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Probleemanalyse 

 

Op een middelbare school neemt het percentage rokende scholieren toe. In de derde klas rookt 

40% van alle leerlingen. Dit is een ongewenste situatie. In de gewenste situatie rookt geen 

enkele scholier. In deze opdracht formuleren we een design voor een campagne dat de gewenste 

situatie voor ogen heeft. Het gevolg van ons ontwerp is dus een daling van het percentage 

rokende scholieren. 
Een belangrijk punt van dit probleem is dat roken op zichzelf niet alleen binnen het schoolmilieu 

voorkomt. Wereldwijd neemt het aantal doden door roken toe van zes miljoen in 2014 naar acht 

miljoen in 2030. Uit een artikel in De Correspondent blijkt dat roken zes keer meer doden 

veroorzaakt dan drank, drugs en verkeersongelukken bij elkaar (Heijne, S., 2017) 
Niet alleen binnen het schoolmilieu zijn factoren te vinden die van invloed zijn op het ontstaan 

van het probleem. Hieronder volgt een korte lijst van actoren, processen en producten die 

meespelen bij het ontstaan van het probleem (leerlingen die roken): 

- Binnen school 
o De leerling 

De leerling rookt zelf, of bevindt zich in een omgeving waar mensen roken. 40% 

van de leerlingen uit een derde klas rookt. In andere jaarlagen zijn er ook rokers 

en niet-rokers. 
o De leraar/het bestuur 

Leraren op school hebben een voorbeeldfunctie. Het bestuur van de school 

maakt het beleid omtrent roken in en om het gebouw. Het instellen van rookvrije 

zones rond het gebouw is hier een voorbeeld van.  

Sigarettenverkoop vindt niet binnen schoolgebouwen plaats. 
- Buiten school 

o De ouders 

Ouders zijn grote spelers in de wereld buiten school. Ook ouders hebben een 

voorbeeldfunctie voor scholieren. Daarnaast hebben ze een grote invloed op hun 

eigen kinderen door roken te verbieden of juist niet te verbieden. 
o Overheid 

Als het gaat om landelijk beleid over het roken, dan speelt de overheid een 

belangrijke rol. Dit landelijke beleid is ook van invloed buiten het schoolgebouw. 

Denk aan de verhoging van de minimumleeftijd, het verhogen van accijns op 

tabak, en het verbod op reclame voor tabak. 
o Winkels 

De leerling moet sigaretten kopen om te roken. In veel horecagelegenheden is 

een rookverbod van toepassing. Hier is het van belang dat dat de winkel- en 

horecamedewerkers dit beleid handhaven. 
o Overig 

Het leven buiten school en de thuissituatie bestaat uit verenigingen en 

vriendengroepen. 



Uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Wat rookt de 

Nederlandse jeugd en waarom?, 2009) blijkt dat jongeren beginnen met roken door 

nieuwsgierigheid. Daarnaast komt het effect van groepsdruk naar voren. Rokers starten vaak 

omdat mensen in de omgeving (familie, vrienden, klasgenoten) ook roken en omdat ze bij de 

groep willen horen. Ook het stoere imago dat roken heeft wordt als reden gegeven. 
De voorlichting over de nadelige gevolgen van roken is al lange tijd gaande. Jongeren krijgen 

voorlichting op school en op de verpakking van sigaretten staan afbeeldingen die de gevolgen 

van roken expliciet weergeven. Deze informatie is voor iedereen (die rookt) beschikbaar. Het 

probleem is dus eerder een attitude- en/of gedragsprobleem dan een probleem dat ontstaat 

door slechte of een gebrek aan communicatie. 

- Attitude: 

Roken is stoer. Jongeren willen graag bij de groep horen. Jongeren uit de 

leeftijdscategorieën van middelbare scholieren 12 – 18 hebben veel last van stress en 

zijn onzeker. Verder blijkt dat veel jongeren een positieve verwachting hebben van de 

smaak van roken. 
- Gedrag: 

Jongeren lijken vaker te experimenteren met roken als in hun omgeving veel 

verkooppunten van tabak tegenkomen. Sigaretten zijn tegenwoordig nog op heel veel 

plekken bereikbaar. Daarnaast lijkt het instellen van een verbod op roken een 

tegengesteld effect te hebben. Meer jongeren zijn gaan roken nadat de minimumleeftijd 

is verhoogd van zestien naar achttien jaar. Bij een universiteitsgebouw in Groningen 

rookten meer mensen in de directe omgeving van het gebouw nadat stoeptegels met een 

‘niet roken’-symbool zijn geplaatst. 

