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Roken aanpakken 
doe je met 
verschillende 
strategieën. 
Tabakspreventie 
in de klas is er 
een van.

1 Inleiding
1.1 Inhoud
Jongeren	die	opgroeien	in	een	omgeving	waar	wordt	gerookt,	kopiëren	dit	gedrag.	Want	zien	roken,	
doet	roken.	Jongeren	die	anderen	zien	roken,	worden	gestimuleerd	om	zelf	ook	te	gaan	roken.	
Belangrijke	personen	uit	de	omgeving	van	jongeren,	zoals	ouders	en	vrienden,	spelen	een	grote	
rol	bij	het	beginnen	met	roken,	het	stoppen	met	roken	en	de	mate	van	nicotineafhankelijkheid.	

Hoe	vroeger	een	jongere	begint	met	roken,	hoe	waarschijnlijker	het	is	dat	hij	of	zij	verslaafd	geraakt.	
En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen. Nicotine is voor jongeren veel schadelijker dan 
voor	volwassenen.	Hun	hersenen	zijn	gevoeliger	voor	de	belonende	effecten	van	nicotine.	Roken	
maakt	 jongeren	gevoeliger	voor	verslaving	op	 latere	 leeftijd.	Het	 is	ook	aannemelijk	dat	roken	
leidt tot blijvende hersenschade in het puberbrein.

Er bestaat geen eenvoudige manier om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Roken 
aanpakken	gebeurt	door	verschillende	strategieën	toe	te	passen	waarvan	tabakspreventie	in	de	
klas een onderdeel is.

Sociaal weerbaar zijn
Omdat	 jongeren	meer	 kans	hebben	om	 te	 gaan	 roken	wanneer	hun	ouders,	 oudere	broers	 of	
zussen	of	vrienden	roken,	is	het	belangrijk	dat	ze	sociaal	weerbaar	zijn.	Dit	betekent	dat	ze	zich,	
ook	in	lastige	situaties,	op	een	kordate,	zelfbewuste	en	positieve	manier	staande	kunnen	houden.	
De	sleutel	tot	sociaal	weerbaar	zijn	is	taalvaardigheid:	leerlingen	die	de	verschillende	aspecten	
van	 taalvaardigheid	 (lezen,	 luisteren,	 spreken)	 voldoende	 beheersen	 kunnen	 zich	 informeren,	
ze	 kunnen	 met	 elkaar	 van	 gedachten	 wisselen,	 ze	 kunnen	 hun	 eigen	 opvatting	 en	 houding	
verdedigen	en	zelfs	anderen	overtuigen	van	hun	standpunt.

Wat mag je verwachten in dit dossier?
Dit	 dossier	 geeft	 je	 basiskennis	 over	 roken	 en	 tabaksgebruik	 bij	 jongeren.	 En	 daarnaast	 een	
concrete	werkvorm	 ‘verhalend	ontwerpen’	waarin	drie	 voorbeelden	uitgewerkt	 zijn.	 Je	 kunt	de	
voorbeelden	makkelijk	 gebruiken	 om	 thematisch	 en	 projectmatig	 te	werken	 in	 de	 lessen	 (vb.	
Project	Algemene	Vakken	(BSO)).	Het	is	vooral	de	bedoeling	om	het	gesprek	met	de	leerlingen	aan	
te	gaan,	de	discussie	op	gang	te	brengen,	hen	sociaal	weerbaarder	te	maken	en	de	bewustwording	
te stimuleren. 
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We leren ...

De leerpiramide van Bales
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Werken rond  
tabak is nood
zakelijk in alle  
graden en  
onderwijs 
niveaus.
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1.2 Doelgroep
Uit	 de	 onderzoeksresltaten	 van	 zowel	 HBSC	 (Health	 Behaviour	 in	 School-Aged	 Children)	 als	
VAD	 (Vlaams	 expertisecentrum	 voor	 alcohol,	 illegale	 drugs,	 psychoactieve	medicatie,	 gokken	
en	 gamen)	 blijkt	 dat	 werken	 rond	 tabak	 noodzakelijk	 is	 in	 alle	 graden	 en	 onderwijsniveaus,	
maar	 zeker	met	 de	 leerlingen	 BSO	 (grootste	 aantal	 rokers).	 De	 voorgestelde	 lesactiviteiten	 in	
dit	informatiedossier	kan	je	makkelijk	aanpassen	aan	je	doelgroep.	Het	materiaal	kan	je	in	alle	
graden	en	onderwijsvormen	gebruiken,	maar	zeker	binnen	een	thema	of	project	in	het	vak	PAV.	
Er	is	een	bijzonder	grote	mogelijkheid	tot	differentiatie.	

Via	de	voorbereiding	van	de	lessen	kan	je	de	aanpak	aanpassen	aan	de	doelgroep,	maar	je	kan	
ook	de	opdrachten	en	het	bronmateriaal	op	zo’n	manier	uitkiezen	dat	elke	leerling	optimaal	kan	
deelnemen	volgens	zijn	of	haar	mogelijkheden.

Op	het	einde	van	elk	lesscenario	(in	het	deel	differentiatie)	vind	je	tips	en	tricks	om	aanpassingen	
door te voeren voor je doelgroep.

1.3 Werkvorm
Uit	 didactische	 modellen,	 zoals	 de	 leerpiramide	 van	 Bales,	 blijkt	 dat	 leerlingen	 pas	 kennis	
verwerven	als	ze	echt	aan	de	slag	gaan	met	de	aangeboden	info.	
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Vandaar	 dat	 we	 in	 dit	 dossier	 als	 belangrijkste	 aangeboden	werkvorm	 ‘Verhalend	 ontwerpen	
of	storyline	approach’	voorstellen.	Met	deze	werkvorm	krijg	 je	een	grote	betrokkenheid	van	de	
leerlingen.	De	belangrijke	eigenschappen	van	deze	werkvorm	zijn:

•	 ‘respect’	voor	de	andere	
•	 taalvaardigheid	van	de	leerlingen	(luisteren,	lezen	en	spreken)
•	 verwerken	van	de	aangeboden	informatie	in	o.a.	discussies,	…

Uitgewerkte voorbeelden in dit dossier: 

1.	Gesprek	aan	de	keukentafel
2. Rookverbod tijdens meerdaagse klasactiviteit: agendapunt schoolraad
3.	Tv-programma	‘Wat	doe	je	je	kind	aan?’

De	mogelijkheden	om	met	de	werkvorm	‘verhalend	ontwerpen’	of	‘storyline	approach’	variaties	
aan	te	brengen	zijn	bijzonder	groot.	De	vakgroepen	en	individuele	leraren	kunnen	uiteraard	de	
voorgestelde	scenario’s	wijzigen	en	aanpassen	aan	de	eigen	leerlingengroep.

In	het	bijzonder	kan	deze	methodiek	makkelijk	ingepast	worden	om	thematisch/projectmatig	te	
werken	binnen	de	lessen	Project	Algemene	Vakken	(BSO).

1.4 Leerdoelen
De	beoogde	leerdoelen	zijn	gebaseerd	op	(zie	ook	bijlage	1en	2):

• De leerlijn tabak: de	leerlijn	geeft	aan	welke	informatie	over	tabak	het	best	aan	jongeren	wordt	
meegegeven en in welk onderwijsniveau. Zo wordt er voor elke graad verwacht dat leerlingen 
kennis,	inzicht,	vaardigheden	en	attitudes	verwerven	over	bepaalde	items.

•	 De	 vakgebonden	 eindtermen	 (ontwikkelingsdoelen	 voor	 1e	 graad	 B-stroom)	Nederlands	 of	
voor	de	tweede	graad	en	derde	graad	BSO:	Project	Algemene	Vakken.	We	gaan	ervan	uit	dat	
leerlingen	die	taalvaardig	zijn	(lezen,	luisteren	en	spreken)	ook	sociaal	weerbaar	zijn.	Ook	is	het	
belangrijk	dat	werken	rond	tabak	geïntegreerd	wordt	in	de	‘gewone’	lessen.

•	 De	vakoverschrijdende	eindtermen	(VOET).

Met de werk
vorm ‘verhalend 
ontwerpen’  
creëer je  
betrokkenheid 
bij de leerlingen.
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1.5 Lesverloop
 1.  Voorbereiding door de leraar

•		 Filmpje,	tekst,	stellingenspel,	…	uitkiezen	om	onderwerp	te	introduceren
•		 Scenario	uitwerken,	rolverdeling	vastleggen
•		 Geschikte	bronnen	selecteren
•  Evaluatiecriteria vastleggen

2.  Eigenlijk lesverloop
•	 Introductie	met	filmpje,	tekst,	stellingenspel,	…

•	 Scenario	en	rolverdeling	aan	leerlingen	voorstellen,	opdrachten	aan	de	leerlingen	
communiceren	(mondeling	én	schriftelijk	zodat	je	leerlingen	een	geheugensteuntje	
hebben),	evaluatiecriteria	voorstellen,	zodat	leerlingen	goed	op	de	hoogte	zijn	wat	je	van	
hen verwacht.

•	 Leerlingen	 informeren	 zich	 (je	 voorziet	 een	 lescontext,	 zodat	 leerlingen	 deze	 opdracht	
kunnen	uitvoeren,	je	schat	de	tijd	die	ze	hiervoor	nodig	hebben	zo	correct	mogelijk	in).

•	 Leerlingen	voeren	de	finale	opdracht	uit	(je	voorziet	een	context	die	leerlingen	aanmoedigt	
hun	 rol	 op	 te	 nemen,	 laat	 hen	 eventueel	 enkele	 attributen	 gebruiken,	 zodat	 ze	 zich	
makkelijker	in	hun	rol	kunnen	inleven).

• Feedbackmoment aan de hand van de evaluatiecriteria.

3.  Je evalueert de lessenreeks 

•	 Je	stelt	vast	welke	vaardigheden	je	leerlingen	beheersten,	en	voor	welke	ze	nog	tekortschieten,	
je	beslist	welke	vaardigheden	de	leerlingen	in	volgende	lessen	moeten	inoefenen.

•	 Je	noteert	hoe	je	dit	les-item	een	volgende	keer	beter	kan	aanpakken.
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De gemiddelde 
leeftijd waarop 
jongeren voor 
het eerst een 
sigaret roken  
is 14,6 jaar. 

2 Algemene informatie

2.1  Wie rookt?

Als	we	kijken	naar	de	cijfers,	dan	zien	we	dat	een	vierde	(25.5%)	van	de	Vlaamse	jongeren	aangeeft	
ooit	gerookt	te	hebben.	De	gemiddelde	leeftijd	waarop	jongeren	voor	het	eerst	een	sigaret	roken	
is	14,6	jaar.	Een	substantiële	groep	(die	steeds	groter	wordt)	van	jongeren	begint	pas	met	roken	op	
de	leeftijd	van	16	jaar	of	zelfs	ouder	(Leerlingenbevraging	2015-2016,	VAD).

Vandaar dat tabakspreventie op school niet enkel in de eerste graad van het secundair 
onderwijs aan bod moet komen, maar zeker ook in de tweede en derde graad.

Verschil tussen onderwijsvormen
Zowel	 de	 HBSC-studie	 als	 de	 leerlingenbevraging	 (VAD)	 stellen	 vast	 dat	 er	 grote	 verschillen	
zijn	tussen	de	leerlingen	naargelang	de	onderwijsvorm.	Leerlingen	in	het	ASO	roken	het	minst,	
leerlingen	in	het	TSO	meer,	en	leerlingen	in	het	BSO	roken	het	meest.

De leerlingen in het BSO vormen dus zeker een prioritaire doelgroep. Maar ook belangrijk 
is dat we in het TSO en in het ASO werken rond het thema tabak, om de dalende trends 
verder te behouden, en eventueel nog te versterken.

A-stroom B-stroom ASO TSO BSO

Occasioneel 0.7% 2.1% 5.5% 5.6% 4.9%

Regelmatige rokers 0,6%	 4,7% 3,7% 10,8% 24,1%

Dagelijks 0.3% 2.9% 2.2% 7.3% 19.8%

Tabel	1:	Leerlingenbevraging	(VAD,	2015-2016)
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2.2  Waarom beginnen jongeren  
 met roken?
Veel motieven 
Waarom	beginnen	jongeren	met	roken?	Omdat	ze	nieuwsgierig	zijn.	Omdat	het	stoer	is.	Omdat	
ze	opgroeien	in	een	rokersomgeving	waar	rookgedrag	vaak	wordt	doorgegeven	van	ouder(s)	op	
kind.	Omdat	ze,	omringd	door	rokers,	denken	dat	 iedereen	het	doet.	Omdat	hun	vrienden	het	
doen.	Omdat	ze	denken	dat	het	lekker	zal	zijn.	Omdat	ze	denken	dat	het	helpt	om	zich	beter	in	
hun	vel	te	voelen	en	beter	grip	te	krijgen	op	hun	problemen.	Omdat	ze	snel	verslaafd	zijn,	...

Jongeren	die	starten	voor	de	gemiddelde	beginleeftijd	(14.6	jaar)	evolueren	vaker	naar	regelmatige	
rokers.	 Een	 negatief	 zelfbeeld	 en	 stressvolle	 gebeurtenissen	 zijn	 belangrijke	 voorspellers	 van	
roken bij jongeren.

De	HBSC-studie	stelt	dat	de	directe	omgeving	een	belangrijke	voorspeller	is	voor	het	rookgedrag	
van	jongeren:	jongeren	waarvan	beide	ouders	roken	hebben	een	hogere	kans	om	zelf	ook	te	gaan	
roken	dan	jongeren	waarvan	geen	of	slechts	één	ouder	rookt.

Als	de	vader	rookt,	heeft	de	jongere	2,15	keer	meer	kans	om	zelf	te	roken.	Als	beide	ouders	roken,	
rookt	25,1%	van	de	jongeren	ten	minste	wekelijks.	Als	geen	enkele	ouder	rookt,	rookt	slechts	5,8%	
van de jongeren.

