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11. Samenvatting 
 
De werkhypothese van deze studie is het mogelijk voorkomen van de zwakke vorm 
van pluralistische legaliteit (hierna: pluralistische legaliteit) in de Nederlandse 
maatschappij en de Nederlandse rechtsorde.  
 We gaan na of pluralistische legaliteit zich concreet voordoet in de (sociale) 
praktijk van de Nederlandse rechtsorde en zo ja hoe het dan in de praktijk werkt. Om 
het bestaan van pluralistische legaliteit nader te bekijken introduceren we het begrip 
‘cultureel misverstand’. 
 
Het onderzoek is vooral gericht op de invloed die distincte culturen hebben op de 
ontwikkeling van en de veranderingen in de Nederlandse rechtsorde op het gebied 
van het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste onderwerp van het onderzoek is de 
docent, zijn beslissingen, de omstandigheden die zijn beslissingen beïnvloeden en de 
actie die hij onderneemt als hij op school wordt geconfronteerd met een distincte 
cultuur, met distincte waarden en normen. Wij doen onderzoek naar zijn gedrag 
omdat hij meestal de eerste is die te maken krijgt met gedrag van een leerling, dat 
voortkomt uit een andere cultuur dan oorspronkelijk Nederlands. Bij zijn beslissingen 
en in zijn optreden hanteert een docent wettelijke (school)regels en sociale regels 
maar ook ‘eigen regels’ (‘persoonlijke jurisprudentie’). 
 
Hoofdstuk 1: In dit inleidend hoofdstuk bespreken we de multiculturaliteit van de 
Nederlandse maatschappij en de interactie tussen distincte culturen, distincte waarden 
en normen en de regels van de dominante Nederlandse rechtsorde. Hoewel de 
Nederlandse samenleving een lange pluralistische en multiculturele historie heeft 
richten we ons in eerste instantie op de veranderingen in de Nederlandse maatschappij 
en in de Nederlandse rechtsorde na de komst van post-koloniale migranten-groepen 
vanaf het begin van de jaren vijftig en van arbeidsmigranten (gastarbeiders) en 
vluchtelingen vanaf het begin van de jaren zestig tot de dag van vandaag. 
 De komst van groepen migranten heeft de samenstelling van de Nederlandse 
bevolking (sterk) veranderd. Interacties tussen en wederzijdse beïnvloeding van de 
dominante en de distincte culturen, waarden en normen hebben geresulteerd in een 
continu veranderingsproces op bijna alle gebieden van het dagelijks leven in 
Nederland zoals de huisvesting, de sociale zekerheid, het onderwijs en de politiek. 
Distincte waarden en normen hebben ook invloed gehad op veranderingen op 
verschillende rechtsgebieden zoals het privaatrecht, het strafrecht, het arbeidsrecht en 
het onderwijsrecht. 
 Daar ons onderzoek gericht is op de relatie tussen multiculturaliteit en het recht 
op het gebied van het voortgezet onderwijs geven we ook een kort overzicht van het 
Nederlandse onderwijs en de verschillen tussen openbaar- en bijzonder onderwijs.  
 
Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk presenteren wij de theoretische grondslag voor het 
onderzoek naar het beslissingsproces van een docent wanneer hij wordt 
geconfronteerd met een vorm van gedrag dat hij interpreteert als gedrag dat is bepaald 
door distincte waarden en normen. Eén van de onderzoeksvragen is of en zo ja in 
welke mate de betrokken (distincte) cultuur een rol speelt bij zijn beslissingen (bij de 
toepassing en vorming van (nieuwe) regels). 
 Als theoretische achtergrond maken we gebruik van de theorie van Hoekema en 
Van Manen (2000, 1994) betreffende pluralistische legaliteit, van Lipsky’s (1980) 
theorie van het ambtelijk handelen en van Knegt’s (1987) theorie over de redelijkheid 
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van ambtelijke beslissingen. We kritiseren de opvatting over ‘gedeelde betekenissen’ 
(sociale regels) die opduikt in recent (rechts)sociologisch onderzoek.  
 
