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INLEIDING

De gezonde school en genotmiddelen
De e-learning lesmodule roken maakt deel uit van het onderwijspreventieprogramma De gezonde
school en genotmiddelen van het Trimbos-instituut, dat wordt gefinancierd door het ministerie van
VWS. Dit integrale programma bestaat behalve uit voorlichtingslessen ook uit het organiseren van
ouderavonden, het maken van regels over roken, drinken en blowen en uit aandacht voor leerlingen
met problemen met middelen. Het invoeren van het programma verloopt via de GGD en/of de
instelling voor verslavingszorg. Meer informatie over De gezonde school en genotmiddelen vindt u op
www.dgsg.nl.
Wat is een e-learning lesmodule?
De e-learning lesmodule bestaat uit een aantal verschillende onderdelen.
Het is een omgeving waarin:
•
•

lesstof en opdrachten worden aangeboden;
de docent zicht heeft op het werk en de voortgang van de leerling.

De lesmodule roken bestaat uit een leerlingomgeving en een docentomgeving. In de
leerlingomgeving worden de lesstof en de opdrachten aangeboden. In de module heeft elke leerling
ook een eigen portfolio. Hier worden de antwoorden van een aantal open vragen bewaard, en staat
ook de reader, een document met de belangrijkste lesstof van de gehele module.
De docentomgeving is een afgesloten deel van de module waarin de docent leerling-gegevens
bewaart en het werk van de leerlingen volgt.
Preventie en voorlichting met e-learning
Een e-learning lesmodule biedt meer didactische en audiovisuele mogelijkheden dan de klassieke
voorlichtingsboekjes. In een e-learning kunnen tekst, opdrachten en film worden geïntegreerd tot
één geheel. De informatie wordt afwisselend aangeboden als tekst, als film of in een animatie en
wordt gevolgd door opdrachten om de informatie te verwerken. Het gebruik van korte
filmfragmenten versterkt de mogelijkheid tot identificatie van de leerlingen met het onderwerp.
Daarnaast zijn leerlingen over het algemeen gemotiveerd om te werken met een computer. Het sluit
goed aan bij de leefwereld van de leerlingen.
Over deze handleiding
In deze docentenhandleiding vindt u informatie over het gebruik van de lesmodule. In het volgende
hoofdstuk staat een toelichting op de inhoud van de lessen en opbouw van de lesstof. In hoofdstuk 3
vindt u praktische informatie over de werkwijze per les. Daarna wordt ingegaan op de techniek: eerst
komt de docentenomgeving aan bod, daarna de leerlingomgeving. Hier worden inlogprocedures en
functionaliteiten toegelicht. In hoofdstuk 6 staat beknopte inhoudelijke informatie over roken en
jongeren. En in het laatste hoofdstuk vindt u de systeemeisen en benodigdheden voor het uitvoeren
van de e-learning.
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1 OPBOUW VAN DE E-LEARNING

1.1 Opbouw van de lessen
De lesmodule roken bevat drie lessen van 50 minuten. De leerstof van de module is opgebouwd uit
stukjes informatie of filmpjes en opdrachten.
o

Les 1: Wat weet jij? In de eerste les ligt de nadruk op bewustzijn en risico-inschatting. De
leerlingen krijgen informatie over welke stoffen er in een sigaret zitten, wat de effecten van die
stoffen zijn op de gezondheid van de roker, wat de risico's van roken zijn op korte en lange
termijn, verslaving, enzovoort.

o

Les 2: Wat vind jij? Deze les gaat over motivatie en attitude. Leerlingen worden uitgedaagd om
na te denken over redenen om wel of niet te roken. Daarna denken ze na over of roken bij hen
en hun doelen voor de toekomst past. In de les komen ook de maatregelen van de overheid om
te voorkomen dat jongeren gaan roken aan de orde.

o

Les 3: Wat doe jij? Deze les gaat over sociale invloed, intentie en gedrag. Er wordt aandacht
besteed aan de sociale componenten van roken: beïnvloed worden door de omgeving,
groepsdruk en denkfouten (zoals 'iedereen doet het', 'ik moet wel roken, anders hoor ik er niet
bij'). Daarnaast denken de leerlingen na over hun eigen gedrag en maken ze plannen voor de
toekomst.