Er is een sterke link tussen het eigen tabaksgebruik en het aantal vrienden dat rookt. Jongeren 
die	nog	nooit	 tabak	hebben	gerookt,	hebben	vaak	ook	geen	enkele	vriend	die	 rookt.	 Jongeren	
die	 occasioneel	 rookten	 hebben	wel	 vrienden	 die	 roken,	 en	 rokers	 hebben	 veel	 rokers	 in	 hun	
vriendenkring.	Van	de	leefwereld	van	12-	tot	14-jarigen	zegt	minstens	40.8	%	één	vriend	te	hebben	
die	rookt.	Bij	15-	tot	16-jarigen	heeft	4	op	5	minstens	1	vriend	die	rookt	en	bij	17-	tot	18-jarigen	is	
dit	88,4	%.	

Volgens de laatste HBSC-studie zijn rokende vrienden de belangrijkste voorspeller als 
het gaat om omgevingsfactoren, gevolgd door ouders die roken.

Gemakkelijk verkrijgbaar
Maar	ook	het	aanbod	en	de	toegang	tot	tabak	spelen	een	grote	rol:	sigaretten	zijn	 in	ons	 land	
overal	verkrijgbaar.	Jongeren	kunnen	er	makkelijk	aan	geraken.	Zo	geeft	81,4	%	van	de	Vlaamse	
jongeren	boven	de	16	aan	gemakkelijk	aan	sigaretten	te	geraken,	maar	ook	41.2	%	van	de	jongeren	
onder	de	16	geeft	aan	dat	ze	makkelijk	aan	sigaretten	geraken,	ondanks	de	wetgeving.	

Tabak	 is	zichtbaar	aanwezig	op	de	vele	verkooppunten.	De	prijs	 is	 relatief	 laag	 (in	vergelijking	
met	de	buurlanden),	goedkope	roltabak	is	overal	te	koop	in	reuzenverpakkingen	(bijna	emmers).	
Reclame	mag	 nog	 steeds	 in	 tabaks-	 en	 krantenwinkels,  	maar  tabaksfabrikanten	 kennen	 ook	
andere	manieren	om	jongeren	te	bereiken.	Bovendien	komen	jongeren	in	de	uitgaanssfeer	nog	te	
vaak	met	tabak	in	contact.	Het	rookverbod	wordt	voorlopig	onvoldoende	nageleefd	en	gedragen.

Er is een sterke 
link tussen het 
eigen tabaks
gebruik en het 
aantal vrienden 
dat rookt. 



10

Invloed van de tabaksfabrikanten
De tabaksindustrie moet telkens opnieuw volgende generaties rokers rekruteren om haar 
lucratieve	handel	te	kunnen	voortzetten.	En	dat	moet	op	jonge	leeftijd	gebeuren.	Drie	vierde	van	
de	rokers	begint	immers	als	minderjarige,	90	%	voor	het	21ste	levensjaar.	Wie	een	keer	echt	met	
roken	begint,	blijft	vaak	een	levenslange	roker	of	blijft	het zeer	lange	tijd.	De	industrie	houdt	de	
drempel	naar	tabak	voor	jongeren	daarom	zo	laag	mogelijk	en	maakt	tabak	extra	verslavend.

Dat gebeurt door het ‘designen’ van sigaretten: door zoet- en smaakstoffen en andere producten 
aan	sigaretten	toe	te	voegen	die	ervoor	zorgen	dat	jonge	rokers	sneller	verslaafd worden en het 
hen	moeilijker	maken	om	weer	te	stoppen.	En	door	het	nicotinegehalte	(de	voorbije	decennia)	
stelselmatig te verhogen.

Maar	ook	door	reclame	te	maken:	op	de	verkooppunten	(daar	mag	het	nog	steeds	in	ons	land),	
maar	 vooral	 via	 de	 verpakking,	 het	 sigarettenpakje	 zelf	 dus.	 De	 tabaksindustrie	 ontwerpt	 de	
pakjes	 op	maat	 van	 de	 doelgroepen,	 onder	meer	 jongeren.	Neutrale	 standaardverpakkingen,	
waar	de	industrie	zich	fel	tegen	verzet,	zijn	een	antwoord	daarop.	Neutrale	pakjes	zijn	pakjes	met	
een	uniform	uiterlijk	 in	een	saaie	kleur,	 zonder	merkeigen	design	en	merklogo’s.	 In	 landen	als	
Frankrijk,	de	UK	en	Ierland	werden	ze	al	ingevoerd.	

Jongeren die in een omgeving opgroeien waar gerookt wordt, hebben nood aan  
sterke sociale vaardigheden om het hoofd te bieden aan de druk van hun omgeving.  
Deze jongeren moeten nog meer dan anderen geïnformeerd zijn over de nefaste 
gevolgen van (passief) roken.

De tabaksindustrie 
moet telkens  
opnieuw volgende  
generaties rokers  
rekruteren om  
haar lucratieve 
handel te kunnen 
voortzetten.  
En dat moet op 
jonge leeftijd  
gebeuren. 
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2.3  Welke aanpak werkt?
Regelgeving, handhaving en beleid 
• Hoge prijzen: een accijnzenbeleid dat op tabaksontmoediging gericht is
	 Accijnsverhoging	is	bij	jongeren	een	zeer	effectieve	maatregel.	Het	ontmoedigt	tabaksgebruik	
en	is	ook	een	kosteneffectieve	maatregel.

• Beperkende wetgeving die de toegankelijkheid, verkoop, verpakking en samenstelling 
van tabak regelt

	 Hoe	is	de	situatie	vandaag?

 -	Het	accijnzenbeleid	zet	onvoldoende	in	op	het	ontmoedigen	van	gewone	sigaretten,	die	in	
ons	land	relatief	goedkoop	blijven.

	 -	 Goed	overdachte	verpakkingen	die	merken	toelaten	om	zich	te	profileren	op	de	jongeren-
markt	stimuleren	 jongeren	om	te	beginnen	roken.	Neutrale	standaardverpakkingen	zijn	
een	effectief	antwoord	op	deze	verpakkingen	die	jongeren	aanspreken,	maar	werden	tot	
nu toe in ons land niet ingevoerd.

	 -	Reclame in de verkooppunten mag nog steeds.

	 -	Zichtbare verkoop en uitstallen van tabak in de verkooppunten kan in ons land nog steeds. 
In	veel	andere	Europese	landen	is	er	zowel	een	totaal	reclameverbod	als	een	uitstalverbod.

	 -	 Aankoop	van	tabak	mag	al	door	minderjarigen	(16	jaar)	in	België.	In	alle	buurlanden	en	de	
meeste andere Europese landen mag er geen tabak verkocht worden aan minderjarigen.

	 -	 Er	 zitten	 veel	 additieven	 en	 aantrekkelijke	 smaakjes	 in	 tabak,	 ze	 verlagen	 de	 drempel	 
voor	jongeren	om	te	gebruiken	en	ze	versnellen	de	verslaving.

• Rookverboden en rookvrije omgevingen, zoals het rookverbod in de uitgaanssfeer.  
Dit laatste wordt nog onvoldoende toegepast en gedragen.

	 Rookvrije	omgevingen	zorgen	er	mee	voor	dat	jongeren	niet	met	roken	beginnen	(en	er	sneller	
mee	stoppen	als	ze	al	begonnen	zijn). 

Voorlichting en educatie
Zonder	 tabakspreventieprogramma’s	 zou	 de	 industrie	 vrij	 spel	 krijgen	 om	 zoveel	 mogelijk	 
nieuwe rokers – lees: kinderen en jongeren – te rekruteren en aan het roken te krijgen. 

• Campagnes
 Jongeren kunnen aangesproken worden met sensibiliseringscampagnes die als doel 
hebben	 om	 hen	 van	 de	 sigaret	 te	 houden,	 zoals	 de	 campagne	 Vloggers	 vs.	 Sigaretten	 
http://vloggersvssigaretten.be/

• Tabakspreventie
	 Tabakspreventie	gebeurt	 in	de	eerste	plaats	op	school.	Dat	blijft	de	meest	geschikte	 setting	
om	kinderen	en	jongeren	aan	te	spreken.	Belangrijk	 is	hier	ook	de	voorbeeldrol	van	directie,	
leerkrachten en andere tussenpersonen die met jongeren werken.

Aanbod en beïnvloeden omgeving
• Interventies	 gericht	 op	 het	 bevorderen	 van	 niet-roken	 als	 de	 sociale	 norm.	 Campagnes	

en rookverboden in bepaalde omgevingen leiden tot het verbreden van de sociale norm 
rond	 tabaksgebruik	 en	 de	 blootstelling	 aan	 tabak	 (waardoor	 er	 een	 breed	 gedragen	 
norm	ontstaat	om 	niet	of	niet	op	een	bepaalde	plaats	te	roken).

• Rook-	 en	 reclameverboden	 en	 een	 striktere	 reglementering	 en	 beperking	 van	 de	 verkoop	 
dragen ertoe bij	 dat	 in	 de	 fysieke	 omgeving	 het	 niet-roken	 en	 het	 stoppen	 met	 roken	
gestimuleerd wordt.

• Beïnvloeden	 van	 de	 sociale	 omgeving,	 zoals	 ouders	 en	 vrienden,	 en	 betrekken	 van	 de	 
sociale omgeving bij interventies ...

Accijnsverhoging 
is bij jongeren een 
zeer effec tieve 
maatregel. 

Zonder 
tabakspreventie
programma’s zou 
de industrie vrij 
spel krijgen om 
zoveel mogelijk 
nieuwe rokers 
te rekruteren en 
aan het roken te 
krijgen. 
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2.4  Jongeren en meeroken
Wat is passief roken of meeroken?
De	 verbrandingsproducten	 van	 tabak	 zijn	 aanwezig	 in	 de	 omgevingslucht,	 vooral	 bij	 roken	 in	
overdekte	 en	 afgesloten	 ruimten.	Wie	meerookt	 (met	de	 actieve	 roker)	 of	 passief	 rookt	wordt	
onvrijwillig	 blootgesteld	 aan	 deze	 omgevingsrook.	 Tabaksrook	 bevat	meer	 dan	 50	 stoffen	 die	
kankerverwekkend	zijn.	Schadelijk	voor	de	roker	dus,	maar	ook	voor	de	omgeving.

Er	zijn	drie	soorten	rook:
• primaire rook	(hoofdstroomrook):	wordt	geïnhaleerd	door	de	actieve	roker
• secundaire rook (zijstroomrook):	komt	uit	de	sigaret
• tertiaire rook:	wordt	uitgeblazen	door	de	roker.

Bovendien	zijn	er	de	giftige	stoffen	in	de	‘third-hand	smoke’,	die	blijven	hangen	in	zetels,	kleding,	
stof,	de	vloer,	de	oppervlakte,	…	lang	nadat	de	sigaret	gedoofd	is.	Zij	vormen	in	de	eerste	plaats	een	
bedreiging	voor	de	gezondheid	van	(ongeboren)	baby’s,	peuters	en	kinderen.

Vooral	 de	 secundaire	 rook	 of	 zijstroomrook	die	 uit	 de	 sigaret	 komt,	 veroorzaakt	 schade.	Deze	
rook,	 zo’n	85%	van	de	 totale	 rook,	heeft	een	 lagere	 temperatuur	en	ontstaat	door	onvolledige	
verbranding.	Deze	 rook	bevat	het	meest	 schadelijke	 stoffen,	namelijk	 koolstofmonoxide	 (CO),	
benzeen,	nitrosaminen	en	ammoniak.	Het	effect	van	meeroken	neemt	toe	met	de	concentratie	van	
de	rook	en	de	duur	van	de	blootstelling.	Hoe	meer	blootstelling	gedurende	de	dag	en	doorheen	
de	jaren,	hoe	groter	het	risico.	En	hoe	kleiner	de	ruimte,	hoe	geconcentreerder	de	rook.	Bovendien	
heeft	deze	 rook	een	 toenemend	effect:	naarmate	kinderen	 (en	volwassenen)	gedurende	meer	
jaren	verblijven	in	een	rokerige	omgeving,	verhoogt	hun	risico	op	gezondheidsschade.

Gezondheidsschade door meeroken
Kinderen	zijn	bijzonder	gevoelig	voor	tabaksrook.	De	gevolgen	van	meeroken	op	een	rijtje:

• Hartziekten	en	hartaanvallen	bij	volwassenen.

• Luchtweginfecties	(o.m.	COPD,	astma	en	longkanker).	

• Grotere	kans	op	problemen	met	de	luchtwegen	bij	kinderen.

• Terugkerende middenoorontstekingen en huidproblemen bij kinderen.

• Beschadiging	van	de	bloedvaten	wat	vroegtijdige	veroudering	veroorzaakt,	waardoor	dan	weer	
de	kans	op	ernstige	hartproblemen	op	latere	leeftijd	toeneemt.

• Passief	roken	door	zwangere	vrouwen	leidt	tot	grote	risico’s	voor	het	kind,	o.m.	een	hogere	kans	
op vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht.

• Meeroken	 in	 de	 kinderjaren	 leidt	 tot	 verminderde	 vruchtbaarheid,	 net	 als	 meeroken	 op	
volwassen	leeftijd.

Rokers	hebben	een	dubbel	risico	omdat	ze	zowel	actief	als	passief	roken.

Uit onderzoek van Kom op tegen Kanker blijkt dat ongeveer 68.000 Vlaamse kinderen 
(jonger dan 15 jaar) dagelijks thuis in de rook zitten. Deze kinderen zijn veel vatbaarder 
voor gezondheidsproblemen en hebben een grotere kans om later zelf roker te worden. 

Wie meerookt 
of passief rookt 
wordt onvrijwillig  
blootgesteld  
aan omgevings
rook. 
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Belang van rookvrije omgevingen
•	 Rookvrije	omgevingen	hebben	er	mee	voor	gezorgd	dat	de	sociale	norm	over	roken	veranderde	
en	niet-roken	steeds	meer	de	norm	werd.	Gedrag	van	individuen	wordt	immers	sterk	gestuurd	
door gedeelde sociale normen.

•  Maar	een	rookverbod	op	openbare	plaatsen,	de	werkomgeving,	de	horeca,	…	moedigt	rokers	
ook	aan	om	te	minderen	of	stoppen.