Typen van legaliteit: Hoekema en Van Manen (2000, 1994) onderscheiden zes typen 
van legaliteit die zich hebben ontwikkeld in de Nederlandse samenleving en de 
Nederlandse rechtsorde in verschillende perioden vanaf het midden van de 
negentiende eeuw tot aan vandaag. Elk van deze typen is gebaseerd op verschillende 
soorten regels en institutionele verbanden binnen de maatschappelijke praktijk van de 
rechtsorde in een bepaalde periode maar hoewel ze zijn ontwikkeld in verschillende 
perioden bestaan ze (allemaal) nog steeds en spelen met een uiteenlopende 
‘intensiteit’ een rol in de huidige maatschappelijke praktijk van de Nederlandse 
rechtsorde. 
 We gebruiken deze theoretische benadering als richtlijn voor ons empirisch 
onderzoek op de scholen. Dat betekent dat de geselecteerde casussen worden bekeken 
vanuit het perspectief van de verschillende (conflicterende) legaliteitstypen die zich 
ook vandaag de dag nog manifesteren in de sociale praktijk van de Nederlandse 
rechtsode. Acties van docenten in ‘culturele gevallen’ kunnen met andere woorden 
worden geïnterpreteerd in het licht van deze verschillende typen van legaliteit.  
 Hoewel Hoekema en Van Manen (2000) zes typen van legaliteit onderscheiden 
zijn slechts vier typen belangrijk in verband met ons onderzoek: formele legaliteit, 
compensatie-legaliteit, forum legaliteit en pluralistische legaliteit.  
 
Pluralistische legaliteit: Volgens de theorie van Hoekema en Van Manen over 
pluralistische legaliteit bestaan er in de rechtspraktijk van een land naast de regels van 
de dominante rechtsorde, systemen van distincte waarden en normen waar de leden 
van een specifieke religieuze, etnische of nog een andere groep in de maatschappij 
zich in hun dagelijks leven op baseren. Deze distincte waarden en normen wijken 
fundamenteel en/of sterk af van de waarden en de rechtsregels van de dominante 
rechtsorde.  
 In deze studie gaan wij een stap verder en wijken af van de benadering van 
Hoekema en Van Manen (2000). Hun opvatting vooronderstelt het bestaan van een 
statische cultuur van een (distincte) gemeenschap. Onze opvatting daarentegen is dat 
er geen sprake is van een statische cultuur of statische culturen maar eerder dat de 
leden van een distincte gemeenschap of groep voortdurend verschillen in de 
interpretatie van hun eigen waarden en normen. Daarom ook zijn in iedere culturele 
situatie en in elk cultureel conflict vaak verschillende alternatieven voorhanden en 
oplossingen mogelijk. Dat betekent dat in ons onderzoek bijvoorbeeld, de aandacht 
van de docent vooral uitgaat naar het vinden van een passende eventueel zelfs nieuwe 
oplossing, wat er vaak toe leidt dat hij daarbij afwijkt van de schoolregels en/of de 
sociale regels op school. 
 We stellen daarom dat het onmogelijk is om er van uit te gaan dat het altijd 
duidelijk is of er sprake is van een conflict met een distincte cultuur.  
 
Street-level bureaucrats als onderwerp: Lipsky’s theorie van de street-level 
bureaucracy is gebruikt als theoretische achtergrond voor het begrijpen van hoe 
ambtenaren hun opdrachten uitvoeren, de problemen en belemmeringen bij het 
uitvoeren van hun werk hanteren en hoe ze omgaan met hun cliënten en hun bazen.  
 Eén van de belangrijkste redeneringen in Lipsky’s studie is dat street-level 
bureaucrats routines (gedeelde betekenissen of sociale regels) ontwikkelen en 
toepassen in hun dagelijks werk. Deze gedeelde betekenissen zouden ambtenaren 
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helpen om de discrepantie tussen ‘de regels’ en hun eigen beslissingen op te heffen. 
In deze studie gaan wij in tegen deze redenering. Wij stellen dat men eerder moet 
spreken van persoonlijke routines/betekenissen dan van gemeenschappelijke. Ons 
onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er op de bezochte scholen geen routines werden 
gevonden voor de manier waarop docenten moeten beslissen als een leerlinge (tegen 
het gebruik in) wil gymmen in lange broek en in een shirt met lange mouwen. Er 
werden met andere woorden geen regels gevonden met een ex ante effect. 
 
De toepassing van regels door street-level bureaucrats: Om ambtelijke beslissingen 
en de toepassing van wettelijke regels en van sociale regels in een organisatie te 
begrijpen maken we gebruik van Knegt’s (1987) theoretisch benadering. Volgens 
Knegt’s opvatting hebben street-level bureaucrats in de onderzochte sociale 
zekerheidsinstellingen als belangrijkste doelstelling dat ze in ieder individueel geval 
een redelijke beslissing nemen. Knegt (1987) onderscheidt drie typen of drie 
verschillende stijlen van ambtelijke besluitvorming (en het toepassen van regels): de 
bureaucratische, de politieke en de pragmatische stijl. 
 Ons onderzoek laat zien dat de redelijkheid van een beslissing van een docent in 
een ‘culturele kwestie’ wordt bepaald door verschillende factoren. Eén daarvan is de 
interpretatie van de docent dat het gedrag van een leerling een distinct culturele 
achtergrond heeft. 
 
