Wat vindt u van het voorstel?
Het Trimbos-instituut ondersteunt de wetswijziging om een rookverbod in te stellen, aan te duiden
en te handhaven op terreinen die horen bij scholen en onderwijsinstellingen.
Wel geeft het Trimbos-instituut graag mee dat in de wettelijke tekst duidelijker aangegeven dient te
worden wat het rookvrije terrein betekent voor een school of onderwijsinstelling. M.a.w. de AMvB
laat op onderdelen ruimte voor interpretaties. Dat kan noodzakelijk zijn omdat er veel verschillen zijn
tussen de terreinen en locaties van scholen, de complexiteit van campussen, het bieden van
onderwijsfaciliteiten in een bedrijfsverzamelgebouw et cetera. Tegelijk geeft dit onzekerheid op
welke wijze een terrein al of niet rookvrij gemaakt moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Voorstel is: Stel een juridische vraagbaak in vanuit de overheid zodat voorafgaand, en in de eerste
periode na inwerkingtreding van de wet, het onderwijswerkveld hierin juridische ondersteuning
vindt.
De omschrijving van het bijbehorende terrein kan nader toegelicht worden: het terrein grenst aan, of
is in directe nabijheid gelegen van een school of onderwijsinstelling. Wat wordt bedoeld met de
‘directe nabijheid’? Gaat het om een fietspad of een openbare weg tussen schoolgebouw en terrein
of om iets anders?
Met betrekking tot de sportvelden graag ook nadere toelichting op wat bedoeld wordt met
sportvelden die in ‘de directe nabijheid’ gelegen zijn.
Borden die ingezet kunnen worden bij de aanduiding van het rookverbod kunnen online via
www.rookvrijschoolterrein.nl besteld worden met een kortingscode. De aflooptermijn van deze
kortingscode is op de site te vinden.
In de AMvB graag aanpassen hoe de ondersteuning plaatsvindt. Het Trimbos-instituut verzorgt in
samenwerking met de Gezonde School ondersteuning aan scholen en onderwijsinstellingen om te
komen tot een rookvrij terrein. Het Trimbos-instituut met www.rookvrijschoolterrein.nl, een toolkit
per onderwijssoort, een helpdesk en presentaties/workshops in het onderwijsveld. Voor hogescholen
en universiteiten past Trimbos-instituut de website aan, publiceert een toolkit en is de helpdesk al
beschikbaar. De Gezonde School – adviseurs (gsa’s) kunnen in veel gemeenten in Nederland een
advies geven aan scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs.
De deskundigheidsbevordering hiervoor biedt het Trimbos-instituut aan de gsa’s.
Met betrekking tot de regeldruk:
De indicatie van de kosten die scholen en onderwijsinstellingen maken in het kader van het
rookverbod is een zeer uiteenlopend bedrag, waarbij in de AMvB vooralsnog alleen t.b.v. van de
aanduiding een financiële indicatie van borden gegeven wordt. Maar scholen hebben meer
kostenposten zoals onder andere communicatie, handhaving en eventueel het bieden van
ondersteuning aan rokend personeel en/of leerlingen c.q. studenten om te stoppen met roken.

