NUL ONDERZOEK NAAR TOENAME VERBODEN LIEFDES OP SCHOOL

"Tegen leraar kán je geen neen zeggen. OOK NIET ALS HIJ
SEKS WIL"
bel of sms ons." En wat zelfs de
programmamakers niet hadden
verwacht, gebeurde: de telefoon
kwam roodgloeiend te staan.

ze. "Zo veel reactie hadden we niet
verwacht", zegt Karolien Debecker.
"Het toont maar aan dat het
kennelijk iets is dat toch niet zó
uitzonderlijk is."

In de knoop
Bakvisliefde

Volgens een professor Ethiek gaat het
zelden om échte verliefdheid, maar
eerder om bewondering - twee
gevoelens die heel dicht bij elkaar
liggen.
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Steeds meer leerlingen uit het
middelbaar houden er een
seksuele relatie op na met hun
leerkracht. Meisjes, jongens én
leraars getuigen openlijk over
aanrakingen, intimiteiten en zelfs
vrijpartijen op school. "Het
fenomeen neemt toe", zeggen
experts. En al is er geen onderzoek
naar, één zaak staat volgens hen
vast: zo'n affaire is nooit goed.
SABINE VERMEIREN

Het programma 'Generation M' van
radiozender MNM peilt twee
avonden per week naar wat leeft bij
jongeren. Nagenoeg altijd worden
die thema's aangereikt door de
luisteraars zelf. En omdat er al
vaak vragen waren binnengekomen
over verliefdheden op of zelfs
affaires met leerkrachten, was dát
dinsdag het thema: verboden
liefdes op school. Presentatrice
Karolien Debecker riep op: "Wie
een verhaal heeft en dat wil delen:
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Wie in de uitzending kwam, deed
dat onder een valse naam. Maar de
getuigenissen liegen er niet om.
Zoals die van een 17-jarig meisje
dat al tien maanden een relatie
heeft met haar leerkracht van 39.
"Het begon in augustus vorig jaar.
En het is nog altijd aan de gang.
Het moet stoppen. Ik weet dat wel.
Want het voelt fout aan. Maar
tegelijk heb ik gevoelens voor hem.
Hij is getrouwd en heeft twee
kinderen. Niemand weet ervan. Ik
kan geen nee zeggen. Hij heeft een
zekere macht over me, dat besef ik.
Ach, ik zit zó met mezelf in de
knoop."
Het verhaal van het tienermeisje
blijkt geen geïsoleerd geval. Want
tijdens de uitzending belden nog
andere luisteraars. Een
homoseksuele leraar bekende hoe
hij tijdens een mondeling examen
ooit benaderd was door een jongen
en daar niet ongevoelig onder
bleef. En een jonge vrouw van 24
vertelde hoe ze in haar derde
middelbaar - amper vijftien was ze "te doen had" met haar leraar
godsdienst. "Hij was 26 en zag er
goed uit. Het begon met e-mails.
Na de e-mails kwamen sms'en. En
daarna nog meer. Als 15-jarig
meisje doét dat wel iets met je. Van
een meisje word je een vrouw. Nu
ik er op terugkijk, heb ik er een
dubbel gevoel bij. Ik was op zoek
naar mezelf en hij maakte daar
misbruik van."
En dan was er ook nog Ryan.
Ontmaagd op zijn zestiende door
zijn 28-jarige knappe lerares
wiskunde. In de EHBO-kamer. Na
een smoesje, "of hij even wat
dozen wilde meedragen". Zélfs bij
jongerenzender MNM schrokken
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Nochtans voerde niemand er in ons
land al uitvoerig onderzoek naar.
Iedereen weet dat het bestaat,
maar niemand doet er iets mee. In
Nederland namen ze het fenomeen
wel al onder de loep. De conclusie
was frappant: in 48% van de
scholen gaven ze toe dat daar de
afgelopen tien jaar een bekend
geval van een relatie tussen een
leraar en een leerling was. En al
bestaan soortgelijke cijfers bij ons
niet, ook bij ons krijgen scholen er
vaak mee te maken. Steeds vaker
zelfs, weet professor-hoogleraar
Psychologie Stefaan Lievens van
de Universiteit van Gent. Hij
verrichtte onderzoek naar relaties
op werkvloeren en kreeg daardoor
ook te maken met affaires in
scholen. "Je kan ervan uitgaan dat
het veel voorkomt. Daar zijn veel
redenen voor. De algemene
tijdsgeest. Maar ook: de steeds
grotere gangbaarheid van polyamorie - het feit dat sommigen
meerdere relaties tegelijkertijd
hebben. Een leraar kan
bijvoorbeeld thuis een slecht
huwelijk hebben en soelaas vinden
bij bakvisjesliefde. Nochtans ligt dat
deontologisch altijd moeilijk - ook
als zo'n leerling seksueel
meerderjarig is. Wat met
favoritisme bijvoorbeeld?"
Nooit goed
Bij het onderwijstijdschrift Klasse
en bij Sensoa, het Vlaams
expertisecentrum voor seksuele
gezondheid, schrikken ze van de
getuigenissen. "We konden vaag
wel weten dat het bestond, maar zó
uitgesproken? Het is alleszins niet
iets waar wij expliciet rond werken."
Hetzelfde geluid bij Jong & Van Zin,
Pagina 3 (1)

dat vormingen geeft aan jongeren
over onder andere seksualiteit. "Het
is géén thema waar we spontaan
door die jongeren op aangesproken
worden. Dus we kijken hier wel van
op."
Over één ding zijn alle experts het
eens: een relatie tussen een
leerkracht en een leerling is nooit
goed. "Omdat het zelden gaat om
échte verliefdheid", zegt professor
Ethiek Freddy Mortier. "Liefde ligt
dicht bij bewondering. Het kan al
volstaan om bewondering te
hebben voor iemand om te denken
dat je verliefd bent."
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