De betekenis van regels voor street-level bureaucrats: Uit recent interpretatief 
(rechts)sociologisch onderzoek naar het ambtelijk handelen komt naar voren dat het 
gedrag of de werkwijze van street-level bureaucrats geanalyseerd zou kunnen worden 
in termen van ‘regel-geleid’ gedrag. 
 In dit onderzoek stellen we deze voorstelling uit de interpretatieve sociologie ter 
discussie. We nemen afstand van het idee dat regels het gedrag kunnen voorspellen en 
van het idee van wettelijke regels als instrument van/voor gedragssturing. 
 
Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk presenteren wij de probleemstelling, de methode en 
het verloop van het onderzoek. 
 De bedoeling van ons onderzoek is om een eerste bijdrage te leveren aan de 
vorming van het concept ‘cultureel misverstand’. De belangrijkste vraag die we 
stellen is: welk (soort) gedrag kunnen we beschouwen, interpreteren als een cultureel 
misverstand? We hebben daarvoor gezocht naar casussen (van culturele 
‘ontmoetingen’, botsingen) op school waarbij het gedrag van een leerling(en) door de 
docent wordt geïnterpreteerd als gedrag bepaald door een distincte cultuur, door 
distincte waarden en normen.   
 De onderzoeksvragen zijn gericht op de beslissing(en) en de actie(s) van een 
docent wanneer hij wordt geconfronteerd met een distincte cultuur: zijn interpretatie 
van ‘distinct’ gedrag; het verloop en de ontwikkeling van zijn besluitvorming; de 
redenen voor een bepaalde beslissing (de factoren die zijn besluitvorming 
beïnvloeden); de ondernomen actie en de redenen daarvoor; de legitimatiebronnen 
voor zijn gedrag. 
 In paragraaf 3.2 beschrijven we uitgebreid het verloop, de ontwikkeling en de 
bedoeling van elk (onder)deel van het empirisch onderzoek: het pilot-onderzoek en de 
twee fasen van het hoofdonderzoek. Speciale aandacht wordt besteed aan de 
overwegingen en beslissingen die aan de orde waren in de besprekingen met de 
onderzoekbegeleidingsgroep. Deze bepaalden in vrij sterke mate de voortgang van 
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het onderzoek en met name de veranderingen in en de uiteindelijke bepaling van de 
theoretische en methodologische opzet van het onderzoek.  
 Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek met interviews als belangrijkste 
methode om gegevens te verzamelen. 
 
Hoofdstuk 4 en 5: In deze hoofdstukken worden de resultaten van het empirisch 
onderzoek gepresenteerd. In het empirisch onderzoek hebben we gegevens over 
culturele misverstanden verzameld door na te gaan op welke manier iedere 
individuele (ondervraagde) docent omgaat met de multiculturaliteit in zijn klas 
aangevuld met de verdere benodigde gegevens. Onze bevindingen worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 4 in een overzicht van de gedragingen en opvattingen die 
we tegenkwamen bij de geïnterviewde docenten. 
 In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op 9 geselecteerde casussen. We gingen er 
daarbij van uit dat iedere casus betrekking had op een cultureel misverstand. De 
resultaten laten evenwel zien dat hoewel in elke casus culturele elementen aanwezig 
zijn toch niet alle beschreven situaties en gebeurtenissen beschouwd kunnen worden 
als cultureel misverstand, primair omdat in die gevallen er geen ‘conflict’ bleek te 
bestaan tussen distincte waarden en normen en de (wettelijke) schoolregels en sociale 
regels op school of de persoonlijke (morele) opvattingen van de betreffende docent 
(de beslisser). 
 
