BIJNA ALLE ONDER
WIJSTERREINEN IN
2020 ROOKVRIJ
Bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland hebben hun onderwijsterrein rookvrij gemaakt. Met name instellingen voor
middelbaar beroepsonderwijs hebben een inhaalslag gemaakt ten opzichte van 2018
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Handhaving

De Tweede Kamer heeft in 2016 een
amendement aangenomen op de Tabaks- en
rookwarenwet. Daarin staat dat per 1 augus
tus 2020 een onderwijsterrein volgens de
wet geheel rookvrij moet zijn. Dit betekent
dat op het gehele terrein te allen tijde niet
gerookt mag worden. Onderwijsinstellin
gen zijn verplicht dit rookvrijbeleid op het
terrein aan te duiden en te handhaven.

• Houdt voornamelijk in
dat rokende personen
op hun gedrag worden
aangesproken
• Wordt voornamelijk
gedaan door personeel
• Gebeurt regelmatig,
meestal minimaal
wekelijks

Belangrijkste redenen om rookvrij te zijn:
gevoel van verantwoordelijkheid en omdat het
wordt opgelegd
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Roken buiten het onderwijsterrein
Een veelgenoemde belemmering bij
de realisatie van een rookvrij onder
wijsterrein (behalve in primair onder
wijs) is het verplaatsen van rokende
leerlingen/studenten/personeelsleden
naar buiten het onderwijsterrein.

Enkele onderwijsinstellingen zijn
niet geheel rookvrij (3%, n=45).
Daarvan zullen naar verwachting
de meeste komende tijd rookvrij
worden
Per 1 januari
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‘Dat veroorzaakte overlast voor
de buurt wegens elders gaan staan
roken.’
Middelbaar beroepsonderwijs Hoger beroeps- & weten-
(n=90)
schappelijk onderwijs (n=41)
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Verantwoordelijkheid van de school/instelling om gezonde
leeromgeving te bieden.
Om het goede voorbeeld te ge
ven.
Roken ontmoedigen past binnen landelijk beleid.
Omdat het verplicht is per 1 augustus 2020.

In het primair onderwijs werden
nauwelijks belemmeringen onder
vonden.

16

18

‘Klachten van de omgeving, omdat
studenten en medewerkers daar
nu gaan roken.’
‘Je kan helaas niet verder hand
haven dan het schoolterrein.’

Per schooljaar
2021-2022 rookvrij
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Andere verwachting
(bijvoorbeeld: na grote
verbouwing)
Onbekend

Er komt voorlopig
geen verandering

Ondersteuning nodig bij realisatie of
handhaving van rookvrijbeleid? Kijk op
www.rookvrijschoolterrein.nl!

Bron: Slot-Heijs, J.J., Singh, A.S., Dellas, V., Huiberts, I. (2021). Rookvrije onderwijsterreinen in 2020. Utrecht: Mulier Instituut. Vormgeving: Aangenaam Ontwerp

