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7. Conclusies 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit het onderzoek gepresenteerd door de 
bevindingen uit met name de analyse van de geselecteerde casussen terug te koppelen 
naar de theoretische achtergrond (gepresenteerd in hoofdstuk 2. ‘De theoretische 
grondslag van het onderzoek’) en naar de onderzoeksvragen (gesteld in hoofdstuk 3. 
‘Probleemstelling, methode en verloop van het onderzoek’).  
 
In hoofdstuk 2. is vermeld dat Hoekema en Van Manen (2000) in hun theorie 
onderscheid maken tussen een sterke en een zwakke vorm van pluralistische 
legaliteit. Terwijl de sterke vorm van pluralistische legaliteit te maken heeft met het 
toekennen van een collectief recht aan een distincte gemeenschap in de maatschappij, 
kan de zwakke vorm van pluralistische legaliteit zich voordoen op het niveau van een 
individueel lid van een distincte cultuur in de samenleving. Dat wil zeggen dat bij de 
sterke vorm van pluralistische legaliteit men in de maatschappij een eigen, min of 
meer ‘besloten’ ruimte wil waarin de distincte cultuur, en dus de distincte waarden en 
normen van een eigen gemeenschap gelding hebben en dagelijks kunnen worden 
toegepast (denk aan de Aboriginals in Australië). Dat is anders met de zwakke vorm 
van pluralistische legaliteit. Die houdt in dat de dominante rechtsorde van een 
samenleving de distincte waarden en normen incidenteel wil erkennen en wellicht 
zelfs absorberen.  

Onze werkhypothese was dat in een multiculturele maatschappij als de 
Nederlandse, de zwakke vorm van pluralistische legaliteit zich inderdaad kan 
voordoen. Daarom is in deze studie nagegaan of in de meest praktische, dagelijkse 
verschijnselen van de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde de pluralistische 
legaliteit wel of niet voorkomt en als dat het geval is hoe dat in de praktijk werkt. 
Verder wilden we weten of distincte waarden en normen worden geabsorbeerd. En als 
een distincte cultuur, distincte waarden en normen wel door het dominante recht 
worden gerespecteerd c.q. worden overgenomen, hoe dat dan in de praktijk uitwerkt. 
Recht is hierbij niet, zoals meestal in juridische beschouwingen, wetgeving en 
rechtspraak, met name van de Hoge Raad, maar duidt veeleer op verhoudingen in de 
dagelijkse praktijk die een juridische component hebben (Leerplichtwet) of kunnen 
krijgen (in procedures).  
 
Ons onderzoek laat het dagelijkse bestaan van de pluralistische legaliteit op het 
gebied van het voortgezet onderwijs duidelijk zien. Het uitgangspunt van de theorie 
van de pluralistische legaliteit is een interactie tussen distincte waarden en normen en 
de regels van de dominante normatieve- en rechts-orde. In de meeste van de 
geselecteerde casussen in ons onderzoek werd die interactie gevonden: het gaat om 
culturele misverstanden tussen een distincte cultuur, distincte waarden en normen en 
rechtsregels, schoolregels en sociale regels op school. Het belangrijkste punt daarbij 
is dat een docent die met bepaald gedrag van een leerling wordt geconfronteerd dat 
gedrag als distinct interpreteert, niet steeds meteen, niet altijd tijdens de interactie 
maar soms achteraf. Dat wil zeggen dat hij er van overtuigd is of raakt dat dat gedrag 
gebaseerd is op waarden en normen van een minderheidsgroepering in de 
Nederlandse samenleving met een religieuze- en/of levensovertuiging die 
fundamenteel afwijkt van de basiswaarden voor de schoolregels en van de sociale 
regels op school en van zijn eigen morele opvattingen. Zo beschouwt Docent 1 in de 
casus ‘De Turkse leerlinge en de leerplicht’ het gedrag van de Turkse ouders die naar 
Turkije gingen en hun 5 kinderen thuis alleen achterlieten, als cultureel bepaald en 
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tegen de regels van de Leerplichtwet. En in de casus ‘De Jehova’s getuige en de 
kerstboom’ interpreteert Docente 2 de weigering van een leerling met een 
achtergrond van Jehova’s getuige als gedrag vanuit een sterk afwijkende cultureel-
religieuze overtuiging. Dat gedrag gaat tegen de basiswaarden van en tegen de regels 
op school in. In ‘Dat moet je niet bij mij doen!’ ziet Docente 8 de opvatting van de 
Marokkaanse leerling over de verhouding der seksen als fundamenteel anders – sterk 
afwijkend van haar eigen opvatting en die van de school(leiding).  