Toch kunnen wij het probleem aanpakken met campagne. Op middelbare scholen is roken vaak 

een groepsproces. Een groep kan je beïnvloeden, ook met communicatiemiddelen. De algemene 

voorlichting over de negatieve gevolgen van roken is al aanwezig. Nieuwe voorlichting over 

groepsprocessen, stress en nieuwsgierigheid kunnen een ander effect hebben. 

Wij focussen met ons design op de onderbouw van middelbare scholen. In de leeftijd van 12 – 16 

jaar beginnen de meeste jongeren met roken. Ons design bestaat uit communicatieve middelen 

die aangrijpen op deze leeftijdsgroepen met als doel het aantal jongeren dat start met roken te 

verminderen. Het design is dus gericht op preventie, en minder op het stopgedrag. Tijdens de 

ontwerpfase hebben we rekening gehouden met het feit dat de campagne toepasbaar moet zijn 

op middelbare scholen. 

 

 

 

 



Design – ROKEN IS NIET COOL 

Rolmodel 
We zullen een campagne opzetten die zich richt tegen het stoere imago van roken, dat heerst 

onder scholieren. Hiervoor willen we gebruik maken van rolmodellen (BN’ers) voor jongeren. 

De eigenschappen van een boodschap (wie het zegt, hoe vaak hij het zegt, de opmaak) blijken 

belangrijker voor het onthouden van de boodschap dan de feitelijke argumenten die gegeven 

worden, bijvoorbeeld dat je door roken longkanker kan ontwikkelen. We willen daarom 

onderzoek doen naar verschillende rolmodellen voor jongeren op verschillende scholen. Dit kan 

verschillen tussen de verschillende schoolniveaus. De rolmodellen die we gaan benaderen zijn 

bekende Nederlanders en komen op de scholen vertellen wat er slecht is aan roken en waarom 

zij het niet doen. Bij het werken met deze rolmodellen, is het belangrijk om aan te grijpen op 

huidige gebeurtenissen. Constante evaluatie onder leerlingen van de betreffende BN’er die de 

campagne op een bepaalde school voert, is daarom belangrijk. De campagne zal worden ingezet 

na formatieve evaluatie door middel van enquêtes, en kan worden aangepast als er andere 

rolmodellen ontstaan of als het huidige rolmodel niet meer interessant is voor de scholieren. 

Voorbeelden van rolmodellen zijn Max Verstappen, voetballers en popartiesten.  

Jongeren betrekken 
We willen de doelgroep zelf betrekken bij het ontwikkelen van de campagne. Dit doen we door 

voor het ontwikkelen van de campagne onderzoek te doen onder jongeren over wat hun 

favoriete rolmodellen zijn, met welke bekende Nederlanders ze zich het beste kunnen 

identificeren en waar ze het meest fan van zijn. Voor de campagne is het dus noodzakelijk om te 

enquêteren onder de jongeren en hierbij antwoord te krijgen op de volgende vragen:  

• Wat is je favoriete bekende Nederlander?  
• Waarom ben je begonnen met roken? / Waarom heb je nooit gerookt? 
• Wat heeft het meeste invloed gehad op het beginnen/stoppen met roken?  

Door middel van deze enquête kunnen we ook onze doelgroep specificeren: in welke jaarlaag 

willen we met deze campagne de grootste invloed hebben? 

Ook tijdens de campagne verwachten we participatie van de jongeren. We willen ze vooral actief 

betrekken op de dag dat de BN’er naar hun school komt. Deze BN’er kan dan afspraken met 

scholieren maken over wanneer en hoe ze gaan zorgen dat ze niet gaan roken en voor degenen 

die al roken, afspraken maken over hoe en wanneer ze gaan stoppen. Ook kan de BN’er ervoor 

zorgen dat de scholieren onderling afspraken maken en hierop elkaar kunnen controleren.  

