
Wedstrijd Rookvrije Klassen/leefgroepen 
 

Gezondheidsthema 

Roken  

 

Einddoelgroep 

De wedstrijd is oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen van de A- en B-stroom van de eerste 
graad van het secundair onderwijs en voor leerlingen van het BuSO. 
 
Intermediaire doelgroep 

Leerkrachten, scholen, maar ook toepasbaar binnen bijzondere jeugdzorg. 

 

Strategie (gezondheidsmatrix) 

Educatie 

Omgevingsinterventies (sociaal) 

 

Omschrijving 

Deze wedstrijd is gericht op scholen, maar kan ook ter inspiratie dienen om eenzelfde concept 

te organiseren binnen de organisatie bijzondere jeugdzorg. Verschillende leefgroepen of 

afdelingen kunnen dan tegen elkaar strijden. 

Voor scholen: elke klas in de eerste graad van het secundair onderwijs kan zich inschrijven 

voor de wedstrijd, ongeacht het aantal rokers bij de start. De klas engageert zich om deel te 

nemen door het contract te ondertekenen waarin de leerlingen beloven om gedurende 6 

maanden te streven naar een klas die voor 90% rookvrij is. De leerkracht moet gedurende het 

schooljaar het aantal rokers in de klas 3X registreren via de website. Klassen die niet driemaal 

registreren worden uitgesloten en kunnen dus ook geen prijs winnen. 

De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van 

het schooljaar. Als dat lukt, ontvangt de klas een diploma. Als de klas bovendien meedoet aan 

het creatieve luik dan kan ook een van de Vlaamse prijzen gewonnen worden. 

Het is belangrijk dat de wedstrijd in een groter kader van tabakspreventie geplaatst wordt. Als 

leerkracht kan je een grote rol spelen binnen het kader van een rook- en gezondheidsbeleid 

op school. Hoe? Door extra activiteiten te organiseren met de deelnemende klas(sen). 

Er bestaan verschillende methodieken/materialen om je hierbij te helpen.  Inspiratie opdoen? 

Neem dan zeker een kijkje op de website van Rookvrije Klassen! 

 

Succesfactoren 

 De wedstrijd is een leuke manier om ervoor te zorgen dat jongeren niet beginnen met 

roken of ermee stoppen als ze al begonnen waren. 

 De jongeren leren in groep samenwerken aan de creatieve opdracht.  

 De blijf-rook-vrij-pas (en bijhorende beloning) kan de jongeren motiveren om de uitdaging 

aan te gaan om een jaar lang niet te roken. De ouders of andere contextfiguren worden 

hierbij betrokken. 

 

 

 

http://www.rookvrijeklassen.be/deelnemen#item_119
http://www.rookvrijeklassen.be/creatieve_opdracht
http://www.rookvrijeklassen.be/creatieve_opdracht#item_102


Mogelijke valkuilen 

 Begeleiders moeten bij de jongeren nagaan of ze al dan niet roken (gebaseerd op 

vertrouwen) en dit drie maal registreren. De jongeren moeten eerlijk zijn over hun 

rookgedrag. 

 Tijdsinvestering creatief gedeelte: afhankelijk van hoe je het als begeleider invult. 

 Niet iedere ouder zal open staan om de blijf-rookvrij-pas te ondertekenen. 

 

Evaluatie 

Evaluaties tonen aan dat de wedstrijd aanslaat bij de jongeren en dat de wedstrijd een 
effectieve interventie is op het vlak van tabakspreventie. De wedstrijd past binnen een breder 
tabakspreventiebeleid. 
 
Praktische info 

Eigenaar: VIGeZ en de Vlaamse Logo’s 

Contactpersoon: Katrijn Vandamme 

Website: http://www.rookvrijeklassen.be/   

 

 

http://www.rookvrijeklassen.be/

