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8.  Bijlagen 
 
8.1. Brief ‘Ambtelijke organisaties en scholen’ – pilot onderzoek 
 
 
 

Amsterdam, 8 maart, 2002 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leerstoelgroep Rechtssociologie. Het 
onderzoek staat onder de leiding van prof. mr. A.J. Hoekema en is onderdeel van een mede 
door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd 
onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is de relatie tussen de ambtelijke praktijk en cliënten die 
tot een gemeenschap met een specifieke cultuur behoren. Bij ‘ambtelijke praktijk’ is te 
denken aan ambtelijke organisaties (zoals scholen en uitvoeringsinstellingen van de sociale 
verzekeringswetgeving) die wettelijke regelingen toepassen of uitvoeren. Zij worden in die 
praktijk geconfronteerd met Turkse en/of Marokkanse cliënten die met een beroep op de 
specifieke islamitische cultuur van hun groepering (gemeenschap) waartoe zij zich rekenen, 
een afwijkende regeling vragen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het dragen tijdens de 
gymlessen van een shirt met lange mouwen of hoofddoek of om kinderbijslag voor kinderen 
die bij de tweede vrouw in het land van herkomst verblijven. Dit onderzoek beoogt gegevens 
te verzamelen over de mate waarin op culturele gronden een beroep wordt gedaan; de wijze 
waarop ambtelijke organisaties de normen en waarden van dergelijke groeperingen 
interpreteren en met een Nederlandse leefomgeving en rechtsregels in harmonie brengen; en 
de beslissingen die ambtelijke organisaties in dergelijke gevallen nemen. Op deze manier kan 
een systematisch inzicht ontstaan in de bestaande administratieve praktijk.  
 
Daarbij zal de aandacht vooral worden gericht op de wijze waarop vast komt te staan wat een 
geldige interpretatie is van de islamitische waarden en normen: welke bronnen worden 
genoemd door de cliënt die zich op het bestaan van het een afwijkende norm beroept, en 
welke zijn voor de beslissende instanties relevant. 
 
In het kader van een pilot studie ten behoeve van dit onderzoek zou ik graag met enkele leden 
van uw organisatie een oriënterend gesprek willen voeren. De bedoeling van deze gesprekken 
is om op basis daarvan tot een nadere toespitsing van mijn onderzoeksopzet te komen. 
 
Indien u meer informatie over het onderzoek wilt krijgen, kunt u mij of Prof. Hoekema 
benaderen. In elk geval zal ik binnenkort voor een afspraak contact met u opnemen. 
 
In de hoop op uw positieve reactie, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mr. Damir Urem (LL.M.)    Prof. mr. A.J. Hoekema 
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8.2 Brief ‘Turkse en Marokkaanse organisaties’ – pilot onderzoek 
 

 
 
 
 

Amsterdam, 8 maart, 2002 
 
Geachte heer, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leerstoelgroep Rechtssociologie. Het 
onderzoek staat onder de leiding van prof. mr. A.J. Hoekema en is onderdeel van een 
mede door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
gefinancierd onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is de relatie tussen de ambtelijke praktijk en cliënten 
die tot een gemeenschap met een specifieke cultuur behoren. Met name gaat het om 
Marokkaanse en Turkse cliënten die met een beroep op hun islamitische cultuur een 
specifieke toepassing van een regeling vragen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 
tijdens de gymlessen van een shirt met lange mouwen of hoofddoek het dragen, of om 
kinderbijslag voor kinderen die bij de tweede vrouw in het land van herkomst verblijven. 
Dankzij het onderzoek kan een systematisch inzicht in de bestaande administratieve 
praktijk worden gekregen. Centraal staat daarbij de wijze waarop de islamitische normen 
en waarden binnen de Marokkaanse en Turkse groeperingen worden geïnterpreteerd; hoe 
deze met een niet-islamitische leefomgeving in harmonie worden gebracht; op de wijze 
komt vast te staan wat een geldige interpretatie van de islamitische waarden en normen 
is; welke bronnen de cliënt bij een beroep op het bestaan van het een afwijkende norm 
noemt; en welke bronnen voor de beslissende instanties relevant zijn. Op die manier kan 
een systematisch inzicht ontstaan in de bestaande administratieve praktijk. 
 
In het kader van een pilot studie ten behoeve van dit onderzoek zou ik graag met enkele 
leden van uw organisatie een oriënterend gesprek willen voeren. De bedoeling van deze 
gesprekken is om op basis daarvan tot een nadere toespitsing van mijn onderzoeksopzet 
te komen. 
 
