
Bullshit Free Generation 
Jij doet toch ook mee? 



Check de korte video

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


Waarom? Wat? Hoe? Ondersteuning



Waarom?
Het belang van tabakspreventie in het onderwijs



Het belang van tabakspreventie in het onderwijs 

Is het noodzakelijk? Absoluut.

• De daling van tabaksgebruik bij jongeren is voor het eerst in tien jaar gestopt.

Leerlingenbevraging 2018-19 Vlaams expertise centrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 

https://www.vad.be/artikels/detail/vad-leerlingenbevraging-2018-2019


Het belang van tabakspreventie in het onderwijs 

Is het noodzakelijk? Absoluut.

• Roken blijft hoog, vooral in TSO en BSO.



Het belang van tabakspreventie in het onderwijs 

Is het noodzakelijk? Absoluut.



Zijn de cijfers problematisch? Jazeker. 

• Tabak is en blijft de schadelijkste drug ter wereld. 

En het is de op twee na meest verslavende drug

na heroïne en crack. 

• Tabaksverslaving ontstaat vaak op jonge leeftijd 

(en jongeren zijn er uiterst gevoelig voor). 

Het belang van tabakspreventie in het onderwijs 



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 



Wat? 
De schoolwedstrijd Bullshit Free Generation



Bullshit Free Generation: wat is het? 

Een kritische, weerbare en rookvrije generatie doen ontwaken!



Bullshit Free Generation: wat is het? 

Hoe? Met een wedstrijd!

We roepen alle Vlaamse scholen, leraren(teams) en scholieren op om 
vier toffe challenges uit te voeren. 
Voor elke challenge vallen mooie prijzen te winnen.



Bullshit Free Generation: wat is het? 

Het doel van de challenges?

• Jongeren ervan bewustmaken 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!



Bullshit Free Generation: wat is het? 

Waarvoor staat Bullshit Free Generation?

We moedigen scholen aan om de krachten te bundelen, 
bestaande acties zichtbaar te maken en nieuwe initiatieven 
op poten te zetten. 

Voorbeeld:

Hangt er een 'Hier leer ik rookvrij'-bordje van Generatie Rookvrij aan de 
schoolpoort? Zet deze boodschap extra kracht bij door het thema 
bespreekbaar te maken in de les, door rokers te motiveren om te stoppen, .... 



Bullshit Free Generation: het project werkt echt!

Gebaseerd 
op wetenschappelijke

literatuur

Afgestemd 
met leerkrachten,

onderwijspartners en 
jongeren

cocreatief traject

Bullshit Free Generation is een weldoordacht initiatief! 



Bullshit Free Generation: het wedstrijdverloop

Wanneer is de wedstrijd?

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

Maart-mei ‘20-’21

Creëer draagvlak

Eerste semester ‘21-’22

Inschrijving (tot 30/11) & 

voorbereidingen treffen

Tussen de kerst- en 

paasvakantie ‘21-’22

Uitvoering challenges & 

registratie lessen, acties 

…

Na de paasvakantie 

‘21-’22

Prijsuitreiking & 

evaluatie en bijsturing

http://www.bullshitfree.be/inschrijven


Bullshit Free Generation: past perfect op je gezonde school

De kadermethodiek Gezonde School helpt scholen 
om stap voor stap te evolueren van losse acties naar 
een samenhangend gezondheidsbeleid.

Bullshit Free Generation volgt de visie van Gezonde School



Bullshit Free Generation: past perfect op je gezonde school

Een gezondheidsbeleid op school bestaat 
uit een mix van strategieën en dit op 
verschillende niveaus. 

Een rookbeleid op school is meer dan een 
les over roken of stoppen met roken. Richt 
ook je schoolomgeving gezond in, maak 
afspraken en zet in op zorg en begeleiding 
voor leerlingen die het extra nodig hebben. 

Bullshit Free Generation volgt de visie van Gezonde School



Hoe? 
Hier komen de vier toffe challenges!



De Les-challenge

Ga alleen of met je collega’s de uitdaging 
aan en integreer het thema 'roken' in de les. 
Doorprik fabels en nodig leerlingen uit om 
een kritische blik te werpen op de (e-
)sigaret.

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

Bullshit Free Generation: de vier toffe challenges!

https://www.youtube.com/watch?v=dqzOCi9dyXE&feature=emb_title


De Actie-challenge

Bundel de krachten en bouw samen aan een 
rookvrije omgeving. Ga samen met jouw 
leerlingen, collega’s, directie en/of lokale 
partners aan de slag en doe een rookvrije 
actie binnen of buiten de schoolmuren.