•  En het vermindert het risico op herval omdat rokers op minder plaatsen in de verleiding komen 
om te roken.

•  Ook	zet	het	jongeren	aan	om	niet	met	roken	te	beginnen.	Vroeger	was	het	café	een	ideale	plek	
om	te	‘leren’	roken.

•  Rookvrije	omgevingen	zorgen	natuurlijk	ook	voor	gezondheidswinst.	Zo	bleek	uit	onderzoek	
van de Universiteit	 Hasselt dat het rookverbod op de werkvloer leidt tot een jaarlijkse 
vermindering	van	meer	dan	400	dodelijke	hartinfarcten	in	Vlaanderen.

•  Rookvrije omgevingen hebben ten slotte invloed op roken in omgevingen die moeilijker 
rookvrij	kunnen	gemaakt	worden.	Zo	heeft	het	rookverbod	in	de	horeca	een	positieve	invloed	
op	roken	in	huis	in	het	bijzijn	van	kinderen,	zo	blijkt	uit	onderzoek	van	Kom	op	Tegen	Kanker.
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3 Opdracht 1:  
 Roken, niet-roken?     
 Gesprek aan de keukentafel

3.1  Motivatie
Uit	meerdere	studies	blijkt	dat	jongeren	veel	meer	kans	hebben	om	te	gaan	roken	als	hun	ouders,	
oudere	broers	of	zussen	en	vrienden	ook	roken.	Vrienden	spelen	vaak	een	rol	bij	het	aanleveren	
van tabak. Jongeren in een rokende omgeving denken vaak ook dat er in de samenleving veel 
meer	rokers	zijn	dan	in	feite	het	geval	is.	De	omgeving	draagt	zo	bij	aan	het	creëren	van	een	norm	
waarin	roken	aanvaard	en	normaal	is	(Leerlingenbevraging,	2015-2016;	HBSC).

Volgens	 de	 laatste	 HBSC-studie	 zijn	 rokende	 vrienden	 de	 belangrijkste	 voorspeller	 in	 de	
omgevingsfactoren,	gevolgd	door	ouders	die	roken.

De uitdaging is dus dubbel: 
• Jongeren	 correct	 informeren:	 Wie	 rookt?	 Hoeveel	 jongeren	 roken?	 Met	 welke	 argumenten	
verdedigen	rokers	zich?	Op	welke	manier	is	roken	in	huis	schadelijk	voor	de	eigen	gezondheid	
en	die	van	anderen?	Welke	voordelen	biedt	niet-roken	(uitbreiding:	hoe	stoppen	met	roken?)?

• Jongeren	 sociaal	 weerbaar	 maken,	 zodat	 ze	 zich	 ook	 in	 lastige	 situaties	 op	 een	 kordate,	
zelfbewuste	en	positieve	manier	staande	kunnen	houden.	Dit	kan	enkel	wanneer	ze	voldoende	
taalvaardig	zijn.

Je	opdracht	tijdens	de	lessen	zorgt	ervoor	dat	leerlingen:
• Zich	informeren	om	de	rol	te	kunnen	opnemen	die	je	hen	toebedeelt	(en	op	die	manier	zichzelf	
correct	informeren	over	een	aantal	tabakgerelateerde	onderwerpen).

• Zich	voorbereiden	op	die	rol	(informatie	verwerven	en	zich	eigen	maken).
• Met	elkaar	van	gedachten	wisselen,	de	eigen	opvatting	en	houding	kunnen	verdedigen	en	zelfs	

anderen overtuigen van hun standpunt.
• Luisteren naar andermans argumenten en hierop gepast en verbaal reageren.
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3.2  Werkvorm
Door	 ‘verhalend	 ontwerpen’	 of	 story	 approach	 realiseer	 je	 een	 grote	 betrokkenheid	 van	 de	
leerlingen.	Deze	methodiek	gaat	ook	uit	van	‘respect’	voor	de	andere.	De	werkvorm	doet	een	groot	
appel	 op	 de	 taalvaardigheid	 van	 de	 leerlingen	 (luisteren,	 lezen	 en	 spreken).	 Sociale	weerbaar	
zijn	betekent	dat	je	je,	ook	in	lastige	situaties,	op	een	kordate,	zelfbewuste	en	positieve	manier	
staande	kan	houden.	Dit	 is	 onmogelijk	 zonder	 een	 zekere	 ‘taalvaardigheid’.	 Taalvaardigheid	 is	
met andere woorden de sleutel tot weerbaarheid: leerlingen die de verschillende aspecten van 
taalvaardigheid	 (lezen,	 luisteren,	 spreken)	 voldoende	 beheersen	 kunnen	 zich	 informeren,	 ze	
kunnen	met	elkaar	van	gedachten	wisselen,	ze	kunnen	de	eigen	opvatting	en	houding	verdedigen	
en	zelfs	anderen	overtuigen	van	hun	standpunt.

In	 deze	werkvorm	 vertrek	 je	 steeds	 van	 een	 scenario,	 dat	 je	 zelf	 uitwerkt.	 Je	 stelt	 een	 virtuele	
context	 voor,	 en	 geeft	 elke	 leerling	 een	 duidelijke	 rol.	 De	 leerlingen	 informeren	 zich.	 Je	 kan	
hen	hiervoor	bronnen	aanreiken,	al	dan	niet	aangevuld	met	geschikte	 informatie,	waarmee	 je	
leerlingen	vervolgens	zelf	aan	de	slag	gaan.	

Nadat	 je	 de	 lessenreeks	 hebt	 ingeleid	 starten	 leerlingen	 met	 de	 voorbereiding,	 dit	 is	 een	 
essentieel en belangrijk onderdeel van de werkvorm. 

Tijdens	de	finale	krijgen	leerlingen	de	kans	om	hun	rol,	volgens	het	scenario,	uit	te	voeren.	

Zowel	 tijdens	 de	 voorbereiding	 als	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	 finale	 opdracht	 oefenen	 de	 
leerlingen hun taalvaardigheden. Ook sommige vakoverschrijdende eindtermen komen hierbij 
aan	bod	(zie	bijlage).

3.3  Scenario
In	dit	scenario	gaan	we	voor	een	gesprek	aan	de	keukentafel	waar	één	(of	twee)	niet-roker(s)	de	
rokende	gesprekspartner(s)	probeert	te	overtuigen	om	in	huis	(niet)	meer	te	roken.	De	leerlingen	
gebruiken	hiervoor	argumentatie	die	ze	tijdens	hun	voorbereiding	verzameld	hebben.	

Je	 verdeelt	 je	 leerlingen	 in	 groepjes	 van	 2	 (à	 3)	 deelnemers,	 je	 geef	 elke	 leerling	 een	 rol.	Geef	
verschillende	rollen	in	de	groepjes,	zodat	wat	variatie	ontstaat,	bijvoorbeeld:
•	 Rokende	ouder	-	niet	rokende	jongere
•	 Niet-rokende	ouder	-	rokende	jongere
•	 Niet	rokende	partner	-	rokende	partner
•	 Niet	rokende	zwangere	partner	-	rokende	partner
•	 Niet	rokende	partner	-	rokende	zwangere	partner
•	 Rokende	senior	(opa,	oma)	-	niet-rokend	kleinkind
•	 ….
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3.4  De lesvulling
Het	scenario	(algemeen)	vraagt	een	tijdsinvestering	van	ongeveer	4	tot	5	lesuren.

3.4.1 Lesuur 1
Introductie
• Je laat de leerlingen kennismaken met het onderwerp:

 -		Binnen	roken	is	nooit	oké:
	 	 https://www.youtube.com/watch?v=Ot_kPBVZ8QE
	 	 https://www.youtube.com/watch?v=Wlc_yJ3t77s
 -		Quiz:	http://www.nooitbinnenroken.be/quiz

• Je legt de leerlingen uit wat hun rol/opdracht is + je bespreekt met hen de tijdsduur van het 
gesprek	af	(vb.	5-7	minuten	per	groep).	

•	 Je	 stelt	 de	 leerlingen	 de	 context	 voor:	 de	 finale	 van	 deze	 opdracht	 is	 een	 gesprek	 aan	 de	
keukentafel	 waar	 één	 (of	 twee)	 niet-roker(s)	 de	 rokende	 gesprekspartner(s)	 tracht(en)	 te	
overtuigen	 om	 in	 huis	 niet	 (meer)	 te	 roken,	met	 argumenten	 die	 ze	 ontdekten	 tijdens	 hun	
voorbereiding.	Wie	 een	 rol	 als	 ‘roker’	 gaat	 spelen,	 informeert	 zich	 over	 de	 argumenten	 die	
rokers	aanhalen	om	zich	te	verdedigen.	Je	kan	de	discussie	uitbreiden	door	ook	de	e-sigaret/
shisha-pen/waterpijp	erbij	te	betrekken.	

•	 Je	reikt	de	leerlingen	informatie	aan	die	ze	kunnen	(moeten)	raadplegen.

•	 Je	bespreekt	de	evaluatiecriteria	met	je	leerlingen,	zodat	ze	goed	kunnen	inschatten	wat	je	van	
hen verwacht. 

Allicht	komt	bij	het	gesprek	ook	‘stoppen	met	roken’	aan	bod,	je	kan	de	leerlingen	vragen	om	zich	
ook	hierop	voor	te	bereiden:	de	roker	informeert	zich	over	de	moeilijkheden,	de	niet-roker	over	de	
mogelijkheden.	Weet	dat	dit	onderwerp	vrij	complex	is,	en	dat	doorverwijzen	naar	specialisten	
(huisarts,	tabakoloog,	CLB	voor	jongere,	SmartStop	…)	eventueel	kan	volstaan.

Voorbereiding
Leerlingen	bereiden	zich	het	best	individueel	voor	op	hun	rol.	Wanneer	je	er	toch	voor	kiest	dat	
leerlingen	zich	in	een	groepje	voorbereiden,	zorg	er	dan	voor	dat	ze	dat	niet	doen	met	hun	latere	
gesprekspartner,	maar	met	een	medeleerling	die	een	gelijkaardige	rol	toebedeeld	kreeg.

De	leerlingen	starten	met	de	verwerking	van	de	aangereikte	informatie,	volgens	de	afgesproken	
taakverdeling,	en	bereiden	de	finale	voor.

3.4.2. Lesuur 2
Voorbereiding
De	leerlingen	verwerken	de	aangereikte	informatie,	volgens	de	afgesproken	taak-	en	rolverdeling,	
en	bereiden	de	finale	voor.	

3.4.3. Lesuur 3
Voorbereiding
Naargelang	 je	 het	wenselijk	 en	mogelijk	 acht,	 kan	de	 klasgroep	hieraan	nog	 een	 extra	 lesuur	
besteden.
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3.4.4. Lesuur 4
Uitvoering van de finale
Voorbereiding:
Elk	groepje	gesprekspartners	bereidt	het	gesprek	zeer	kort	voor	 (maximum	een	5-tal	minuten:	
wie	begint,	….)	De	leerlingen	voeren	de	finale	uit	in	de	afgesproken	groepjes.	Je	kan	eventueel	voor	
elk	gesprek	iemand	aanduiden	die	de	tijdsduur	in	het	oog	houdt	(5	tot	7	min	per	groepje).	

Het gesprek aan de keukentafel:
•	 Roker:	de	roker	geeft	argumenten	waarom	hij/zij	vindt	dat	hij/zij	in	de	woning	rookt,	niet	kan/
wil	stoppen	met	roken	(in	de	huiselijke	context).	

•	 Niet-roker:	de	niet-roker	weerlegt	de	argumenten	van	de	roker,	reikt	mogelijkheden	aan	om	te	
stoppen	met	roken	(alleen	stoppen	met	roken	in	de	woning	of	volledig	stoppen	met	roken).

Naargelang	het	aantal	leerlingen	in	je	klasgroep,	herhaal	je	dit	een	aantal	keren.	Uiteraard	bepaal	
je	zelf	of	je	alle	leerlingen	aan	bod	laat	komen,	of	slechts	enkele	groepjes	de	finale	laat	uitvoeren.

3.4.5. Lesuur 5
Evaluatie 
Feedback	aan	de	leerlingen,	de	evaluatiecriteria.

Voorbereiding leerlingen Finale opdracht

Rol 1: Roker

Argumenten/voordelen van roken op 
korte	en	lange	termijn,	verslaafd	zijn	
(moeilijk	om	te	stoppen	met	roken,	
afkickverschijnselen),	aantal	rokers	en	niet-
rokers,	omgevingsfactoren	die	aanzetten	tot	
roken,	…
•	 Als	jongere	roker	(tiener,	adolescent)
•	 Als	volwassene	(twintiger,	dertiger,	
veertiger)	

•	 Als	zwangere	(specifieke	gevolgen	voor	
ongeboren	baby	van	roken,	passief	roken)

•	 Als	oudere	roker	(vijftiger,	zestiger)

De	roker	geeft	argumenten	waarom	hij	zij	
vindt	dat	hij/zij	in	de	huiselijke	context	rookt,	
niet kan/wil stoppen met roken  
(in	de	huiselijke	context)

Rol 2: Niet-roker

Argumenten/voordelen	van	niet-roken	op	
korte	en	lange	termijn,	gevolgen	van	roken	
en	meeroken,	aantal	rokers	en	niet-rokers,	
hoe	stoppen	met	roken,	…	
•	 Als	jongere	niet-roker	(tiener,	adolescent)
•	 Als	volwassene	niet-roker	(twintiger,	
dertiger,	veertiger)

 •	 Als	zwangere
• Als oudere niet roker

De	niet-roker	weerlegt	de	argumenten	van	
de	roker,	reikt	mogelijkheden	aan	om	te	
stoppen	met	roken	in	huis	(volledig,	enkel	in	
de	huiselijke	context)



Opdracht 1:  

Roken, nietroken?  

Gesprek aan de 

keukentafel

18

Geef niet zomaar 
de weblinks aan  
de leerlingen 
zonder ze vooraf 
eens zelf door te 
nemen. 
 
Om het gemak
kelijker te maken 
kan je de info 
selecteren en 
bezorgen aan  
de leerlingen.

