
LES 1 SIGARETTEN ZIJN OOK DRUGS 

In gesprekken over drugs tussen volwassenen staat de inschatting van risico’s vaak ter 
discussie. Voor wat sigaretten betreft is er weinig ruimte voor twijfel: de schadelijke 
gevolgen van tabak zijn onomstotelijk bewezen. Dat is ook de reden dat er zonder 
omhaal een rookverbod geldt in steeds meer openbare plaatsen. Niet alleen de 
nevenproducten in sigaretten zoals teer berokkenen schade, ook het basisproduct 
nicotine is veel sneller en sterker verslavend dan andere drugs. De meeste rokers die 
willen stoppen lukken daar meermaals niet in. Recent onderzoek heeft bovendien 
aangetoond dat in de adolescentie roken heel snel tekenen van afhankelijkheid met 
zich meebrengt: al na enkele dagen tot enkele weken na het beginnen met roken. De 
gemiddelde beginleeftijd voor sigaretten in Vlaanderen is 13 jaar en 10% van de 
leerlingen rookt al op 11 jaar. De vijfde klas is dus niet te vroeg om de leerlingen te 
laten nadenken over tabak. Onderzoek leert ons ook dat hoe vroeger je begint te 
roken, hoe meer kans je later loopt om veel ineens te drinken of frequent cannabis te 
gebruiken. Om deze reden is het onze doelstelling leerlingen tot het inzicht te brengen 
dat legale drugs en illegale drugs familie zijn.  
 

LESDOEL 

De leerlingen ... 
leren redenen kennen waarom je kunt 

kiezen niet te roken 
bestuderen de effecten van roken  
oefenen technieken in om een sigaret te 

weigeren 
 
Je leert: wat er goed kan zijn aan niet 

roken  

U HEBT NODIG:  

Het werkboek voor de leerlingen 
Pennen, potloden en papier 
Een bord of flip-over met dikke stiften 
Plaats om bladen op te hangen 
Promotieblaadjes van warenhuizen met 

artikels die de kinderen graag zouden 
kopen, waar de prijs bij staat 

Knip- en plakmateriaal 
Een plastic fles, watten, een darmpje, 

een sigaret … en een vuurtje 

IN EEN NOTENDOP 

1. Kringgesprek en werk in groepjes 
over redenen om wel en niet te 
roken 

2. Individueel een persoonlijk 
voornemen opschrijven 

3. Met een rookmachine de 
onzichtbare gevolgen van tabak 
laten zien 

 
4. In groepjes weigertechnieken 

inoefenen en laten zien  

WOORDENDOOS 

kanker  irriteren  kuchen  long  fataal voorkomen  
effect  passief roken  luchtvervuiling  verslaving 

ACTIVITEIT VOOR DE LES 

Vraag de leerlingen om mensen te observeren 
die roken en laat ze het noteren in hun 
werkboek: op welke plekken roken ze?  

Praat zelf met mensen die de leerlingen kennen 
om een paar voorbeelden te kunnen geven van 
redenen waarom ze wel of niet roken. 

ACTIVITEIT 1 – REDENEN OM NIET TE 

ROKEN 

Verdeel de klas in groepen van vier met een 
energizer. Laat de leerlingen in de groep 
hun antwoorden voorlezen op de eerste 
vraag van hun werkboek: op welke plekken 
roken mensen? Vervolgens vullen ze samen 
de volgende opdracht in: waar is roken 
verboden? Als ze klaar zijn met schrijven 
vraagt u aan de groepen om drie of vier 
antwoorden te noteren op de vraag: “Om 
welke redenen kiezen mensen om sigaretten 
te roken?”. Waarschuw dat ze hun 
antwoorden stil moeten houden want dat de 
andere groepen ze straks moeten raden. 
Schrijf de vraag links op het bord.  
 
Elk groepje stuurt om de beurt een 
“verslaggever” naar het bord, die zonder 
iets te zeggen een van hun redenen moet 
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uitbeelden. De rest van de klas 
moet raden wat ze bedoelen en u 
schrijft het op. Voorbeelden:  
 
Je bent verslaafd 
Je vindt het lekker 
Je wordt er rustig van 
Je voelt je beter 
Je wordt er wakker van 
Je wil stoer doen 
Je doet mee met de anderen 
Je wil tonen dat je veel geld hebt 

 
Vragen voor het kringgesprek:  
 
Waar en om welke redenen is roken 

verboden? (bijvoorbeeld in openbare 
gebouwen, in restaurants, in 
bedrijven en scholen, bij veel mensen 
thuis) 

Waar vind je dat roken zou moeten 
worden toegelaten of verboden? Om 
welke redenen? 

