Op weg naar rookvrije
schoolterreinen
Steeds meer schoolleiders zijn van het amendement op de Tabakswet op
de hoogte, maar nog niet allemaal
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Met name in het voortgezet onderwijs
en in het middelbaar beroepsonderwijs
zijn nog veel scholen niet geheel
rookvrij
Geheel rookvrij

De Tweede Kamer heeft
in februari 2016 een
amendement aange
nomen op de Tabaks
wet. Daarom moet op
1 augustus 2020 een
schoolterrein volgens
de wet geheel rookvrij
zijn. In het Nationaal
Preventieakkoord is
deze doelstelling ook
opgenomen.

De meest genoemde redenen van schoolleiders die hun school
terreinen reeds geheel rookvrij hebben gemaakt:
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Als school hebben we de
verantwoordelijkheid om
jongeren een gezonde leeromgeving te bieden.
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Het geheel rookvrij maken van het schoolterrein heeft bij
de scholen niet altijd prioriteit
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Het past binnen het landelijk
beleid om roken te ontmoedigen.
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Om het goede voorbeeld te
geven. Jongeren die mensen
zien roken gaan zelf eerder
roken.
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De meerderheid van de schoolleiders geeft aan geen ondersteuning
nodig te hebben bij het rookvrij maken van het schoolterrein
De meest genoemde vorm van ondersteuning voor schoolleiders die wel hulp willen:
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Primair
onderwijs
Uitvoering
Ondersteuning in de
uitvoering van het rookvrije schoolbeleid.

Voortgezet
onderwijs
Informatie
Ondersteuning door te
informeren over het
rookvrij maken van het
schoolterrein.

Middelbaar
beroepsonderwijs
Toezicht
Ondersteuning van
gemeente voor toezicht
in de buurt.