In de eerste twee van deze voorbeelden (casussen) werden de distincte, culturele 
claims van de distincte leerlingen gehonoreerd, in de laatste niet. Van pluralistische 
legaliteit kan sprake zijn als de docent met de distincte cultuur, met de distincte 
waarden en normen rekening houdt. Er kan met andere woorden sprake zijn van 
pluralistische legaliteit zowel als hij deze waarden en normen accepteert als wanneer 
hij deze weigert te accepteren. Wat belangrijk is, is dat een docent tenminste een 
poging doet om de verschillen te overbruggen op een manier waarbij respect voor de 
distincte cultuur wordt getoond. Ons onderzoek laat zien dat de meeste geïnterviewde 
docenten de culturele verschillen probeerden te overbruggen door bepaalde algemene 
waarden of belangen vast te stellen en deze na te streven zoals ‘de gelijkheid van alle 
religieuze- en levensovertuigingen op school’, ‘het belang van het kind/de leerling’ of 
‘het belang van onderwijs voor de leerling’.  

De casus ‘Waarom vasten moslims?’, laat bijvoorbeeld helder zien hoe distincte 
waarden en normen binnen het normatieve stelsel van de school geabsorbeerd 
worden. In deze casus werd de docent zich ervan bewust dat zijn leerlingen weinig 
wisten over de waarden, normen en gewoonten van hun medeleerlingen en weinig 
interesse hadden in andere culturen. Om dat probleem op te lossen deed de docent een 
uitstapje uit zijn les en nam hij de beslissing met zijn leerlingen te gaan praten op 
grond van het concrete belang van: ‘respect voor alle culturen’ en ‘kinderen 
voorbereiden op de maatschappij’. 

In ieder geval was het, als het ware, een ‘onofficiële’ discussie … Dan laat ik kinderen 
zelf beslissen of zij deel willen nemen aan het gesprek.  

Zijn handelen kan worden gezien als een poging om culturele verschillen op te lossen 
door communicatie met leerlingen, niet alleen door zijn leerlingen iets te leren over 
andere culturen maar ook dat zij respect voor andere waarden en leefgewoontes 
(moeten) ontwikkelen.  
 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat het niet mogelijk is als referentiepunt 
te nemen dat altijd direct duidelijk is of er sprake is van een cultureel misverstand; 
vergelijk de casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’, ‘Meester, U 
discrimineert!’ en ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat!’. Dat wil zeggen 
dat niet iedere docent bepaald gedrag van een Turkse of Marokkaanse leerling als 
distinct ziet, en dat niet elke botsing met (de opvattingen van) een docent als cultureel 
misverstand kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld in de casus ‘Meester, U 
discrimineert!’ evenals in de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag 
dat!’ is de vraag of er sprake is van een cultureel misverstand. In het eerste van deze 
voorbeelden (casus) interpreteert de docent de beschuldiging van de Marokkaanse 
jongen dat hij (de docent) discrimineert, liever als een uiting van een bepaalde 
jongerencultuur dan als een uiting van een cultuur die met etniciteit is verbonden. In 
de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag dat!’ heeft de docent 
persoonlijk geen enkel bezwaar tegen het dragen van een lange broek door de vier 
Marokkaanse vrouwelijke leerlingen tijdens zijn les gymnastiek, hoewel volgens hem 

 235



 

hun gedrag niets te maken heeft met culturele of religieuze verplichtingen maar 
eerder met esthetische overwegingen. 
 De andere belangrijke factor waarom niet direct duidelijk kan zijn of er sprake is 
van een cultureel misverstand, is omdat er geen vaste, uniforme Turkse of 
Marokkaanse cultuur is maar verschillen in de waarden en normen van de leden van 
deze gemeenschappen of groeperingen. Ook de interpretatie van dezelfde waarden en 
normen kan verschillen tussen de (bijvoorbeeld islamitische) gemeenschappen en ook 
tussen groeperingen binnen deze gemeenschappen. Opmerkelijk was dat er zelden 
een rechtstreeks concreet beroep op gezaghebbende religieuze bronnen (zoals de 
Heilige Boeken) werd gedaan, maar meer op een religieus georiënteerde traditie 
binnen een gezin (eventueel zelfs: een gemeenschap) waarbij het vermoeden van de 
religieuze oriëntatie zelfs voor een deel van de docenten afkomstig was en niet door 
de leerling zelf werd gesteld. 
 
