achtergrond
De rookvrije school

Anti-rook beleid
op AOC Oost
Hoog op de agenda van AOC Oost, vestiging Almelo,
staat de rookvrije school. Maar er is ook weerstand.
Almelo kiest niet voor de stoomwals, maar voor de
weg der geleidelijkheid.

“A

l jaren worstelen we als
organisatie
met het roken op school,” staat in
het discussiestuk voor docenten te
lezen, dat half januari onderwerp was
van een bespreking in de kernteams
vmbo van de vestiging Almelo. “In
sommige zaken zijn we heel duidelijk. Petjes mogen niet op. Bellen in
de klas mag niet. Helder en duidelijk
voor leerlingen en personeel. Waarom dan zo’n probleem met betrekking tot het roken?”
Tot nu toe geldt een algeheel rookverbod – binnen en buiten het gebouw voor alle eersteklas vmbo-leerlingen.
Voor de overige leerlingen is afgesproken een actief ontmoedigingsbeleid te voeren met betrekking tot het
roken. Maar hoewel er over het algemeen weinig eersteklassers op roken
worden betrapt, wordt er door de
leerlingen vanaf de tweede klas stevig
op los gerookt en valt het ontmoedigingsbeleid in de praktijk behoorlijk
tegen.
Met ingang van 1 januari 2003 is het
wettelijk verboden aan personen onder de zestien tabakswaren te verkopen. Per 1 februari mag er officieel in

openbare gebouwen niet meer worden gerookt. Beide wettelijke regelingen én het bezoek van een controleur
van de tabakswet vormen voor AOC
Oost aanleiding het rookbeleid nog
eens uitvoerig onder de loep te nemen. Hoewel er in het schoolgebouw
ook nu al door niemand en nergens
wordt gerookt – dus ook niet door
docenten – wil de schoolleiding het
liefst ook het roken buiten op het
schoolterrein uiteindelijk voor iedereen in de ban doen om daarmee een
geheel ‘rookvrije school’ te creëren.
Voor dat idee is veel draagvlak, vooral
onder de docenten, maar er is ook
weerstand. Want de laterejaars vmboen de mbo-leerlingen van de vestiging
bepalen heel graag zelf of ze buiten
een shagje opsteken of niet, en ook
sommige ouders vinden het belachelijk dat de school het roken voor leerlingen zou verbieden terwijl het thuis
als normaal wordt beschouwd.
Na vele discussies over welke rookregels in te voeren en welke sancties in
te stellen bij overtreding van de
regels, is nu uiteindelijk een besluit
gevallen. De vestiging gaat een rookcoördinator aanstellen – of misschien
beter: een anti-rookcoördinator – die

Niet roken is stoer
“Wil je onze filosofie over het roken door leerlingen
eens horen?” vraagt Jacob Koopman, directeur van de
al geruime tijd geheel rookvrije vmbo-vestiging
Wolvega van AOC Terra. “Van elke honderd leerlingen
die hier na de basisschool op school komen, kunnen
we door een actief ontmoedigingsbeleid er tachtig van
het roken afhouden. De overige twintig gaan tóch
roken, wat we ook doen.”
Op en rondom de school wordt door niemand gerookt,
op straffe van directe sancties. Daarnaast sluit
Koopman met eerstejaars leerlingen overeenkomsten
af om gedurende hun schoolperiode niet met roken te
beginnen. “We doen veel om het beeld dat roken stoer
is te ontkrachten en te vervangen door: “niet roken, dat
is pas echt stoer.”

als taak krijgt de komende jaren het
draagvlak onder leerlingen en ouders
tegen het roken te vergroten. De coördinator gaat hiertoe projecten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld rookvrije
dagen of weken, om op die manier
leerlingen te overtuigen dat ze hun
shagje beter kunnen laten voor wat
het is. Een geleidelijke, maar wel
actieve manier om het roken binnen
de poort van de vestiging Almelo tot
nul te reduceren. “Het rookbeleid
staat hier hoog op de agenda en we
willen het gevecht aan”, zegt vmbocoördinator René Vijn strijdlustig.
“Maar omdat een directe en consequente uitvoering nu nog op zoveel
verzet stuit, hebben we gekozen voor
deze aanpak. En voor de weg van de
actieve geleidelijkheid.”
Marleen Verhoef
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