Les drie wordt afgesloten met een kennistest. In deze test is kennis uit alle drie de lessen verwerkt.
Getest wordt in hoeverre de leerlingen de lesstof opgenomen hebben.
1.2 Kernopdrachten in de lessen
In de verschillende lessen zijn kernopdrachten verwerkt in de lesstof die noodzakelijk zijn voor de
effectiviteit van het materiaal en die daarom niet overgeslagen mogen worden. Het zijn meestal de
open vragen uit de modules. Deze kernopdrachten worden door de docent ook klassikaal met de
leerlingen besproken. Door een discussie in de klas aan te gaan over bepaalde onderwerpen, kunnen
bijvoorbeeld vaardigheden worden getraind, of onwaarheden of fabels over de inhoud boven water
komen. Juist het aanbieden van lesstof door middel van een e-learning en het daarnaast klassikaal
bespreken en oefenen van vaardigheden zorgt ervoor dat de voorlichting het meest effectief is.
In hoofdstuk 3 staan de kernopdrachten per les beschreven en worden suggesties gegeven voor het
bespreken.
1.3 Interactie
Interactie tussen jongeren is belangrijk om normen zichtbaar te maken en eigen ideeën aan anderen
te kunnen spiegelen. De leerlingen worden gestimuleerd om via de computer en daarbuiten met
elkaar te praten over het onderwerp, in de vorm van een klassengesprek. Hierover leest u meer in
hoofdstuk 3.
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1.4 Didactiek
Chronologie
De lessen zijn chronologisch opgebouwd. Leerlingen kunnen alleen verder als ze de opdrachten
maken. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen vragen overslaan, of doorklikken naar
volgende lessen zonder dat ze klaar zijn.
Feedback
De leerlingen krijgen direct feedback op vragen die ze maken. Het feedback systeem zorgt er voor
dat leerlingen efficiënter leren.
Leerstof
Een leerstofonderdeel kan bestaan uit:
• het bekijken van een filmpje;
• het lezen van informatietekstjes;
• het bekijken of uitvoeren van een animatie;
• het beantwoorden van een vraag (zowel open als multiple choice).
1.5 De onderdelen van de leerlingomgeving
Lesmodule
Als de leerlingen ingelogd hebben, komen ze direct in de lesmodule. Hier zien ze boven in het scherm
dat de e-learning uit drie lessen bestaat. De leerlingen bevinden zich in de les die onderstreept is.
Elke les bestaat uit stukjes tekst, opdrachten en filmpjes.
Les 1, opdracht 1

De leerlingen kunnen de e-learning in principe zelfstandig doorlopen. Er zit een aantal
kernopdrachten in waarvan het de bedoeling is dat ze ook klassikaal worden behandeld. Deze
opdrachten worden opgeslagen in de portfolio van de leerlingen. In hoofdstuk 3 staat beschreven
5

welke opdrachten klassikaal door de docent moeten worden besproken en worden voorbeelden
genoemd van op welke manier dat kan.
Portfolio
Rechts bovenin het scherm staat een knop met een koffertje. Als de leerling hierop klikt, gaat de
leerling naar zijn portfolio. In het portfolio wordt per les een aantal opdrachten van de leerling
bewaard. De leerling weet welke opdrachten opgeslagen worden in het portfolio. Bij deze
opdrachten staat duidelijk vermeld dat het antwoord opgeslagen wordt in het portfolio. De
antwoorden die opgeslagen zijn in het portfolio kunnen ook door de docent worden bekeken. Het is
belangrijk om leerlingen voorafgaand aan de lessen hiervan op de hoogte te brengen.
Icoon portfolio

Voorbeeld van een portfolio opdracht

Reader
In het portfolio staat ook een reader over roken. Deze reader is een PDF waarin de belangrijkste
lesstof is samengevat. Deze informatie kan als naslagwerk gebruikt worden en eventueel ook worden
uitgeprint.
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2 UITVOERING VAN DE LESSEN

2.1 Aandachtspunten bij het geven van voorlichting
De docent speelt een belangrijke rol bij de voorlichting over roken. Hij of zij geeft invulling aan de
lessen en de klassikale momenten, maar is ook een voorbeeld voor de leerlingen. Voor de
effectiviteit van de lessen over roken zijn zowel de methodiek die de docent hanteert, als zijn of haar
verbale en non verbale communicatie en gedrag van belang.
Regels op school
Als de school werkt met De gezonde school en genotmiddelen is de kans groot dat er aandacht is
besteed aan een duidelijk en consequent genotmiddelenbeleid. Als het goed is, versterken de
schoolregels de voorlichtingslessen over roken. De voorlichtingslessen vormen een goede aanleiding
om met de leerlingen over de schoolregels te praten, bijvoorbeeld over een rookvrij schoolplein.
Voorbeeldfunctie
Leerlingen willen misschien weten of u wel of niet rookt. Het is goed om bij de voorbereiding na te
denken over uw eigen voorbeeldfunctie. Het onderwerp leent zich voor een eerlijke en open
houding. Maar wees wel alert op wat u deelt met de leerlingen. Verhalen kunnen door leerlingen
wordt gebruikt om het eigen gedrag goed te praten. En - onnodig om te zeggen - een docent die
impliciet of expliciet laat merken dat hij het niet eens is met de voorlichtingsboodschap, doet het
effect van de voorlichtingsboodschap volledig teniet.
Veilige sfeer
Door een veilige sfeer te creëren, maakt u het voor de leerlingen makkelijker om open te zijn. U kunt
aan het begin van de lessen afspreken dat wat er in de klas, online of met u persoonlijk besproken
wordt, niet verder verteld wordt. Benadruk daarbij dat er geen foute meningen zijn. Let ook op uw
eigen rol. U heeft zelf ongetwijfeld een mening over roken. Dit kan invloed hebben op de manier
waarop het onderwerp in de klas behandeld wordt. Als u uw mening te veel op de voorgrond plaatst,
kan dit de leerlingen remmen in het uiten van hun eigen standpunten.
Misvattingen
Een belangrijke misvatting is dat je jongeren moet confronteren met de gruwelijke gevolgen van
roken. Deze methode, hoe aantrekkelijk ook, blijkt weinig of zelfs averechts effect te hebben op het
gedrag. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan eventuele voordelen van roken, maar vooral
ook om realistisch te zijn over de effecten en de risico's.
Multiculturaliteit
Het gebruik van tabak is in de Islam niet toegestaan. Als er islamitische leerlingen in de klas zitten, is
het goed om hier aandacht aan te besteden voordat de leerlingen met de lesmodule aan de slag
gaan.
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2.2 Voorbereiden van de lessen
Controleer of het systeem werkt
o Bekijk de systeemeisen en bespreek met de systeembeheerder of alles goed staat ingesteld.
o Doorloop het registratieproces van de leerling een keer bij wijze van proef.
Youtube
De e-learning bevat een aantal filmpjes. Deze filmpjes worden afgespeeld via Youtube. Het kan
voorkomen dat Youtube op school wordt afgeschermd. Controleer daarom van tevoren of de
filmpjes werken. Is dat niet het geval, schakel dan de systeembeheerder in.
Let op! In les 3 zitten twee Engelstalige filmpjes (opdracht 5 en 6). Deze filmpjes bevatten
ondertiteling, maar die moet de leerling zelf 'aanzetten'. Als de leerling op het filmpje klikt, opent
het filmpje in Youtube. Rechts onderin het scherm staan vijf icoontjes:

Als de leerling op het twee icoontje van links klikt (het witte blokje met twee zwarte streepjes), kan
hij de ondertiteling 'Nederlands' aanzetten.
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Koptelefoons
Het is van belang dat iedere leerling een (werkende) koptelefoon heeft. Zorg ervoor dat deze voor de
eerste les klaar liggen en aangesloten zijn. Het kost veel tijd en levert onnodige onrust op als dit aan
het begin van de les nog geregeld moet worden.
Stel duidelijke regels voor internetgebruik en maak hier afspraken over
Maak duidelijke afspraken met de leerlingen over het gebruik van de computer en van internet.
Denk aan regels als:
o Geen andere sites bezoeken dan degene die in de e-learning staan. In de taakbalk kunt u
makkelijk zien welke schermen de leerling open heeft staan.
o Geen muziek luisteren. Het luisteren van muziek vraagt veel bandbreedte en kan ten koste gaan
van de snelheid van de lesmodule.
Portfolio/open vragen
De lessen bevatten een aantal open vragen. De antwoorden op een aantal van deze open vragen
worden opgeslagen in het portfolio van de leerling. Het is de bedoeling dat deze opdrachten
klassikaal worden besproken door de docent. Zie voor suggesties voor nabespreken hoofdstuk 3.
Het makkelijkst is om de bespreking van de open vragen aan het einde van de les te doen. Leg
voordat de leerlingen aan de les beginnen uit, dat de leerlingen zelfstandig mogen werken aan de les,
en dat u het laatste kwartier van de les wil besteden aan het klassikaal behandelen van de open
vragen.
Kan er geprint worden?
De opdrachten die in het portfolio worden opgeslagen, kunnen vanuit het portfolio ook geprint
worden. Hetzelfde geldt voor de reader die in het portfolio staat.
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3 DE LESSEN UITGEWERKT
Sommige docenten kiezen ervoor om het onderwerp roken eerst in te leiden met een
klassengesprek. Anderen zetten de leerlingen direct achter de computer. In deze paragraaf staan
suggesties voor de inleiding en uitvoering van de lessen. Meer informatie over roken vindt u achterin
deze handleiding, in de lesmodule en op www.rokeninfo.nl.
3.1 Les 1
Praktisch
• Introduceer de lessen en de methodiek (zie ook hieronder).
• Bespreek de regels van het computer- en internetgebruik.
• Vertel de leerlingen hoe ze zich kunnen registreren en inloggen.
• Doe klassikaal de eerste paar opdrachten van de les. Zo kunt u de leerlingen laten zien waar
verschillende knoppen voor dienen en hoe de verschillende functies van de site werken. U heeft
ook meteen een idee welke leerlingen makkelijk met de lesmodule aan de slag gaan en wie er
moeite mee hebben.
TIP! De leerlingen loggen in met een eigen e-mail adres en wachtwoord. Het is belangrijk dat de
leerlingen de gegevens onthouden en correct gespeld invoeren. Het kan handig zijn om hier bij de
eerste les klassikaal bij stil te staan en de leerlingen bijvoorbeeld te vragen hun inloggegevens
(e-mailadres plus wachtwoord) ergens te noteren. Zij ontvangen na het registreren ook een
bevestigingsmail met hun inloggegevens in hun mailbox.
Leerdoelen
Na afloop van deze les,
•
•
•
•

weten de leerlingen dat er een heleboel giftige stoffen in sigaretten zitten;
kunnen de leerlingen vertellen wat de uitwerking van roken is op het lichaam;
weten de leerlingen dat roken heel verslavend is en dat ook jongeren verslaafd kunnen raken;
weten de leerlingen dat de meeste mensen niet roken en niet-roken dus de norm is.