Informatie voor zowel de rol als (groot)ouder/jongere
Kenmerken van verslaving:
• SmartStop: https://www.smartstop.be/jongeren/verslaafd/nicotine
• SmartStop: https://www.smartstop.be/jongeren/verslaafd/afkicken
• Tabakstop: http://www.tabakstop.be/rokers/hoe-verslaafd-ben-ik/nicotineverslavingstest

Niet meeroken (passief roken)
•	 Gezond	Leven:	https://www.gezondleven.be/themas/tabak/passief-roken
• Nooit binnen roken: 
 -	http://www.nooitbinnenroken.be/tips
	 -	http://www.nooitbinnenroken.be/de-feiten
•	 Onderzoek	Kom	op	tegen	Kanker:	http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/
presentatie_-_roken_in_het_gezin.pdf

• Tabakstop: http://www.tabakstop.be/info-voor-rokers/waarom-stoppen/effecten-op-het-
lichaam/wat-passief-roken

Shisha-pen/e-sigaret
• SmartStop: https://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik/shisha-e-sigaret-en-waterpijp
•	 Gezond	Leven:	https://www.gezondleven.be/themas/tabak/e-sigaret/wat-is-een-shisha-pen
•	 Gezond	Leven:	www.gezondleven.be/themas/tabak/e-sigaret/

Rol als (groot)ouder (roker/niet-roker)
Verantwoordelijkheid als (groot)ouder 
•	 Gezond	Opvoeden:	http://www.gezondopvoeden.be/content/tabak
• Als kleine kinderen groot worden:
 -	http://www.vad.be/assets/1977 
 -	http://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap
• Rookvrij opvoeden in Nederland: https://www.trimbos.nl/themas/rookvrij-opgroeien/
kinderen-en-meeroken

De jongere (roker, niet-roker)
Redenen waarom jongeren roken
• SmartStop: http://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik
• Gezond	Leven:	https://www.gezondleven.be/themas/tabak/tabakspreventie/waarom-
beginnen-jongeren-toch-met-roken

Redenen waarom jongeren niet-roken
• SmartStop: http://www.smartstop.be/jongeren/voordelen-van-stoppen  
(of	voordelen	van	niet	te	roken)

• SmartStop: https://www.youtube.com/watch?v=4DA1igJ7D_M
• 10	redenen	om	niet	te	roken	(Nederland):	https://www.youtube.com/watch?v=O8J9KFW6uTU
Stoppen met roken:
• SmartStop: https://www.smartstop.be/

Hieronder	is	de	informatie	terug	te	vinden	die	de	leerlingen	kunnen	gebruiken	om	de	opdracht	
tot	 een	 goed	 einde	 te	 brengen.	 Pas	 de	 gegeven	 informatie	 aan	 de	 doelgroep	 aan.	 Wanneer	
de	 informatie	 te	 moeilijk	 wordt,	 zit	 de	 kans	 erin	 dat	 de	 leerlingen	 sneller	 zullen	 afhaken.	 
Geef	 dus	 niet	 zomaar	 de	 linken	 aan	 de	 leerlingen	 zonder	 ze	 vooraf	 eens	 zelf	 door	 te	 nemen.	 
Om	het	gemakkelijker	te	maken	kan	je	de	info	selecteren	en	bezorgen	aan	de	leerlingen.



Sjabloon om het gesprek aan de keukentafel voor te bereiden

Tijdens het gesprek speel ik de rol van ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deze	persoon	is	een	roker	/	niet-roker

Voorbereiding van het gesprek: argumenten die ik tijdens het gesprek kan gebruiken:

1.	Mogelijke	redenen	waarom	mensen	roken	zijn:

Jonge mensen beginnen met roken omdat  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar	heb	je	dit	gehoord?	Gelezen?	Noteer!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oudere	mensen	(zoals	mijn	ouders,	of	ouders	van	medeleerlingen)	roken	omdat	

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar	heb	je	dit	gehoord?	Gelezen?	Noteer!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Bevragingen	leren	ons	hoeveel	mensen	roken,	wanneer	ze	beginnen	met	roken,	in	welke	omstandigheden	meer	mensen	beginnen	te	
roken.	Zoek	een	aantal	cijfers	op.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De	cijfers	die	je	vermeldt	dateren	van	 ................................................. 	(jaartal	vermelden)

Hoeveel	jongeren	(in	%)	beginnen	te	roken	voor	hun	16e? ..................................................................................................................................................................................................................................................

Hoeveel	jongeren	(in	%)	beginnen	te	roken	op	oudere	leeftijd	dan	16	jaar?	

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoeveel	jongeren	(in	%)	beginnen	nooit	met	roken?	 ..

Van	hoeveel	jongeren	(in	%)	die	zelf	roken	rookt	ten	minste	één	ouder?	 ........................................................................................................

Hebben	jongeren	met	rokende	vrienden	meer	kans	om	zelf	te	roken?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Is er een verschil in aantal jongeren die beginnen te roken en hun onderwijsvorm? 

Ja/ neen

Leg uit:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. Invloed van tabaksrook

Bekijk: http://www.nooitbinnenroken.be/

Geef	een	aantal	argumenten	waarom	binnen	roken	schadelijk	is	voor	kinderen:

1.  .........................................................................................................................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................................................................................................................

Het gesprek

Maak een aantal vraagjes die je aan je gesprekspartner kan stellen.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Criteria Goed Matig Onvoldoende

Informatieverwerving en -verwerking:

Voorbereiding De leerling werkt ernstig en 
geconcentreerd tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	is	vaak	afgeleid	en	
werkt niet echt door tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	bereidt	zijn	rol	niet	of	
nauwelijks voor.

Voorbereiding De leerling maakt een correcte 
samenvatting van argumenten en 
feiten	ter	voorbereiding.

De samenvatting van 
argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding	bevat	fouten	en	
verkeerde interpretaties.

De	argumenten	en	feiten	die	de	leerling	
ter	voorbereiding	uitzoekt,	zijn	over	het	
algemeen niet correct.

Correctheid Alle aangehaalde argumenten en 
feiten	zijn	in	overeenstemming	
met	de	aangereikte	informatie.	

Niet alle aangehaalde 
argumenten	en	feiten	zijn	
in overeenstemming met de 
aangereikte	informatie.

De aangehaalde argumenten komen 
grotendeels niet overeen met de 
aangereikte	informatie.

Volledigheid Alle aangereikte 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale.

Slechts enkele 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale

De	aangereikte	informatiebronnen	
werden	niet	verwerkt	in	de	finale.

Selectie De	leerling	selecteert	zeer	
doeltreffend	argumenten/feiten	
in	de	context	van	de	opdracht.

De geselecteerde argumenten/
feiten	zijn	niet	steeds	
doeltreffend	in	de	context	van	
de opdracht.

De leerling kan geen gepaste 
argumenten/feiten	selecteren	in	de	
context	van	de	opdracht.

Taalvaardigheid

Leesvaardigheid De	leerling	hanteert	op	efficiënte	
wijze	leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

De leerling hanteert op weinig 
efficiënte	wijze/	slechts	
occasioneel	leesstrategieën	
wanneer	hij	informatiebronnen	
raadpleegt.

De leerling hanteert geen 
leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

Spreekvaardigheid De leerling kan de argumenten en 
feiten	vlot	verwoorden.

De verwoording van 
argumenten	en	feiten	is	
hakkelend	en	aarzelend.

De	leerling	geraakt	niet	uit	zijn/haar	
woorden.

Luistervaardigheid De leerling gaat in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De leerling gaat slechts 
gedeeltelijk in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De	leerling	gaat	zelden	of	nooit	in	
op	de	argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

Luistervaardigheid De	leerling	is	zeer	aandachtig	
tijdens	de	finalegesprekken	waar	
hij/zij	niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De leerling is niet steeds 
aandachtig tijdens de 
finalegesprekken	waar	hij/zij	
niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De	leerling	houdt	zijn	aandacht	niet	bij	
de	finalegesprekken	waar	hij/zij	niet	zelf	
een rol in speelt.

Schriftelijke 
taalvaardigheid

De leerling maakt een 
overzichtelijke	samenvatting	
van	argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding.

De leerling maakt slechts 
een	oppervlakkige	of	slordige	
samenvatting van argumenten 
en	feiten	ter	voorbereiding.

De	leerling	maakt	nauwelijks	of	geen	
samenvatting	van	argumenten	en	feiten	
ter voorbereiding.

3.5 Evaluatiecriteria
Mogelijke evaluatiecriteria:
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3.6  Differentiëren
In	dit	 lesscenario	 ‘Roken,	niet-roken?	Gesprek	aan	de	 keukentafel’	 geef	 je	 korte	 en	eenvoudige	
opdrachten aan kleine groepjes leerlingen. Dit lesscenario is dus geschikt voor leerlingen met 
beperkte	 taalvaardigheid	 en	 beperkte	 organisatiemogelijkheden	 (1e	 graad,	 2e	 graad	 BSO).	 
Als	je	dit	scenario	in	de	eerste	graad	van	de	B-stroom	wenst	te	realiseren,	kan	je	de	voorbereiding	
(raadplegen	 van	 de	 bronnen)	 begeleiden,	 en	 eventueel	 een	 gesprekssjabloon	 aanreiken	 voor	 
het	finalegesprek.

Wanneer	 je	kiest	voor	korte	 teksten	en/of	korte	filmpjes,	maak	 je	dit	 lesscenario	geschikt	voor	
leerlingen met beperkte taalvaardigheid.

Wanneer	je	dit	 lesscenario	wenst	te	realiseren	met	leerlingen	tweede	graad	en/of	derde	graad,	
kan je de moeilijkheidsgraad verhogen door:

•	 De	leerlingen	zelf	informatiebronnen	te	laten	zoeken	en	selecteren.

•	 De	tijd	om	de	informatie	te	verwerken	kort	te	houden.

•	 Uitgebreidere	informatiebronnen	aan	te	bieden,	waaruit	de	leerlingen	efficiënt	selecteren.

Voor	individuele	leerlingen	met	beperkte	taalvaardigheden	kan	je	aangepaste	bronnen	aanreiken.
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4 Opdracht 2:  
 (Volledig) Rookverbod   
 tijdens meerdaagse  
 extra-muros-activiteit

4.1  Motivatie
Rookreglementering op school
Een	 algemeen	 rookverbod	 is	 sinds	 schooljaar	 2018-2019	 van	 kracht	 in	 alle	 Vlaamse	 basis-	 en	
secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:

• Wanneer?  Sinds 1 september 2018 geldt een algemeen rookverbod 24u op 24u en 7 dagen op 7. 

• Voor wie? Het	 verbod	 is	geldig	 voor	 iedereen	die	 een	 school	betreedt,	 zowel	het	personeel,	
internen,	leerlingen	als	bezoekers.	

• Waar?  Het	 rookverbod	geldt	 in	de	 vestigingsplaatsen	van	 scholen	voor	basis-	 en	 secundair	
onderwijs,	 centra	 voor	 leerlingenbegeleiding,	 internaten	 en	 tehuizen	 en	 academies	 voor	
deeltijds	 kunstonderwijs.	 Het	 geldt	 voor	 al	 wie	 gebruikmaakt	 van	 het	 schooldomein	 (bv.	 een	
lokale	vereniging	die	een	lokaal	of	een	buitenterrein	huurt,	een	CVO	dat	in	hetzelfde	gebouw	een	
lesplaats	heeft,	…).		

• Wat? Onder	 het	 rookverbod	 vallen	 niet	 enkel	 producten	 op	 basis	 van	 tabak,	 maar	 ook	
soortgelijke	producten	zoals	de	e-sigaret,	de	shisha-pen,	heatsticks,	…

• Buiten het schoolterrein?  Buiten	de	vestigingsplaatsen	(bijvoorbeeld	tijdens	verplaatsingen	
naar	het	zwembad,	extra-murosactiviteiten,	…)	geldt	het	rookverbod	in	principe	niet.	Het	bestuur	
kan	er	wel	voor	kiezen	om	het	rookverbod	via	het	school-,	internaat-	of	centrumreglement	en	via	
het arbeidsreglement uit te breiden tot dergelijke situaties.

Roken	op	school:	overzicht	regels:

Gesloten ruimtes: 
klaslokaal, 
lerarenkamer, gang, 
toilet, feestzaal, 
internaat ...

Open ruimtes: 
speelplaats, 
sportveld, parking, 
schoolpoort ...

Activiteiten buiten 
de schoolmuren: 
schooluitstap, 
schoolreis ...

Weekdagen        
(24uur op 24 uur)

Verboden	te	roken Verboden	te	roken
*Eigen rookbeleid 
van de school

Weekend                      
(24 uur op 24 uur)

Verboden	te	roken Verboden	te	roken
*Eigen rookbeleid 
van de school

 * De school kan het rookverbod uitbreiden in het kader van haar eigen rookbeleid.

Aangezien	elk	school	die	een	meerdaagse	extra-muros-activiteit	organiseert,	zich	geconfronteerd	
ziet	met	rokende	leerlingen	(en	leraren),	 is	de	school	dus	verplicht	om	zich	te	beraden	over	de	
manier	hoe	ze	hiermee	om	zal	gaan.	In	dit	voorbeeld	ga	je	de	uitdaging	aan	om	je	leerlingen	te	
wapenen voor dit gesprek
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4.2 Werkvorm
Dit	 informatiedossier	stelt	als	werkvorm	‘verhalend	ontwerpen	of	storyline	approach’	voor.	Met	
deze	werkvorm	realiseren	we	een	grote	betrokkenheid	van	de	leerlingen.	Deze	methodiek	gaat	
ook	uit	van	‘respect’	voor	de	andere.	De	werkvorm	doet	een	groot	appel	op	de	taalvaardigheid	van	
de	leerlingen	(luisteren,	lezen	en	spreken).	Ze	heeft	als	doel	om	leerlingen	weerbaar	te	maken.	Dit	
betekent	dat	de	jongere,	ook	in	lastige	situaties,	op	een	kordate,	zelfbewuste	en	positieve	manier	
staande kan houden. 