Verder dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door de 
bevindingen uit de analyse van de geselecteerde casussen terug te koppelen naar de 
probleemstelling. 
 
Het onderzoek bevestigde onze veronderstelling dat het afhandelen van een cultureel 
misverstand in de klas wordt bepaald dan wel beïnvloed door de eigen interpretatie 
van de docent van de concrete gebeurtenis, van het ontstane conflict of misverstand in 
de klas en door de eigen interpretatie van de distincte waarden en gewoonten 
waarmee hij in een concrete multiculturele situatie op school wordt geconfronteerd.  
 
Wat opvalt in de geselecteerde casussen is dat de docenten nooit eerder een 
soortgelijke ervaring hadden gehad met één of meer leerlingen met een distinct 
culturele achtergrond. In dit opzicht vormt elk beschreven conflict of misverstand een 
nieuwe persoonlijke (multiculturele) ervaring voor de betreffende docent, een 
ervaring waarbij een distincte cultuur dan wel het culturele en/of religieuze karakter 
van bepaald gedrag een belangrijke rol spelen.  
 
Het empirisch onderzoek laat zien dat docenten de manifestatie van bepaalde waarden 
en normen in de klas wel of niet tolereren dan wel een derde oplossing proberen te 
vinden. Maar het onderzoek laat ook zien dat het onmogelijk is te voorspellen hoe een 
docent een cultureel misverstand zal behandelen en welke beslissing hij zal nemen. 
Dat wil zeggen dat bij culturele misverstanden met dezelfde of vergelijkbare distincte 
waarden en normen de geïnterviewde docenten de zaak op een verschillende wijze 
afhandelen en verschillende beslissingen nemen, omdat die door hun persoonlijke 
interpretatie van de omstandigheden van elk gebeurtenis worden bepaald. Sommige 
vrouwelijke docenten in het onderzoek interpreteren bijvoorbeeld bepaald gedrag van 
een Marokkaanse of een Turkse leerling als typisch Marokkaans of Turks 
(macho)gedrag dat er op gericht is om haar status als vrouw en haar gezag als docente 
te ondermijnen. In tegenstelling tot een dergelijke interpretatie zien andere 
geïnterviewde vrouwelijke docenten zulk gedrag ook wel als distinct gedrag dat 
echter volgens hen niet wordt bepaald door een met de Turkse of Marokkaanse 
etniciteit verbonden cultuur, maar door een ‘straatcultuur’ of een ‘jongerencultuur’. 
Tenslotte beschouwt een derde groep van vrouwelijke docenten dergelijk gedrag als 
wangedrag dat niets met een distincte cultuur te maken heeft maar wel met ‘algemene 
gedragspatronen’ van leerlingen op school. 
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De reactie van docenten en hun pogingen een misverstand op te lossen zijn 
afhankelijk van hoe ze de omstandigheden van het culturele misverstand ervaren of 
interpreteren en hoe belangrijk zij de culturele en/of religieuze verplichtingen van 
leerlingen vinden. In dit opzicht kunnen de reacties van docenten en hun oplossingen 
dezelfde zijn maar de redenen voor hun handelen anders: een docent laat islamitische 
leerlingen gymmen in lange broek omdat hij vindt dat de school verplicht is respect te 
tonen voor andere culturen en religieuze overtuigingen, terwijl een andere docent 
precies hetzelfde doet omdat hij wil vermijden dat islamitische vrouwelijke leerlingen 
bij de gymles uitvallen.  