Indien u meer informatie over het onderzoek wilt krijgen, kunt u mij of Prof. Hoekema 
benaderen. In elk geval zal ik binnenkort voor een afspraak contact met u opnemen. 
 
In de hoop op uw positieve reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Damir Urem 
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8.3 Brief ‘Scholen’: hoofdonderzoek Fase 1 
 

Amsterdam, februari 2004 
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Ten behoeve van een rechtssociologische dissertatieonderzoek ben ik werkzaam aan de 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Algemene Rechtsleer, 
Leergroep Rechtspluralisme. Het onderzoek staat onder de leiding van prof. dr. A.J. Hoekema 
(promotor, rechtssocioloog) en begeleiding van dr. N.F. van Manen (rechtssocioloog), dr. E.A. 
Huppes-Cluysenaer  (rechtssociologe en rechtsfilosofe en tevens docente filosofie aan een 
schoolgemeenschap) en drs. S.J. Steenstra (sociaal-psycholoog en oud-bestuursvoorzitter van een 
schoolgemeenschap). Het onderzoek is onderdeel van een mede door de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd onderzoeksprogramma.  
 
Het onderwerp van mijn onderzoek is of, en zo ja hoe scholen in de dagelijkse praktijk 
geconfronteerd worden met verschillende normen en leefgewoonten die leerlingen vanuit een 
verschillende culturele, etnische of religieuze achtergrond met zich brengen. Daarbij gaat de 
aandacht vooral uit naar de creatieve wijze waarop de scholen elk voor zich een oplossing zoeken 
voor dergelijke praktische problemen en voor de wijze waarop zich in de school eigen normen en 
waarden ontwikkelen (een schoolcultuur) vanuit de specifieke visie die de school heeft op 
opvoeding en onderwijs. Ook is aandachtspunt in hoeverre de school tegenwerking ondervindt bij 
het zelfstandig ontwikkelen van een beleid ten opzichte van de handhaving van normen en 
waarden op school. 
 
In de eerste fase van mijn onderzoek ligt de nadruk vooral op de manier waarop met name de 
docenten, in hun dagelijkse praktijk met de gedragingen en leefgewoonten van hun allochtone 
leerlingen te maken krijgen. Omdat de docenten meestal de eerste personen op school zijn, die 
met de verschillende gedragspatronen van leerlingen van andere culturen geconfronteerd worden, 
willen wij in deze fase vooral met hen praten om ons een beeld te vormen van het 
multiculturalisme op school. Wij willen vooral spreken met docenten die het zelf prettig vinden 
om over hun multiculturele belevenis op school te praten en die daarom bereid zijn er wat tijd 
voor vrij te maken. Wij maken daarbij voorlopig geen onderscheid naar vakgebied, hoewel we er 
van uitgaan dat in de loop van het onderzoek duidelijk kan worden dat bepaalde vakken meer 
confrontatie opleveren dan andere. In de loop van het onderzoek hopen we een aantal casussen te 
selecteren die we wat diepgaander bestuderen.  
In een volgende fase, waarvoor we dan apart toestemming aan U zullen vragen zouden we nog 
enkele gesprekken willen voeren met mensen uit de schoolleiding. Omdat deze gesprekken zullen 
zijn naar aanleiding van één of enkele casussen, kan op dat moment een helder tijdsbeeld 
geschetst worden.  
 
Het is de bedoeling dat het onderzoek zich landelijk afspeelt. Tot nu toe hebben wij met docenten 
van meerdere scholen in het voortgezet onderwijs gepraat. Alle gesprekken werden in een 
gezellige, openhartige en vertrouwelijke sfeer uitgevoerd.  
 
Wij verwachten dat de gesprekken met de docenten ongeveer een uur zullen duren en gespreid in 
de tijd zullen plaatsvinden. Uiteraard is strikte anonimiteit gewaarborgd en zal geheel 
onherkenbaar worden gemaakt om welke scholen en personen het gaat.  
 
Ik zal binnenkort telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Damir Urem 
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8.4 Brief ‘Scholen’: Hoofdonderzoek Fase 2 
 
 

Amsterdam, 20 februari 2004 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Middels deze brief vraag ik u om toestemming om  in het kader van mijn 
dissertatieonderzoek een aantal leerlingen bij u op school te mogen interviewen, 
alsmede om uw hulp (bemiddeling) in contacten met de ouders.  
 
