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Code professionele omgang leraren met leerlingen 
 
Leerlingen en leraren maken elkaar dagelijks mee. Voor een goed leerklimaat is de relatie 
tussen de leraar en de klas en de individuele leerling van grote betekenis. Leerlingen 
identificeren zich met leraren en moeten door de leraar worden herkend en erkend. Of zoals 
Luc Stevens het stelt: zonder pedagogische relatie geen schoolprestatie.  
 
De professionele standaard van het leraarsberoep1 wordt in de wet bepaald door 
bevoegdheids- en bekwaamheidseisen. De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen 
te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden: de interpersoonlijke rol, de 
pedagogische, de vakinhoudelijke & didactische en de organisatorische.  
 
Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het 
beroep van leraar: het werken met leerlingen, met collega's, met de omgeving van de school 
en met zichzelf. Bij dat laatste gaat het om het werken aan de eigen professionele 
ontwikkeling. In deze notitie beperken we ons tot de interpersoonlijke en pedagogische rol. 
In beide rollen is de leraar niet alleen als ‘voorbeeld’ aanwezig, maar is ook de ‘persoon van 
de leraar’ zelf aanwezig in de relatie met de leerling.  
 
Dat betekent dat de leraar enerzijds persoonlijk betrokken is bij de leerling, maar ook dat de 
leraar professionele afstand houdt. Van leerlingen mag niet verwacht worden dat zij dit 
onderscheid in de dagelijkse omgang met leraren kunnen maken.  
 
De uitspraak “Op social media is de leraar je vriend” is een voorbeeld van een rolverwarring 
door de leerling die niet aan de leerling te verwijten is. Omgekeerd is de leraar vanuit de 
professionele standaard ervoor verantwoordelijk dat, wanneer het onderscheid bij de leerling 
niet duidelijk is of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, het onderscheid 
onvoorwaardelijk wordt gemaakt.  
 
In de pedagogische rol maakt de leraar gebruik van zijn empathisch vermogen om het 
gedrag van de leerling te kunnen begrijpen en in gesprek te gaan met de leerling. De leraar 
is dan de ‘opvoeder’ van de leerling en de leerling geeft de leraar vertrouwen in een 
pedagogische geborgenheid. 
 
Cruciaal is dat de leerling afhankelijk is van de leraar en dat de relatie tussen de leerling en 
de leraar niet gelijkwaardig is. Er is per definitie sprake van een machtsrelatie, waarbij de 
leraar als pedagoog vanuit de beroepsstandaard dient te handelen. 
 
De beroepsstandaard schrijft niet voor welk gedrag getoond moet worden bij de 
verschillende rollen en situaties, maar wel waar het aan moet voldoen. 
In de praktijk is in de meeste gevallen de grens tussen ‘wat professioneel is en wat niet’ wel 
duidelijk, maar niet altijd uitgesproken. Het is dus ook niet voldoende om te volstaan met de 
absolute opvatting van wat goed is en wat niet goed is, of wat wel geoorloofd is en wat niet.  
 
Het is van belang dat daarover in teams en onderling gesproken wordt. De 
beroepsstandaard bevat daarom ook de toepassing van de interpersoonlijke rol in de situatie 
van werken aan jezelf.  
 
 
 

                                                
1 Wet beroepen in het onderwijs 
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Uitgangspunt is de beroepskenmerkende situatie en die is niet persé gebonden aan de 
fysieke plaats. Ook buiten het schoolgebouw geldt de beroepsstandaard. Zonder volledig te 
kunnen zijn benoemen we enkele thema’s en contexten waarin de docent op basis van de 
beroepsstandaard professioneel dient te handelen. 
 
Mediawijsheid 
Professionele afstand betekent afwezigheid op de sociale netwerken van leerlingen op 
internet en publicatiesites. In de communicatie tussen de leraar en de leerling wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van het berichtensysteem van de elektronische leeromgeving of 
het school email systeem. 
 
