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Professional: betrokkenheid en distantie 
 

Een R.K. scholengemeenschap in Limburg gaat een gedragcode voor leraren opstellen om grens-

overschrijdend gedrag tegen te gaan (AD 22/10/2015).1 Ook zullen leraarscursussen worden opgezet 

waarin de sociale veiligheid op school en een gezonde, professionele afstand tussen leraar en leerling 

centraal staan. Maar wat is een gezonde professionele afstand? In de opleidingscode van de Beroeps-

vereniging voor Counseling (2011) zijn dienaangaande drie bepalingen opgenomen:2 

2.2.2 De opleider maakt geen misbruik van zijn professionele kennis en vaardigheden of van het over-

wicht dat voortvloeit uit zijn deskundigheid of uit zijn positie als opleider. 

2.3.4 De opleider laat niet toe: het gelijktijdige bestaan van professionele en niet-professionele rollen 

die elkaar zodanig kunnen beïnvloeden, dat hij niet langer in staat zou zijn een professionele afstand te 

bewaren tot de deelnemer(s) of waardoor hun belangen worden geschaad. 

3.1.1 De opleider respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van iedere deelnemer. De op-

leider dringt niet verder in hun persoonlijke leven door dan redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht 

voor het doel van zijn beroepsmatig handelen. 

De boodschap is dus dat leraren de grenzen van hun professionele rol in acht moeten nemen en niet te 

intiem met hun leerlingen moeten omgaan. Toch laat dat nog heel wat vragen open die zich moeilijk in 

een gedragscode laten vangen. Welke professionele taken en rollen hebben leraren in het voortgezet 

onderwijs te vervullen? Welke professionele ruimte moet hun worden gegund om een eigen balans te 

kiezen tussen betrokkenheid en distantie jegens hun leerlingen? En kan men überhaupt uitspraken 

doen over een gezonde professionele afstand als men niet tegelijkertijd een visie ontwikkelt over een 

gezonde professionele betrokkenheid die van leraren verwacht mag worden?3  

 

Toch kwamen in het voorgaande enkele algemene vuistregels naar voren die leraren tot richtsnoer 

kunnen nemen bij het zoeken naar een balans tussen betrokkenheid en distantie: 

 Stel het belang van de leerling centraal en laat je eigen belangen en behoeften daarvoor wijken. 

 Vermijd niet-professionele rollen die in relatie tot leerlingen kunnen interfereren met je pro-

fessionele handelen of die hen schade kunnen toebrengen.4 

 Ga met de leerlingen relaties aan die bevorderlijk zijn voor een veilig schoolklimaat en die geen 

gevoelens van onveiligheid oproepen. 

 Kom de leerling niet te na: wees bedacht op het risico dat je in je professionele handelen (eventueel 

ook onbedoeld of zelfs onbewust!) inbreuk maakt op zijn of haar grenzen van lichamelijke of psy-

chische integriteit. 

 

Deze vier vuistregels hebben een veel ruimere strekking dan wat gewoonlijk wordt bedoeld met grens-

overschrijdend gedrag. Ze hebben niet alleen betrekking op een seksueel-getint gebrek aan distantie. 

Een klein voorbeeldje uit het AD-artikel waarmee dit blogbericht begon: bij een eerste inventari-

satie van grensoverschrijdend gedrag op de Limburgse school kwamen ook klachten naar voren over 

de lichaamstaal van sommige leraren.5 Het ging niet alleen om ongewenste aanrakingen of te hartelijk 

zoenen, maar ook om de fysieke distantie-in-centimeters in de interactie tussen leraar en leerling. Wie 

minder dan 45 centimeter afstand tot de ander bewaart, komt in zijn of haar intieme zone. Binnen die 

zone wordt niet alleen stemgeluid uitgewisseld, maar ook lichaamswarmte, lichaamsgeur, ademtocht 

en eventueel zelfs een spettertje speeksel. Een ander aspect van lichaamstaal is het oogcontact (en niet 

te vergeten, de blikrichting). 

Dat doet me ook denken aan het verhaal over een jonge stagiair die als assistent-gymnastiekleraar 

op enkele basisscholen werkzaam was geweest.6 Enige tijd later werd hij van aanranding beschuldigd, 
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terwijl hij zichzelf van geen kwaad bewust was. Laten we hem op zijn woord geloven. Het is niet 

ondenkbaar dat hij zijn taak met grote betrokkenheid en zonder seksuele bijbedoelingen heeft uitge-

oefend, maar dat hij in professioneel opzicht onzorgvuldig heeft gehandeld: dat hij onvoldoende heeft 

gelet op de ambigue grenzen die zijn doelgroep op het gebied van lichamelijke integriteit kan stellen. 
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