Het belang van de persoonlijke ervaring van een docent met (lastig) gedrag van 
niet-distincte leerlingen dat met het distincte gedrag van een leerling vergelijkbaar is, 
komt in het bijzonder naar voren in de casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is 
homo!’, ‘Waarom vasten moslims?’ en ‘Dat moet je niet bij mij doen!’. In de 
casussen ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ en ‘Waarom vasten moslims?’ 
hebben de betreffende docenten te maken met uiteenlopende opinies van leerlingen 
over homoseksualiteit respectievelijk over rituelen uit de islamitische cultuur en over 
de religieuze verplichtingen van hun moslim mede-leerlingen. Eerdere ervaringen met 
een debat tussen leerlingen met verschillende opinies helpen elke docent om de 
discussie in de klas te sturen en in dit geval te richten op het belangrijke adagium: 
‘Toon respect voor anderen!’ met name voor mensen met een ‘andere’ seksuele 
voorkeur of met een andere religieuze overtuiging.  

In de casus ‘Dat moet je niet bij mij doen!’ wordt een docente geconfronteerd 
met leerlingen die haar gezag in de klas willen aantasten door het vertonen van 
provocerend en ondermijnend gedrag. Uit eigen ervaring weet zij dat zij haar gezag 
ten overstaan van de hele klas duidelijk en uitdrukkelijk moet verdedigen (doel). Dat 
kan zij op verschillende manieren doen. Uit een aantal opties kiest zij er voor op een 
‘harde’ wijze haar gezag als docent aan de klas te tonen door leerlingen de klas uit te 
sturen.  

Tenslotte laat het onderzoek ook zien dat de geïnterviewde docenten culturele 
conflicten en -misverstanden nauwelijks bespreken in hun afdeling of sectie en er 
derhalve ook geen conclusies worden verbonden aan het afhandelen van culturele 
kwesties. In de meeste gevallen wordt het ook niet rechtstreeks met andere collega’s 
besproken. Met andere woorden, er bestaat op de bezochte scholen geen 
‘georganiseerde’ uitwisseling van ervaringen en opinies met betrekking tot culturele 
botsingen in de klas. Daarom wordt er ook geen routine opgebouwd, worden er geen 
sociale regels gevormd voor de manier waarop docenten culturele conflicten of –
misverstanden moeten oplossen dan wel afhandelen.  
 
De analyse van de geselecteerde casussen bevestigt de conclusie uit de eerste fase van 
het onderzoek dat de geïnterviewde docenten in termen van regels denken. Zij praten 
over wettelijke- en schoolregels en ook over ‘eigen regelgeving’ en ‘eigen regels’. De 
meerderheid van de geïnterviewde docenten is van mening dat er op hun school geen 
regels (voorschriften) bestaan voor het afhandelen van culturele conflicten of 
misverstanden terwijl zij de regels (voor zover die er zijn) te strak en rigide vinden. 
De rol van collega-docenten en het gebrek aan (naleving van) regels komt in het 
bijzonder tot uitdrukking in de casus ‘Met een lange broek gymmen… Bij mij mag 
dat!’. In deze casus werd een nieuwe docent er zich van bewust dat er op school ten 
aanzien van de verplichte kleding tijdens gymles geen sociale regels bestaan. Zijn 
collega-docenten praten over de (school)regel die de facto niet wordt nageleefd. 
Daarom heeft hij twijfel over ‘de oude routine’ en komt tot een eigen beslissing. 
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Aangezien er vaak geen regels of geen duidelijke regels zijn, zijn de docenten in 
het onderzoek ervan overtuigd dat zij in deze ‘zaken’ geen andere optie hebben dan 
maar eigen regels toe te passen. In de casus ‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ 
vertelde de geïnterviewde docente: 

Er zijn geen regels op school die bepaalde verhoudingen met leerlingen regelen…  
 
Hoewel docenten ervan overtuigd zijn dat zij zich in hun handelen regelmatig aan 
bepaalde regels houden en ook hun gezag mede aan de regels op school ontlenen, 
blijkt in de praktijk dat in situaties waarin zij in de klas met andere culturen worden 
geconfronteerd, hun handelen toch vooral wordt bepaald door hun classroom 
management opvattingen maar ook door bepaalde ethische overwegingen over goed 
onderwijs. In de meeste gevallen gaat het dan om ‘het belang van het kind’, 
‘wederzijds respect’ en ‘gelijkheid en gelijkwaardigheid’ zoals de docente in de casus 
‘Ja, juffrouw, maar de meester is homo!’ vertelde. 

Ik denk dat je orde in de klas kan vasthouden door heel duidelijke regels te stellen en je 
duidelijk aan deze regels te houden… 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. 

