
V LA A MS E  O N D E RW IJ S R A A D,  L E U V E N S E P L E IN  4 ,  1000  B R U S S E L 
www.vlor .be 

 

Advies over een uitbreiding van de rookreglementering op 
scholen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADVIES
 Algemene Raad

 22 maart 2007

 AR/GCA-GRD-PCA/ADV/017

 



 

1 

  
  
  

Advies over een uitbreiding van de rookreglementering op scholen 

1 Situering 

De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs, Vorming en Werk heeft het 
thema "Gezonde School" vorig jaar uitdrukkelijk op de agenda gezet. Een algemeen 
rookverbod op scholen - ook op de speelplaats - kan een bijdrage leveren tot dit beleid, vindt 
de minister. Scholen dienen ten aanzien van roken een sterk ontradend beleid te voeren. 

Vooraleer een reglementering op de rookvrije school uit te werken wenst de minister grondig 
overleg met de onderwijsverantwoordelijken en alle betrokken actoren om het draagvlak voor 
een dergelijke reglementering na te gaan. Om deze redenen wenst hij over de aanpak en 
modaliteiten een grondig overleg in de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor.  

Ook mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Gezondheid en Welzijn is voorstander van 
een strikter rookverbod op scholen. Ze voelt zich hierbij gesteund door de uitspraken van de 
onlangs gehouden gezondheidsconferentie1 . 

Het gezondheidsbeleid2 dat vanaf september 2007 verwacht wordt van Vlaamse scholen, 
kadert in de intentieverklaring3 waar de Vlaamse regering stelt dat het aantal rokers in 
Vlaanderen, zowel bij mannen als vrouwen en specifiek bij de jongeren, met 10% moet 
dalen. 

2 De huidige context 

2.1 Rookvrije school: overzicht van de reglementering 

Roken is bij wet verboden in openbare plaatsen4, dus ook in alle gesloten plaatsen 
toegankelijk voor leerlingen: gangen, trappen, liften, toiletten, leslokalen, refter/kantine, 
secretariaat, bibliotheek, recreatiezaal, sportzaal, feestzaal, ... . Als de school een of 
meerdere zalen of lokalen ter beschikking stelt aan derden dan blijft het rookverbod van 
kracht. Zo mag niet gerookt worden in de sportzaal van een school die tijdens het weekend 
wordt gebruikt door de plaatselijke sportvereniging. Het rookverbod geldt in de leslokalen 
tijdens een oudercontact of vormingsavonden. Het rookverbod blijft van kracht tijdens 
opendeurdagen.  

Roken op de open speelplaats en op andere open terreinen van de school valt niet onder 
deze reglementering. 

Roken in plaatsen waar leerlingen geen toegang hebben, zoals de directiekamer en de 
leraarskamer, valt onder de bepalingen van roken op het werk5.  

                                                
1 www.gezondheidsconferentie.be 
2 Protocol tussen de Vlaamse Onderwijsraad en de Vlaamse minister voor Onderwijs, betreffende de opdracht van de Vlor 

inzake gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs, ondertekend op 15 oktober 2005. 
3 Intentieverklaring van de Vlaamse regering, ondertekend op 27 januari 2006. 
4 13 december 2005 en 6 juli 2006 Koninklijk besluit tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen. 
5 Koninklijk Besluit van 19 januari 2005  betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 
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De wetgeving beschermt kinderen en jongeren tegen de gevolgen van het passief roken, als 
zij correct wordt nageleefd. Zij is echter ontoereikend als we denken aan de opvoedende 
taak van de school bij de promotie van een rookvrije leefstijl bij jongeren en volwassenen. 
Een striktere regelgeving kan een ondersteuning zijn voor de realisatie van een rookvrije 
schoolomgeving. 

Tabakspreventie is in België een gedeelde bevoegdheid van de gemeenschappen en de 
federale overheid. Tabakspreventie in de betekenis van gezondheidsvoorlichting en  
-opvoeding (GVO) maakt sinds de communautarisering 6 deel uit van de preventieve 
gezondheidszorg en behoort tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.  

Tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren de regelgeving over tabaksgebruik 
zoals het verbod op tabaksreclame, rookverbod in openbare plaatsen en de aanverwante 
activiteiten die onder de reglementering van levensmiddelen vallen, tabak als rookwaar. 