In de eerste fase van mijn onderzoek ligt de nadruk vooral op de manier waarop 
docenten in hun dagelijkse praktijk met de gedragingen en leefgewoonten van hun 
allochtone leerlingen te maken hebben. Omdat docenten meestal de eerste personen 
op school zijn die met de verschillende gedragspatronen van leerlingen met een 
andere culturele achtergrond geconfronteerd worden, hebben wij in deze fase vooral 
met docenten gepraat om ons een beeld te vormen over het multiculturalisme op 
school. In de loop van het onderzoek op uw school hebben wij een aantal casussen 
geselecteerd.  
 
In de tweede fase willen wij deze casussen wat diepgaander bestuderen. Daarvoor 
achten wij het wenselijk en noodzakelijk om hier nogmaals met u en enkele andere 
docenten over te praten. Als de schoolleiding geen bezwaar heeft zouden wij 
eveneens  leerlingen (en ouders) kort willen interviewen, bij voorkeur diegenen die 
bij de behandelde casussen betrokken waren.  Met leerlingen (en ouders) zal in dat 
geval worden gesproken over: 
- De betekenis van het onderwijs voor het kind (de ouders). De verwachtingen van 
het kind (de ouders) ten aanzien van het onderwijs; wat wil de leerling bereiken? 
- Het belang (de betekenis) van zijn/haar culturele gebruiken (gewoonten) voor 
hem/haar (ouders); waarom gedragen zij zich op deze manier? Wat voor gevolgen 
zou het hebben als zij zich niet volgens deze gewoonten zouden gedragen? 
- De vraag hoe de school (de docent) in deze situatie volgens hen zou moeten 
handelen. Wat willen zij dat de school doet? Moet de school meer rekening houden 
met hun leefgewoonten? 
 
Mocht u voor ons voorstel open staan, dan zouden wij de school willen vragen om te 
helpen bij het leggen van contacten met de leerlingen en hun ouders. 
 
Uiteraard is strikte anonimiteit gewaarborgd en zal in de onderzoeksresultaten geheel 
onherkenbaar worden gemaakt om welke scholen en personen het gaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Damir Urem 
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8.5 Oproep 1: Hoofdonderzoek  
 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Leerstoelgroep Algemene Rechtsleer 
 
 

Wilt u deelnemen aan  
een wetenschappelijk onderzoek? 

 
 

School  & Culturen 
 
 
Waar gaat het ons om? 
In het kader van een rechtssociologisch promotieonderzoek naar de multiculturele 
samenleving en scholen willen wij in gesprek komen met docenten die in hun 
dagelijkse praktijk te maken hebben met opvattingen, gedragingen en 
leefgewoonten van hun leerlingen met verschillende achtergronden, cultureel, etnisch 
of religieus, allochtoon en autochtoon. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan 
ervaringen met: 
• Specifiek gedrag van leerlingen op school; 
• Houding t.o.v. andere dan de eigen culturele groep; 
• Opvattingen over opvoeding; 
• De verhouding opvoeding – onderwijs;  
• Culturele en religieuze plichten;  
• Gepaste kleding in verschillende situaties;  
• Het gebruik van de moedertaal;  
• Gemengde gemeenschappelijke activiteiten (schoolprogramma);  
• Culturele of religieuze feestdagen; 
• Schooltelevisieprogramma’s, toneel (onderwijsprogramma); en 
• Bezwaren tegen bepaalde lesonderdelen of onderwerpen (lesprogramma)   
 
Wat willen wij? 
Wij willen graag met U van gedachten wisselen over uw eigen concrete ervaringen, 
over de manier om oplossingen te vinden, over de oplossingen zelf, op het al dan niet 
ontstaan van gedragsregels voor leerlingen, hun ouders en de leraren, en over het 
ontwikkelen van ‘eigen’ normen en waarden. Is dat iets van de gehele school, een 
eigen schoolcultuur, of is dat individueel? 
 
Interesse? 
U kunt rechtstreeks bellen of een e-mail sturen:  
 
Damir Urem 
Tel:  
E-mail:  
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8.6 Oproep 2: Hoofdonderzoek 
 

Directeur opvang van nieuwkomers:  
“Zoek gesprekspartners!”  

 

School  & Culturen 
 
 
Onlangs spraken wij met de directeur opvang van nieuwkomers, in het kader van een 
wetenschappelijk, rechtssociologisch promotieonderzoek naar de multiculturele 
samenleving en scholen. Zij deed de suggestie om ook met andere docenten te gaan 
praten. Dat is de reden van deze oproep. 
 