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

Bullshit Free Generation: de vier toffe challenges!

https://www.youtube.com/watch?v=b1a8ki24Jbk&feature=emb_title


De Samen sterk-challenge

Verbind en versterk de leerlingen (en 
leerkrachten) die willen stoppen met roken.

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

Bullshit Free Generation: de vier toffe challenges!

https://www.youtube.com/watch?v=i4gZc9AAhNA&feature=emb_title


De Generatie-challenge

Laat aan de buitenwereld zien dat jullie 
school zich inzet voor een rookvrije, 
kritische en weerbare generatie. Een 
rookvrije generatie heeft de meeste kans op 
slagen als je de 3 voorgaande challenges
combineert. Bewijs dat jouw school streeft 
naar een gedragen rookbeleid en haal de 
ultieme prijzenpot binnen!

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

Bullshit Free Generation: de vier toffe challenges!

https://www.youtube.com/watch?v=29ofFx879jA&feature=emb_title


Op maat van jouw school: jij bent aan zet!  

• Een rookvrije generatie heeft het meeste kans op slagen als 
je de 4 challenges combineert. Maar: je moet niét alle challenges aangaan 
om in de prijzen te vallen. 
-> Voor élke challenge zijn er prijzen voorzien. 

• Integratie in bestaande acties, lessen of projecten moedigen we aan. 

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

• Bv. een seminarie over milieu waarbij je uitbreidt over de impact van 

sigarettenpeuken

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

• Bv. een luisteroefening in de Franse les over de e-sigaret 

• …

Bullshit Free Generation: de vier toffe challenges!



Ondersteuning 
Je staat er niet alleen voor!



Ondersteuning: een databank vol lesmateriaal over roken

• 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 

verslavingspreventie in het onderwijs

✓Gemakkelijk te integreren in de les 

✓Up-to-date 

✓Aansluitend bij de leefwereld van de jongeren 

Ga naar de databank! 

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


Ondersteuning: bakken inspiratie kwaliteitsvolle acties

• Een overzicht van sterke ideeën voor relevante acties.

• Een overzicht van het bestaande kwaliteitsvolle 

tabakspreventie-aanbod naar onderwijs in Vlaanderen.

• Tips & methodieken om leerlingen te betrekken bij het 

uitdenken en uitvoeren van de actie(s).

Ga naar de ondersteuningsmaterialen!

Ga naar de methodieken voor leerlingenparticipatie!

https://www.bullshitfree.be/materialen/lesoverroken
https://bullshitfree.be/challenges-19-20/actiechallenge/leerlingenparticipatie


Ondersteuning: scholen en leerkrachten aan het woord

• 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! 

https://www.bullshitfree.be/materialen/inspiratie-leerkrachten-aan-het-woord


Ondersteuning: promomateriaal voor bekendmaking op school

• Een campagnepakket met:
• posters die geen steek houden 

(sensibilisering fabels over roken)

• Bullshit Free Generation-stickers voor de leerlingen

• postkaartjes om het project aan te kaarten bij collega’s

• gadgets om in the picture te zetten 

• 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 



Ondersteuning: hier krijg je antwoord op je vragen 

Gezond Leven helpt je bij:

• problemen met de website, registraties en inschrijvingen

• bestelling van campagnepakket 

• suggesties voor lesmaterialen, acties, challenges enz.

• allerhande vragen (groot & klein)

Mail naar info@bullshitfree.be.
Bel naar 02/422.49.59 (algemeen nummer)

mailto:info@bullshitfree.be


Ondersteuning: hier krijg je antwoord op je vragen

In elke regio kan je bij het Logo terecht voor: 

• Ontlenen van materiaal (bv. spelen, CO-meters, 
banners …).

• De juiste doorverwijzing naar andere 
organisaties die ook werken aan tabakspreventie 
(vb. CGG, drugpunt …) of doorverwijzing 
naar tabakologen.

Meer info: www.vlaamselogos.be

http://www.vlaamselogos.be/


Ondersteuning: hier krijg je antwoord op je vragen

In elke regio kan je bij het Logo terecht voor: 

• Contacten met de gezondheidsambtenaar 
binnen het gemeente- of stadsbestuur. 

• Het gemeente- of stadsbestuur kan 
jullie acties extra kracht bij zetten 
(bv. straatmarkering in Eeklo, 
zie video winnaar editie 19-20).

Meer info: www.bullshitfree.be/gemeente

https://www.bullshitfree.be/challenges-21-22/actiechallenge
http://www.bullshitfree.be/gemeente


Ondersteuning: hier krijg je antwoord op je vragen

In elke regio kan je bij het CGG terecht voor:

• Opleiding van schoolpersoneel op het 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 59 

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

