
Verliefd zijn op je leerkracht is normaal. Een relatie beginnen kan niet, maar er is

niets mis met gewoon fantaseren.

Is het raar?

Nee. Iedereen is wel eens verliefd op een leerkracht.

Je ziet elkaar bijna elke dag, en iemand ouder en ervaren is aantrekkelijk.

Bovendien zijn leerkrachten verboden terrein: dat maakt het extra spannend.

Toch kan het ook een beetje ongemakkelijk aanvoelen, zeker als je vaak les hebt

van die leerkracht.

Kan het iets worden?

Nee. Een leerkracht die om je geeft, zal je gevoelens niet beantwoorden.

Dat komt omdat je geen gelijke rechten hebt en er een machtsverschil is. Jij staat

minder sterk. Het zou dus een soort van profiteren zijn, ook als jij dat niet zo

aanvoelt.

En als we toch een relatie beginnen?

Dan kan de school beslissen om je leerkracht te ontslaan.

Ben je jonger dan 16? Dan is een relatie tussen jullie zelfs strafbaar.

Als anderen de relatie ontdekken, kunnen ze over je gaan roddelen.

Mag ik dan gewoon fantaseren?

Ja, natuurlijk.

Het is helemaal oké om verliefd te zijn op je leerkracht. Tenminste, zolang jij het oké

vindt dat het daarbij blijft. Je mag dus wel dromen over hoe het zou zijn om een

relatie te hebben.

Wat doe ik met mijn gevoelens?

Het kan deugd doen om erover te praten. Doe dat niet met je leerkracht zelf.

Anders wordt het wat ongemakkelijk in de klas voor jullie allebei.

Zeg het aan iemand die het zeker niet aan anderen gaat doorvertellen.

Hoe geraak ik van mijn verliefdheid af?

Vind je het niet meer leuk of voel je je er ongemakkelijk bij? Probeer je dan op iets

anders te focussen.

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-18 jaar

IK BEN VERLIEFD OP MIJN LEERKRACHT. WAT NU?

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/down/met-wie-praat-ik-over-mijn-gevoelens
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum


Of schrijf een afscheidsbrief die je niet met je leerkracht deelt. Achteraf kun je de

brief verbranden, weggooien of op een veilige plaats bewaren.

Zie ook: Ik heb liefdesverdriet. Waarom doet het zoveel pijn?

Ik heb ooit die mega energie, die door de verliefdheid
vrijkwam, gebruikt om extra te studeren voor dat vak
en ook in de klas extra mijn best te doen. Gevolg: ik
had keigoei punten en de leerkracht had me graag
omdat ik zo mijn best deed (ik weet het; beetje
strever, maar het was het genieten waard)! Ik
probeerde er zo iets mee te doen en het beste van te
maken.

J., op het forum van Awel

https://admin.watwat.be/liefdesverdriet/ik-heb-liefdesverdriet-waarom-doet-het-zoveel-pijn