Dit	 is	onmogelijk	 zonder	een	zekere	 ‘taalvaardigheid’.	 ‘Taalvaardigheid	 is	met	andere	woorden	
de	sleutel	tot	weerbaarheid:	leerlingen	die	de	verschillende	aspecten	van	taalvaardigheid	(lezen,	
luisteren,	 spreken)	 voldoende	 beheersen	 kunnen	 zich	 informeren,	 ze	 kunnen	met	 elkaar	 van	
gedachten	 wisselen,	 ze	 kunnen	 de	 eigen	 opvatting	 en	 houding	 verdedigen	 en	 zelfs	 anderen	
overtuigen van hun standpunt.

In	deze	werkvorm	vertrek	 je	 van	een	 scenario	dat	 je	 zelf	 uitwerkt.	 Je	 stelt	 een	 virtuele	 context	
voor	en	geeft	elke	leerling	een	duidelijke	rol.	De	leerlingen	informeren	zich	om	hun	rol	zo	goed	
mogelijk	te	kunnen	opnemen.	Je	kan	hen	hiervoor	bronnen	aanreiken,	al	dan	niet	aangevuld	met	
geschikte	informatie	die	je	leerlingen	zelf	opzoeken.	

Nadat	je	de	lessenreeks	hebt	ingeleid	starten	leerlingen	met	de	voorbereiding,	dit	is	een	essentieel	
en belangrijk onderdeel van de werkvorm. 

Tijdens	de	finale	krijgen	leerlingen	de	kans	om	hun	rol	volgens	het	scenario	uit	te	voeren.	

Zowel	tijdens	de	voorbereiding	als	tijdens	uitvoering	van	de	finale	opdracht	oefenen	de	leerlingen	
hun	taalvaardigheden.	Ook	sommige	vakoverschrijdende	eindtermen	komen	hierbij	aan	bod	(zie	
bijlage).

4.3 Scenario
In	dit	scenario	voor	verhalend	ontwerpen	of	storytelling	approach	gaan	we	voor	een	discussie	in	
de	schoolraad,	met	als	doel	een	advies	te	formuleren	voor	de	afspraken	over	roken	tijdens	een	
meerdaagse	extra-muros-activiteit	(je	kan	eventueel	een	concrete	situatie	voorstellen).

De	discussie	(die	je	leerlingen	uitvoeren	tijdens	de	finale)	is	opgenomen	als	agendapunt	van	een	
vergadering van de schoolraad. 

Je kan de volgende rollen onder de leerlingen/deelnemers verdelen:

•	 Schooldirecteur	(eventueel	met	directiesecretaris/secretaresse)

• Voorzitter	van	de	schoolraad,	treedt	op	als	moderator.

• Leraren	 (die	 de	 extra-muros-activiteit	 begeleiden):	 ten	 minste	 één	 leraar	 die	 voor	 het	
rookverbod	is	tijdens	extra-murosactiviteiten	en	één	leraar	die	tegen	het	rookverbod	is	tijdens	
extra-murosactiviteiten.	

• Vertegenwoordiger(s)	van	de	leerlingenraad	–	ten	minste	één	leerling	die	voor	het	rookverbod	
is	en	één	leerling	die	tegen	het	rookverbod	is.	

• Vertegenwoordiger(s)	 ouderraad	–	 ten	minste	 één	 ouder	 die	 voor	 het	 rookverbod	 is	 en	 één	
ouder die tegen het rookverbod is. 

• Vertegenwoordigers	 uit	 de	 ruimere	 omgeving	 van	 de	 school:	 bv.	 arts,	 gezondheidswerker,	
vertegenwoordiger	van	plaatselijke	middenstand	(vb.	krantenwinkel	in	de	buurt	van	de	school):	
al	dan	niet	voor	of	tegen	het	rookverbod.	
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Tijdens	de	finale	gaat	de	discussie	door,	als	volgt:

•	 De	directeur	 legt	uit:	de	 rookreglementering	 voor	 scholen,	geeft	 aan	waarover	hij/zij	 advies	
verwacht.

•	 De	moderator	geeft	elke	aanwezige	gedurende	5-7	minuten	het	woord	om	zijn	voorstel	van	
advies	te	formuleren	en	te	beargumenteren.

•	 Vertegenwoordigers	 van	 de	 ruimere	 schoolomgeving:	 tenminste	 één	 die	 het	 rookverbod	
steunt,	één	die	de	toelating	tot	roken	verdedigt.

Uitbreidingsmogelijkheden:

• Laat een leerling een verslag maken van de vergadering.

•	 Laat	 leerlingen	 het	 verloop	 van	 de	 vergadering	 filmen,	 gebruik	 de	 film	 tijdens	 het	
evaluatiemoment.

•	 Leerlingen	 bereiden	 een	 infomoment	 voor	 medeleerlingen	 voor,	 tijdens	 dit	 infomoment	
moeten	 deze	 leerlingen	 de	 medeleerlingen	 motiveren	 om	 het	 totale	 rookverbod	 op	 een	
meerdaagse	 activiteit	 te	 respecteren.	 Eventueel	 kan	 je	 dit	 infomoment	 ook	 effectief	 laten	
doorgaan.
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4.4 Lesinvulling
Het	gehele	scenario	vraagt	een	tijdsinvestering	van	ten	minste	4	lesuren.	

4.4.1 Lesuur 1
Introductie
• Je laat de leerlingen kennismaken met het onderwerp.
-	 Wat	 als	 roken	op	 school	de	normaalste	 zaak	 van	de	wereld	 is:	 https://www.youtube.com/
watch?v=Ulj2HtDz5_c	

• Je legt de leerlingen uit wat hun rol/opdracht is en bespreekt met hen een tijdsduur van het 
gesprek	af	(vb.	5-7	minuten	per	groep).	

•	 Je	 stelt	 je	 leerlingen	 de	 context	 voor:	 de	 finale	 van	 deze	 opdracht	 is	 de	 bespreking	 van	
het	 agendapunt	 tijdens	 een	 bijeenkomst	 van	 de	 schoolraad.	 Elke	 deelnemer	 zal	 dan	 zijn	
rol	 opnemen	 (voor	 of	 tegen	 rookverbod),	 met	 argumenten	 die	 ze	 ontdekten	 tijdens	 hun	
voorbereiding. 
-	 Tegen	 een	 rookverbod	 tijdens	 extra-murosactiviteiten:	 argumenten	 om	 het	 roken	 toe	 te	
laten	(brandgevaar	stiekem	roken,	verslaving,	eigen	baas,	…)	

-	 Voor	 een	 rookverbod	 tijdens	 extra-murosactiviteiten:	 feiten	 en	 argumenten	 waarom	 het	
verboden	moet	worden	om	te	roken	(schadelijkheid,	passief	roken,	leraren:	voorbeeldfunctie,	
…)

•	 Je	reikt	de	leerlingen	informatie	aan	die	ze	kunnen	(moeten)	raadplegen.	

•	 Je	bespreekt	de	evaluatiecriteria	met	je	leerlingen,	zodat	ze	goed	kunnen	inschatten	wat	je	van	
hen verwacht.

Allicht	komt	bij	het	gesprek	ook	‘stoppen	met	roken’	aan	bod,	je	kan	de	leerlingen	vragen	om	zich	
ook	hierop	voor	te	bereiden:	de	roker	informeert	zich	over	de	moeilijkheden,	de	niet-roker	over	de	
mogelijkheden.	Weet	dat	dit	onderwerp	vrij	complex	is,	en	dat	doorverwijzen	naar	specialisten	
(huisarts,	tabakoloog,	CLB	voor	jongere,	SmartStop	…)	eventueel	kan	volstaan.

Voorbereiding
Leerlingen	bereiden	zich	het	best	individueel	voor	op	hun	rol.	Wanneer	je	er	toch	voor	kiest	dat	
leerlingen	zich	in	een	groepje	voorbereiden,	zorg	er	dan	voor	dat	ze	dat	niet	doen	met	hun	latere	
gesprekspartner,	maar	met	een	medeleerling	die	een	gelijkaardige	rol	toebedeeld	kreeg.

De	 leerlingen	 starten	 met	 de	 aangereikte	 informatie	 te	 verwerken,	 volgens	 de	 afgesproken	
taakverdeling,	en	bereiden	de	finale	voor.

4.4.2. Lesuur 2
Voorbereiding
De	leerlingen	verwerken	de	aangereikte	informatie,	volgens	de	afgesproken	taak-	en	rolverdeling.

4.4.3. Lesuur 3
Voorbereiding
Naargelang	 je	 het	wenselijk	 en	mogelijk	 acht,	 kan	de	 klasgroep	hieraan	nog	 een	 extra	 lesuur	
(lesuren)	besteden.
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4.4.4. Lesuur 4
Uitvoering van de finale
Voorbereiding:
Elk	groepje	gesprekpartners	bereidt	het	gesprek	zeer	kort	voor	 (maximum	een	5-tal	minuten).	
De	leerlingen	voeren	de	finale	uit	in	de	afgesproken	groepjes.	Je	kan	eventueel	voor	elk	gesprek	
iemand	aanduiden,	die	de	tijdsduur	in	het	oog	houdt	(5	tot	7	min	per	groepje).	

Bijeenkomst schoolraad: 
•	 De	directeur	 legt	uit:	de	 rookreglementering	 voor	 scholen,	geeft	 aan	waarover	hij/zij	 advies	

verwacht.
•	 De	moderator	geeft	elke	aanwezige	gedurende	5-7	minuten	het	woord	om	zijn	voorstel	van	
advies	te	formuleren	en	te	beargumenteren.

•	 Vertegenwoordigers	 van	 de	 ruimere	 schoolomgeving:	 ten	 minste	 één	 die	 het	 rookverbod	
tijdens	extra-murosactiviteiten	steunt,	één	die	de	toelating	tot	roken	verdedigt.

Uitbreidingsmogelijkheden:
• Laat iemand een verslag maken van de vergadering.
•	 Laat	 leerlingen	 het	 verloop	 van	 de	 vergadering	 filmen,	 gebruik	 de	 film	 tijdens	 het	

evaluatiemoment.
•	 Leerlingen	 bereiden	 een	 infomoment	 voor	 medeleerlingen	 voor,	 tijdens	 dit	 infomoment	
moeten	 deze	 leerlingen	 de	 medeleerlingen	 motiveren	 om	 het	 totale	 rookverbod	 op	 een	
meerdaagse	 activiteit	 te	 respecteren.	 Eventueel	 kan	 je	 dit	 infomoment	 ook	 effectief	 laten	
doorgaan.

Naargelang	het	aantal	leerlingen	in	je	klasgroep,	herhaal	je	dit	een	aantal	keren.	Uiteraard	bepaal	
je	zelf	of	 je	alle	 leerlingen	aan	bod	 laat	komen,	of	dat	 je	slechts	enkele	groepjes	de	finale	 laat	
uitvoeren.

3.4.5. Lesuur 5
Feedback	aan	de	leerlingen,	aan	de	hand	van	de	evaluatiecriteria.

Hieronder	vind	je	 info	terug	die	de	leerlingen	kunnen	gebruiken	om	de	opdracht	tot	een	goed	
einde	te	brengen.	Pas	de	gegeven	informatie	aan	de	doelgroep	aan.	Wanneer	de	 informatie	te	
moeilijk	wordt,	zit	de	kans	erin	dat	de	 leerlingen	sneller	zullen	afhaken.	Geef	dus	niet	zomaar	
de	linken	aan	de	leerlingen	zonder	ze	vooraf	eens	zelf	door	te	nemen.	Om	het	gemakkelijker	te	
maken	kan	je	de	info	selecteren	en	bezorgen	aan	de	leerlingen.	
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Voorbereiding leerlingen Finale opdracht

Schooldirecteur (eventueel met directiesecretaris/secretaresse)

Informeert	zich	over:
• De rol van de schoolraad:
 https://onderwijs.vlaanderen.be/
nl/ouderraad-leerlingenraad-en-
schoolraad#schoolraad

•	 De	wettelijke	context	van	roken	in	de	
samenleving: https://www.gezondleven.
be/themas/tabak/wat-zegt-de-wet-over-
roken

•	 De	wettelijke	context	van	het	rookverbod	
op school: http://onderwijs.vlaanderen.
be/nl/rookverbod-op-school

•	 Kopie	arbeidsreglement	leraren	
(onderdeel	roken)

•	 Kopie	schoolreglement	leerlingen	
(onderdeel	roken)

De directeur licht het agendapunt toe aan de 
leden	van	de	raad,	hij/zij	(of	assistent)	legt	
het	wettelijk	kader	uit,	en	vraagt	advies	i.v.m.	
de beslissing die de directie moet maken: 
rookverbod tijdens de geplande meerdaagse 
schoolreis	tijdens	de	avonduren?	Hij/zij	
verdedigt het totale rookverbod tijdens de 
activiteit.

Voorzitter van de schoolraad

Maakt kennis met het standpunt met de 
leden	van	de	raad,	neemt	hun	opdracht	
en	eventueel	de	aangeboden	informatie	
diagonaal	door,	maakt	hiervan	per	lid	een	
lijst met kernwoorden.

De	voorzitter	geeft	het	woord	aan	alle	leden	
van	de	vergadering	om	zijn/haar	standpunt	
gedurende	5-7	minuten	uiteen	te	zetten.
Vraagt	eventueel	verheldering	en/of	extra	
info.

