: “Waarom doe je dat?” Ik vraag mij af of zij die draagt als zij met vakantie 
bijvoorbeeld naar Turkije gaat.  

Volgens deze opinie zijn het dragen van een hoofddoek, een sluier of een andere 
hoofd- of lichaamsbedekking zowel als de voorschriften daarvoor, een kwestie van 
cultuur en traditie en niet een religieuze verplichting.  
 Een Turkse docent en drie leden van dezelfde moskee in een grote stad gaven een 
aanvullend inzicht in de interpretatie van islamitische kledingverplichtingen. De 
opinie van de docent correspondeerde met de interpretatie van bovengenoemde imam. 
Zij waren beide van mening dat alle bovengenoemde kledingvoorschriften een 
religieus karakter hebben en hun oorsprong vinden in de Koran of in andere 
religieuze bronnen. Wat verschilde met de opinie van de imam is de mening van de 
docent en van de moskeeleden over de verplìchting van het dragen van een 
hoofddoek en over de bedoeling van die verplichting. We geven hier de woorden 
weer van één van drie leden van de Turkse moskee: 

Elk individu moet zelf bepalen, in hoeverre deze dicht bij God wil blijven komen.  
 
De docent ging nog een stap verder in zijn interpretatie. Hij was van mening dat het 
voor islamitische meiden en ook voor islamitische vrouwen niet zo strikt is.  
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Ik heb zelf één dochter. Zij droeg nooit een hoofddoek maar haar Turkse [islamitische] 
vriendinnen wel. Op een ochtend verscheen zij met een hoofddoek om naar school te 
gaan. Ik was zelf verbaasd. Waarom draag je nu een hoofddoek?… “Omdat mijn 
vriendinnen het doen.”… Ik denk zelf dat het een soort van mode is bij die Turkse en 
Marokkaanse jongeren. 
Deze interpretatie van het gedrag verwijst naar de interne macht van een 

peergroup die zijn waarden en normen ontleent aan islamitische groeperingen in 
Nederland. Het recente verloop in de verhouding van in elk geval een gedeelte van de 
Nederlandse populatie met islamitische bevolkingsgroepen in de Nederlandse 
samenleving en de groei van religieus extremisme in zowel binnen- als buitenland 
heeft invloed gehad op de versterking van etnische en religieuze gevoelens bij leden 
van islamitische groeperingen. De visuele gevolgen daarvan zijn zeker in de mode 
van deze groepen te vinden. Een Marokkaanse vader uit Limburg vertelde tijdens de 
pilotstudy: 

Het dragen van een hoofddoek is een manier om onze cultuur en traditie te beschermen 
en vast te houden. Hier in Nederland heeft dat een tweevoudige betekenis: aan de ene 
kant, representeert een hoofddoek onze verbinding met het moederland, Marokko en met 
onze traditie,… aan de andere kant ook het verzet tegen de aanvaarding van de Westerse 
cultuur en die manier van leven… Ja, als je dat zelf niet doet, accepteer je de 
buitenlandse [dus Nederlandse] cultuur.  
Tijdens het hoofdonderzoek kwamen we soortgelijke opinies tegen in interviews 

met een Turkse en een Marokkaanse vader die tot verschillende islamitische 
groeperingen behoren. Er werden elementen van zelfbehoud en van verzet tegen de 
dominantie van een andere cultuur geïntroduceerd. De doelstellingen van deze 
islamitische groeperingen worden gezien als sterke machtsbronnen in de ‘strijd’ voor 
hun positie in de maatschappij.  
 
Het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes in de vorm van hun herhaalde komst 
naar de gymles in lange broek en het regelmatig verzuimen van de les heeft de 
bedoeling om de besluitvorming van Docent 9 te beïnvloeden. Door het uitoefenen 
van ‘groepsmacht’ gebaseerd op het ‘stilzwijgende’ herhaalde gedrag van een 
georganiseerde groep gedurende een langere periode hebben de Marokkaanse 
leerlingen het gewenste effect in de praktijk bereikt.  
 Het is duidelijk dat de handelwijze van de Marokkaanse meisjes als 
doelstelling(en) heeft Docent 9 te laten weten dat zij actief aan de les willen 
deelnemen en tegelijkertijd hem onder druk te zetten zijn standpunt wat betreft het 
dragen van een lange broek tijdens de gymles te veranderen. Deze activiteiten leveren 
uiteindelijk het door hen gewenste resultaat op. 
 
