
Bullshit Free Generation 
Jij doet toch ook mee? 



Het project: wat is het? 



Bullshit Free Generation: wat is het? 

Een generatie doen ontwaken die, als het over roken gaat, kritischer en weerbaarder is 
dan ooit. Daar streeft het tabakspreventieproject 'Bullshit Free Generation' naar.

Hoe? Met een wedstrijd!
Alle Vlaamse scholen worden opgeroepen om tussen de kerst- en paasvakantie vier toffe 
challenges uit te voeren. Met de school, het lerarenteam én de scholieren! Voor elke 
challenge vallen mooie prijzen te winnen.

Het doel van de challenges?
• Jongeren bewust maken dat ze niet zomaar alles moeten geloven wat ze horen, zien of lezen. 

Zeker niet als het over roken gaat!

• Jongeren aanmoedigen om hun eigen mening te vormen over roken. Niet op basis van fabels, 

maar wel op basis van harde feiten.

• De weerbaarheid van jongeren versterken. Zodat ze gemakkelijker kunnen opkomen voor 

zichzelf, met respect voor anderen.

• Een swung geven aan het rookbeleid op school. Met inspraak van personeel én leerlingen!



Het belang van tabakspreventie in het onderwijs (1)

Is het noodzakelijk? Absoluut.
• 26 procent van de Vlaamse 15- tot 16-jarigen stak het voorbije jaar een sigaret op.
• 24 procent van alle 17- tot 18-jarigen heeft de voorbije maand gerookt. 
• Verontrustende cijfers. Zeker als je weet dat wie jong start, vaak blijft roken.



Is dat problematisch? Jazeker. 

• Tabak is en blijft de schadelijkste drug ter wereld. En 

het is de op twee na meest verslavende drug. 

• Tabaksverslaving ontstaat vaak op jonge leeftijd (en 

jongeren zijn er uiterst gevoelig voor). 

• Kinderen en jongeren zijn de lievelingetjes van de 

tabaks- en e-sigaretfabrikanten (ze worden de 

‘replacement smokers’ genoemd). 

Het belang van tabakspreventie in het onderwijs (2)



Is het verwonderlijk dat jongeren starten met roken? Dat niet. 

• Er doen heel wat fabels (of bullshit) over roken de ronde. En die zorgen er ook voor dat 
jongeren starten en blijven roken.

• Herkenbaar? 

Het belang van tabakspreventie in het onderwijs (3)



Check de korte video

Ontkracht de bullshit in jouw school & win!

https://www.youtube.com/watch?v=_hx05tycu2A&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_hx05tycu2A&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=1


De les-challenge

Integreer het thema ‘roken’ in de les. En 
wordt, samen met jouw collega's, de 
persoon die jongeren kritischer en 
weerbaarder maakt tegenover roken. 
Maak mee het verschil!

Check de uitdaag-video.
Of de website voor meer info. 

Klaar voor de challenges? Hier komen ze! 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vyugi2xBM&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W9vyugi2xBM&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=3


De actie-challenge

Geef een swung aan het rookbeleid op 
jouw school. Werk samen met de 
leerlingen aan een sterker rookbeleid en 
breng in beeld welke actie(s) jullie deden 
om het rookbeleid te versterken.

Check de uitdaag-video.
Of de website voor meer info. 

Klaar voor de challenges? Hier komen ze! 

https://www.youtube.com/watch?v=eosYw6ZjFXo&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eosYw6ZjFXo&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=5


De foto-challenge

Deel zoveel mogelijk toffe Bullshit Free-
foto’s met de #bullshitfreegeneration. 
Doe dit met de school, klas, leraren, 
ouders of leerlingen. Iedereen kan 
meedoen. 
Zet de foto publiek en val in de prijzen!

Check de uitdaag-video.
Of de website voor meer info. 

Klaar voor de challenges? Hier komen ze! 

https://www.youtube.com/watch?v=Coc_A74jvRY&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Coc_A74jvRY&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=4


De pers-challenge

Kom in de (lokale) pers. En laat aan de 
buitenwereld zien dat jullie school zich 
inzet voor een rookvrije, kritische en 
weerbare generatie.

Check de uitdaag-video.
Of de website voor meer info. 

Klaar voor de challenges? Hier komen ze! 

https://www.youtube.com/watch?v=lEgAblcs4Ng&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lEgAblcs4Ng&list=PL-miknfIiiRUElE_mowXYe5AhcmdmZUYU&index=2


• Je hoeft niet alle challenges aan te gaan om in de prijzen te vallen: voor élke challenge 
zijn er prijzen voorzien. 

• Als school kies je de challenges die je aangaat én de manier waarop. Integratie in 
bestaande acties, lessen of projecten wordt aangemoedigd. 

• Vb. een actie tegen roken gelinkt aan de gezondheidsweek op jouw school

• Vb. een seminarie over milieu waarbij wordt uitgebreid over de impact van sigarettenpeuken

• Vb. een les ‘verzorging’ over de invloed van roken op het gelaat

• Vb. een luisteroefening in de les ‘Frans’ over de e-sigaret 

• …

• Wil je graag een extra creatieve challenge voor de klas(sen)? Neem contact op met je 
stad/gemeente, leg het project uit en vraag of de stad/gemeente de klassen wil uitdagen 
om een creatief werkje (vb. video, poster, …) te maken over de fabels over roken. 
Misschien kunnen zij de leerlingen in de watten leggen met een zwembeurt, een coole 
workshop of een toffe receptie? 
Meer info: www.bullshitfree.be/gemeente

Op maat van jouw school: jij bent aan zet!  

http://www.bullshitfree.be/gemeente


Wedstrijdverloop

De wedstrijd vindt elke twee jaar plaats. De eerste Vlaamse editie gaat van start in schooljaar 
2019-2020. De volgende editie is in 2021-2022. 