Introductie
Voordat u begint met les 1, kunt u bijvoorbeeld de leerlingen vragen wat ze weten over tabak,
sigaretten en roken. U kunt op het bord een woordweb maken, met 'roken' als middelpunt en
daaromheen de opmerkingen van de leerlingen.
Klassikaal bespreken: kernopdrachten
Deze les bevat vier vragen die opgeslagen worden in het portfolio. Deze vragen vormen de
kernopdrachten van les 1. Deze opdrachten moeten klassikaal worden besproken door de docent.
Het makkelijkst is om dit aan het einde van de les te doen. Leg voordat de leerlingen aan de les
beginnen uit, dat de leerlingen zelfstandig mogen werken aan de les en dat u het laatste kwartier van
de les wil besteden aan het klassikaal behandelen van de kernopdrachten.
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Kernopdracht: opdracht 2

De filmpjes die de leerlingen in opdracht één en twee bekijken, zijn gemaakt door het Longfonds. Zij
hebben een campagne gevoerd om kennis over de samenstelling van tabaksrook onder kinderen te
vergroten. U kunt de filmpjes klassikaal nabespreken. Wat vinden de leerlingen van de filmpjes,
worden ze aan het denken gezet? Als kinderen weten wat er in een sigaret zit, zijn ze beter in staat
een bewuste keuze te maken om wel of niet te gaan roken.
Kernopdracht: opdrachten 7 en 8

Vraag 7 en 8 maken duidelijk dat de tabaksindustrie allerlei ingrediënten aan tabak toevoegt om het
verslavende effect van tabak te versterken. Wat vinden de leerlingen hiervan? En waarom denken ze
dat de tabaksindustrie dat doet?
Veel jonge rokers denken dat zij niet verslaafd zullen raken. Maar dat klopt niet. Roken is heel erg
verslavend. De tabaksindustrie doet er alles aan om rokers verslaafd te maken: een verslaafde roker
is een goede klant. In opdracht 14-16 wordt meer aandacht besteed aan het onderwerp verslaving.

11

Kernopdracht: opdracht 10

Voor het bespreken van deze opdracht kunt u de leerlingen vragen wat zij van roken vinden. Wat
denken zij dat de gevolgen zijn? U kunt vervolgens de gevolgen van roken bespreken. Zie daarvoor
ook opdracht 11.
Veel jongeren weten wel dat roken ongezond is, maar kennen vooral de gevolgen op lange termijn,
zoals longkanker. De meeste jongeren zijn echter vatbaarder voor de gevolgen op korte termijn, zoals
gele tanden, hoesten en geld dat op gaat aan sigaretten. Die gevolgen sluiten beter aan bij hun
leefwereld. Bespreek daarom zowel de gevolgen op lange als op korte termijn.
Kernopdracht: opdracht 17

Veel jongeren denken dat 'iedereen rookt'. Maar dat klopt helemaal niet: van alle leerlingen op de
middelbare school, rookt maar zeven procent. De meerderheid rookt dus niet. Het is belangrijk de
leerlingen ervan bewust te maken dat niet roken, maar niet-roken de norm is. Rokers zijn in de
minderheid, niet-roken is heel normaal.
Les 1 afsluiten
U kunt les 1 afsluiten met een klassengesprek. Voorbeeldvragen voor zo'n gesprek zijn:
•

Wat voor nieuwe dingen heb je geleerd?
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•

Jullie hebben gezien welke risico's roken heeft. Wat vinden jullie daarvan? Heeft het ook invloed
op hoe jezelf denkt over roken? Bijvoorbeeld als je al rookt?

3.2 Les 2
Praktisch
Als een leerling niet kan inloggen omdat hij zijn wachtwoord is vergeten, kan hij een nieuw
wachtwoord aanvragen. Dit doet hij door op de inlogpagina (www.lerenoverroken.nl) te klikken op
wachtwoord vergeten. Er wordt vervolgens een link gestuurd naar het ingevulde e-mailadres
waarmee de leerling een nieuw wachtwoord kan instellen. Het is heel belangrijk dat het e-mailadres
correct gespeld wordt, anders herkent het systeem de gebruikersnaam niet.
Leerdoelen
Na afloop van deze les:
•
•
•

kunnen de leerlingen voor- en nadelen van roken noemen;
hebben de leerlingen nagedacht over hun doelen en of ze deze doelen ook kunnen realiseren als
ze (gaan) roken;
weten de leerlingen welke maatregelen de overheid neemt om de voorkomen dat mensen gaan
roken.

