
 

LESSUGGESTIES SMOKEREE-CHECK 1 – SMOKEFREE CHALLENGE      

Doelen 
 
• Leerlingen weten wat de Smokefree Challenge inhoudt. 
• Leerlingen weten waarom ze als klas aan de Smokefree Challenge meedoen. 
• Leerlingen weten dat er door leeftijdsgenoten maar heel weinig gerookt wordt en dat het niet normaal is 

om te roken als je zo jong bent.  
• De leerlingen ondertekenen de handtekeningenposter. 

 
Benodigdheden 
 
• 1 laptop of computer en beamer met toegang tot internet. 
• Deze leskaart. 
• De handtekeningenposter. 
• Een Kahoot!-account als deze werkvorm gebruikt wordt. 
• De ouderbrief. 
 
Tijd 
 
Half uur tot een lesuur. 
 
Lessuggesties 

 
I. Inleiding en ondertekenen handtekeningenposter (± 10 min.) 

Vraag aan de klas hoeveel leerlingen er roken en niet roken. U kunt dit eventueel door leerlingen op laten 
schrijven en bij u in laten leveren. Leg uit dat van november tot mei het aantal rokers niet mag groeien en 
dat dit op drie momenten wordt gecheckt (de zgn. Smokefree-checks). Laat de poster, die u heeft 
ontvangen in uw welkomstpakket, zien en laat de leerlingen hun naam invullen en hun handtekening 
zetten. Ook leerlingen die al begonnen zijn met roken mogen de poster ondertekenen, het is een challenge 
voor de klas waarbij er niet meer rokers bij mogen komen. Hang de poster op in de klas of op een andere 
leuke plek in de school.  
Vertel de leerlingen dat als onderdeel van de Smokefree Challenge een creatieve opdracht gemaakt moet 
worden. Deze wordt uitgedeeld in maart. Uit alle klassen in Nederland die de creatieve opdracht insturen, 
worden een paar winnaars gekozen. De hoofdprijs is een dagje uit met de hele klas. 
In het welkomstpakket zitten polsbandjes voor de leerlingen. Leg uit dat deze ter herinnering aan de 
deelname aan de Smokefree Challenge gebruikt worden. Bij de volgende Smokefree Check zit een opdracht 
waarbij het dragen van de polsbandjes nodig is.  

  
II. Opdracht jongeren en roken (± 20 min.) 

Stel de klas een paar vragen om het onderwerp jongeren en roken verder te bespreken. De nadruk ligt op 
het feit dat de meeste jongeren niet roken en dat het dus heel gewoon is om niet te roken. Het is belangrijk 
om dit te benadrukken, omdat jongeren het gevoel kunnen hebben dat ‘iedereen’ rookt, of dat het heel 
normaal is om dat te doen. Deze quiz staat ook in Kahoot, u kunt deze vinden als u in het zoekveld 



‘Smokefree Challenge’ invult. De keuze om Kahoot! te gebruiken is geheel aan u. U kunt de quiz-vragen ook 
aan de leerlingen verstrekken en de antwoorden online laten inleveren bij u. 

 
1. Hoeveel procent van de 13-jarigen heeft wel eens gerookt? 

O Ongeveer 9% 
O Ongeveer 52% 
O Ongeveer 72% 
ANTWOORD: Ongeveer 9 % (8,5%). Ongeveer één op de tien leerlingen van 13 jaar heeft ooit in zijn 
leven een sigaret gerookt, of geprobeerd. Het overgrote gedeelte heeft nog nooit gerookt. Hoe zit dat 
in deze klas? 

 
2. Hoeveel procent van de 13-jarigen rookt dagelijks? 

O Minder dan 1% 
O Bijna 10% 
O Bijna 20% 
ANTWOORD: Minder dan 1% (0,3%), dit is heel weinig. Het is dus heel normaal om niet te roken. 
 

3. Vinden de meeste leerlingen het normaal als een leerling van 13 jaar rookt? 
O Ja, de meeste leerlingen vinden dit prima.  
O Nee, de meeste leerlingen vinden dit niet normaal. 
ANTWOORD: De meeste leerlingen vinden dit niet normaal. Driekwart van de brugklasleerlingen in 
Nederland zegt zelfs dat ze zich zouden schamen als ze betrapt zouden worden met een sigaret. De 
meeste leerlingen vinden ook dat er strenger opgetreden zou moeten worden tegen roken. 
 

4. Wat staat er in de wet over roken op het schoolplein? 
0 Dat mag, daar is helemaal geen wet voor 
0 Je mag alleen roken als je ouder dan 16 jaar bent 
0 Vanaf 1 augustus 2020 mag dat niet meer. 
ANTWOORD: Vanaf 1 augustus 2020 geldt de wet op de rookvrije schoolterreinen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op: www.rookvrijschoolterrein.nl. 
 