Het willen dragen van een lange broek tijdens de les lichamelijk opvoeding toont een 
tweeslachtige c.q. tegenstrijdige en inconsequente houding van de vier islamitische 
leerlingen. Aan de ene kant sluit deze wens zeker (symbolisch) aan bij de religie, de 
leefgewoonten en de cultuur van hun land van afkomst. Het dragen van een lange 
broek tijdens gymles symboliseert hun intentie om aan de waarden en normen vast te 
houden dat het tonen van het menselijke lichaam buiten de familiekring (strikt) 
verboden is. Dit religieuze motief wordt naar buiten toe via hun gedrag en via de 
eisen van de peergroup geventileerd. Aan de andere kant vertoont hun 
gedragspatroon ook een inconsequentie in het voldoen aan de religieuze 
kledingvoorschriften met name ten aanzien van het dragen van een hoofddoek. 
Tijdens de les lichamelijk opvoeding is door de school het dragen van een hoofddoek 
strikt verboden en zij leggen deze zonder problemen af. Deze inconsequentie brengt 
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(ook) ons tot het vermoeden dat er naast de religieuze ook andere redenen voor deze 
vier Marokkaanse leerlingen een (belangrijke) rol spelen. 
 
Hun volharding om regelmatig in lange broek te gymmen en dus niet de les te 
verzuimen kan aan de ene kant hun bereidheid symboliseren om regelmatig het 
onderwijs te volgen en aan hun onderwijsverplichtingen te voldoen maar kan aan de 
andere kant ook worden gezien als een poging om met behulp van een collectieve 
tegenmacht extra sociale druk op de docent uit te oefenen om van standpunt te 
veranderen. 
 
5.9.5 Afronding 
 
Het meest opvallende en meest relevante van deze casus is dat die weer duidelijk laat 
zien hoe men binnen de regel-ideologie denkt dat orde ontstaat. Docent 9 merkt dat 
het zich houden aan de schoolregels geen resultaat oplevert en dat hij zijn gezagsbasis 
moet ontwikkelen in communicatie met de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. 
Omdat hij zich ervan bewust is dat de sociale regel ‘gelijke kleding’ een fictie is die 
de regel-ideologie op school oproept, wijkt hij in een volgende fase van deze sociale 
regel af. Om de tegenstelling op te lossen vormt hij de ‘eigen regel’ dat alle 
vrouwelijke leerlingen in lange broek mogen gymmen. 
 
Het merkwaardige van deze casus is de besluitvorming van Docent 9 die een wel te 
onderscheiden maar een op elkaar aansluitende en onscheidbare redenerings- en 
handelingsfase doorloopt. Deze fasen (stappen) worden gekenmerkt door een verschil 
in de toepassing en dus in de afwijking van wat de docent beschouwt als de 
schoolregels en de sociale regels op school en door de ontwikkeling en aanwending 
van ‘eigen regels’ en de legitimering van deze ‘eigen regels’ op basis van 
verschillende bronnen.  
 
De eerste fase wordt gekenmerkt door zijn besef dat het gedrag van de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen tegen de ‘regels op school’ ingaat. In zijn 
communicatie met de betreffende leerlingen verwijst hij naar het mogelijk bestaan 
van kledingvoorschriften in de schoolgids  

Toen was ik er niet zeker van dat er iets over kledingvoorschriften staat geschreven in de 
informatiegids. […] Ik zeg tegen die 4 Marokkaanse leerlingen: “Ja dat weet ik, maar ik 
krijg opdracht dat jullie in korte broek moeten gymmen”.  
Ondanks deze onzekerheid zoekt hij op dat moment niet het juiste antwoord in de 

‘juridische bronnen’, de opgestelde schoolregels en de sociale regels op school maar 
gaat liever af op een individuele beslissing van een collega van al wat langer geleden.  

Ik heb toen van een gymdocent gehoord hoe vakdocent A dat conflict met islamitische 
meisjes heeft opgelost. Ik wist niet precies of mijn collega’s het gymmen in lange broek 
permitteerden. Het was toen voor mij onduidelijk wat te doen. Ik zei tegen mijzelf: Volg 
de beslissing van vakdocent A! Weet je, ik was hier op school net begonnen als docent. 

 
In de beslissing van zijn collega-docent vindt hij zijn legitimatiebron om het gedrag 
van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen te verbieden. Hier is zijn handelen 
consistent met de theorie van Lipsky (1980) dat als een street-level bureaucrat voor 
de eerste keer met een bepaalde situatie wordt geconfronteerd, hij zich in zijn 
besluitvorming verlaat op de oplossingen van collega’s.  
 

