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6. Een alternatieve theoretische benadering: eigen regels 
 
In de interpretatieve (rechts)sociologie wordt de kennis van sociale regels beschouwd 
als een beginpunt voor het begrijpen van het sociale leven en de maatschappelijke 
orde. Dergelijke kennis vooronderstelt het bestaan van een gemeenschappelijk 
interpretatiekader dat leden van een bepaalde groep in staat stelt om handelingen van 
andere leden te begrijpen en de verwachting rechtvaardigt dat hun eigen handelen ook 
wordt begrepen door anderen waardoor op die wijze sociale cohesie en sociale orde 
wordt verkregen. De interpretatieve sociologie beschouwt sociale regels dus als regels 
die gedragsverwachtingen ten aanzien van andere leden van de betreffende groep 
laten ontstaan en ook vastleggen. 
 
Hoewel we in een aantal opzichten dicht bij de theoretisch uitgangspunten van de 
interpretatieve sociologie blijven, hebben we ons in de loop van het onderzoek 
langzaam maar zeker losgemaakt van de gedachte dat gedeelde interpretatiekaders 
gedragsverwachtingen doen ontstaan.  

Het onderlinge begrip is niet gebaseerd op sociale regels die 
gedragsverwachtingen inhouden, maar dient ieder moment weer opnieuw opgebouwd 
te worden aan de hand van besprekingen van en overleg en discussie over 
voorbeelden (casussen). Daarom zijn wij tot de slotsom gekomen dat de 
interpretatieve sociologie in dit opzicht niet gevolgd kan worden. Dit heeft als 
consequentie dat sociale regels niet een ‘gelding op voorhand’ hebben of krijgen in de 
ambtelijke praktijk. Docenten (evenals andere street-level bureaucrats) gedragen zich 
de facto niet of hoogst zelden op een manier die adequaat beschreven kan worden als 
‘het toepassen van regels’. 
 
De docenten in het onderzoek hebben het vaak over eigen regels. Zij zien deze eigen 
regels als een essentieel element voor de opbouw en het functioneren van de sociale 
orde in hun klas. Die sociale orde en de sociale cohesie worden niet verkregen door 
zich te beroepen op ‘gedeelde betekenissen’ maar door directe face-to-face 
communicatie. 

Tot de perspectiefwijziging die zich gedurende het onderzoek heeft voltrokken 
behoort dat uit elkaar getrokken moet worden wat in het pragmatisme aan elkaar 
geklonken is: betekenissen, cultuur, interpretatiekaders enerzijds en gedrag, 
gebeurtenissen, orde in de klas anderzijds. Wij sluiten daarmee weer aan op oude 
thema’s in de functionele en behavioristische sociologie en benadrukken dat ideeën 
geen gedragsbepalende of gedragsbeïnvloedende betekenis hebben. Ideeën ‘werken’ 
niet, hebben geen ex ante betekenis maar hebben een reflexieve ex post betekenis: zij 
dienen om gebeurtenissen een plaats te geven. 
 
We behandelen nu eerst (6.1) de opbouw van de gedragsorde in de klas en vragen ons 
daarna (6.2) af wat docenten kunnen bedoelen als ze zelf wel degelijk praten over 
regels die ze zouden volgen. 
  
6.1 Opbouw van de orde in de klas 
  
Wij introduceren het voorstel voor een alternatieve benadering van een 
gemeenschappelijk interpretatiekader door een korte recapitulatie van een voorbeeld 
uit het empirisch onderzoek. 
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Groep 2a bestaat uit leerlingen met uiteenlopende etnische en culturele 
achtergronden: vijftien Nederlandse leerlingen, drie Marokkaanse (twee jongens en 
een meisje), twee Turkse en twee leerlingen uit voormalig Joegoslavië. Het is bij de 
groep bekend dat voor het eind van de les Tekenen en Handvaardigheid alle tafels 
moeten worden schoongemaakt en de vloer van de klas moet worden geveegd. Het 
schoonmaken van de (eigen) tafel wordt door alle leerlingen zelf gedaan, het 
‘vloerschema’ (wie van de leerlingen wanneer de vloer moet vegen) wordt door de 
docent gemaakt. Als een leerling die aan de beurt is om te vegen afwezig is dan ruilt 
hij/zij met de volgende op de lijst. 