Waar gaat het ons om? 
Wij willen in gesprek komen met docenten die in hun dagelijkse praktijk te maken 
hebben met opvattingen, gedragingen en leefgewoonten van hun leerlingen met 
verschillende achtergronden, cultureel, etnisch of religieus, allochtoon en autochtoon. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan ervaringen met: 
• Specifiek gedrag van leerlingen op school; 
• Houding t.o.v. andere dan de eigen culturele groep; 
• Opvattingen over opvoeding; 
• De verhouding opvoeding – onderwijs;  
• Culturele en religieuze plichten;  
• Gepaste kleding in verschillende situaties;  
• Het gebruik van de moedertaal;  
• Gemengde gemeenschappelijke activiteiten (schoolprogramma);  
• Culturele of religieuze feestdagen; 
• Schooltelevisieprogramma’s, toneel (onderwijsprogramma); en 
• Bezwaren tegen bepaalde lesonderdelen of onderwerpen (lesprogramma)   
 
Wat willen wij? 
Wij willen graag met U van gedachten wisselen over uw eigen concrete ervaringen, 
over de manier om oplossingen te vinden, over de oplossingen zelf, op het al dan niet 
ontstaan van gedragsregels voor leerlingen, hun ouders en de leraren, en over het 
ontwikkelen van ‘eigen’ normen en waarden. Is dat iets van de gehele school, een 
eigen schoolcultuur, of is dat individueel? 
 
Interesse? 
Als u een interesse heeft, doe een briefje in het postvakje van de directeur opvang van 
nieuwkomers met uw naam en telefoonnummer. Dan bellen wij u voor een afspraak. 
U kunt ons ook rechtstreeks bellen:  
 

Damir Urem     Sietse Steenstra 
Tel:       Tel: 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Afdeling Algemene Rechtsleer 
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8.7 Interview protocollen: pilot onderzoek 
 
Protocol: Ambtelijke organisaties 
 
1. Informatie over de organisatie/instelling. 
2. Ervaring van de ambtenaar/docent met cliënten uit een andere cultuur.  
2.1.1 Concrete voorbeelden uit de praktijk 
2.1.2 Wat was de inhoud/de aard van elke concrete culturele claim: verzoek t.a.v. 
kleding, bidden of nog iets anders? 
3. Op welke waarden en normen beroepen zij zich?.  
3.1.1 Op welke manier wordt dat gemanifesteerd?. 
4. Waarom neemt de ambtenaar/docent het verzoek/zulke aanvragen in overweging ?. 
5. Procedure voor de behandeling van zulke zaken. 
6. Welke (soort van) regels passen ambtenaren/docenten toe?. 
7. Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd?  
8. Wie neemt de eindbeslissing: één persoon of een collectief? 
9. Wat deed/doet de organisatie om soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen? 
 
 
Protocol: leden van Marokkaanse of Turkse organisaties 
 
1.  Welke verschillen bestaan er tussen de Marokkaanse, Turkse, islamitische cultuur en de 
Nederlandse, protestants-christelijke/ katholieke cultuur: 
1.1 In het leven van elke dag  
1.2 In het onderwijs 
1.3 Op andere gebieden van het maatschappelijke leven. 
2. Kent de geïnterviewde concrete voorbeelden van deze verschillen in de praktijk? 
3. Heeft hij zelf of hebben kennissen ooit verzocht om toepassing van eigen culturele normen 
bijvoorbeeld voor een kind op school of voor henzelf bij een of andere organisatie? 
4. Wat heeft U/hebben zij gevraagd? 
4.1 Wat hebt U/hebben zij gedaan? Wat voor acties hebt U/hebben zij onder nomen?  
4.2 Hebt U/hebben zij er met iemand over gepraat of iemand geraadpleegd? 
4.3 Wat was het resultaat van uw verzoek? 
5. Op welke bronnen zijn Uw culturele waarden gebaseerd: religie, traditie, sharia..? 
5.1 Waarom zij deze culturele waarden belangrijk voor Marokkaanse/Turkse mensen?  
6. Waarom moet een Marokkaan/Turk deze culturele normen volgen? 
6.1 Wat zou er gebeuren als men deze culturele waarden niet  in acht zou nemen? 
6.2 Wie of wat wordt er beschadigd als men het niet zou doen? 
6.3 Wordt men bestraft? 
6.4 Hoe wordt men bestraft: welke straf krijgt iemand (of de hele familie)? 
7. Wat doet een Marokkaan/Turk die in Nederland woont als hij een persoonlijk, 
maatschappelijk, juridisch  en/of geestelijk probleem heeft? 
7.1 Wie of wat gaat hij raadplegen?   
7.2 Waarom gaat hij daar naar toe? 
8. Als een Marokkaan/Turk iets over zijn cultuur en/of religie (normen en waarden) wil 
weten wie of wat moet hij/kan hij dan raadplegen? 
8.1 Waarom deze persoon/instantie/informatiebron? 
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8.8. Interview protocollen: hoofdonderzoek onderzoek 
 
