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‘De grond bij de entree is nu schoon’
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tekst en beeLd: Martin van den bogaerdt

een algeheel rookverbod op scholen, ook buiten. dat wil het Longfonds. het openbare 
hoeksch Lyceum voor mavo, havo en vwo in oud-beijerland is een van de scholen die nu al 

rookvrij zijn. plaatsvervangend rector Luc van heeren houdt zijn longen graag schoon.

Er mag nergens meer worden gerookt?
‘Nee, echt helemaal nergens meer, door 
niemand. We hadden eerst nog aparte 
rookhoeken voor docenten en leerlingen, 
maar sinds augustus zijn we daar hele-
maal van af. Een halfjaar daarvoor had 
binnen ons bestuur voor openbaar voort-
gezet onderwijs het Actief College voor 
vmbo, waar ik ook bestuurder van ben, al 
een rookverbod ingesteld. Dat ging goed, 
dus wilden wij het hier ook. We hebben 
het besproken in de medezeggenschaps-
raad, waarin ook leerlingen zitten, en die 
vond het een prima plan. Er zijn gelukkig 
al steeds minder leerlingen die roken. Wij 
willen als school met het algehele rook-
verbod het goede voorbeeld geven. Of ik 
zelf rook? Nee, nooit gedaan!’

Werkt het verbod?
‘Jazeker. Er is natuurlijk altijd nog wel ie-
mand die stiekem een sigaret opsteekt, 
maar daar zegt de conciërge dan wat van. 
Wat je wel ziet, is dat leerlingen buiten 
het schoolterrein roken. Dat kun je niet 

tegenhouden. Onderbouwleerlingen 
mogen in de pauzes het terrein niet af, 
maar leerlingen uit de bovenbouw wel. 

Je hebt als school geen invloed op wat je 
leerlingen thuis of op de sportclub doen. 
Zo kunnen we ook niet verbieden dat ze 
op straat roken. Waar het ons om gaat, is 
dat wij als school laten zien dat roken er 
niet bij hoort.’

De school als opvoeder?
‘Absoluut. De school heeft niet alleen een 
didactische, maar ook een pedagogische 
opdracht. Het past in het beeld dat de 
school meer doet dan alleen lesgeven. Bij 
die opdracht hoort dat je, ook als docent, 

let op je gedrag. Buiten schooltijd ga je er 
niet over, maar je kunt het er op school na-
tuurlijk wel over hebben. Roken is zo’n on-

derwerp. Dat kun je bespreekbaar maken. 
Met het algehele rookverbod laat je expli-
ciet zien waar je op dit punt voor staat.’

Een profileringskans?
‘Daar is het ons in eerste instantie niet 
om te doen. We schreeuwen het niet van 
de daken, het is voor ons geen pr-middel. 
Wel merk ik dat ouders het erg waarde-
ren, maar of dat een oorzaak is van het 
stijgende aantal aanmeldingen, dat weet 
ik niet. Er zijn natuurlijk ook ouders die 
het betuttelend vinden, omdat hun kin-
deren thuis wel mogen roken. Misschien 
is het ook wel betuttelend, maar daar zit 
ik niet mee. Rokende leerlingen geven 
op school in elk geval niet meer het ver-
keerde signaal af.’

Waar wilt u gefotografeerd worden?
‘Bij de ingang, want daar werd vroeger 
veel gerookt door leerlingen. Het was al-
tijd een beetje een troep hier, met peuken 
op de grond. Dat is sinds we het rookver-
bod hebben niet meer zo. De peuken zijn 
verdwenen en daardoor heeft de entree 
van de school een gezonde uitstraling 
gekregen. Dat is een bijkomend voordeel 
van ons rookverbod!’ <

‘Wij laten zien dat roken  
er niet bij hoort’

vijF vragen 

Zien roken, doet roken?
Het Longfonds (voorheen Astmafonds) wil voorkomen dat kinderen gaan roken en 
roept daarom schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs op hun schoolterrein 
rookvrij te maken. ‘Want gezonde longen, moeten gezond blijven.’

De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen gaan sneller roken als hun 
vrienden dat ook doen: zien roken, doet roken. Hoe eerder een kind begint met roken, 
hoe waarschijnlijker het is dat het verslaafd raakt. Op www.longfonds.nl/schoolter-
rein staat een stappenplan om het schoolterrein rookvrij te maken. Ook staan er op 
de website feiten en cijfers over kinderen en roken en kunt u inspirerende filmpjes 
downloaden van schooldirecteuren die al een rookvrij schoolterrein hebben.

De peuken  
zijn verdwenen