Het schema werd gevolgd door alle leerlingen en de vloer werd dus ook 
regelmatig geveegd. Doch toen de Marokkaanse leerling M aan de beurt was om de 
vloer te vegen weigerde hij met: “Ik hoef thuis niet te poetsen. Dat doen mijn moeder 
en mijn zus. Ik doe het hier ook niet! Ik ben geen poetser!” De andere Marokkaanse 
jongen en ook de Turkse jongen steunden hem. Zij voerden aan dat in hun cultuur 
vloeren vegen vrouwenwerk is. Hoewel ook die twee jongens het vegen/poetsen met 
hun cultuur verbonden (poetsen is vrouwenwerk) wisten de andere leerlingen in de 
klas eigenlijk niet of de (drie) jongens geen zin in vegen hadden of dat er voor hen 
een waarde in het geding was waarmee zij (de andere leerlingen en de docent) 
rekening zouden moeten houden. De rest van de klas was het er daarom ook niet mee 
eens en uitte kritiek op het gedrag van de weigeraar en van de andere twee. Het 
argument was dat iedereen van de klas het deed en dat hij (en de andere twee jongens) 
het dus ook moesten doen.  

Het Marokkaanse meisje was in dubio: aan de ene kant steunde ze op culturele 
gronden de Marokkaanse en Turkse jongens maar aan de ander kant vond ze ook dat 
wat voor iedereen gold ook voor hen zou moeten gelden. Nadat de eigen meningen 
waren gegeven wachtte iedereen op de reactie, de mening van de docent. 
 
‘Iedereen moet de vloer vegen’ zijn alleen maar woorden die zoals de interpretatieve 
sociologie benadrukt, pas hun betekenis krijgen door het gebruik; de praktijk waarin 
door de onderlinge communicatie tussen mensen aan die woorden de (een) betekenis 
wordt toegekend. Deze intern gegeven betekenissen aan woorden worden in 
hoofdstuk 2 benoemd als ‘betekenisregels’.93 Het houdt in dat deze betekenisregels 
ontstaan in verschillende gedragscontexten. Op basis van zo’n context coördineren 
mensen hun gedrag en ontwikkelen ze ideeën op grond van wat zij als waardevol, als 
zinvol beschouwen in hun ‘wereld’. Met andere woorden de betekenisregel kan 
slechts zijn zin krijgen in de context van een sociale achtergrond: alle leden delen de 
betekenis van de woorden en op basis van die gemeenschappelijke context accepteren 
ze en volgen ze de betekenisregel. 
 
De betekenisregel ‘Iedereen veegt de vloer’ wordt gesteld door de docenten Tekenen 
en Handvaardigheid met het oog op een bepaald doel: dat alle leerlingen van de klas 
evenveel bijdragen aan een schoon en gezond klaslokaal. In die zin heeft de regel, 
volgens de interpretatieve sociologie, een (zijn) betekenis gekregen, die wordt 
gedeeld door de meerderheid van de leerlingen. Binnen die opvatting houdt het 
ontstaan van een cultureel conflict het volgende in: voor Marokkaanse en Turkse 
jongens heeft de regel een andere betekenis, het legt hen iets op dat tegen hun cultuur 
in gaat. Voor het Marokkaanse meisje leidt de regel tot twijfel en een innerlijk 
conflict: de jongen moet de vloer vegen omdat iedereen uit de groep het doet. Zij kent 

                                                 
93 Zie hoofdstuk 2.6. 

 228



 

wel Marokkaanse mannen en jongens die helpen bij huishoudelijk werk. Maar omdat 
ze Marokkaanse is begrijpt ze het gedrag van de jongen(s) ook wel weer. 