Hoofdstuk 7: De analyse van de empirische gegevens laat zien het toepassen van een 
bepaalde regel door een docent niet alleen maar de bedoeling heeft om (zijn) gezag op 
bouwen en/of te bevestigen maar dat hij rekening houdt met persoonlijke 
omstandigheden van leerlingen en daarbij ook oog heeft voor en zijn leerlingen 
aanmoedigt oog te hebben voor andere interesses en waarden zoals respect voor 
anderen en voor hun cultuur en geloof. Dit betekent dat in tegenstelling tot Lipsky’s 
(1980) theorie, achter een actie van een docent ook andere, meer ethische motieven 
schuilen dan het simpel orde houden in de klas. 
 Een andere belangrijke conclusie die ingaat tegen Lipsky’s theorie is dat de 
docenten in ons onderzoek multiculturele gebeurtenissen en multiculturele kwesties 
niet met hun collega’s bespreken. Het betekent dat die docenten geen routines 
(sociale regels) ontwikkelen voor het omgaan met multiculturele zaken. 
 Uit een analyse van de gegevens blijkt dat er op de onderzochte scholen in de 
praktijk geen ‘conflictregels’ bestaan op basis waarvan in de klas multiculturele 
kwesties geregeld kunnen worden. Dat betekent, om te beginnen, dat een docent bij 
zo’n kwestie zijn gezag niet kan ontlenen aan de bestaande regels op school, niet aan 
(wettelijke) schoolregels en niet aan sociale regels. Omdat hij die regels niet ter 
beschikking heeft om zijn acties te legitimeren moet hij steeds opnieuw zijn gezag als 
docent (be)vestigen als hij die wil aanwenden om dergelijke kwesties op te lossen. Dit 
gegeven is in strijd met Lipsky’s theorie dat een street-level bureaucrat altijd genoeg 
macht(smiddelen) heeft om zijn clients onder controle te houden. Het ontbreken van 
‘conflictregels’ betekent ook dat het oplossen van een cultureel ‘conflict’ niet gebeurt 
door het toepassen van bepaalde regels door de docent maar eerder door situatief te 
handelen.  
 
Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk introduceren wij een alternatieve theoretische 
benadering gebaseerd op onze kritiek op de interpretatieve sociologie. In de 
interpretatieve (rechts)sociologie wordt de kennis van sociale regels beschouwd als 
een uitgangspunt voor het begrijpen van het sociale leven en de sociale orde. 
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Dergelijke kennis vooronderstelt het bestaan van een gemeenschappelijk 
interpretatiekader dat ieder lid van een sociale groep in staat stelt om activiteiten van 
andere groepsleden te begrijpen. Bovendien rechtvaardigt het iemands verwachting 
dat zijn eigen activiteiten inderdaad door de andere groepsleden worden begrepen. 
Door het bestaan van deze gedeelde betekenissen (gemeenschappelijk 
interpretatiekader: een gemeenschappelijke verwachting ten aanzien van het 
gedragspatroon van groepsleden) wordt aangenomen dat er sociale cohesie en een 
sociale ordening in een groep bestaat dan wel kan ontstaan. Het betekent dat sociale 
regels regels zijn die gedragsverwachtingen ten aanzien van alle groepsleden 
vastleggen. In deze studie verwerpen wij het idee van de gedeelde betekenissen zoals 
voorgesteld in de interpretatieve sociologie. 

Onze benadering gaat er van uit dat een gemeenschappelijk interpretatiekader 
niet is gebaseerd op sociale regels waarmee men gedrag kan voorspellen 
(verwachtingen). Wij stellen ons voor dat wederzijds begrip steeds opnieuw 
verworven moet worden op basis van discussie en overleg over (persoonlijke) 
ervaringen en voorbeelden uit het verleden. Het betekent dat sociale regels in de 
ambtelijke praktijk niet ‘bij voorbaat’ hun waarde hebben (ex ante): docenten 
gedragen zich in de praktijk zelden of nooit op een manier dat men kan zeggen dat ze 
‘regels volgen of toepassen’. Ons argument is dat sociale regels niet het gedrag 
bepalen. Ze hebben geen ‘vooraf’ betekenis (ex ante) maar zijn meer reflexief’, 
‘achteraf’ (ex post) van betekenis. 
 
De geïnterviewde docenten zeiden dat ze om een cultureel conflict of cultureel 
misverstand op te lossen ‘vertrouwden op hun eigen regels’. Zij beschouwen deze 
eigen regels als essentieel voor de opbouw en het functioneren van een sociale 
ordening in de klas. In onze studie worden ‘eigen regels’ gezien als persoonlijke 
overwegingen van een docent over de wijze waarop bepaalde belangen en waarden 
van een groep (zoals ‘gelijkwaardigheid van alle culturen’ en ‘respect voor iedereen’) 
kunnen worden bereikt, verdedigd en hoog gehouden. Sociale orde en sociale cohesie 
in een klas kan niet worden bereikt door te vertrouwen op of te refereren aan 
‘gedeelde betekenissen’ maar door direct persoonlijk contact met de leerlingen. Dat 
wil ook zeggen dat de ‘eigen regels’ niet zijn bedoeld om bepaalde verwachtingen ten 
aanzien van het gedrag in de klas op te wekken. Zij worden vooral gebruikt om 
beslissingen achteraf (ex post) te rechtvaardigen, een bepaalde actie te legitimeren en 
gezag in de klas op te bouwen of te versterken.  
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