 
Maar de analyse van de geselecteerde casussen bevestigt onze veronderstelling dat de 
geïnterviewde docenten zich niet houden aan ‘de regels’: de rechtsregels, de 
schoolregels, de sociale regels op school en de eigen regels. Wat betekent dat voor het 
afhandelen van culturele conflicten en –misverstanden? Dat betekent dat het daarbij 
voor docenten niet gaat om het toepassen van regels maar om situatief handelen. De 
conclusie uit de eerste fase van het onderzoek kan hier worden herhaald: beslissingen 
van docenten worden niet door regels geleid en bepaald maar door de specifieke 
factoren van een situatie, zoals een andere cultuur van een leerling. Het situatief 
handelen van een docent is in dit opzicht deels op zelfhandhaving gericht, deels aan 
een breder beeld van zijn taakvervulling gekoppeld en deels op bepaalde 
onderwijswaarden gericht. Met andere woorden, het situatief handelen is direct 
verbonden met zijn idee hoe hij een cultureel conflict of -misverstand kan oplossen en 
tegelijkertijd met hoe hij zijn gezag en de orde in de klas vast kan houden. Aangezien 
er volgens de docenten (op hun school) weinig of geen regels en (zoals ons onderzoek 
laat zien) ook geen conflictregels zijn die culturele botsingen met leerlingen met een 
distinct culturele of religieuze achtergrond regelen, kan een docent een oplossing op 
basis van zijn gezag niet aan regels ontlenen. Daarom is hij bij elk nieuw cultureel 
conflict of -misverstand gedwongen om (een andere/nieuwe) legitimatie voor zijn 
gedrag te zoeken en zijn gezag in de klas te bevestigen dan wel opnieuw te vestigen. 
De ‘eigen regels’ waarmee de leerlingen doorgaans onbekend zijn, zijn dan ook niet 
bedoeld om over en weer gedragsverwachtingen te creëren maar worden gebruikt om 
achteraf beslissingen te rechtvaardigen die het gezag van de docent kunnen vestigen 
of verstevigen. Docenten gebruiken die ‘eigen regels’ niet altijd in de klas maar ook 
om voor zichzelf de juistheid van hun beslissing in de klas aannemelijk te maken.  
 
Een laatste overweging heeft te maken met wat hiervoor al werd geschreven over de 
maatschappelijke praktijk van de rechtsorde met betrekking tot de uitingsvrijheid en 
de vrijheid van godsdienst. Zolang leerlingen zich bij hun claims op vrij vage 
traditionele culturele, enigszins aan religie georiënteerde, noties baseren, is de kans 
op acceptatie van (die) distincte waarden en normen binnen de interne normatieve 
orde van de school relatief klein. In de casus van de Jehova’s getuige die buitenshuis, 
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tijdens het schoolreisje niet met vreemde mannen onder één dak mocht slapen en in 
die van het Pakistaans-islamitische meisje, dat (op school) niet mocht kijken naar en 
praten over seks en vrijen is de religieuze component nog het sterkst. Dit zijn 
overigens tevens de voorbeelden waarin nadrukkelijk naar religieuze gronden en 
bronnen wordt verwezen. Dat maakt de claim meer controleerbaar zodat eerder mag 
worden verwacht dat deze wordt gehonoreerd of dat tenminste op school met deze 
distincte waarden en normen rekening word gehouden dan wel dat ze worden 
gerespecteerd. Dat gebeurde ook in de praktijk.  

Zo gauw er op school sprake is van distincte waarden en normen van leerlingen, 
van botsingen met de schoolregels en/of de sociale regels op school op individueel 
niveau en van een docent die in zijn onderwijspraktijk rekening houdt met die 
distincte waarden en normen, is er pluralistische legaliteit aan de orde. De docent kan 
in elke nieuwe situatie in de klas de distincte claim weigeren te accepteren òf een 
poging doen de verschillen te overbruggen door min of meer ruimte te geven voor 
(distincte) waarden en normen. Daarom kan de pluralistische legaliteit gezien worden 
als een continu proces dat sterk samenhangt met de ontwikkeling van ideeën en 
overtuigingen over hoe de Nederlandse multiculturele samenleving moet worden 
opgebouwd en of en zo ja in welke mate en in welke vorm distincte waarden en 
normen binnen de Nederlandse rechtsorde moeten worden erkend en geaccepteerd. 
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