De wedstrijd loopt overheen een volledig schooljaar:

Eerste semester

Inschrijving (tot 30/11) & 

voorbereidingen treffen

Tussen de kerst- en 

paasvakantie

Uitvoering challenges & 

registratie lessen, acties, …

Na de paasvakantie

Prijsuitreiking & 

evaluatie en bijsturing

http://www.bullshitfree.be/inschrijven


Ondersteuning 



▸ Kant-en-klare (aanpasbare) lesvoorbereidingen, om 

vakgebonden én vakoverschrijdend aan de slag te 

gaan. 

▸ Maar ook toffe video’s, achtergrondteksten, coole 

spelen, filmpjes, apps, documentaires, quizjes, … 

▸ Alle lesmaterialen doorstonden de quality check:
✓Kwaliteitsvol en gebaseerd op de leerlijn tabak

✓Gemakkelijk te integreren in de les 

✓Up-to-date 

✓Aansluitend bij de leefwereld van de jongeren 

Ga naar de databank! 

Een databank vol lesmateriaal over roken

http://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank
http://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank


▸ Een checklist om in kaart te brengen waar het schoentje 

knelt bij het rookbeleid op jullie school

▸ Een overzicht van sterke ideeën voor relevante acties

▸ Een overzicht van bestaand kwaliteitsvol 

tabakspreventie-aanbod naar onderwijs in Vlaanderen

▸ Tips & methodieken om leerlingen te betrekken bij het 

uitdenken en uitvoeren van de actie(s)

Ga naar de acties!

Ga naar de methodieken voor 

leerlingenparticipatie!

Inspiratie: kwaliteitsvolle acties om het rookbeleid te versterken 

https://bullshitfree.be/challenges-19-20/actiechallenge/actiesrookbeleid
https://bullshitfree.be/challenges-19-20/actiechallenge/leerlingenparticipatie


▸ Tijdens het pilootproject werden getuigenissen

verzameld van leerkrachten die les gaven over roken 

in diverse vakken (PAV, Engels, biologie, hout, …). 

Alsook van scholen die acties tegen roken 

ondernamen. 

▸ Laat je inspireren door collega’s uit jouw vakgebied.

Ga naar de voorbeelden! 

Scholen en leerkrachten aan het woord 

http://www.bullshitfree.be/materialen/


▸ Een campagnepakket met:
• Posters die geen steek houden (sensibilisering fabels 

over roken)

• Posters met de 4 challenges

• Bullshit Free Generation-stickers voor de leerlingen

• Postkaartjes om het project aan te kaarten bij collega's

• Gadgets om in de picture te zetten (voor in 

een fotobooth voor de foto-challenge)

• En tot slot... thee voor in de leraarskamer (als reminder 

voor de vergeetachtige collega’s).

▸ Digitale communicatiematerialen:
• 4 uitdaag-video’s en 1 promo-video: ideaal om online 

of op SmartSchool te delen.

• 1 (te personaliseren) brief voor de ouder(s) of voogd om 

hen te informeren en hen te vragen om met zoon of 

dochter een gesprek te starten over roken.

• En natuurlijk… deze PowerPoint. 

Campagne- en promomateriaal voor bekendmaking op school



Bij wie kan je terecht met vragen? 



Vlaams Instituut Gezond Leven (algemene coördinatie project)

Bij Gezond Leven kan je terecht voor:

▸ Problemen met de website, registraties en inschrijvingen

▸ Bestelling van campagnepakket 

▸ Suggesties voor lesmaterialen, acties, challenges, etc.

▸ Allerhande vragen (groot & klein)

▸ Mail naar info@bullshitfree.be

▸ Bel naar 02/422.49.49 (algemeen nummer)

mailto:info@bullshitfree.be


Het Logo (lokaal gezondheidsoverleg)

In elke regio kan je bij het Logo terecht voor: 

▸ Ontlenen van materiaal (vb. spelen, CO-

meters, banners, …).

▸ De juiste doorverwijzing naar andere 

organisaties die ook werken aan 

tabakspreventie (vb. cgg, drugpunt, …) of 

doorverwijzing naar tabakologen.

▸ Contacten met de gezondheidsambtenaar 

binnen gemeente- of stadsbestuur. 

Meer info: www.vlaamselogos.be

http://www.vlaamselogos.be/


Het CGG (centra geestelijke gezondheidszorg)

In elke regio kan je bij het CGG terecht voor:

▸ Opleiding van schoolpersoneel op vlak van tabak, alcohol, drugs en mentaal 

welbevinden.

▸ Ondersteuning in het realiseren van een sterk preventiebeleid op school m.b.t. deze 

thema’s.  



gezondleven.be

Veel succes!

www.bullshitfree.be
info@bullshitfree.be

02 422 49 49 

mailto:info@bullshitfree.be
mailto:info@bullshitfree.be