Hoewel de Vlor hierbij alleen advies geeft aan de Vlaamse overheid kan hij de federale 
wetgeving niet buiten beschouwing laten in de discussie over de “rookvrije school”.  

Zoals in elke werkomgeving, is roken in de schoolgebouwen totaal verboden. Het personeel 
kan wel onderhandelen met de werkgever over het bekomen van een rookruimte. De wet op 
een rookvrije werkomgeving heeft niet de bedoeling om elke volwassene te doen stoppen 
met roken, maar wel om iedereen maximaal te beschermen tegen de schadelijke invloed van 
roken. 

Een uitbreiding van het rookverbod op het schoolterrein kan ontradend werken, zeker omdat 
de kans dat een jongere op jonge leeftijd gaat roken, in belangrijke mate afhangt van het feit 
of de peergroep rookt of niet7. 

Een decreet op de rookvrije school kan een nieuw denkproces op gang brengen. Een 
striktere regelgeving nodigt uit om verder na te denken over de situatie, die in vele gevallen, 
daar waar nog een rookterrein bestaat, nog verbeterd kan worden. 

In Wallonië verbiedt een decreet  roken op het open schoolterrein én tijdens extra muros-
activiteiten8. De invoering gebeurt geleidelijk. 

De Vlor vraagt zich af op welke wijze de uitvoering van zo’n decreet kan afgedwongen 
worden. De Vlor vraagt aan de overheid om te onderzoeken welke juridische stappen 
noodzakelijk zijn om zo’n verbod af te dwingen.  

2.2 Hoe wordt een jongere een roker?9 

Een analyse van het ontstaansproces van rookgedrag leert dat een uitbreiding van de 
rookreglementering op scholen een invloed heeft op het aantal jongeren dat begint te roken. 

Voor een jongere roker wordt, doorloopt hij/zij een complex proces waarin men 5 stadia 
onderscheidt. Per fase zijn er een aantal factoren die een persoon kunnen beïnvloeden. 

                                                
6 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen 
7 Zie Smoking in young people with asthma and frequent wheezing in six western countries, HUBLET Anne, DE BACQUER 

Dirk, BOYCE William, GODEAU Emmanuelle, SCHMID Holger, VEREECKEN Carine, MAES Lea (submitted), en Stevens, 

Veerle (2004). Effectiviteit van tabakspreventie bij jongeren. Een review van reviews. Brussel, VIG, 30 p. 
8 Décret relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école  21-06-2006 
9 Chatrou M. (1992) Determinants of smoking and smoking prevention in Dutch adolescents. Leiden: DSWO Press 
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Tijdens de eerste fase of preparatiefase worden kennis, overtuigingen en verwachtingen 
rond roken gevormd. Jongeren die in deze fase blijven en dus niet beginnen te roken, zijn 
veelal het minst blootgesteld aan roken in hun directe leefomgeving.  

Kenmerkend aan de tweede fase of initiatiefase is dat de jongere enkele sigaretten 
uitprobeert. Vooral leeftijdsgenoten (zgn. peers) die sigaretten aanbieden, zetten de jongere 
aan om te roken. Door een sigaret te roken hoort de jongere 'echt' bij de groep, 92% van de 
jongeren die roken uitproberen hebben een vriendengroep waarvan minstens de helft rookt. 
Adolescenten van wie de ouders roken, hebben meer kans hebben om zelf te beginnen 
roken.  

In de experimentele fase rookt de jongere herhaaldelijk maar onregelmatig in specifieke 
situaties. Jongeren die het op school minder goed doen en jongeren met lage 
copingvaardigheden, hebben meer kans om te roken. Jongeren die 4 of meer sigaretten per 
dag roken of waarvan de ouders roken, hebben de grootste kans om een regelmatige roker 
te worden. Experimenteren met roken wordt ook beïnvloed door de bereikbaarheid van 
tabaksproducten voor jongeren, de prijs van sigaretten en het rookverbod in bepaalde 
publieke plaatsen zoals op school. 

In de volgende fase wordt de jongere een regelmatige roker: op bepaalde momenten van 
de dag rookt hij/zij, maar zonder tekenen van verslaving te vertonen. Het aantal sigaretten 
per dag zal alsmaar stijgen. Ook hier zijn vrienden en ouders die roken belangrijke factoren 
voor de adolescent om te blijven roken. 

Hierna volgt de fase van nicotineverslaving.  