 223



 

In deze fase komt hij voor de eerste keer in contact met het (afwijkende) gedrag van 
de vier Marokkaanse meisjes, gedrag dat volgens de meisjes onderdeel is van hun 
cultuur en dat zijn bronnen heeft in islamitische waarden en normen. Hij is zelf van 
mening dat het gedrag waarschijnlijk wel iets met een andere cultuur te maken heeft 
maar tegelijkertijd ontkent hij deze component als het echte motief voor hun gedrag. 
Hij heeft het niet echt moeilijk met het afwijkende gedrag van de Marokkaanse 
meiden. Maar omdat hij heeft gehoord dat het gymmen in lange broek niet is 
toegestaan, wil hij zich houden aan wat hij als de regel beschouwd. 
 
In het begin van zijn besluitvorming is de handelwijze van Docent 9 vrij strikt en kan 
worden gekarakteriseerd als het optreden van een ‘typische’ street-level bureaucrat. 
Het gedrag van de vier Marokkaanse meisjes wordt door hem geïnterpreteerd als 
gedrag dat de orde in de klas en de continuïteit van de gymles kan verstoren en 
derhalve verboden moet worden. Daarom wil hij dat gedrag onder controle houden. 
Verder wordt zijn strakke optreden beïnvloed door de onduidelijkheid over wat de 
regel is (mogen zij wel of niet in lange broek gymmen) en hoe hij als docent deze 
concrete situatie met de vier Marokkaanse leerlingen moet regelen. Door deze 
onduidelijkheid wordt hij met een dilemma geconfronteerd: als hij toestaat aan de vier 
Marokkaanse leerlingen in lange broek te gymmen dan loopt hij het risico dat ook alle 
andere vrouwelijke leerlingen dat willen. Dan loopt hij ook het risico dat hij de 
situatie niet meer onder controle kan houden en derhalve zijn gezag en zekerheid in 
de klas verliest.  

In deze fase hanteert Docent 9 een bureaucratisch-ambtelijke stijl van 
regelgeving en regeltoepassing: de ‘regels op school’ staan boven de culturele en 
religieuze verplichtingen (waarden) van de vier Marokkaanse meisjes. In dat opzicht 
is hij er van overtuigd dat zijn beslissing conform het beleid van de school is. 
 
Het volharden van de vier Marokkaanse vrouwelijke leerlingen in hun regelmatige 
pogingen om het gymmen te vermijden dan wel in lange broek naar de les te komen 
kan worden geïnterpreteerd als een poging om door collectief optreden een soort van 
sociale macht uit te oefenen en op die manier de besluitvorming van de docent te 
beïnvloeden.  
 
De volgende fase wordt gekenmerkt door een diametraal tegenovergestelde 
benadering in het afwijzen of accepteren van deze waarden en normen van de 
Marokkaanse leerlingen (het dragen van een lange broek). Hier zijn twee momenten 
van belang die zijn gedrag beïnvloeden en (verder) ontwikkelen. Het eerste is als hij 
beseft wat voor hem de doelstellingen en belangen van zijn classroom management 
zijn: het belang van het kind (iedereen gymmen) en een fatsoenlijk proces van 
lesgeven. Deze belangen worden ook als ‘eigen regels’ ontwikkeld. Het volgende 
belangrijke moment is als hij er zich van bewust wordt dat er een schoolreglement is 
waarin het dragen van een korte broek tijdens gymles is geregeld maar dat niemand 
van zijn collega’s dit regeltje (strikt) volgt.  
 
In deze fase hanteert Docent 9 primair een pragmatische stijl van regeltoepassing. Hij 
is ervan overtuigd dat het verbod van gymmen in lange broek (‘regel op school’) in 
dit geval negatieve gevolgen voor de vier Marokkaanse meisjes kan hebben. Daarom 
zoekt hij naar een andere oplossing door aan deze regel een andere, eigen interpretatie 
te verbinden. Hij vindt geen praktische reden waarom vrouwelijke leerlingen slechts 
in korte broek mogen gymmen. Als bovendien niemand binnen zijn vakgroep precies 
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weet wat de ‘maatstaf’ is, dan betekent dat, dat er op school geen ‘levende’ regel 
bestaat of geen sociale regel die deze ‘regel’ tot leven brengt. Daarom voelt hij zich 
vrij om een ‘eigen regel’ te creëren en de lange broek tijdens de gymles toe te staan. 
In de situatie van een regelvrij gebied (juridisch vacuüm) op school legitimeert hij 
zijn handelingen en zijn beslissing met een ‘eigen regeltje’. Met die nieuwe regel 
creëert hij voor zichzelf een helder beeld van de concrete situatie.  
 