Leden van de schoolraad

Leraar 1 - tegenstander rookverbod
•	 Waarom	stoppen	met	roken	zo	moeilijk	is	

www.smartstop.be

•	 Kopie	van	arbeidsreglement	leraren	
(onderdeel	roken)

•	 Artikelen	(krantenartikelen,	tijdschriften,	…)

Leraar 1 legt uit waarom een totaal 
rookverbod gedurende de hele meerdaagse 
schooluitstap geen goed idee is.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rookverbod-op-school
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rookverbod-op-school
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Leden van de schoolraad (vervolg)

Leraar 2 - voorstander rookverbod 

•	 Geeft	cijfers	over	het	aantal	rokers	
 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/cijfers

 http://www.vad.be/assets/bevraging-in-
het-kader-van-een-drugbeleid-op-school-
syntheserapport-schooljaar-2015-2016	
(blz.	11-12)

 http://www.kanker.be/kankerpreventie/
de-gevaren-van-tabak/rookenqu-tes

 https://www.smartstop.be/jongeren/
waarom-rook-ik

•	 Kopie	van	arbeidsreglement	leraren	
(onderdeel	roken)	

• Artikelen	(krantenartikelen,	tijdschriften,	…)

Leraar	2	(niet-roker)	geeft	cijfers	over	
(beperkt)	aantal	rokende	jongeren

Leerling 1 - tegenstander rookverbod

• Redenen waarom jongeren roken  
http://www.smartstop.be/jongeren/
waarom-rook-ik

• https://www.smartstop.be/jongeren/
verslaafd/afkicken

•	 Kopie	van	schoolreglement	leerlingen	
(onderdeel	roken)

• Artikelen	(krantenartikelen,	tijdschriften,	…)

Leerling 1 legt uit waarom jongeren roken  
en	waarom	het	onmogelijk	is	dat	hij/zij	
helemaal niet mag roken gedurende de  
hele meerdaagse schooluitstap

Leerling 2 - voorstander rookverbod

•	 Redenen	waarom	jongeren	niet-roken	
http://www.smartstop.be/jongeren/
voordelen-van-stoppen	(of	voordelen	van	
niet	te	roken)

•	 E-sigaret	op	school
 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/e-sigaret/wat-zegt-de-wet-over-
de-e-sigaret/een-e-sigaret-gebruiken-op-
school-mag-dat

•	 Kopie	van	schoolreglement	leerlingen	
(onderdeel	roken)

• Artikelen	(krantenartikelen,	tijdschriften,	…)

Leerling 2 legt voordelen uit van niet te roken

Ouder 1 - tegenstander rookverbod 

• http://www.gezondopvoeden.be/content/tabak

• Artikelen	(krantenartikelen,	tijdschriften,	…)

Ouder	1	legt	uit	wie	(ouder?	School?)	
verantwoordelijkheid draagt.

Voorbereiding leerlingen (vervolg) Finale opdracht (vervolg)
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Leden van de schoolraad (vervolg)

Ouder 2 - voorstander rookverbod 

• Wetgeving over een rookvrije omgeving 
(breed)

 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/wat-zegt-de-wet-over-roken

• Belang van een rookvrije omgeving
 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/passief-roken/gevolgen-van-
passief-roken	

•	 E-sigaret	op	school 
https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/e-sigaret/wat-zegt-de-wet-over-
de-e-sigaret/een-e-sigaret-gebruiken-op-
school-mag-dat

• http://www.vlaanderenstoptmetroken.
be/professionals/scholen/jongeren-
en-stoppen-met-roken/rookgedrag/
omgevingsfactoren/

Ouder	2	legt	uit	dat	omgevingsfactoren	
belangrijk	zijn,	dat	de	school	als	organisatie	
een grote verantwoordelijkheid draagt.

Vertegenwoordigers uit de ruimere 
omgeving van de school: 

Arts of gezondheidswerker:
• https://www.smartstop.be/jongeren/

bedrog

• http://www.watziterintabak.nl/,	

•	 http://zitdaterechtin.nl
• http://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/
hoe-de-tabaksindustrie-kinderen-aan-
het-roken-brengt

Arts	of	gezondheidswerker	legt	uit	waarom	
roken verslavend is.

Vertegenwoordiger	middenstand	verdedigt	
recht	om	zijn	kost	te	verdienen	(verdedigt	
standpunt	tabaksindustrie).

De leden kunnen eventueel een korte memo 
voorbereiden	met	een	overzicht	van	de	
belangrijke	info,	en	hiervan	bij	de	start	van	
de vergadering een kopie geven aan alle 
aanwezigen.

Directeur (+ assistent) Stelt	zijn/haar	beslissing	voor,	en	gebruikt	
hierbij de argumenten die de leden van de 
raad aangaven.

Voorzitter Eventueel:	geeft	leden	de	kans	om	te	reageren	
met argumenten op de beslissing van de 
directeur.

Bedankt alle leden voor hun bijdrage.

Voorbereiding leerlingen (vervolg) Finale opdracht (vervolg)
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OVUR schema:  
lesscenario: (Volledig) rookverbod tijdens meerdaagse 
extra-muros-activiteit

Oriënteren

• Wat wordt er van mij verwacht?
	 Welke	rol	speel	ik	in	de	discussie	van	de	

schoolraad?

•	 Waar	vind	ik	argumenten	voor	mijn	
personage?

•	 Hoe	kan	ik	de	argumenten	overzichtelijk	
noteren?

•	 ….

Voorbereiden

•	 Werkschema	opstellen	(wat?	wanneer?	
met	wie?)

• Bronnen raadplegen

•	 Overzicht	maken	van	bruikbare	
argumenten

•	 Argumenten	mondeling	inoefenen

Uitvoeren

•	 Afspraken	met	de	andere	gesprekspartners

Reflecteren

Op het proces:

•	 Heb	ik	het	goed	gedaan?
•	 Hoe	heb	ik	mijn	opdracht	uitgevoerd?

•	 Heb	ik	mijn	opdracht	voldoende	goed		
 voorbereid?

•	 Heb	ik	moeilijkheden	ondervonden	bij	het		
 uitvoeren?

•	 Hoe	kan	ik	mijn	aanpak	verbeteren?

Op het product:

•	 Heb	ik	mijn	doel	bereikt?

• Wat weet ik nu meer?

• Begrepen mijn gesprekspartners de   
 argumenten die ik aanvoerde?
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Criteria Goed Matig Onvoldoende

Informatieverwerving en -verwerking:

Voorbereiding De leerling werkt ernstig en 
geconcentreerd tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	is	vaak	afgeleid	en	
werkt niet echt door tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	bereidt	zijn	rol	niet	of	
nauwelijks voor.

Voorbereiding De leerling maakt een correcte 
samenvatting van argumenten en 
feiten	ter	voorbereiding.

De samenvatting van 
argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding	bevat	fouten	en	
verkeerde interpretaties.

De	argumenten	en	feiten	die	de	leerling	
ter	voorbereiding	uitzoekt,	zijn	over	het	
algemeen niet correct.

Correctheid Alle aangehaalde argumenten en 
feiten	zijn	in	overeen¬stemming	
met	de	aangereikte	informatie.

Niet alle aangehaalde 
argumenten	en	feiten	zijn	
in overeenstemming met de 
aangereikte	informatie.

De aangehaalde argumenten komen 
grotendeels niet overeen met de 
aangereikte	informatie.

Volledigheid Alle aangereikte 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale.

Slechts enkele 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale.

De	aangereikte	informatiebronnen	
werden	niet	verwerkt	in	de	finale.

Selectie De	leerling	selecteert	zeer	
doeltreffend	argumenten/feiten	
in	de	context	van	de	opdracht.

De geselecteerde argumenten/
feiten	zijn	niet	steeds	
doeltreffend	in	de	context	van	
de opdracht.

De leerling kan geen gepaste 
argumenten/feiten	selecteren	in	de	
context	van	de	opdracht.

Taalvaardigheid

Leesvaardigheid De	leerling	hanteert	op	efficiënte	
wijze	leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

De leerling hanteert op weinig 
efficiënte	wijze/	slechts	
occasioneel	leesstrategieën	
wanneer	hij	informatiebronnen	
raadpleegt.

De leerling hanteert geen 
leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

Spreekvaardigheid De leerling kan de argumenten en 
feiten	vlot	verwoorden.

De verwoording van 
argumenten	en	feiten	is	
hakkelend	en	aarzelend.

De	leerling	geraakt	niet	uit	zijn/haar	
woorden.

Luistervaardigheid De leerling gaat in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De leerling gaat slechts 
gedeeltelijk in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De	leerling	gaat	zelden	of	nooit	in	
op	de	argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

Luistervaardigheid De	leerling	is	zeer	aandachtig	
tijdens	de	finalegesprekken	waar	
hij/zij	niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De leerling is niet steeds 
aandachtig tijdens de 
finalegesprekken	waar	hij/zij	
niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De	leerling	houdt	zijn	aandacht	niet	bij	
de	finalegesprekken	waar	hij/zij	niet	zelf	
een rol in speelt.

Schriftelijke 
taalvaardigheid

De leerling maakt een 
overzichtelijke	samenvatting	
van	argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding.

De leerling maakt slechts 
een	oppervlakkige	of	slordige	
samenvatting van argumenten 
en	feiten	ter	voorbereiding.

De	leerling	maakt	nauwelijks	of	geen	
samenvatting	van	argumenten	en	feiten	
ter voorbereiding.

4.5 Evaluatiecriteria
Mogelijke evaluatiecriteria:
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4.6 Differentiëren
In	 dit	 lesscenario	 ‘Rookverbod	 tijdens	 meerdaagse	 extra-muros-activiteit‘	 is	 de	 opdracht	 wat	
gecompliceerder:	tijdens	de	voorbereiding	en	tijdens	de	finale	verwacht	je	dat	leerlingen	redelijk	
veel	 feiten	 en	 argumenten	 verwerken.	 Dit	 lesscenario	 is	 dus	 eerder	 geschikt	 voor	 leerlingen	
die	al	een	behoorlijke	taalvaardigheid	beheersen,	en	een	complexere	opdracht	aankunnen	(2e	
graad	ASO,	3e	graad	TSO	en	ASO,	3e	jaar	van	de	3e	graad	BSO).	Als	je	dit	scenario	met	leerlingen	
met	beperktere	vaardigheden	wenst	 te	 realiseren,	kan	 je	de	voorbereiding	 (raadplegen	van	de	
bronnen)	begeleiden,	en	zelf	de	regie	van	het	finalegesprek	strak	leiden.

Wanneer	je	kiest	voor	kortere	teksten	en/of	kortere	filmpjes,	maak	je	dit	lesscenario	geschikt	voor	
leerlingen met beperkte taalvaardigheid.

Naargelang van je leerlingengroep kan je de moeilijkheidsgraad verhogen door:

• 	 De	leerlingen	zelf	informatiebronnen	te	laten	zoeken	en	selecteren

• 	 De	tijd	om	de	informatie	te	verwerken	korter	te	houden

• 	 Bijkomende	elementen	toe	te	voegen	in	het	gesprek	en	de	argumentatie

• 	 Uitgebreidere	informatiebronnen	aan	te	bieden,	waaruit	de	leerlingen	efficiënt	selecteren.

Voor	individuele	leerlingen	met	beperkte	taalvaardigheden	kan	je	aangepaste	bronnen	aanreiken,	
leerlingen	met	uitgesproken	organisatievaardigheden	krijgen	de	 rol	van	voorzitter	 schoolraad,	
directeur.
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5 Opdracht 3:  
 Wat doe je je kind aan?

5.1  Motivatie
Kinderen van rokende ouders hebben meer kans om zelf 
te beginnen met roken
De	meest	recente	HBSC	studie	(2014)	stelt	andermaal	vast	dat,	wanneer	belangrijke	personen	uit	
de	omgeving	van	de	jongere	roken,	dit	een	(negatieve)	voorspeller	is	voor	zijn	latere	rookgedrag.	
We denken hierbij in de eerste plaats aan de ouders van de jongere. Zowel vaders als moeders van 
jongeren uit het BSO blijken vaker dagelijkse rokers in vergelijking met ouders van jongeren uit 
het	ASO.	Het	aantal	rokende	ouders	met	een	opleiding	TSO	ligt	er	tussenin.	

Waar	beide	ouders	roken,	rookt	25,1%	van	de	jongeren	ten	minste	wekelijks.	Waar	geen	enkele	
ouder	rookt,	rookt	slechts	5,8%	van	de	jongeren.

Uit	 onderzoek	 van	 Kom	 op	 tegen	 Kanker	 blijkt	 dat	 ongeveer	 68.000	 Vlaamse	 kinderen	
(jonger	 dan	 15	 jaar)	 dagelijks	 thuis	 in	 de	 rook	 zitten.	Deze	 kinderen	 zijn	 veel	 vatbaarder	 voor	
gezondheidsproblemen	en	hebben	een	grotere	kans	om	later	zelf	roker	te	worden.	

Het is uitermate belangrijk om jongeren van deze dubbele problematiek bewust te maken. 
Jongeren die in een omgeving opgroeien waar gerookt wordt, hebben nood aan sterke sociale 
vaardigheden om het hoofd te bieden aan de druk van hun omgeving. Deze jongeren moeten, 
nog meer dan anderen, geïnformeerd zijn over de nefaste gevolgen van (passief) roken.
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5.2 Werkvorm
Dit	informatiedossier	stelt	als	werkvorm	‘Verhalend	ontwerpen	of	storyline	approach’	voor.	Met	
deze	werkvorm	realiseren	we	een	grote	betrokkenheid	van	de	leerlingen.	Deze	methodiek	gaat	
ook	uit	van	‘respect’	voor	de	andere.	De	werkvorm	doet	een	groot	appel	op	de	taalvaardigheid	van	
de	leerlingen	(luisteren,	lezen	en	spreken).	Ze	heeft	als	doel	om	leerlingen	weerbaar	te	maken.	 
Dit	betekent	dat	de	 jongere,	 ook	 in	 lastige	 situaties,	 op	 een	 kordate,	 zelfbewuste	 en	positieve	
manier staande kan houden. 

‘Taalvaardigheid	 is	 de	 sleutel	 tot	 weerbaarheid:	 leerlingen	 die	 de	 verschillende	 aspecten	 van	
taalvaardigheid	 (vooral	 dan	 lezen,	 luisteren,	 spreken)	 voldoende	 beheersen	 kunnen	 zich	
informeren,	 ze	 kunnen	 met	 elkaar	 van	 gedachten	 wisselen,	 ze	 kunnen	 de	 eigen	 opvatting	
en	 houding	 verdedigen	 en	 zelfs	 anderen	 overtuigen	 van	 hun	 standpunt.	 Het	 is	 ook	 zo	 dat	
deze	 ‘open’	 methodiek	 toelaat	 om	 elke	 leerling	 aan	 bod	 te	 laten	 komen,	 wat	 ook	 zijn/haar	
taalvaardigheidsniveau	is.	Naargelang	de	noodzaak	bied	je	de	info	op	verschillend	manieren	aan:	
gesproken	of	geschreven,	in	eenvoudige	of	in	moeilijkere	teksten,,	…	Als	je	de	lesactiviteiten	strikt	
leidt	kom	je	tegemoet	aan	de	klasgroepen	die	nog	onvoldoende	organisatie	bekwaam	zijn,	maar	
het	is	perfect	mogelijk	om	leerlingen	een	(min	of	meer)	grote	zelfstandigheid	te	geven	(waardoor	
ze	meer	zullen	meedragen,	zie	piramide	van	Bales).