Introductie
U kunt de tweede les beginnen met het bespreken van een aantal punten die naar voren zijn
gekomen in de open vragen van les 1. Deze kunt u bij iedere leerling teruglezen in de
docentenomgeving. Dit is ook een geschikt moment om feedback te geven op de manier waarop de
leerlingen de vragen hebben gemaakt.
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Klassikaal bespreken: kernopdrachten
Kernopdracht: opdracht 6

Deze vraag gaat over doelen en toekomstplannen. In de opdrachten worden een aantal voorbeelden
gegeven. U kunt aan de leerlingen vragen welke andere doelen ze hebben en of ze die doelen ook
kunnen bereiken als ze (gaan) roken. Op deze manier kunnen de leerlingen zich ervan bewust
worden dat roken op verschillende facetten van hun leven effect kan hebben.
Kernopdracht: opdracht 9

Deze vraag gaat over maatregelen van de overheid om te voorkomen dat jongeren gaan roken. U
kunt de leerlingen eerst vragen wie het verhogen van de minimumleeftijd om sigaretten te kopen
14

naar 18 jaar een goed idee vindt en wie niet. Probeer bij de bespreking van deze maatregel ook na te
gaan hoe de leerlingen denken over handhaving van de regel. Hebben ze tips voor de minister hoe
het beleid uitgevoerd kan worden? Zijn er alternatieven te bedenken om te voorkomen dat jongeren
gaan roken? U kunt hiervoor ook de antwoorden van de leerlingen op opdracht 15 gebruiken.
U kunt hier ook maatregelen bespreken die op school genomen worden met betrekking tot roken.
Welke regels zijn er op school? Wat vinden de leerlingen van die regels? Wat vinden zij bijvoorbeeld
van een rookvrij schoolplein?
Kernopdracht: opdracht 13

De leerlingen hebben stukjes uit de film Het raadsel van groep 8 gekeken. Deze film is gemaakt voor
de website Rookalarm. Deze website is ontwikkeld door de Stichting Rookpreventie Jeugd, met als
doel: zorgen dat zo min mogelijk jonge mensen beginnen met roken. U kunt de film in z'n geheel
laten zien via www.rookalarm.nl. Op deze site zijn nog meer filmpjes beschikbaar.
Stichting Rookpreventie Jeugd stelt dat er maar twee maatregelen zijn die echt helpen om te
voorkomen dat jongeren beginnen met roken: hogere prijzen en minder verkooppunten voor
sigaretten. Deze kernopdracht sluit aan op de vorige kernopdracht. U kunt de leerlingen vragen wat
zij van deze maatregelen vinden en of ze denken dat ze inderdaad effectief zullen zijn.
Les 2 afsluiten
Voorbeeldvragen voor een klassengesprek:
•
•

Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Waarom zijn er dan toch jongeren die (beginnen met)
roken?
Stel nou dat jij minister bent, wat zou je dan doen om te voorkomen dat jongeren gaan roken?
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3.3 Les 3
Leerdoelen
Na afloop van deze les:
•
•
•
•

kunnen de leerlingen vertellen welke denkfouten er bij de keuze om wel of niet te gaan roken
een rol spelen;
weten de leerlingen hoe groepsdruk kan werken en hoe dit van invloed is op roken;
kunnen de leerlingen als ze niet roken dit gedrag bestendigen;
kunnen de leerlingen als ze roken een aanzet maken om gezondheidswinst te behalen door te
minderen of te stoppen.

Introductie
De vorige lessen gingen over de effecten van roken op de gezondheid en over verslaving. Ook
hebben de leerlingen nagedacht over redenen om wel of niet te roken. Deze les gaat over de invloed
die anderen kunnen hebben op jongeren. U kunt deze les beginnen met een klassengesprek, waarin
u aandacht besteedt aan de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Wie of wat heeft invloed op jou? (Ouders, vrienden, klasgenoten)
Wanneer hebben zij invloed op jou, in wat voor soort situaties?
Is die invloed positief of negatief?
Wie is een positief voorbeeld voor jou en op welke manier?
Wie is een negatief voorbeeld voor jou en op welke manier?

Klassikaal bespreken: kernopdrachten
Kernopdracht: opdracht 2
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Deze opdracht gaat over denkfouten. De leerlingen hebben het filmpje bekeken waarin Remco een
denkfout maakt. De denkfout is dat Remco er vanuit gaat dat de jongens het stom zullen vinden als
hij niet rookt, zonder dat hij eigenlijk zeker weet of dat wel klopt. Vinden de jongens het echt stom
als Remco niet rookt?
Herkennen de leerlingen dit? Maken zij wel eens een denkfout? U kunt met de leerlingen bespreken
dat je een denkfout kunt herkennen door je in de een ander te verplaatsen. Vraag de leerlingen
bijvoorbeeld: 'Als jij zou roken, zou je het dan erg vinden als iemand anders niet rookt?' U kunt dit
ook aan andere onderwerpen koppelen. Help de leerling in te zien dat het verplaatsen in een ander
je kan helpen om je gedachten te checken.
Kernopdracht: opdracht 3