Zijn handelen correspondeert hier met de theorie van Lipsky (1980) dat de 
besluitvorming van docenten (street-level bureaucrats) wordt beïnvloed door hun 
eigen ethiek en hun eigen beoordeling van de feiten en omstandigheden van een 
specifieke casus. 
 
Het handelingsproces van Docent 9 kan ook worden beschreven vanuit het 
perspectief van de verschillende typen van legaliteit die in deze casus verschijnen. In 
de eerste fase van zijn besluitvorming (regelgeving) behandelt Docent 9 het 
misverstand met de vier Marokkaanse leerlingen formeel. Het wordt gekenmerkt door 
een rigide toepassing van wat hij beschouwt als de schoolregels en de sociale regels 
op school. Zijn handelen heeft een duidelijk doel: het ongestoord functioneren van het 
onderwijsproces in alle aspecten van het classroom management.  
 
In de tweede fase kan zijn optreden worden geplaatst in het perspectief van de 
compensatie- en forum-legaliteit. Door leerlingen te laten gymmen in lange broek 
vermijdt hij het lesverzuim van de islamitische meisjes. Dat is zeker een impuls voor 
de betrokken leerlingen om regelmatig naar de les te komen en daar meer plezier aan 
te beleven. In deze fase is zijn interpretatie en zijn toepassing van regels niet ontleent 
aan het schoolreglement maar eerder aan zijn eigen waarden: in de concrete beslissing 
houdt hij rekening met waarden van zijn leerlingen en met hun emoties.  
 
De claim van de vier Marokkaanse leerlingen dat hun verzoek een religieuze 
achtergrond heeft is het belangrijkste element dat aan dit misverstand een cultureel 
karakter geeft. Ondanks zijn pogingen om dit punt te relativeren wordt hij door hun 
hardnekkigheid gedwongen om het toch te erkennen. Op een bepaald moment wordt 
de docent zich ervan bewust dat hun gedrag anders is dan dat van de andere 
vrouwelijke leerlingen in de klas. Hun gedrag botst met wat Docent 9 ziet als de 
schoolregels. Het toestaan van gedrag dat waarschijnlijk door een andere dan de eigen 
cultuur en/of religie wordt bepaald kan worden beschreven als pluralistische 
legaliteit.  
 
Evenals in de casus “Meester, U discrimineert!” is de vraag hier of er wel sprake is 
van een cultureel misverstand. In dit verband is van belang dat de gymdocent geen 
enkel bezwaar heeft tegen het dragen van de ‘afwijkende’ kleding door de 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen. Naar zijn mening heeft hun gedrag niets te 
maken met cultuur of religieuze verplichtingen. Het gaat bij hen om een esthetische 
reden: het is een typisch gedrag van teenagers: meiden die hun benen willen 
bedekken omdat zij denken dat zij dikke benen hebben. Hij zou ook nog hebben 
kunnen menen dat het niet dragen van een lange broek die meiden onvrij zou maken 
ten opzichte van hun mannelijke ‘soortgenoten’ en de behoefte hebben gevoeld hen te 
beschermen, hun kansen (op de huwelijksmarkt bijvoorbeeld) niet te willen 
verminderen. Wat van belang is dat voor hem de waarden van de vier Marokkaanse 
meiden die eisen dat hun benen bedekt moeten zijn niet (primair) distinct zijn.  
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 Het blijkt dat zijn benadering anders is dan die welke spreekt uit de regels op 
school. Men mag aannemen dat het schoolreglement is opgesteld vanuit het idee dat 
de waarden van de Marokkaanse leerlingen wel distinct zijn. Daarom ook kan een 
andere docent dit gedrag als distinct ervaren en er meer moeite mee hebben. 
 
In de vorige en ook in deze casus kan men zien hoe door de docent wordt geprobeerd 
een culturele duiding van afwijkend gedrag te relativeren. Een dergelijke houding van 
de docent roept misschien bij de leerlingen juist de wens op om expliciet in hun 
anders-zijn te worden erkend. In dit verband kan het belangrijk zijn dat de docent niet 
direct is ‘omgegaan’ maar dat er sprake was van een zekere strijd. Daarmee zou dan 
toch de symbolische erkenning aan het distincte gedrag zijn gegeven en zou daarin 
ook de pluralistische legaliteit schuilen.  
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