Gepaste aanraking: geen inbraak maar levensbehoefte
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Aanraken is een primaire levensbehoefte van een mens, zoals
eten en drinken, en van grote invloed op de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Een kind dat weinig aangeraakt wordt, zal zich
zowel fysiek als mentaal minder ontwikkelen. Extreme voorbeelden hiervan zijn bekend uit het werk van René Spitz, dat
laat zien hoezeer weeskinderen in hun ontwikkeling achterop
raakten door gebrek aan liefdevolle aanraking door hun professionele opvoeders.

Gepaste aanraking:
geen inbraak maar
levensbehoefte

Door aanraking ervaren wij als mensen bestaansrecht. Door
lichamelijk contact leren kinderen hun eigen lichaam kennen.
Bovendien heeft het kind de ervaring van fysieke aanraking
nodig om zijn grootste zintuig – de huid – te leren benutten.
Emoties gaan letterlijk via de huid naar het bewustzijn.
Door aanraking worden de hersenen geactiveerd. Uit onderzoek
van Tiffany Field (2003) blijkt dat mensen niet alleen verbaal
en visueel, maar ook door aanraking nauwkeurig elkaars
emoties signaleren en ontcijferen. Denk aan boosheid, angst,
geluk, verdriet, trots en sympathie.

Omgangsprotocollen met leerlingen zorgen
voor verkramping. Het vermijden van fysiek
contact is niet nodig en zelfs schadelijk, vindt
onderwijskundige en pedagoge Simone Mark.
Zij geeft een nieuwe impuls aan de discussie
over de handelingsverlegenheid van leraren
in de fysieke omgang met kinderen.

Verschraling
Talloze onderzoeken tonen aan dat fysiek contact aantoonbaar
positieve effecten heeft op de groei van het kind en dus ook
op speciﬁeke ontwikkelingstaken waarin ook het onderwijs een
taak heeft. Boves en Van Dijk (2008) wezen onlangs nog op
de positieve effecten van het aanraken in de schoolsituatie.
Kinderen zijn daardoor beter in staat te leren, voelen zich
veiliger, maken gemakkelijker contact en neigen minder naar
agressie en pestgedrag.
In de relatie tussen ouders en kinderen is aanraken vanzelfsprekend. Maar het zijn dezelfde ouders die deze ‘vanzelfsprekendheid’ ter discussie stellen als het de leerkracht of groepsleider
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4. ‘Liefde-intimiteit’, zoals een kneepje in de wang van je
geliefde en een hartstochtelijke kus.
5. ‘Seksueel prikkelend‘, zoals wederzijdse aanraking die
gepaard gaat met seksueel contact.
6. ‘Bestraffend uit (on)macht’: een draai om de oren, duwen,
trekken en knijpen om ervoor te zorgen dat het kind luistert
naar de opvoeder.

Persoonlijke geschiedenis
Het kan niet de bedoeling zijn dat het contact tussen leraar en
kind verdergaat dan een ‘vriendschappelijk warme aanraking’.
De intentie mag nooit seksualiserend zijn. Dat neemt echter niet
weg dat een goedbedoelde warme aanraking door het kind – en
vooral door wat oudere kinderen – wel als seksualiserend
beleefd kan worden. Andersom kunnen jonge kinderen bijvoorbeeld leerkrachten aanraken op plaatsen die ongewild een
seksueel gevoel kunnen oproepen.
Voor de ontwikkeling van de leraar of professionele opvoeder is
het van belang dat deze zich bewust is van de eigen persoonlijke
geschiedenis met betrekking tot ‘aanraken’. Door zijn zelfkennis
te vergroten kan de opvoeder het intuïtieve handelen aanvullen
met een meer doordacht en intentioneel handelingsrepertoire.
Hiermee kan hij het gewenste (fysieke) gedrag voorleven, zodat
het kind zich ermee kan verrijken. De leraar moet zijn ideeën
over opvoeding en de rol van fysiek contact kennen. Hierbij gaat
het ook om het handelen in conﬂictsituaties met het kind.
Daarnaast is het van belang om leraren te leren de situatie of
omgeving zo in te richten dat fysiek contact veilig en goed voelt.

Inbraak
Voor de ontwikkeling van het kind zijn aanbevelingen geformuleerd door onder anderen Carlson (2002) en Sluijter (2002).
Het gaat hier ook om kennis van de eigen lichaamstaal door
bijvoorbeeld spel en oefeningen (in dans, expressie, muziek).
Kinderen kunnen worden aangemoedigd om aanraking te
ontvangen en te geven wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Daarnaast is het de taak van de volwassene om het kind te
helpen ingroeien in maatschappelijke en culturele conventies
met betrekking tot fysiek contact. In de schoolsituatie kan de
leraar dat doen door met kinderen te praten over hun ervaringen
en deze in een breder perspectief te plaatsen.
Aanraken hoort bij een professionele opvoedingssituatie, anders
blijft het kind als het ware verhuld, zo stelt Frank Oomkes in
Communicatieleer (2000): “In plaats van als een poort naar
andere mensen toe wordt de huid ervaren als verpakking en
afscherming. Op den duur gaat de huid functioneren als een
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