Welke ‘veiligheidsgrens’ denk je dat er 
is bij sigaretten roken?  (het antwoord 
is: geen — elke hoeveelheid tabak in 
het lichaam is al schadelijk) 

Welk effect heeft een roker al eens 
gehad op jou zelf? (Bijvoorbeeld 
stinkende trui, prikkende ogen) En op 
andere mensen?  Waar en wanneer 
gebeurde dit?  

 
Tijdens of na het vraaggesprekje 
stelt u samen met de leerlingen 
naast de lijst van redenen om te 
roken een lijst op met redenen om 
niet te roken?” 
Bijvoorbeeld:  
 
Ik leef langer 
Ik ben fitter 
Ik kuch minder 
Ik ben minder verkouden 
Ik heb meer geld 
Mijn kleren stinken niet 
Mijn adem ruikt fris  

 
Geef de leerlingen nu individueel de 
tijd om in hun werkboek hun 
persoonlijk voornemen over niet-
roken in te vullen en te 
ondertekenen. Vraag aan een paar 
leerlingen om de reden die ze 
hebben opgeschreven uit te leggen.  

ACTIVITEIT 2 – ROOKMACHINE 

Noem uit de vorige oefening een paar 
uiterlijke effecten van roken, zoals de geur 
van de kleren, adem of bruine kleur van de 
vingers. Leg uit dat er ook een paar effecten 
zijn die verborgen blijven in het lichaam, 
zoals schade aan belangrijke organen als je 
longen en je hart. Het experiment dat u 
gaat doen zal aantonen hoe een roker teer 
inademt in zijn of haar mond en longen.  
 
Maak een rookmachine zoals hieronder:  

 
 
Duw de fles een paar keer in en uit om rook 
op te nemen van de aangestoken sigaret. 
Laat het stukje watten goed zien en vraag 
de leerlingen wat ze observeren. Leg uit dat 
de teer die in het watten bolletje zit ook in 
de longen van de roker terechtkomt.  
 
Misschien kennen sommige leerlingen 
verdergaande effecten zoals longkanker of 
vernauwende luchtpijpen. Vragen die u kunt 
stellen:  
 
Hoe voel je je nu over roken?  
Wat heb je geleerd?  
Wat zou je nog willen weten?  
Maak je je ergens zorgen over in verband met 

roken? (bijvoorbeeld een van mijn ouders die 
rookt) 

Wat kun je doen om minder bezorgd te zijn? 
(bijvoorbeeld benadruk dat de schade aan de 
longen meestal vermindert als je stopt met 
roken) 

Hoe kunnen leerlingen anderen helpen om te 
stoppen met roken?  Of voorkomen om te 
beginnen met roken?  

Wat zijn redenen om niet te beginnen roken?  
In welke situaties zijn sommige mensen wel 

beginnen roken? 
Hoe zou je kunnen weigeren om te roken als 

iemand je een sigaret wil geven?  
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ACTIVITEIT 3 – NEEN ZEGGEN  

Verdeel de klas in groepen van zes. 
In de groepen bedenken de 
leerlingen verschillende manieren 
om een sigaret te weigeren als je 
die aangeboden krijgt. Ze proberen 
die manier in hun groepje uit. Leg 
uit dat de groepen een beetje groot 
zijn omdat dat in realiteit ook vaak 
zo is.  
 
Elke groep verzint een kort 
toneelspelletje van een situatie 
waarin je sigaretten krijgt 
aangeboden. Ze laten elk één of 
twee goede manieren zien waarop 
ze het aanbod afslaan.  
 
Om de beurt laten de groepen hun 
voorbeelden zien. Noteer op het 
einde van elke demonstratie de 
weigertechniek in één woord 
samengevat op het bord. Let ook op 
de non-verbale aspecten van de 
techniek (bijvoorbeeld neen zeggen 
en blijven aankijken, of neen 
zeggen en iets anders beginnen 
doen). Als de groepen klaar zijn 
stelt u de volgende vragen:  
 
Welke manier om neen te zeggen lijkt 

je het beste te werken?  
Hoe kun je zeker zijn dat je een aanbod 

van sigaretten niet zult aannemen?  
Welke redenen heb je om niet te roken?  
Hoe kun je deze weigertechnieken 

gebruiken in andere situaties?  

VERWERKING 

Een belangrijk deel van de 
verwerking hebben de leerlingen al 
gedaan in de oefening van het 
persoonlijk voornemen. Als afsluiter 
ga je per twee zitten en berekenen 
je in je werkboek de kostprijs van 
10 sigaretten per dag over 10 jaar. 
In de promotieblaadjes zoek je de 
artikels die je zou kunnen kopen 
met al het geld van een half jaar 
roken, een jaar, tien jaar. Knip uit 
en plak ze in.  

HUIS- EN THUISWERK 

Vraag de leerlingen om thuis hun 
voornemen en prijsberekening te laten zien. 
Als er thuis iemand rookt, kunnen ze het 
hebben over stoppen met roken, of over de 
plaatsen waar thuis wordt gerookt. 
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