In	deze	werkvorm	vertrek	 je	 van	een	 scenario,	dat	 je	 zelf	uitwerkt.	 Je	 stelt	een	virtuele	 context	
voor,	en	geeft	elke	leerling	een	duidelijke	rol.	De	leerlingen	informeren	zich	om	hun	rol	zo	goed	
mogelijk	te	kunnen	opnemen.	Je	kan	hen	hiervoor	bronnen	aanreiken,	al	dan	niet	aangevuld	met	
geschikte	informatie	waarmee	je	vervolgens	zelf	aan	de	slag	gaan.

Nadat	 je	 de	 lessenreeks	 hebt	 ingeleid,	 starten	 leerlingen	 met	 de	 voorbereiding,	 dit	 is	 een	
essentieel	en	belangrijk	onderdeel	van	de	werkvorm.	Tijdens	de	finale	krijgen	leerlingen	de	kans	
om	hun	rol,	volgens	het	scenario,	uit	te	voeren.	

Zowel	 tijdens	 de	 voorbereiding	 als	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	 finale	 opdracht	 oefenen	 de	
leerlingen hun taalvaardigheden. Ook sommige vakoverschrijdende eindtermen komen hierbij 
aan	bod	(zie	bijlage).
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5.3  Scenario
In	dit	scenario	voor	verhalend	ontwerpen	of	storyline	approach	gaan	we	voor	de	uitwerking	van	
een	deelname	aan	een	televisieprogramma	(De	Afspraak,	Van	Gils	en	Gasten,	…).

Het	 gespreksonderwerp	 is	 de	 verantwoordelijkheid	 van	ouder(s)/voogd	 tegenover	 jongeren	 in	
verband	met	roken.	Zowel	het	rookgedrag	van	de	ouders	als	oorzaak	van	gezondheidsschade	bij	
hun	kinderen,	als	de	invloed	die	rokende	ouders	hebben	op	het	(later)	rookgedrag	van	hun	kroost,	
kunnen	aan	bod	komen.	Een	dergelijk	gesprek	geeft	ook	de	gelegenheid	om	de	informatie	van	
een	aantal	‘experts’	aan	bod	te	laten	komen.

Mogelijk	voorstel	van	rolverdeling	(pas	aan	naargelang	de	grootte	van	de	klasgroep):	

Betrokkenen:

•	 2	ouders	(roker	-	niet-roker)
•	 2	jongeren	(roker	-	niet-roker)

Vertegenwoordigers van organisaties:

•	 Vertegenwoordiger	van	Kom	op	tegen	Kanker,	Stichting	tegen	kanker,	 
Vlaams	Instituut	Gezond	Leven,	…

•	 Arts	of	gezondheidswerker
•	 Vertegenwoordiger	gezinsbond
•	 Vertegenwoordiger	tabaksindustrie
• Vertegenwoordiger	van	de	overheid

Televisie:

• Presentator programma

• Rechterhand	presentator	(eventueel:	meerdere),	

• Programmamaker(s)



Opdracht 3:  

Wat doe je 

 je kind aan?

37

5.4 Lesinvulling
Het	gehele	scenario	vraagt	een	tijdsinvestering	van	ten	minste	5	lesuren.

5.4.1 Lesuur 1
Introductie
•	 Je	laat	de	leerlingen	kennismaken	met	het	onderwerp.
-	 Verborgen	camera:	kinderen	vragen	om	een	vuurtje:
	 https://www.youtube.com/watch?v=wJkoM11-8nA	(België)
	 https://www.youtube.com/watch?v=g_YZ_PtMkw0	(Thailand)

• Je legt je leerlingen uit wat hun rol/opdracht is + je legt het verloop van de opdracht uit.

•	 Je	stelt	je	leerlingen	de	context	voor:	Het	gespreksonderwerp	is	de	verantwoordelijkheid	van	
ouder(s)/voogd	tegenover	jongeren	in	verband	met	roken.	Zowel	het	rookgedrag	van	de	ouders	
als	oorzaak	van	gezondheidsschade	bij	hun	kinderen,	als	de	invloed	die	rokende	ouders	hebben	
op	het	(later)	rookgedrag	van	hun	kroost,	kunnen	aan	bod	komen.	Een	dergelijk	gesprek	geeft	
ook	de	gelegenheid	om	de	informatie	van	een	aantal	‘experts’	aan	bod	te	laten	komen.

•	 Je	reikt	de	leerlingen	informatie	aan	die	ze	kunnen	(moeten)	raadplegen.	

•	 Je	bespreekt	de	evaluatiecriteria	met	je	leerlingen,	zodat	ze	goed	kunnen	inschatten	wat	je	van	
hen verwacht.

Voorbereiding
De	 leerlingen	 starten	 met	 de	 aangereikte	 informatie	 te	 verwerken,	 volgens	 de	 afgesproken	
taakverdeling,	en	bereiden	de	finale	voor.

5.4.2. Lesuur 2
Voorbereiding
De	leerlingen	verwerken	de	aangereikte	informatie,	volgens	de	afgesproken	taak-	en	rolverdeling.

5.4.3. Lesuur 3
Voorbereiding
Leerlingen	ronden	hun	voorbereiding	af.

Ze	 bereiden	 de	 finale	 (volgend	 lesuur)	 voor.	 Je	 kan	 hier	 zelf	 als	 regisseur	 optreden,	 of	 je	 kan	
leerlingen	aanduiden	die	de	regie	in	handen	nemen.	Het	is	nodig	om	afspraken	te	maken	over:

•	 Volgorde	waarin	iedereen	aan	het	woord	komt

• Tijdsduur die elkeen toegemeten krijgt

•	 Verzamelen	en	ordenen	van	documentatiemateriaal	(inleidend	filmpje?	Slides?	…..)

5.4.4. Lesuur 4
Uitvoering van de finale
De	leerlingen	voeren	de	finale	uit	zoals	eerder	afgesproken.	

Extra	 mogelijkheid:	 Leerlingen	 filmen,	 zodat	 de	 klas	 tijdens	 de	 evaluatie	 het	 resultaat	 kan	
bekijken.
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5.4.5. Lesuur 5
Laatste lesuur: evaluatie 
Eventueel	 bekijken	 van	 de	 opnames.	 Feedback	 aan	 de	 leerlingen,	 aan	 de	 hand	 van	 de	
evaluatiecriteria.

Hieronder	is	de	informatie	terug	te	vinden	die	de	leerlingen	kunnen	gebruiken	om	de	opdracht	
tot	 een	 goed	 einde	 te	 brengen.	 Pas	 de	 gegeven	 informatie	 aan	 de	 doelgroep	 aan.	 Wanneer	
de	 informatie	 te	moeilijk	wordt,	zit	de	kans	erin	dat	de	 leerlingen	sneller	zullen	afhaken.	Geef	
dus	niet	zomaar	de	linken	aan	de	leerlingen	zonder	ze	vooraf	eens	zelf	door	te	nemen.	Om	het	
gemakkelijker	te	maken	kan	je	de	info	selecteren	en	bezorgen	aan	de	leerlingen.	

Voorbereiding Finale opdracht

De programmamakers

• Maken voor dit programmaonderdeel  
een inleidende tekst

•	 Zoeken	een	kort	filmpje	om	het	probleem	
te situeren

Presenteren de inleidende tekst  
(naar	keuze	voorlezen,	op	scherm	laten	lezen)

Presenteren	het	filmpje

De presentator(en) zijn/haar rechterhand 

• Maakt kennis met de deelnemers: 
neemt hun opdracht en eventueel 
de	aangeboden	informatie	van	de	
verschillende	deelnemers	diagonaal	door,	
maakt hiervan per deelnemer een lijst met 
kernwoorden.

• Stelt een vraag op voor elke deelnemer.

Stelt alle deelnemers kort voor.

Stelt een vraag aan elke deelnemer 
(voorbereiding),	en	laat	de	deelnemer	
tijdens het gesprek de tijd om de vraag te 
beantwoorden.

Bewaakt	de	tijd,	en	onderbreekt	de	
deelnemer	wanneer	die	over	zijn	tijd	dreigt	
te gaan.

Verloop van de opdracht
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Betrokkenen: ouders, jongeren

Elke	betrokkene	bereidt	zijn	tussenkomst	
voor,	en	gebruikt	hiervoor	het	aangeboden	
informatiemateriaal.

•	 Cijfers:
 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/cijfers

	 http://www.vad.be/assets/bevraging-in-
het-kader-van-een-drugbeleid-op-school-
syntheserapport-schooljaar-2015-2016

 http://www.kanker.be/kankerpreventie/
de-gevaren-van-tabak/rookenqu-tes

• De ouder als roker: verantwoordelijkheid 
als ouder 

 http://www.gezondopvoeden.be/content/
tabak

 http://www.vad.be/assets/als-kleine-
kinderen-groot-worden-brochure

•	 De	ouder	als	niet-roker:	
verantwoordelijkheid als ouder 
http://www.gezondheid.be/index.
cfm?fuseaction=art&art_id=16161

	 http://www.vad.be/assets/als-kleine-
kinderen-groot-worden-brochure

 Rookvrij opvoeden in Nederland: 
https://www.trimbos.nl/themas/rookvrij-
opgroeien/kinderen-en-meeroken

• De jongere roker: redenen waarom 
jongeren roken: 

 http://www.smartstop.be/jongeren/
waarom-rook-ik.

	 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/tabakspreventie/waarom-
beginnen-jongeren-toch-met-roken

•	 De	jongere	niet-roker:	waarom	jongeren	
niet roken: 

 http://www.smartstop.be/jongeren/
voordelen-van-stoppen	(of	voordelen	van	
niet	te	roken)	

 https://www.youtube.com/
watch?v=4DA1igJ7D_M

 10 redenen om niet te roken 
(Nederland):	https://www.youtube.com/
watch?v=O8J9KFW6uTU

Elke ouder krijgt van de programmamaker de 
gelegenheid	om	zijn/haar	standpunt	i.v.m.	
de	ouderlijke	verantwoordelijkheid	(als	roker,	
respectievelijk	niet-roker)	te	verduidelijken.

Elke jongere krijgt van de programmamaker de 
gelegenheid	om	uit	te	leggen	waarom	hij/zij	wel/niet	
rookt.

Voorbereiding leerlingen (vervolg) Finale opdracht (vervolg)
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Voorbereiding leerlingen (vervolg) Finale opdracht (vervolg)

Vertegenwoordigers organisaties

Vertegenwoordiger(s)	van	Kom	op	tegen	
Kanker,	Stichting	tegen	kanker,	Vlaams	
Instituut	Gezond	Leven	…:	zoekt	(zoeken)	op	
welke	omgevingsfactoren	jongeren	tot	roken	
aanzetten:	
•	 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/tabakspreventie/waarom-
beginnen-jongeren-toch-met-roken

•	 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/tabaksreclame

•	 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/passief-roken/gevolgen-van-
passief-roken

• http://www.vad.be/assets/673 p. 9 tem 13 

•	 https://youtu.be/s0AyLdu3c9k	
Arts	of	gezondheidswerker:	verzamelt	in-
formatie	over	het	feit	dat	roken	verslavend	is:	

• https://www.smartstop.be/jongeren/bedrog

•	 http://www.watziterintabak.nl/
•	 http://zitdaterechtin.nl
• http://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/
hoe-de-tabaksindustrie-kinderen-aan-
het-roken-brengt

Vertegenwoordiger	mutualiteit:
• Rookstopprogramma voor jongeren: 

https://www.smartstop.be/jongeren/
smartstop

• Rookstopmogelijkheden volwassenen: 
http://www.tabakstop.be/hoe-stoppen-
met-roken

Vertegenwoordiger	van	de	overheid
•	 https://www.gezondleven.be/themas/
tabak/wat-zegt-de-wet-over-roken

• http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
rookverbod-op-school

• http://www.vad.be/assets/673 

Vertegenwoordiger	tabaksindustrie	zoekt	
argumenten	en	strategieën	die	de	industrie	
hanteert om het verbruik van sigaretten te 
stimuleren: 
• https://www.smartstop.be/jongeren/bedrog
•	 https://www.gezondleven.be/themas/

tabak/tabaksreclame
• http://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/
hoe-de-tabaksindustrie-kinderen-aan-
het-roken-brengt

Op vraag van de presentator krijgt elke 
vertegenwoordiger van een organisatie de 
gelegenheid	om	gedurende	x	minuten	de	gevraagde	
info	te	brengen.
Vertegenwoordiger	van	Kom	op	tegen	Kanker,	
Stichting	tegen	kanker,	Vlaams	Instituut	Gezond	
Leven	legt	uit	welke	omgevingsfactoren	jongeren	tot	
roken	aanzetten,	geeft	cijfers	van	aantallen	rokende	
jongeren.

Arts	of	gezondheidswerker:	legt	uit	dat	roken	
verslavend is.
 

Vertegenwoordiger	mutualiteit	geeft	mogelijkheden	
en modaliteiten aan om te stoppen met roken.

Vertegenwoordiger	overheid:	geeft	informatie	over	
het wettelijk kader: De vertegenwoordigers van de 
organisaties	maken	eventueel	één	slide	met	een	
overzicht	van	de	belangrijke	info	en	geven	deze	door	
aan	de	programmamakers,	die	ze	tijdens	de	uitzending	
projecteren om hun verhaal duidelijker te maken.

