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inspiratiefiche 
— rookbeleid uitbouwen met gezonde school

meer informatie

materiaal beleidsinstrumenten 
(te raadplegen op www.gezondeschool.be)

• De gezondheidsmatrix
• Het stappenplan
• Het spinnenweb

De tijd bepaal je zelf. Afhankelijk van de stap of stappen die je 
zal zetten.  

tip: neem je tijd. Probeer niet alle stappen in één sprint te 
doorlopen. Je rekent gemiddeld best zo’n 2 à 3 jaar om het 
volledige stappenplan te doorlopen. 

Gratis

Alle Vlaamse scholen 

Organiseren jullie op school af en toe een projectdag over verslaving? Moedigen sommige leerkrach-
ten de zware rokers aan om te stoppen? Hangen er posters op in je school over stoppen met roken? 
Fantastisch! Misschien kriebelt het wel om niet-roken een ‘structurele’ plek te geven op school?  
Gezonde School helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend 
rookbeleid. De combinatie van verschillende acties maakt jouw aanpak net succesvol.
Dat is het uitgangspunt van Gezonde School én van Bullshit Free Generation.

Gezonde School is er voor elk type school. Basis en secundair, gewoon of buitengewoon.   
Voor elke school die oog heeft voor gezondheid!

Een rookbeleid uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je – samen 
met het schoolteam, de leerlingen en de ouders – stap voor stap evolueert naar een rookbeleid. 

Je kan instappen in om het even welke stap. Waar je begint, hangt af van je huidige situatie.   
Elke extra stap richting een sterker rookbeleid op school die je met de school onderneemt, 
kan je ingeven als graadchallenge. 

tijd

doelgroep

kostrpijs
€ €

http://www.gezondeschool.be
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praktische
zaken

voorbeeld: stappenplan gezonde school

@

Alle info op www.gezondeschool.be. Zoek je het rookbeleid? 
Scroll naar beneden en klik op het thema ‘roken’. 

Wil je liever informatie van de eerste hand? Check of er een 
opleiding Gezonde School in jouw buurt plaats is op   
www.gezondleven.be/opleidingen. Of klop eens aan bij het 
Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in je buurt.

Graag een helpende hand bij één of meerdere stappen?  
Informeer bij het Logo in je buurt naar de mogelijkheden  
(www.vlaamselogos.be).

http://www.gezondeschool.be
http://www.gezondleven.be/opleidingen
http://www.vlaamselogos.be