Leeftijd 
Jonge leraren komen gemakkelijk terecht in een situatie van rolverwisseling ten opzichte van 
de leerling. Zij ontmoeten elkaar bijvoorbeeld ook bij het uitgaan in het weekend naast het 
geven van onderwijs op school. De leraar is zich daarvan bewust en handelt daarbij 
professioneel door de pedagogische relatie met de leerling in elke situatie expliciet te maken. 
 
Veranderende maatschappelijke normen 
Kleding, omgangsvormen en taalgebruik zijn onderhevig aan maatschappelijke normen. Tot 
de standaard behoort dat de docent zich bewust is van en zich gedraagt naar wat betamelijk 
is en passend bij de beroepsstandaard. 
 
Gevoelens en verliefdheid 
De leraar krijgt te maken met verliefdheid en gevoelens van leerlingen. De professionele 
afstand dient hierbij altijd in acht te worden genomen. Op school is de vertrouwenspersoon 
de aangewezen functionaris om ‘eigen’ gevoelens te bespreken. 
 
Affectie en respect 
De leraar heeft vanuit de pedagogische relatie het belang van de leerling centraal staan. Dit 
is gebaseerd op het respect voor en de waardigheid van de leerling.  
Affectie (letterlijk "iets met iemand doen, iemand aangedaan doen zijn") is een 
verschijningsvorm van respect (erkenning van iemands eigen waarden in het karakter van 
een ander) en het betreft het eigen gevoel voor de leerling. De leraar is zich hiervan bewust 
bij de omgang met individuele leerlingen. 
 
Seksualisering en beeldvorming 
De pedagogische rol en het professionele voorbeeldgedrag van docenten staan hierbij 
voorop. Bij het corrigeren van leerling-gedrag of het maken van opmerkingen is een 
onzichtbare grens voor  normoverschrijding aanwezig. De professionele docent is zich daar 
altijd van  bewust. Ook het eigen gedrag van de docent buiten de school kan niet losgezien 
worden van de pedagogische rol die de docent heeft in zijn relatie tot de leerlingen. 
 
Foto/video gebruik en publicatie, 
De standaard bepaalt dat docenten zich onverkort onthouden van het produceren, 
distribueren en publiceren van beeldmateriaal van leerlingen. Uitsluitend de school bepaalt 
welk beeldmateriaal gepubliceerd mag worden en uitsluitend op de daarvoor door de school 
beschikbaar gestelde publicatiemiddelen (webpagina’s en officieel drukwerk). De leraar  is 
zich ervan bewust dat het publiceren van eigen beeldmateriaal in het publieke domein bezien 
wordt vanuit de voorbeeldrol die de leraar heeft in de pedagogische relatie binnen de school.  
 
Privacy en persoonsgegevens 
De leraar is bekend met en zich bewust van zijn/haarverantwoordelijkheid voor het naleven 
van de Wet Datalek ter bescherming van de privacy en het omgaan met de gegevens van 
alle personen waarover de leraar in zijn functie  beschikt en waartoe hij toegang heeft binnen 
de school. 
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Aanspreken en aanspreekbaarheid 
De leraar is lid van een professionele gemeenschap waarin de gedeelde waarden en 
opvattingen over de gedragscode blijvend onderhouden (moeten) worden. Daarin 
onderscheiden we een actieve en een passieve dimensie.  

- De gedragscode beschrijft wat actief verwacht wordt van de leraar.  
- De passieve dimensie is van belang als het gedrag van de ander vragen oproept 

(bijvoorbeeld een niet-pluisgevoel) die in strijd zijn met de gedragscode en om 
adressering vragen.  

Vanuit de grondgedachte dat ‘weten’ in principe wordt gevolgd door ‘handelen’ is hierbij een 
specifieke rol weggelegd voor de vertrouwenspersonen. De leraar is bekend met wie de 
vertrouwenspersoon is. De leraar is zich ook ervan bewust dat ieder lid van de professionele 
gemeenschap verantwoordelijkheid draagt voor de zorgvuldige wijze waarop de 
gedragscode wordt toegepast, zowel vanuit de actieve als de passieve invalshoek. 
 
 
De beroepsstandaard is de basis voor de arbeidsovereenkomst en de leraar handelt volgens 
deze Code professionele omgang leraren met leerlingen. 
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