 

‘Fear appeal’ 

Om rokers angstig te maken voor de gevolgen van roken, wordt er in boodschappen die het 

roken willen ontmoedigen vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘fear appeal’. Hierbij kun 

je denken aan de plaatjes op sigarettenpakjes die de gezondheidsrisico’s zeer expliciet in beeld 

brengen. Over het algemeen hebben ‘fear appeals’ een positieve invloed op gedrag. We willen 

daarom in deze campagne ook gebruik maken van een ‘fear appeal’. Dit kan in de vorm van een 

plaatje van de gezondheidsrisico’s van roken, groot afgedrukt op een poster die door de school 

hangt. Deze poster bevat dan tegelijkertijd een foto van het betreffende rolmodel voor die school 

en de datum waarop dit rolmodel langskomt, zodat dit promotie vormt voor het evenement met 

de BN’er. Verder zou het mooi zijn als het rolmodel zelf een rokers verleden heeft. Hierdoor zou 



hij zelf een foto kunnen laten zien van hoe zijn longen er toentertijd uitzagen, en hoe zijn longen 

er na lange tijd niet meer roken, uitzien. Dit kan zijn boodschap voor de jongeren om niet te gaan 

roken kracht bijzetten, omdat het ook een ‘fear appeal’ bevat.  

Doelen van de campagne 
We willen met deze campagne bereiken dat zo min mogelijk middelbare scholieren beginnen 

met roken. We focussen ons daarom op de onderbouw van de middelbare school, omdat rond 

deze leeftijd de meeste leerlingen beginnen met het roken van hun eerste sigaret. Op dit moment 

stijgt het percentage rokers op middelbare scholen. Deze stijging willen we omzetten in een 

daling trend, waarmee we als uiteindelijk doel willen bereiken dat er geen scholieren meer 

roken op de middelbare school. Het meerjarenplan voor het percentage rokers hebben we als 

volgt opgesteld:  

 

2019: 40% rokende scholieren op in de derde klas van de middelbare scholen 

2025: 20% rokende scholieren op in de derde klas van de middelbare scholen 

2030: 0% rokende scholieren op in de derde klas van de middelbare scholen 

 

 
 

Effectiviteit van de campagne 
Voor het evalueren van de effectiviteit van de campagne zullen we het percentage scholieren 

meten dat rookt op elke school. We zullen hiervoor de scholieren aan het eind van de derde klas 

ondervragen over hun rookgedrag. De campagne is effectief als het percentage rokers in deze 

groep daalt. Voor het bepalen of de campagne ook meerder jaren ingezet kan worden, is het van 

belang om het dalende percentage rokers elk jaar te vergelijken met het meerjarenplan (zie 

boven). Als het percentage rokers zodanig afneemt, dat het meerjarenplan realistisch blijft, is de 

campagne effectief genoeg om door te zetten. Wel is het door de invloed van het rolmodel, 

belangrijk om deze campagne constant te blijven evalueren en te vernieuwen. Hiervoor zullen 

we ieder jaar enquêtes afnemen onder leerlingen over het rolmodel van dat jaar en opnieuw 

vragen stellen over hun favoriete BN’ers. Verder zullen we de leraren betrekken in deze 

evaluatie, omdat zij waarschijnlijk goed op de hoogte zijn van wat er speelt onder de leerlingen 

en welke BN’ers eventueel interessant zullen zijn om te benaderen voor de campagne. Ten slotte 

zullen we de leraren en leerlingen vragen over het imago van roken. Over de jaren heen is dit 

belangrijk om in de gaten te houden, aangezien de campagne zich richt op het ‘stoere’ imago van 

roken. We verwachten daarom ook dat door deze campagne het ‘stoere’ imago af zal nemen, 

waardoor minder scholieren zullen beginnen met roken. 
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Bronnen 

Artikel: School‐based programmes for preventing smoking 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001293.pub3/full 

 

Rapport: Strategische Verkenning: Communicatie naar jongeren in het kader van 

tabaksontmoediging (2016) https://www.trimbos.nl/docs/e536166d-bd6d-4d34-90b7-

a85b67d99c20.pdf 

 

Rapport van RIVM over wat jongeren roken en waarom:  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340600004.pdf 
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