5. Kan je door het roken van één sigaret verslaafd raken? 
O Nee, dat kan niet  
O Ja, door nicotine kun je al heel snel verslaafd raken 
ANTWOORD: Ja. Het is voor iedereen anders, maar door de zeer verslavende stof nicotine kun je al 
heel snel verslaafd raken. 
 

6. Is een e-sigaret gezonder dan een gewone sigaret? 
O Ja, een e-sigaret bevat namelijk geen nicotine  
O Nee, een e-sigaret bevat wel nicotine 
ANTWOORD: Door een e-sigaret is de kans dat je ‘gewone’ sigaretten gaat roken 4x groter. Daarnaast 
bevatten ze ook nicotine. 
 

7. Roken er meer meisjes of roken er meer jongens? 
O Er roken meer meisjes 
O Er roken meer jongens 
O Jongens en meisjes roken allebei evenveel 
ANTWOORD: Jongens en meisjes roken evenveel. Het percentage jongens en meisjes dat ooit heeft 
gerookt is 17%. 
 

http://www.rookvrijschoolterrein.nl/


8. Heb jij met je ouders de afspraak gemaakt om niet te gaan roken? 
O Ja  
O Nee 
Met deze vraag peilt u of het onderwerp thuis ter sprake komt en of er ook afspraken gemaakt zijn. U 
kunt ook vragen of deze afspraak tot een bepaalde leeftijd geldt en wat leerlingen van deze afspraken 
vinden. 
 
 

9. Zou jij proberen om je beste vriend(in) te laten stoppen met roken als hij/zij gaat roken? 
O Ja  
O Nee 
Met deze vraag kunt u peilen of de leerlingen het raar vinden als iemand in de directe omgeving rookt. 
U kunt ook doorvragen of leerlingen zich laten beïnvloeden wanneer een vriend(in) rookt. 
 

III. Extra materiaal 
Er staat extra materiaal in de digitale monitor dat op ieder moment van de Challenge gebruikt kan worden 
in de klas: 
Filmpje: waarom is roken slecht voor je? 
Smokerface-app: De Smokerface-app laat leerlingen op basis van een selfie zien hoe slecht roken is voor 
hun huid en tanden. De app is wetenschappelijk onderbouwd, niet-belerend en brengt tongen aan het 
rollen. Plezier verzekerd! De app is gratis en gemakkelijk te downloaden in de Play- en Apple-store.  
Tip: u kunt deze app ook als huiswerk laten downloaden en de leerlingen antwoord laten geven op vragen 
als:  
− hoe vond je deze app? 
− denk je dat je door deze app niet gaat roken? 
− heb je nieuwe dingen geleerd van de app? 

 
Afsluiting Smokefree-check 1 

 
Sluit af door de leerlingen veel succes te wensen bij de Challenge en vertel dat jullie in januari weer bij elkaar 
komen voor de tweede Smokefree-check (dit was dus de eerste). 
Log in op www.smokefreechallenge.nl en vul bij de eerste Smokefree-check het aantal leerlingen in dat rookt 
en niet rookt. Klik op OPSLAAN. 

 
Aandachtspunten 
 
• Voor de ouders van de leerlingen hebben we een informatiebrief gemaakt. Deze brief kunt u bij de start 

van de Challenge, bijvoorbeeld per e-mail, versturen aan de ouders. U vindt de brief in de digitale monitor 
bij de 1e Smokefree-check. 

• Een veilige sfeer in de klas is een randvoorwaarde voor de uitvoering van de Smokefree Challenge. Dit 
maakt het werken prettiger en vergroot ook de betrokkenheid van de leerlingen. 

• Stel dat er leerlingen roken, vertel ze dat er een app is die ze kan ondersteunen bij het stoppen, de 
Stopstone. De app is gratis verkrijgbaar in de App Store of Google Play. 

• Hang de poster op in de klas of elders in het schoolgebouw. Zo blijven de leerlingen gemotiveerd en houdt 
u de Smokefree Challenge levendig.  

• Als u ervoor kiest om de Kahoot! vragenlijst te gebruiken, dienen de leerlingen gebruik te maken van 
internet. U kunt er ook voor kiezen om de vragen zonder Kahoot! te behandelen.  

• De Smokefree Challenge is natuurlijk extra leuk als u als docent ook meedoet, en een half jaar niet rookt. 
Het is geen verplichting en u kunt er zelf voor kiezen het wel of niet te doen. 

https://apps.apple.com/us/app/smokerface-quit-smoking/id946861642
http://www.smokefreechallenge.nl/
https://www.stopstone.nl/