Deze opdracht gaat over het feit dat het best lastig kan zijn om 'nee' te zeggen tegen je vrienden.
Vaak zijn leerlingen geneigd om te zeggen dat ze daar geen moeite mee hebben, maar in de praktijk
blijkt dat vaak tegen te vallen. Probeer met de leerlingen te discussiëren over waarom het belangrijk
is wat je vrienden (of anderen) van je vinden. Waarom telt de mening van die ander zo zwaar mee bij
jouw eigen beslissing?
Kernopdrachten: opdracht 5 en 6
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In opdracht 5 en 6 bekijken de leerlingen filmpjes van experimenten die laten zien hoe groepsdruk
werkt. De experimenten laten zien dat het gedrag en de mening van mensen mede bepaald wordt
door het gedrag en de mening van de groep.
De bedoeling van deze opdrachten is dat leerlingen begrijpen dat de invloed van een groep best
groot kan zijn. Je kunt in een situatie komen waarin je verleid wordt om iets te doen wat je eigenlijk
niet wil. Bijvoorbeeld roken. U kunt de leerlingen vragen naar hun ervaringen met groepsdruk. En
wat gebeurt er eigenlijk als je niet meedoet met de groep? Of als je een andere mening hebt dan de
groep.
In opdracht 6 gaan de leerlingen ook zelf op zoek naar een filmpje over groepsdruk. Als de leerlingen
moeite hebben met kiezen van zoektermen, kunt u ze helpen. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld
zoeken op: groepsdruk, sociale druk, peer pressure, social pressure en conformity. U kunt een aantal
van de door de leerlingen gevonden filmpjes laten zien in de klas.
Kernopdracht: opdracht 8

Vraag de leerlingen welke manieren van nee zeggen zij hebben verzonnen. Wie heeft de origineelste
zin? En welke zin heeft het meeste effect denken ze? Het kan leuk zijn om een paar leerlingen hun
zinnetje voor te laten doen voor de klas. Laat twee leerlingen naar voren komen. Verzin eerst een
situatie/setting, laat vervolgens een leerling aandringen en de ander weigeren. U kunt ze meerdere
manieren van nee zeggen laten uitproberen. Welke werkt het best 'in het echt'?
Belangrijk bij deze opdracht is ook nogmaals te bevestigen dat de meeste jongeren niet roken en dat
niet-roken dus heel normaal is.
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Kernopdracht: opdracht 9

Deze opdracht gaat over de invloed van ouders, normsetting en regels stellen. U kunt de leerlingen
vragen of er bij hen thuis wel eens over roken wordt gepraat. Wat vinden de ouders van roken?
Wordt er thuis gerookt? Wat vinden de leerlingen daarvan? En hebben de leerlingen afspraken met
hun ouders over roken?
Kernopdracht: opdracht 10

In deze opdracht gaan de leerlingen aan de slag met Smoke Alert. Smoke Alert is een online rooktest.
Na het invullen van de vragenlijst, krijgen de leerlingen een advies dat bij hun situatie past. Het
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advies geeft informatie over (stoppen met) roken. De leerlingen krijgen ook tips voor moeilijke
situaties. Bijvoorbeeld als vrienden hen een sigaret aanbieden, terwijl ze niet willen roken.
Als de leerlingen hun e-mailadres invullen, krijgen ze hun advies per e-mail. U kunt de adviezen met
de leerlingen nabespreken, individueel of in de klas.
Les 3 afsluiten
Voorbeeldvragen voor een klassengesprek:
•
•
•

Kun je jezelf voorstellen dat iemand een sigaret rookt om erbij te horen, terwijl hij eigenlijk niet
wil roken?
Heb jij wel eens gerookt om ergens bij te horen?
Hoe zorg je er als klas voor dat dit niet gebeurt?

3.4 De lessen afsluiten
Ter afsluiting van de lessen over roken, kunt u een klassengesprek voeren. Voorbeeldvragen voor een
klassengesprek zijn:
•
•
•

Wat hebben jullie geleerd van deze lessen?
Hoe denk je nu over roken?
Hoe ga jij er zelf mee om?

Beoordelen van leerlingen
Het beoordelen van de leerlingen maakt geen deel uit van de lesmodule, maar de inhoud van de
open vragen en de kennistest bieden wel mogelijkheden voor een beoordeling. Hierbij is het wel van
belang dat de leerlingen weten dat ze niet worden beoordeeld om hun mening, maar op de manier
waarop ze hun mening onderbouwen.
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4 INLOGGEN ALS DOCENT 1
Stap 1 Inloggen
1
2

3

Ga naar http://www.trimbos-crm.nl.
U heeft van de regionale GGD of Instelling voor Verslavingszorg een gebruikersnaam en een
wachtwoord ontvangen. Vul deze gegevens in op het inlogscherm. De gebruikersnaam is altijd
een e-mailadres.
Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, klikt u op wachtwoord vergeten? U ontvangt dan
een link met een nieuw wachtwoord in de mailbox van het door u geregistreerde e-mailadres.

1

Er is ook een PowerPoint beschikbaar voor het werken met de e-learning met de informatie uit hoofdstuk 4
en 5. De presentatie is gratis te downloaden op www.dgsg.nl, maar is ook te vinden onder de 'help' functie in
het CRM.
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Stap 2 Eigen pagina
U bent nu op de pagina van uw school. Klik op Klas toevoegen om uw eigen klas aan te maken.

Stap 3 Een klas toevoegen
1
2
3

Vul bij klasnaam de naam van uw klas in.
Kies bij Beschikbare modules de gewenste module.
Klik op Opslaan.

