
© vlaams instituut gezond leven 2018 — 1

inspiratiefiche 
— filmvoorstelling over roken

meer informatie

basis
• Toeleiden naar filmvoorstelling door klasleerkracht: min. 

10-15 minuten (maar uit te breiden met de Bullshit Free-les-
materialen)

• Filmvoorstelling zelf: afhankelijk van duur van de film/ 
documentaire. 

• Nabespreking door klasleerkracht: min. 10-15 minuten  
(maar uit te breiden met de  Bullshit Free-lesmaterialen).

extra
• Praktische organisatie van filmvoorstelling. 
• Verplaatsing van en naar de filmzaal. 

Rokende en niet-rokende leerlingen uit het secundair onderwijs.
Geschikt voor tweede en derde graad*.

*   De aangeraden films zijn een aanklacht  tegen de tabaksindustrie.  
Een behoorlijk complex onderwerp.  Daarom raden we de   
filmvoorstellingen niet aan voor de leerlingen van de eerste graad. 

De voorbije decennia zijn verschillende films of documentaires gemaakt over sigaretten. 
Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze klagen de tabaksindustrie aan voor hun sluwe praktijken. 

Hieronder een lijst van ‘aangeraden’ films en documentaires: 
• Film: Thank your for smoking (1uur en 32 minuten, op DVD)
• Film: The Insider (2uur en 37 minuten, op DVD)
• Documentaire: Waar rook is, is vuur. De kracht van de tabaksindustrie     

(2 delen van elk 45 minuten, via YouTube) 
• Documentaire: De vervangers (55 minuten, via YouTube) 
 
Bij een filmvertoning hoort bij voorkeur een nabespreking in de klas. 
Check www.bullshitfree.be voor materialen die je kunnen helpen. 
Wordt de film niet nabesproken in de klas? O jammer, een gemiste kans! 

tijd

doelgroep

kostrpijs
€ €

Als je een zaal ter beschikking hebt, kost deze activiteit je bijna 
niks. De DVD’s kan je lenen (zie ook praktische zaken) en de 
documentaires bekijken via YouTube.   

https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank
https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank
https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank
https://www.imdb.com/title/tt0427944/
https://www.imdb.com/title/tt0140352/
https://www.youtube.com/watch?v=svM3kgzdwRA
https://www.youtube.com/watch?v=NvTDbkQ8BZE
https://www.bullshitfree.be
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De films kan je tegen een kleine vergoeding vinden in de  
meeste videotheken in België. Daarnaast kan je ook altijd  
informeren of het Lokaal Gezondheidsoverleg in jouw buurt 
(zie www.vlaamselogos.be) de film ter beschikking heeft. Daar 
kan je kosteloos lenen. 

materiaal

praktische
zaken

@

• Zaal
• Projector 
• Geluidsinstallatie 
• Film/documentaire 

https://www.vlaamselogos.be
http://www.vlaamselogos.be