De betekenisregel: ‘Iedereen moet evenveel bijdragen aan een schoon klaslokaal’ 
doet een beroep op het begrip ‘gelijkheid’. De regel impliceert dat alle culturen in de 
klas gelijk zijn, c.q. dat de cultuur, de waarden en normen van elke leerling evenveel 
waarde hebben. Maar niet ieder leerling interpreteert het begrip ‘gelijkheid’ op 
dezelfde manier. Op basis van die verschillende interpretaties van het begrip 
‘gelijkheid’ wordt de situatie in de klas dan ook verschillend beoordeeld door de 
verschillende groepen. Aan dezelfde woorden c.q. hetzelfde begrip worden op z’n 
minst twee uiteenlopende en zelfs tegengestelde betekenissen gegeven, in het ene 
geval: ‘met elkaar/samen iets doen’ en in het andere: ‘(mijn) cultuur respecteren’. In 
deze context bestaat er geen gedeelde mening van de leerlingen uit deze klas. 
Huppes-Cluysenaer (2002, p. 84) geeft aan dat het gebruik van de woorden zoals in 
ons voorbeeld ‘samen doen’ en ‘respect voor cultuur’ uiteenloopt gezien vanuit het 
perspectief van een verschillend praktisch belang die de woorden hebben voor de 
sprekers. Deze en nog veel meer andere praktische belangen die in deze context te 
vinden zijn zullen andere interpretaties van de situatie teweeg brengen, die misschien 
worden uitgesproken, misschien onderhuids blijven. Dat betekent dat het eerder 
toevallig is dan gebruikelijk of normaal als er sprake is van gedeelde meningen en een 
situatie waarin woorden het (gemeenschappelijk) praktisch belang van alle sprekers 
ondersteunen. Als er geen gedeelde mening is dan rijst de vraag of de leerlingen in 
een klas elkaar begrijpen en als ze dat wel doen hoe dat dan gaat.  
 
Wij komen nu op een mogelijk theoretisch alternatief. Hoe ontstaan gedeelde 
betekenissen dan wèl? Gedeelde betekenissen zijn geen sociale regels in de zin dat zij 
een (bepaald) gedrag voorspellen (als in de klas een woord in zó’n context gezegd 
wordt, mag een leerling dìt gedrag verwachten van medeleerlingen) maar wel in de 
zin van de uitkomst van een discussie die daadwerkelijk gevoerd wordt naar 
aanleiding van een bepaald geval (casus). Vanuit het perspectief dat we in ons 
onderzoek hebben opgebouwd gaat het bij zo’n gebeurtenis niet om de woorden en 
hun betekenis maar zullen alle actoren op zoek gaan naar de houding jegens henzelf 
die zij ‘voelen’ achter het gedrag en de woorden van degene die niet wil vegen. 
Wanneer de Marokkaanse jongen weigert het klaslokaal te vegen (dus een bepaald 
gedrag vertoont), dan zullen sommige leerlingen zijn gedrag interpreteren als 
bijvoorbeeld ‘het tonen van besef van eigenwaarde als man’, anderen als ‘luiheid’ of 
‘onzindelijkheid, gebrek aan netheid’ en weer anderen als ‘gebrek aan respect voor 
vrouwen’. Wat in de verdere afhandeling beslissend is, is de vraag of de leerlingen 
ervaren dat het gedrag uiting is van een negatieve houding jegens hen dan wel of dit 
gedrag meer met het eigen onvermogen van de jongen te maken heeft. Wanneer er 
geen wantrouwen bestaat ten aanzien van zijn houding en bedoeling kunnen er vele 
alternatieven worden bedacht die recht doen aan de weerstand die de jongen voelt, 
maar hem verder zijn steentje aan het collectief laten bijdragen. Bij een als negatief 
gevoelde houding is de orde verstoord. Het handelen van de docent moet er dus op 
gericht zijn het wederzijds vertrouwen te handhaven of zo nodig te herstellen. Dit 
betekent dat de dialoog die de docent in de klas opent vooral tot onderwerp heeft hoe 
de leerlingen de gezindheid van de ‘dader’ aanvoelen.  

Een discussie in de klas naar aanleiding van een ‘casus’ kan verschillende 
richtingen op gaan. De leerlingen kunnen kwesties ter discussie stellen zoals wat 
symbolen zijn van gelijkwaardigheid in de klas of van respect, c.q. bespreken hoe zij 
in de klas deze symbolen ervaren, aanvoelen. Het gaat er dan om dat de leerlingen de 
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bereidheid tonen om aan de hand van een concreet voorbeeld (casus) hun eigen 
ervaringen zo goed mogelijk naar voren te brengen. Waarom? Om er achter te komen 
op welke verschillende manieren zo’n geval begrepen kan worden en welke 
elementen beslissend zijn voor de ene of de andere interpretatie. Mensen kunnen het 
in theorie eens zijn over de vraag welk element beslissend is, maar het praktisch 
oneens zijn over de vraag of dat element in de betreffende situatie aanwezig was of 
niet. Door de verschillende interpretaties van en hun gevoelens over die concrete 
gebeurtenis onderling te bediscussiëren drukken de leerlingen uit wat voor hen als 
groep de relevante belangen zijn en hoe die hoog gehouden kunnen worden in de klas 
(in de groep).  