a) Eerste fase van het hoofdonderzoek 
1. Ervaring van de docent met leerlingen/ouders uit een andere cultuur.  
1.1 Concrete voorbeelden uit de praktijk 
1.2 Wat was de inhoud/de aard van de concrete culturele claim of de culturele gebeurtenis: 
verzoek i.v.m. kleding, bidden of nog iets anders 
2. Op welke distincte waarden en normen beroepen de leerlingen zich?.  
2.1 Op welke manier wordt dat gemanifesteerd?. 
2.2 Zeggen zij dat het om die waarden en normen gaat?. 
3. Waarom neemt de docent zulke verzoeken in overweging?. 
3.1 Hoe hij weet dat het om waarden en normen uit een andere cultuur gaat? 
4. Wat is de procedure voor de behandeling van zulke zaken?. 
4.1 Wie behandelt zulke zaken: het bestuur, de directeur, de docent., een speciaal aangewezen 
persoon? 
4.2 Welke (soort van) regels worden toegepast? 
4.3 Hoe zijn die regels geformuleerd en hoe worden ze toegepast? 
4.4 Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd?  
5. In welke situaties worden culturele claims geaccepteerd en in welke worden ze geweigerd? 
5.1 Op welke gronden gebeurt dat? 
5.2 Wie neemt de eindbeslissing: één persoon of een collectief? 
6. Welke consequenties kan het hebben als een verzoek niet wordt gehonoreerd? 
7. Hoe regelt U/de docent nu een eventuele culturele botsing? 
7.1  Wat doet U/de docent nu om een conflict/misverstand in de toekomst te voorkomen 
8. Wat is de mening van de docent over de (aan de orde zijnde) concrete culturele gebeurtenis? 
9. Wat is de mening van  de docent over de vraag of de school rekening moet houden met 
bepaalde culturele claims van leerlingen.  
 
b) Tweede fase van het hoofdonderzoek 
1. Wat is er gebeurd: de feiten van de (geselecteerde) gebeurtenis (casus).   
2. Heeft de geïnterviewde docent (de docent) ervaring met claims van leerlingen met een andere 
cultureel-religieuze of etnische achtergrond? 
3. Hoe interpreteert de docent het (claim)gedrag van de leerling.  
4. Op welke manier wordt dat (claim)gedrag gemanifesteerd. 
5. Wat waren de eerste gedachten van de docent bij het claimgedrag, hoe ervoer hij dat gedrag: 
uitleggen! 
6. Waarom is/was de docent van mening dat het claimgedrag cultureel bepaald was. 
6.1.1 Wat is de mening van de docent over de reden of oorzaak dat de leerling op die manier 
reageerde?  
6.1.2 Vermeldde de leerling dat het om zijn cultuur of zijn religieuze waarden en normen 
(verplichtingen) ging?  
6.1.3 Wie eist of eiste van hem om zich op die manier te gedragen 
7. Wist de docent in de casus al dat het claimgedrag bepaald werd door waarden en normen uit 
een andere cultuur? 
7.1 Hoe hij wist dat. 
8. Hoe reageerde de docent, wat deed hij concreet? 
8.1 Waarom reageerde de docent op die manier: uitleggen! 
8.1 Wat wilde hij bereiken, wat was de doelstelling van zijn handelen?. 
9. Welke (typen van) regels paste de docent in dit geval toe. 
9.1 Waarom? 
9.1 Worden beslissingen in oude casussen in nieuwe soortgelijke zaken geraadpleegd? 
10. Waarom vindt de docent het toepassen van regels belangrijk? 
11. Waarom accepteerde de docent het claimgedrag van de leerling wel of niet? 
11.1 Op welke gronden deed hij dat? 
12. Welke consequenties zou het hebben als het verzoek niet wordt/werd gehonoreerd?. 
13. Wat is de mening van de docent over de vraag of de school rekening moet houden met 
bepaalde culturele claims van de leerlingen.  
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