Nadat u de gegevens hebt opgeslagen, ziet u dat de klas aan uw naam is toegevoegd:
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Stap 4 Naar uw klas
Wanneer u klikt op de gewenste klasnaam, ziet u het onderstaande scherm. De registratiecode geeft
u aan de leerlingen: deze hebben zij nodig om in te kunnen loggen op www.lerenoverroken.nl.

Wanneer leerlingen zich hebben geregistreerd op www.lerenoverroken.nl, kunt u dat zien bij uw
klas. Ook kunt u de voortgang per leerling bijhouden. Wanneer u op het prullenbakje klikt, kunt u de
leerling verwijderen.
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Stap 5 Naar de docentenomgeving (1)
Klik op de button Docenten omgeving om naar de docentenomgeving te gaan.

Door in de docentenomgeving op de klasnaam te klikken, krijgt u een overzicht van de
geregistreerde leerlingen.

Klik op de naam van een leerling om naar het portfolio van de desbetreffende leerling te gaan en zijn
of haar antwoorden op de open vragen in te zien.
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Dit is het individuele portfolio van een leerling. Door op één van de vragen te klikken, kunt u het
antwoord van de leerling zien (indien de leerling ver genoeg gevorderd is). Als een vraag groen is
afgevinkt, heeft de leerling de vraag afgerond.

Stap 5 Naar de docentenomgeving (2)
In de docentenomgeving kunt u ook klikken op 'Leerlingomgeving e-learning'. Via deze button kom u
in de e-learning module zoals ook de leerlingen deze zien. Het verschil is echter dat u de module per
les en vraag kunt bekijken, zonder dat u eerst alle vragen dient te beantwoorden. Op deze manier
kunt u versneld de module verkennen.
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In de leerlingomgeving kiest u per les de vraag die u wilt zien. U kunt ook beginnen bij de inleiding
van les 1 en vanaf daar de hele module doorlopen.
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Stap 5 Naar de docentenomgeving (3)
De derde mogelijkheid in de docentenomgeving is het openen van de 'Readers ELO'. Als u hierop klikt
opent u een bestand met daarin de belangrijkste informatie over roken uit de e-learning. De
leerlingen vinden dezelfde reader in hun eigen portfolio.
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5 INLOGGEN ALS LEERLING

Uw leerlingen gaan naar www.lerenoverroken.nl. De leerling klikt op Kom je hier voor het eerst?

Vervolgens registreert de leerling zich met een e-mailadres (let op dat de leerling een geldig emailadres gebruikt en dat het goed gespeld wordt), de registratiecode (die hij/zij van u ontvangen
heeft, zie p. 23), en kiest een wachtwoord.