Vertegenwoordiger	tabaksindustrie	licht	de	
strategieën	van	de	tabaksindustrie	toe.
Vertegenwoordiger	tabaksindustrie	verdedigt	de	
commerciële	belangen	van	de	tabaksindustrie	en	
-verkoop.
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Voorbereiding leerlingen (vervolg) Finale opdracht (vervolg)

De rechterhand van de presentator

Mogelijkheid	1:	de	‘rechterhand’	heeft	de	
voornaamste	standpunten	en	info	genoteerd,	 
ze	sluiten	de	uitzending	af	door	hiervan	een	 
overzicht	te	geven.

Mogelijkheid	2:	de	‘rechterhand’	noteert	
tegenstellingen,	onvolledigheden,	stelt	tijdens	
de bijdragen bijkomende vragen op voor de 
betrokkenen	en/of	vertegenwoordigers.	Deze	vragen	
doorgeven	aan	de	presentator,	en	een	2e	ronde.
Hierna	afsluiting	zoals	in	mogelijkheid	1
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Criteria Goed Matig Onvoldoende

Informatieverwerving en -verwerking:

Voorbereiding De leerling werkt ernstig en 
geconcentreerd tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	is	vaak	afgeleid	en	
werkt niet echt door tijdens de 
voorbereiding.

De	leerling	bereidt	zijn	rol	niet	of	
nauwelijks voor.

Voorbereiding De leerling maakt een correcte 
samenvatting van argumenten en 
feiten	ter	voorbereiding.

De samenvatting van 
argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding	bevat	fouten	en	
verkeerde interpretaties.

De	argumenten	en	feiten	die	de	leerling	
ter	voorbereiding	uitzoekt,	zijn	over	het	
algemeen niet correct.

Correctheid Alle aangehaalde argumenten en 
feiten	zijn	in	overeen¬stemming	
met	de	aangereikte	informatie.

Niet alle aangehaalde 
argumenten	en	feiten	zijn	
in overeenstemming met de 
aangereikte	informatie.

De aangehaalde argumenten komen 
grotendeels niet overeen met de 
aangereikte	informatie.

Volledigheid Alle aangereikte 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale.

Slechts enkele 
informatiebronnen	werden	
verwerkt	in	de	finale.

De	aangereikte	informatiebronnen	
werden	niet	verwerkt	in	de	finale.

Selectie De	leerling	selecteert	zeer	
doeltreffend	argumenten/feiten	
in	de	context	van	de	opdracht.

De geselecteerde argumenten/
feiten	zijn	niet	steeds	
doeltreffend	in	de	context	van	
de opdracht.

De leerling kan geen gepaste 
argumenten/feiten	selecteren	in	de	
context	van	de	opdracht.

Taalvaardigheid

Leesvaardigheid De	leerling	hanteert	op	efficiënte	
wijze	leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

De leerling hanteert op weinig 
efficiënte	wijze/	slechts	
occasioneel	leesstrategieën	
wanneer	hij	informatiebronnen	
raadpleegt.

De leerling hanteert geen 
leesstrategieën	wanneer	hij	
informatiebronnen	raadpleegt.

Spreekvaardigheid De leerling kan de argumenten en 
feiten	vlot	verwoorden.

De verwoording van 
argumenten	en	feiten	is	
hakkelend	en	aarzelend.

De	leerling	geraakt	niet	uit	zijn/haar	
woorden.

Luistervaardigheid De leerling gaat in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De leerling gaat slechts 
gedeeltelijk in op de 
argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

De	leerling	gaat	zelden	of	nooit	in	
op	de	argumenten	en	feiten	die	de	
medeleerling aanhaalt.

Luistervaardigheid De	leerling	is	zeer	aandachtig	
tijdens	de	finalegesprekken	waar	
hij/zij	niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De leerling is niet steeds 
aandachtig tijdens de 
finalegesprekken	waar	hij/zij	
niet	zelf	een	rol	in	speelt.

De	leerling	houdt	zijn	aandacht	niet	bij	
de	finalegesprekken	waar	hij/zij	niet	zelf	
een rol in speelt.

Schriftelijke 
taalvaardigheid

De leerling maakt een 
overzichtelijke	samenvatting	
van	argumenten	en	feiten	ter	
voorbereiding.

De leerling maakt slechts 
een	oppervlakkige	of	slordige	
samenvatting van argumenten 
en	feiten	ter	voorbereiding.

De	leerling	maakt	nauwelijks	of	geen	
samenvatting	van	argumenten	en	feiten	
ter voorbereiding.

Opdracht 3:  

Wat doe je 
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Mogelijke evaluatiecriteria:
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5.6  Differentiëren
Het	lesscenario	‘Wat	doe	je	je	kind	aan?’	is	het	meest	complete.	Het	geeft	de	kans	om	standpunten,	
argumenten,	 feiten	 van	 betrokkenen	 (rokers-niet-rokers,	 ouders-jongeren,	 …)	 en	 experts/
organisaties/commerciële	 firma’s	 (gezondheidssector,	 tabaksindustrie,	 overheid,	 ….)	 met	 alle	
mogelijke	argumenten	aan	bod	te	laten	komen.	Anderzijds	is	de	finale	vrij	complex,	ze	kan	enkel	
slagen als alle leerlingen hun rol degelijk voorbereiden en hiervoor voldoende tijd krijgen. 

Wanneer	je	dit	scenario	wil	realiseren	in	de	eerste	graad	of	met	leerlingen	tweede	graad	BSO	of	
TSO,	zal	je	de	voorbereiding	strikt	moeten	begeleiden.	

Je	 verwacht	 dat	 tijdens	 de	 voorbereiding	 en	 tijdens	 de	 finale	 leerlingen	 heel	 wat	 feiten	 en	
argumenten	verwerken.	 Indien	nodig:	geef	 leerlingen	de	mogelijkheid	om	dit	overzichtelijk	 te	
noteren,	eventueel	te	projecteren	als	geheugensteuntje	tijdens	de	finale.	

Dit lesscenario is dus eerder geschikt voor leerlingen die al een behoorlijke taalvaardigheid 
beheersen,	 en	 een	 complexere	 opdracht	 aankunnen	 (2e	 graad	ASO,	 3e	 graad	 TSO	 en	ASO,	 3e	
graad	BSO).	Ook	hier	geldt	dat	 leerlingen	kunnen	werken	aan	de	hand	van	het	OVUR-schema,	
zodat	ze	makkelijker	hun	opdracht	kunnen	realiseren.

Als	 je	echter	voldoende	tijd	kan	uittrekken,	en	kiest	voor	kortere	teksten	en/of	kortere	filmpjes	
als	 bronnen,	 kan	 je	 ook	 dit	 lesscenario	 succesvol	 realiseren	 met	 leerlingen	 met	 beperktere	
vaardigheden.	De	voldoening	zal	dan	des	te	groter	zijn,	ook	bij	je	leerlingen.

Naargelang van je leerlingengroep kan je de moeilijkheidsgraad verhogen door:

•	 De	leerlingen	zelf	informatiebronnen	te	laten	zoeken	en	selecteren

•	 De	tijd	om	de	informatie	te	verwerken	korter	te	houden

• Bijkomende elementen toe te voegen in het gesprek en de argumentatie

•	 Uitgebreidere	informatiebronnen	aan	te	bieden,	waar	uit	de	leerlingen	efficiënt	selecteren.

Je	 kan	 individuele	 leerlingen	 met	 beperkte	 taalvaardigheden	 (dyslectici,	 anderstaligen,	 …)	
aangepaste bronnen aanreiken.
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OVUR schema:  
lesscenario: Wat doe je je kind aan?

Oriënteren

• Wat wordt er van mij verwacht?
	 Welke	rol	speel	ik	in	de	discussie	van	de	

schoolraad?

•	 Waar	vind	ik	argumenten	voor	mijn	
personage?

•	 Hoe	kan	ik	de	argumenten	overzichtelijk	
noteren?

•	 ….

Voorbereiden

•	 Werkschema	opstellen	(wat?	wanneer?	
met	wie?)

• Bronnen raadplegen

•	 Overzicht	maken	van	bruikbare	
argumenten

•	 Argumenten	mondeling	inoefenen

Uitvoeren

•	 Afspraken	met	de	andere	gesprekspartners

Reflecteren

Op het proces:

•	 Heb	ik	het	goed	gedaan?
•	 Hoe	heb	ik	mijn	opdracht	uitgevoerd?

•	 Heb	ik	mijn	opdracht	voldoende	goed		
 voorbereid?

•	 Heb	ik	moeilijkheden	ondervonden	bij	het		
 uitvoeren?

•	 Hoe	kan	ik	mijn	aanpak	verbeteren?

Op het product:

•	 Heb	ik	mijn	doel	bereikt?

• Wat weet ik nu meer?

• Begrepen mijn gesprekspartners de   
 argumenten die ik aanvoerde?
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Inleiding

Filmpje als inleiding

Wat	als	roken	gezond	was?	 https://www.youtube.com/watch?v=Ulj2HtDz5_c	

Rokende kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=wJkoM11-8nA	(België)
https://www.youtube.com/watch?v=g_YZ_PtMkw0 
(Thailand)

Smoking hot https://www.youtube.com/watch?v=48k6HHBV29s

Social smoking https://www.youtube.com/watch?v=C8JoQ7_aYPw

Getuigenis	stoppen	met	roken?
Het	kan! https://www.youtube.com/watch?v=ktZ09mbc_CI

Veel	rokers	in	je	klas?	Doe	de	
nicotineverslavingstest!

https://www.smartstop.be/jongeren/verslaafd/ben-ik-
verslaafd-doe-de-test

Informatie over roken
Waarom beginnen jongeren met 
roken? 

https://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/
tabakspreventie/waarom-beginnen-jongeren-toch-met-
roken

Nadelen van roken https://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik/
gevolgen-van-roken
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/
tabakspreventie/gevolgen-van-roken
http://tobaccobody.fi/m_en.php

Voordelen	van	stoppen	met	roken https://www.smartstop.be/jongeren/voordelen-van-stoppen
https://www.youtube.com/watch?v=2_8MkWgwXYo

Verslaving	en	nicotine http://www.tabakstop.be/rokers/hoe-verslaafd-ben-ik/hoe-
werkt-verslaving	
https://www.rokeninfo.nl/meer/vraag-en-antwoord/
resultaten/antwoord/?vraag=32600	
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2266
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2266

Wat	zit	er	in	tabak?	 https://www.smartstop.be/jongeren/bedrog
http://vloggersvssigaretten.be/
http://www.zitdaterechtin.nl/
http://www.watziterintabak.nl/

Waterpijp https://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik/
shisha-e-sigaret-en-waterpijp

E-sigaret/shisha-pen https://www.smartstop.be/jongeren/waarom-rook-ik/
shisha-e-sigaret-en-waterpijp
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/e-sigaret/hoe-
schadelijk-is-de-e-sigaret
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/e-sigaret/wat-
is-een-shisha-pen

6 Bronnen om in de   
 klas te gebruiken
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Cijfergegevens 
Samenvatting	cijfergegevens	
Gezond	Leven

https://www.gezondleven.be/themas/tabak/cijfers/jongeren

Leerlingenbevraging	VAD	 
2015-2016

http://www.vad.be/assets/673

Rookenquête  
Stichting tegen kanker 

W

HBSC-studie http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/wordpress/
wp-content/uploads/2016/03/HBSC_2014_Rookgedrag..pdf

ESPAD 2015 http://www.vad.be/artikels/detail/espad-2015-tieners-
drinken-en-roken-minder-maar-gebruik-nps-gamen-en-
gokken-nopen-tot-bezorgdheid

Wetgeving 
Wetgeving https://www.gezondleven.be/themas/tabak/wat-zegt-de-

wet-over-roken

Rookwetgeving in schoolse 
context

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rookverbod-op-school

Wetgeving	e-sigaretten	en	
shisha-pen

Belgisch	Staatsblad:	15	februari	2016-	KB	betreffende	het	
fabriceren	en	het	in	de	handel	brengen	van	elektronische	
sigaretten

Informatie passief roken 
Wat	is	passief	roken	(meeroken)	
+ gevolgen 

https://www.gezondleven.be/themas/tabak/passief-roken

https://www.tabakstop.be/info-voor-rokers/waarom-
stoppen/effecten-op-het-lichaam/wat-passief-roken?gclid
=EAIaIQobChMIqpGljK3u2AIVCPEbCh39bgqaEAAYASAAE
gI_gPD_BwE

Binnen	roken	is	nooit	oké www.nooitbinnenroken.be

Folder	Binnen	roken	is	nooit	oké https://issuu.com/komoptegenkanker/docs/flyer_issuu_
bfb689283c8795

TV-spots	Binnen	roken	is	nooit	oké https://www.youtube.com/watch?v=Ot_kPBVZ8QE

https://www.youtube.com/watch?v=Wlc_yJ3t77s

Infofiche	Binnen	roken	is	nooit	oké http://www.gezondheidenmilieu.be/echo_files/2405-xx-
srcBestand.pdf

E-learning	voor	intermediairs	
over	passief	roken

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/
meeroken_is_geen_binnenpretje_praat_erover/volg_de_
online_vorming-2417.html



47

Rookstop jongeren/volwassenen
Rookstopprogramma jongeren https://www.smartstop.be/

https://www.youtube.com/watch?v=4DA1igJ7D_M

Stopmogelijkheden http://www.tabakstop.be/hoe-stoppen-met-roken

Artikelen

Artikelen	in	recente	Vlaamse	kranten	zijn	te	vinden	via:

http://krantenarchief.bibliotheek.be/	Meld	je	aan	als	leraar	of	als	bibliotheekgebruiker.

Gebruik	als	zoektermen:

• Tabakspreventie

•  Roken

•  Tabak

•  Meeroken/passief	roken

Algemene	informatie:

•		 www.gezondeschool.be
•	 www.gezondleven.be

Tabaksindustrie
Tabaksindustrie https://www.smartstop.be/jongeren/bedrog/misleidende-

smaakstoffen

http://www.tabaknee.nl/tabaksindustrie/hoe-de-
tabaksindustrie-kinderen-aan-het-roken-brengt

http://www.kanker.be/kankerpreventie/hou-het-rookvrij/
feiten-en-cijfers/de-trukendoos-van-de-tabaksindustrie

https://www.youtube.com/watch?v=OjtjP3mZh8w