Zo’n discussie kan gemakkelijk ideologisch worden en dan het culturele conflict 
versterken. Om het uit die sfeer weg te houden is het van belang dat de discussie heel 
concreet blijft, over eigen ervaringen gaat en over eigen gevoelens. Wat maakt 
bijvoorbeeld het gedrag van iemand irritant? Dat kan een lachje zijn, waardoor twijfel 
over de intenties ontstaat.  

Natuurlijk gaat zo’n discussie in de klas niet heel diep. Het gaat er primair om dat 
de docent voelt hoe het in de klas ligt om op basis daarvan een besluit te nemen dat 
‘haalbaar’ is gezien de gevoelens die zijn geuit. Doet de docent dit goed dan is de rust 
hersteld en weet de docent zich in zijn beslissing gelegitimeerd. Doet hij het niet goed 
dan ziekt het door en moet hij de discussie opnieuw openen.  

Hij kan ook later als de gevoeligheid van de kwestie er af is of via vergelijkbare 
hypothetische voorbeelden waarmee naar verwachting de leerlingen zich gemakkelijk 
identificeren, nog eens uitzoeken waar de mogelijke pijn zit bij dit soort gevallen. Dat 
kan heel nuttig zijn. 

Door gevallen te analyseren en door vele verschillende mogelijke visies op zo’n 
geval te horen kan men een beeld krijgen van bepaalde elementen van de casus 
waaraan verschillende leerlingen (mensen) een verschillende betekenis toekennen die 
ze beslissend achten voor hun gevoel over het geval en ook over de manier waarop 
dat afwijkt van de eigen gevoelens van de docent. Daarmee wordt inzicht verworven 
in de emotionele lading die verschillende dingen voor mensen hebben en daarmee in 
de verschillende belangen die in zo’n kwestie relevant zijn. Iedere kwestie is weer 
verschillend doordat de deelnemers verschillende persoonlijkheden zijn. Redelijk 
beslissen is vooral rekening houden met alle relevante belangen en dus daar 
gevoeligheid voor opbouwen. 

Door in de klas via discussies inzicht te ontwikkelen in de gevoeligheid van de 
verschillende leerlingen ten aanzien van bepaalde kwesties ontwikkelt zich in zo’n 
klas ‘groepsidentiteit’ of ‘groepsloyaliteit’. 
 
6.2 Wat kunnen docenten bedoelen als ze het over regels hebben 
 
Wat is dán, in deze alternatieve visie, de betekenis van regels? Waarom wordt er door 
docenten zo vaak en zoveel gepraat over regels? 

De eerste en de meest voorkomende manier waarop docenten het over regels 
hebben is de manier die klopt met hoe de interpretatieve sociologie met ‘regel’ werkt. 
Docenten praten en denken over hun handelen alsof in hun gedrag regels tot 
uitdrukking komen, geen juridische maar sociale regels, betekenisregels. 

In de interpretatieve sociologie wordt er van uitgegaan dat waarden en 
overtuigingen bepalen hoe men de werkelijkheid ervaart en daarin handelt. Deze 
waarden bepalen dus ook wat als wangedrag wordt ervaren. Zo komen 
betekenisregels tot stand. Dat zijn geen regels die uit te drukken zijn in formuleringen 
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maar het zijn tacit rules. Wil een docent wangedrag aanpakken door de toepassing 
van een dergelijke sociale regel dan moet hij een beroep doen op die algemene 
waarden – zoals bijvoorbeeld ‘respect’ hebben voor elkaar – en daarmee er op 
vertrouwen dat er tacit rules zijn waardoor iedereen hetzelfde gedrag als onrespectvol 
zal begrijpen. In de dialoog kan een docent een beroep doen op die waarden. Mocht 
er een verschil van waardeovertuigingen zijn dan moet men in een open dialoog een 
nieuwe gedeelde betekenis vinden. Opvallend is dat de voorwaarde voor zo’n dialoog 
is dat wordt uitgegaan van de goede houding jegens elkaar. Daardoor biedt zo’n 
benadering geen oplossing indien juist twijfel aan die houding moet worden 
overbrugd. Docenten denken en praten dan wel in termen van gedeelde regels of 
veronderstellen op zijn minst dat die gedeeld zijn door hun leerlingen en henzelf, 
maar dat is in veel cultureel misverstand casussen een illusie. 