2.3 Strategie voor een efficiënt rookbeleid 

Er bestaat geen eenvoudige manier om te voorkomen dat kinderen en jongeren beginnen 
met roken. Eén maatregel of actie volstaat niet. Er is een brede implementatie van een 
integrale strategie van tabakspreventie nodig. 

Nu reeds moedigen alle onderwijsnetten hun scholen aan om hun schoolreglement aan te 
passen in de richting van een rookvrije school. 

Participatie van leerlingenraad en schoolraad is een belangrijk element in de realisatie van 
een rookvrije school. De leerlingenraad en de schoolraad worden best actief betrokken bij de 
educatieve begeleiding. Ook de inspraakorganen van het personeel (zoals het Comité voor 
preventie en bescherming op het werk of het Basisoverlegcomité) worden best actief in de 
strategie betrokken.  

De Vlor benadrukt dat sensibiliseren een belangrijk aspect is van een goed rookbeleid. 
Opgroeiende jongeren moeten leren “neen” zeggen. Een wet of decreet volstaat niet. 

De Vlor wenst hierbij uitdrukkelijk te beklemtonen dat zowel leerkrachten als ouders een 
voorbeeldfunctie vervullen. De ouderraden kunnen een bijdrage leveren tot de sensibilisering 
van de ouders.    

Verder zijn aandacht voor de haalbaarheid en de veiligheid belangrijke aspecten van het 
rookbeleid op school.  

De beste strategie10 om tot een rookvrije school te komen bestaat uit het inzetten van een 
grote diversiteit van acties, waarin plaats is voor: 

                                                
10 Vlaams Platform Tabakspreventie (2004). Plan van aanpak om het tabaksverbruik in Vlaanderen te verminderen. Brussel, 

VIG, 32 p. 
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- educatieve interventies; 
- infrastructurele ondersteuning; 
- geleidelijke invoer in alle scholen, zodat een draagvlak kan ontstaan bij leerlingen én 

personeel; 
- voldoende wetenschappelijke ondersteuning voor de meerwaarde van externe 

regelgeving in deze strategie. 

2.3.1 Educatieve interventies 

De school heeft de pedagogische taak om leerlingen kritisch te leren omgaan met het 
aanbod van tabak en andere genotsmiddelen.  

Ook ouders hebben een zeer grote verantwoordelijkheid bij het ontstaan van het rookgedrag 
van hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid en het rookgedrag van jongeren buiten de 
school behoren expliciet niet tot de opvoedkundige taak van de school.  

De centra voor leerlingenbegeleiding zullen, zoals bij het algemene gezondheidsbeleid, de 
scholen ondersteunen wanneer ze hierom vragen.  

Belangen behartigen van de leerlingen is belangrijker dan hen te bestraffen. 

Er zijn grotere inspanningen nodig om ook de leerkrachten te overtuigen en/of te begeleiden 
om minder te roken, of zelfs te stoppen met roken, en dit in het kader van het welzijnsbeleid 
op het werk. Rookpreventie en rookstopbegeleiding aanbieden aan personeel en leerlingen 
als voorbereiding tot een volledig rookvrije school is een duidelijke meerwaarde. De Vlor 
vraagt aan de bevoegde overheid om middelen te voorzien voor rookstopbegeleiding van 
personeel en leerlingen.  

2.3.2 Infrastructurele maatregelen  

Constructieve en structurele maatregelen, zoals de afwezigheid van asbakken, kunnen het 
proces vergemakkelijken. 

2.3.3 Geleidelijke invoer 

De Vlor pleit voor een geleidelijke invoer van een rookverbod voor alle scholen op het hele 
schoolterrein. Scholen in een specifieke context verdienen in deze aanloopperiode speciale 
aandacht. We denken onder meer aan: 

- leerlingen van het DBSO, die tijdens hun ‘werkdagen’ wel kunnen roken tijdens 
pauzes; 

- scholen die de campus delen met een andere organisatie, instelling of centrum 
- scholen waaraan een internaat verbonden is 

De school moet er op letten dat bij een totaal rookverbod geen andere problemen ontstaan 
zoals spijbelen, gevaarlijke situaties zoals brandgevaar bij stiekem roken. 

