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waarom? maar … hoe zit het op dit moment 
met het rookbeleid op scholen? 

werken rond roken in het secundair onderwijs, 
hoe begin je eraan? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven snelt je te hulp. Met acties en gratis lesmate-
rialen waar je zo mee aan de slag kan! Het tabakspreventieproject  ‘Bullshit Free 
Generation’ zorgt voor schwung in het rookbeleid op school en wil zo jongeren 
kritischer en weerbaarder maken tegenover roken.

De Vlaamse overheid werkte enkele gezond-
heidsdoelstellingen uit om duidelijke priori-
teiten vast te leggen binnen het preventieve 
gezondheidsbeleid.

De overkoepelende gezondheidsdoelstel-
ling klinkt zo: ‘In 2025 leeft de Vlaming ge-
zonder op het vlak van gezond eten, seden-
tair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol 
en drugs.’ Voor onderwijs specifiek werd nog 
een subdoelstelling vastgelegd: ‘Tegen 2025 
voert 80% van de basis- en secundaire scho-
len een preventief gezondheidsbeleid dat 
aan minimale kwaliteitscriteria voldoet.’ En 
daar wil Bullshit Free Generation bij helpen! 

Eigenlijk zo slecht nog niet. Dat weten we omdat het Vlaams 
Instituut Gezond Leven elke vier jaar peilt naar het preventieve 
gezondheidsbeleid in scholen. Uit de resultaten van de laatste 
bevraging in 2019 blijkt dat àlle secundaire scholen regels en 
afspraken hebben, wellicht als gevolg van de invoering van het 
totale rookverbod op school. 80 procent heeft ook de e-sigaret 
opgenomen in het schoolreglement.

Maar alles kan altijd beter: werkpunten blijven het roken aan 
de schoolpoort, en inzetten op educatie rond roken, door het 
thema meer op te nemen in de lessen en vaker klasoverstijgen-
de activiteiten te organiseren. Tot slot blijft ook het informeren 
van leerlingen over rookstopmogelijkheden - via infosessies, 
websites, brochures en affiches – een werkpunt. 
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is tabakspreventie op secundaire scholen nog noodzakelijk?
De vraag stellen is ze beantwoorden: jazeker. Rokende jongeren in BSO en TSO blijven een urgent probleem.
Te veel jongeren experimenteren met tabak. In het TSO en vooral BSO gebruiken leerlingen meer (e-)
sigaretten dan in het ASO. Het laatste jaar gebruikte een op zes leerlingen de e-sigaret, maar dan vooral om 
te experimenteren. De grote meerderheid stopt ook weer met experimenteren.

Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar voor verslavende mid-
delen en handelingen. Hun hersenen zijn nog in volle ontwikkeling.  
Bepaalde middelen, waaronder de sigaret, hebben daar een invloed 
op. Als ze in deze fase ‘slechte’ gewoontes aanleren, raken ze daar 
later vaak moeilijker van af.  

Daarom: enthousiasmeer je leerlingen om gezonde keuzes te 
maken! Zo voelen ze zich beter in hun vel, verhoogt hun  concentratie 
en presteren ze beter. Geef leerlingen de nodige kennis, attitude en 
vaardigheden om gezonde keuzes te maken, nu en later, om hen zo 
gelijke kansen te bieden in het leven.

aso tso bso

22% 35% 

78% 65% 61% 

29% 

(heeft ge)rookt in 
het laatste jaar

rookt niet

leerlingenbevraging 2018-19 (vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (vad))

25,2% 23,1%15,2 jaar

16 jaar

beginleeftijd

of ouder
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17-18 jarigen
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rookten het 
voorbije jaar
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maar 1 op 2
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samen bouwen aan een kritische, weerbare en rookvrije generatie
De schoolomgeving blijft een cruciale rol spelen bij het succesvol ontmoedigen van tabaksgebruik bij 
Vlaamse jongeren. En het is net dáár dat het tabakspreventieproject ‘Bullshit Free Generation’ een verschil 
wil maken. Deze tweejaarlijkse schoolwedstrijd roept leerlingen, leerkrachten en directie op om de handen in 
elkaar te slaan en 4 toffe challenges te volbrengen. 
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Je werkt aan verschillende 
sleutelcompententies 

waaronder ‘lichamelijke en 
geestelijke gezondheid’

Bullshit Free Generation is 
een weldoordacht initiatief. 
Het project baseert zich op 

recent wetenschap-
pelijk onderzoek en kreeg 

vorm tijdens een
 cocreatief traject.

Als school ben je vrij om te 
kiezen hoe je het thema aan 
bod brengt in de les of hoe 
je het rookbeleid verder uit-
werkt. Maar leerlingenparti-

cipatie staat altijd voorop! 

Met dit project zet je in op 
de brede basiszorg, maar 

ook op verhoogde zorg en 
uitbreiding van de zorg 

binnen het beleid op leer-
lingenbegeleiding. 

And last but not least ... er 
vallen mooie prijzen te win-

nen, tot wel 1.000 euro! 

Inschrijven is gratis! 
En: na inschrijving ontvang 
je gratis extra sensibilise-
rings- en promomateriaal 
(vb. posters, stickers, post-

kaartje …) voor op je school. 

Bullshit Free Generati-
on volgt de visie van de 

kadermethodiek Gezonde 
School. Die helpt scholen 

om stap voor stap te evolu-
eren van losse gezondheids-
acties naar een samenhan-
gend gezondheidsbeleid 
waar iedereen beter van 

wordt.

www.bullshitfree.be bun-
delt allerlei methodieken en 

lesmaterialen rond roken. 

Er is draagvlak bij jongeren! 
Uit de Rookenquête 2018 
blijkt dat vooral jongeren 

zelf zich willen inzetten voor 
een rookvrije generatie.  

De insteek van fabels (of 
bullshit) over roken sluit 

aan bij de leefwereld van 
jongeneren. 

schrijf je school in 
vanaf 1 september tot 

30 november 2021. 
de wedstrijd gaat pas 
echt van start na de 

kerstvakantie en loopt 
nog tot de paasvakantie 
2022. na de paasvakantie 

worden de prijzen 
uitgereikt! 

details over de 
prijzenpot en les-

materiaal vind je op 
www.bullshitfree.be. 

hier zijn alvast 10 goede redenen om mee te doen! 
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hoe deelnemen?

meer info,
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