Dit betekent overigens niet dat die cultuur, waarden en normen geen betekenis 
hebben in het maatschappelijk verkeer van docenten en leerlingen. Al mogen dan 
cultuur en de daarbij veronderstelde regels geen gedragsvoorspellend effect hebben, 
praten en communiceren in termen van waarden lukt wel degelijk. Er wordt in 
dezelfde termen over de dingen en gebeurtenissen gepraat.  

In ons perspectief is het zo dat er wel sprake is van een gemeenschappelijke 
cultuur in de zin dat iedereen in Nederland nu ‘respect’ heel belangrijk vindt terwijl 
bijvoorbeeld in de vijftiger jaren van de vorige eeuw dat woord nauwelijks werd 
gebruikt maar het betekent zeker niet dat iedereen dezelfde houding als respectvol of 
het tegendeel daarvan zal aanduiden. Naar onze opvatting is het gevoel dat bepaald 
gedrag in een bepaalde situatie oproept over de houding van die ander jegens jou 
beslissend en zal het gevoel daarover op dit moment in termen van respect worden 
aangeduid terwijl dat in de jaren vijftig mogelijk in termen van ‘netjes’ en ‘niet 
netjes’ werd uitgedrukt. Het woord ‘respect’ is een woord in termen waarvan alle 
kinderen in de klas met elkaar discussiëren, terwijl het woord ‘schaamte’ typisch een 
woord is in termen waarvan sommige kinderen in de klas wel met elkaar discussiëren 
en anderen niet.  

Cultuur, normen en waarden hebben dus de functie om de communicatie te 
structureren. Maar dat staat los van de vraag hoe docenten (zullen) handelen. 
 
De term regel wordt door docenten ook op een heel andere manier in de mond 
genomen. Docenten kunnen ook gewag maken van ‘de regel’ om gedrag van 
leerlingen te sturen. Het gaat dan om geformuleerde wettelijke regels, om regels die 
in de schoolgids staan of in de notulen van de afdelingsvergadering of die de docent 
heeft uitgesproken en misschien op het bord heeft uitgeschreven. Soms zijn die regels 
algemeen en abstract zoals ‘de docent handhaaft de orde in de klas’, soms zijn ze heel 
concreet: ’gymmen mag alleen in maximaal knielange broek’. De vloer vegen is een 
regel die heel concreet is. Als de docent zo’n regel toepast is hij niet bezig om de 
communicatie te structureren maar om gedrag te sturen. Hij doet dat door 
overtredingen te straffen. Op basis van de behavioristische opvatting mag hij ervan 
uitgaan dat mensen zich laten conditioneren in hun gedrag indien zij positieve of 
negatieve sancties hebben te verwachten. 

In dit concrete geval zou zijn beslissing bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘Iedereen doet 
het!’ De docent valt dan terug op zijn macht, zijn autoriteit als docent om het 
verlangde doel te bereiken. Het zou kunnen dat de Marokkaanse jongen deze keer 
(onder strafdreiging) wel schoonmaakt. Maar het bestaande probleem wordt niet 
opgelost. De ‘weerstand’ tegen de ‘regel’ zal weer opduiken als de volgende moslim-
leerling de vloer moet vegen. Hij heeft met andere woorden een probleem om zijn 
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legitimiteit in stand te houden tenminste wat de Marokkaanse jongen betreft. 
Waarom? Omdat zijn benadering en zijn beslissing impliceren dat cultuur geen 
relevante factor is of niet van belang is in het beslissingsproces en dat is tegen het 
(zijn/hun) rechtsgevoel. Het probleem blijft bestaan omdat de actoren (de docent en 
de moslim-leerlingen) een verschillende uitleg geven aan die bepaalde betekenisregel. 
Er is dus geen gemeenschappelijke sociale achtergrond die een gedeelde context kan 
bieden voor de woorden: “iedereen moet de vloer vegen”. Alleen als de docent de 
klas duidelijk kan maken waarom hij in deze concrete situatie de opmerkingen van de 
jongens niet als een uiting van hun cultuur begrijpt of beschouwt kan hij zijn 
legitimiteit in stand houden. Dit voorbeeld geeft aan hoe macht gebruikt kan worden 
om vaste betekenissen te vestigen. Zodra deze macht niet vanzelf wordt geaccepteerd 
(bijvoorbeeld omdat het nuttig is dat de docent iedere fout afstraft om voor te 
bereiden op het examen) moet de docent zich legitimeren. 
 