Na een correcte registratie komen de leerlingen rechtstreeks in de e-learning en kunnen ze direct aan
de slag.
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LET OP!
Voor registratie is een geldig en juist gespeld e-mail adres nodig. Als de leerling zijn/haar
wachtwoord vergeet, kan hij/zij via de button wachtwoord vergeten een nieuw wachtwoord
opvragen. Hij/zij krijgt dan op het opgegeven e-mail adres een mail met daarin een link om het
wachtwoord te resetten. Indien bij registratie het mailadres onjuist gespeld is, ontvangt de leerling
een onjuiste link. Deze link verwijst naar de homepage van www.lerenoverroken.nl. Dit komt omdat
het juiste e-mail adres dan niet bekend is in het registratiesysteem.
Na het registreren ontvangt de leerling een bevestigingsmail met zijn/haar inloggegevens. Dit is al
een eerste check: wanneer de leerling deze mail niet ontvangt, is het e-mail adres niet goed
ingevoerd!
BELANGRIJK! Het kan zo zijn dat een leerling zich al eerder geregistreerd heeft voor een e-learning
van het Trimbos-instituut, bijvoorbeeld de e-learning over alcohol. Als hij/zij zich in dat geval nu met
hetzelfde e-mailadres wil registreren, is het belangrijk dat hij ook precies hetzelfde wachtwoord
kiest. Kies de leerling een ander wachtwoord, dan krijgt hij/zij de melding 'dit e-mailadres is al in
gebruik' en kan hij/zij niet aan de slag.
Praktisch
• De leerlingen loggen in met een eigen e-mail adres en wachtwoord. Het is belangrijk dat de
leerlingen de gegevens onthouden. Het kan handig zijn om hier bij de eerste les klassikaal bij stil
te staan en de leerlingen bijvoorbeeld te vragen hun inloggegevens (e-mailadres plus
wachtwoord) ergens te noteren. Zij ontvangen na het registreren ook een bevestigingsmail met
hun inloggegevens in hun mailbox.
• U kunt met de leerlingen van tevoren afspreken dat zij allemaal een zelfde soort wachtwoord
kiezen.
Als de leerling in een volgende les verder gaat met de e-learning, logt hij in met zijn e-mailadres en
zelfgekozen wachtwoord op de inlogpagina van www.lerenoverroken.nl.
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6 INFORMATIE OVER ROKEN
De cijfers die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, zijn afkomstig uit het peilstationsonderzoek
scholieren 2.
Hoeveel scholieren hebben ooit gerookt?
Van alle leerlingen van het voortgezet onderwijs heeft 36 procent ooit gerookt: ongeveer evenveel
jongens (38%) als meisjes (34%). In het basisonderwijs heeft één op de 25 leerlingen (4%) ooit
gerookt: 5 procent van de jongens en 3 procent van de meisjes. Op 12-jarige leeftijd heeft één op de
tien leerlingen gerookt,meer jongens (15%) dan meisjes (7%). Dit percentage stijgt tot 16 jaar
geleidelijk met de leeftijd; op 16-jarige leeftijd heeft meer dan de helft (55%) van de scholieren ten
minste éénmaal gerookt.
Hoeveel scholieren roken dagelijks?
Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs rookt zeven procent dagelijks een sigaret: 9 procent
van de jongens en 6 procent van de meisjes. In het basisonderwijs heeft geen enkele leerling
aangegeven dagelijks te roken. Onder de 12- en 13-jarigen in het voortgezet onderwijs zijn nauwelijks
dagelijkse rokers (minder dan 2%). Op de leeftijd van 14 jaar zien we echter een toename; op deze
leeftijd is vijf procent dagelijkse roker. Deze toename zet door tot zestien procent op de leeftijd van
17 en 18 jaar.
Op welke leeftijd beginnen scholieren met roken?
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan roken is 12,8 jaar. Jongens experimenteren op iets
jongere leeftijd met roken (12,6 jaar) dan meisjes (13,1 jaar). Van alle scholieren van het voortgezet
onderwijs zegt ongeveer een kwart (23%) voor het eerst een sigaret te hebben gerookt toen zij 13
jaar of jonger waren. De helft van de scholieren is op 16-jarige leeftijd of jonger met roken begonnen.
Vanaf 16 jaar komen er maar weinig nieuwe rokers bij. Dit betekent dat voor de leerlingen die op 16jarige leeftijd nog niet zijn begonnen met roken de kans klein is dat zij dit op 17-jarige leeftijd alsnog
gaan doen.
Op welke leeftijd beginnen scholieren met dagelijks roken?
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren dagelijks gaan roken ligt op 13,7 jaar, ongeveer een jaar na
de gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst met roken wordt geëxperimenteerd. Ongeveer zes
procent van de leerlingen van het voortgezet onderwijs zegt op 13-jarige leeftijd of jonger begonnen
te zijn met dagelijks roken. Tussen het 13e en 14e jaar verdubbelt dit percentage naar dertien procent
en stijgt daarna geleidelijk met de leeftijd. Een kwart (25%) van alle scholieren is op 17-jarige leeftijd
of jonger begonnen met dagelijks roken.
Kijk voor meer informatie over roken op www.rokeninfo.nl.

2

Verdurmen, J., Monshouwer, K., Van Doresselaer, S., Lokman, S., Vermeulen-Smit, E. en W. Vollebergh
(2012). Jeugd en riskant gedrag 2011. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht:
Trimbos-instituut.
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7 SYSTEEMEISEN EN BENODIGDHEDEN
Benodigdheden
• één computer per leerling (gedurende drie lesuren)
• één koptelefoon per leerling
Minimale systeemeisen/instellingen
• Firefox 4.1+, Internet Explorer 7.0+, Safari 4.0+, Google Chrome, of Opera
• Resolutie 1024 bij 768 pixels
• Breedbandverbinding
• Geluidskaart
• Adobe Flash Player 10.0.22 (kan automatisch geïnstalleerd worden indien afwezig)
• Java (idem)
Let op! Adobe Flash Player 10.0.22 en Java worden uitsluitend automatisch geïnstalleerd indien het
systeem waarop u werkt Active X-onderdelen mag installeren. Het kan voorkomen dat u Adobe
Flash Player 10.0.22 al op de computers heeft, maar dat de filmpjes en animaties toch niet werken.
Dit is eenvoudig te verhelpen door Adobe Flash Player 10.0.22 opnieuw te installeren.
Helpdesk
Voor technische vragen over de lesmodule kunt u contact opnemen met de helpdesk op werkdagen
tijdens kantooruren: 058-2449700.
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Films en animaties in de e-learning:
• De fragmenten over rattengif en nagellakremover (les 1) zijn afkomstig van het Longfonds:
www.zitdaterechtin.nl.
• De game over additieven in sigaretten (les 1) is van het RIVM en onderdeel van de website
www.watziterintabak.nl.
• De fragmenten uit de film Het raadsel van groep 8 (les 2) zijn afkomstig van www.rookalarm.nl,
een website van Stichting Rookpreventie Jeugd.
• Overige animaties zijn ontwikkeld door Coolminds.
De e-learning is ontwikkeld met medewerking van:
Marleen Creemers, Vincent van Gogh
Mathijs de Croon, Novadic Kentron
Tineke Meeldijk, GGD Brabant Zuidoost
Nadine Mouchart, Vincent van Gogh
Floris Munneke, Context
Wilco Schilthuis, GGD Amsterdam
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