                                                                                                                                                   
Lovato, C.Y., Sabiston, C.M., Hadd, V., Nykiforur, C.I.J. and Campell, H.S.(2006) The impact of school smoking policies and 

student perceptions of enforcement on school smoking prevalence and location of smoking. Health Education Research, 20,1-

12. 
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Elke school moet de mogelijkheid hebben om autonoom haar leerlingen te begeleiden, in 
afwachting van een wettelijk geregeld rookverbod op het hele schoolterrein.  

De Vlor vraagt om in het stagecontract de rookreglementering op te nemen die geldt op de 
stageplaats. 

2.3.4 Regelgeving. 

Een decreet op een rookverbod op het hele schoolterrein, ook in openlucht, kan het proces 
om tot een rookvrije school te komen, ondersteunen. Hiervoor bestaat bewijskracht in de 
wetenschappelijke literatuur11. 

Elke school moet binnen deze context een eigen educatief en ondersteunend beleid kunnen 
voeren.  

De Vlor is van oordeel dat dit rookverbod op het hele schoolterrein moet gelden voor alle 
onderwijsvormen van het leerplichtonderwijs voor leerlingen, personeel en alle andere 
personen die zich op het schoolterrein bevinden. Voor alle scholen zou dit op het zelfde 
moment ingevoerd moeten worden.  

De Vlor beschouwt een aanloopperiode van 1 volledig schooljaar als een redelijke termijn. 
Andere sectoren (jeugdhuizen, restaurants) hadden ook een termijn van één jaar om rookvrij 
te worden. Daarom stelt de Vlor 1 september 2008 voor als startdatum om een striktere 
reglementering te laten ingaan. Deze termijn laat scholen toe om de maatregel pedagogisch 
te omkaderen. 

De Vlor vraagt aan de minister om aan schoolbesturen een krachtig signaal te geven om 
bestaande rookkamers op te heffen c.q. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te 
voorzien in een rookkamer12. 

                                                
11 Aveyard, P., Markham, W. A and Cheng, K.K (2004). A methodological and substantive review of the evidence that schools 
cause pupils to smoke. Social Science and Medicine, 58, 2253-2265.  

Darling, H., Reeder, I.A., Williams, S. and McGee, R. (2006). Is there a relation between school smoking policies and youth 
cigarette knowledge and behaviours ? Health Education Reseach, 21, 108-115.  

Lovato, C.Y., Sabiston, C.M., Hadd, V., Nykiforur, C.I.J. and Campell, H.S.(2006) The impact of school smoking policies and 
student perceptions of enforcement on school smoking prevalence and location of smoking. Health Education Research, 20,1-
12. 

Moore, L., Roberts, C. and Tudor-Smith, C. (2001). School smoking policies and smoking prevalence among adolescents: 
multilevel analysis of cross-sectional data from Wales. Tobacco Control, 10, 117-123Pentz, M.A., Sussman, S., Newman, T. 
(1997) The conflict between least harm and no-use tobacco policy for youth: ethical and policy implications. Addiction; 92:65-73.  

Pinilla, J., Gonzalez, B., Barber, P. and Santana, Y. (2002) Smoking in young adolescents: an approach with multilevel discrete 
choice models. Journal of Epidemiology and Community Health, 56, 227-232. 

Wakefielfd, M.A., Hunter, M. and Keats, J.A. (2002) Evaluating the effects of a peer support programme on adolescents’ 
knowledge, attitudes and use of alcohol and tobacco. Drug and Alcohol Review, 21, 7-16. 
12 Zoals voorzien in art. 5 § 2 van het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook. 
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3 Besluit 

De Vlor steunt de Vlaamse minister van Onderwijs, Vorming en Werk om een striktere 
rookreglementering in te voeren in scholen. Dit houdt een rookverbod in op de speelplaats 
en op het open schoolterrein voor leerlingen, personeel en alle andere personen die zich op 
het schoolterrein bevinden. Het verbod geldt ook voor alle deelnemers aan extra muros-
activiteiten. 

De Vlor stelt voor om dit rookverbod te laten ingaan op 1 september 2008. Scholen hebben 
dan een aanloopperiode van 1 schooljaar om autonoom een educatief omkaderingsbeleid uit 
te werken.  

De Vlor vraagt uitdrukkelijk dat het decreet een luik bevat over het aanbod van preventie, 
over mogelijke structurele maatregelen en over participatie en sensibiliseren van leerlingen 
én personeel. 

 

De Algemene Raad heeft dit advies unaniem goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 22 
maart 2007.  

 

 

 

 

Mia Douterlungne Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter    
  

 

 

 