6.2.1 Eigen regels 
 
Onder deze omstandigheden, namelijk dat de docent zich moet legitimeren komt nog 
een derde manier naar voren hoe docenten over regels praten. Deze derde manier 
heeft namelijk een rol in het legitimatieproces. Bij zo’n legitimatieproces lijkt het 
cruciaal dat de docent niet kan zeggen: ik doe dit omdat de wet/schoolleiding/sectie 
het zegt, maar omdat ik er zelf achter sta. Hij drukt dat in de casussen uit door te 
zeggen dat hij een eigen regel hanteert. Dat legitimatieproces is circulair: is de docent 
geaccepteerd door de klas dan wordt veel van hem aangenomen, aan de andere kant 
leidt het vermogen tot overtuigen tot een grotere acceptatie. Bij dit proces ervaart de 
docent dat zijn eigen houding van groot belang is en ook de houding van een leerling: 
de een zegt iets uit onzekerheid, de ander uit arrogantie. Op die achterliggende 
houding moet de docent letten en reageren. Daarom vindt een docent in de praktijk 
rechtsregels en/of sociale regels vaak irrelevant om een oplossing te vinden en volgt 
deze dan ook niet. Deze regels geven de docent kennelijk geen inzicht in hoe ze 
zouden kunnen omgaan met een nieuw ontstaan probleem (bijv. een cultureel 
misverstand) in een concrete schoolsituatie. Opvallend genoeg is de docent er niet of 
nauwelijks in geïnteresseerd wat de bronnen van de (relevante) regels zijn (de op 
papier staande schoolregels, het schoolbeleid, de gewoonten op school etc.) maar gaat 
zijn primaire aandacht uit naar persoonlijke overwegingen en bedenkingen die een 
oplossing kunnen bieden voor een probleem waarmee hij in de praktijk wordt 
geconfronteerd. Kennelijk menen de docenten dat het toepassen van geformuleerde 
schoolregels niet productief is. 
 
Tot zover de drie manieren waarop docenten blijkbaar met de term regel omspringen, 
vaak zullen al die manieren tegelijk in hun woordgebruik doorklinken. We komen tot 
slot nog kort terug op de geformuleerde regels à la de wet, het reglement enz. In het 
in dit hoofdstuk gesuggereerde perspectief hebben geformuleerde regels de functie 
om beslissingsmacht toe te delen en te begrenzen. De regels geven aan wie kunnen 
klagen, waar ze kunnen klagen, wie beslissingen kan nemen. Als een docent zegt: de 
wet geeft het aan en zo gaat het hier ook op school, zegt hij in feite: tot de directie 
mag je je wel wenden maar die geven me toch gelijk en als je naar de inspectie gaat 
zal het niet anders zijn. Hij probeert op die manier de macht aan zich te houden. Een 
keer ongelijk krijgen is niet zo’n probleem maar vaak ongelijk krijgen wel. Op 
dezelfde wijze als een leerling probeert inzicht te krijgen in de exameneisen, probeert 
een docent inzicht te krijgen in wat sectie, directie en collega’s van andere scholen 
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redelijk en normaal vinden. In die zin oriënteert hij zich op die regels en probeert hij 
kennis te nemen van kwesties die er geweest zijn en hoe ze zijn opgelost.  
 
Volgens Hargreaves et al. (1975) vormt een docent een ‘persoonlijke regel’ als een 
institutionele of een situationele regel niet meer door de directie en door de collega’s 
wordt gehandhaafd maar nog wel door de betreffende docent zelf. Dit uitgangspunt 
impliceert dat de ‘persoonlijke regel’ van een docent een vaste juridische, dus 
voorspelbare betekenis heeft. In deze studie nemen we afstand van deze benadering. 
Ons concept van ‘eigen regel’ heeft een andere betekenis. Het gaat bij ons om de 
persoonlijke overwegingen van een docent hoe bepaalde belangen in de klas 
verdedigd kunnen worden; belangen of waarden zoals ‘respect hebben voor elkaar’ of 
‘de gelijkheid van alle culturen, geloofs- en levensovertuigingen’. Daarom kan een 
eigen regel geen gedragsverwachtingen creëren maar wel door de betreffende docent 
worden aangewend ter legitimatie van zijn eigen gedrag.  
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