
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Verantwoordelijkheid voor 
schade na roken 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en biologie 
 
Kernbegrippen 
Roken, gezondheid, verantwoordelijkheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Natuur: 34; Mens en Maatschappij: 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Drugs kopzorg gemeente’.  
 
Antwoorden 
 
1 22.000.  
2 Kanker, COPD, dementie, reuma.  
 
3 De regering zou tabak kunnen verbieden. 
4 omdat de inkomsten uit accijnzen te belangrijk 
waren.  
 
5 Rokers weten zelf ook dat het slecht voor ze is.  
6 Omdat de productie en verkoop van sigaretten  
niet verboden is. 
 
7 Er is minder sprake van groepsdruk. 
8 Omdat blijkt dat 50 procent van de mensen 
begint met roken tijdens hun middelbare 
schoolperiode.  

 
Samengevat 
Iedereen weet dat sigaretten slecht voor je zijn. 
Maar toch blijven sommige mensen roken, doordat 
het zo verslavend is. Is het de schuld van 
sigarettenfabrikanten dat gebruikers verslaafd zijn 
of van de gebruikers?  
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel mensen overlijden er per jaar in 
Nederland aan de gevolgen van roken? 
2 Welke vier ziektes worden genoemd die 
veroorzaakt worden door roken? 
 
3 Waarom is volgens Koos de regering 
verantwoordelijk voor het feit dat hij ziek is 
geworden?  
4 Waarom heeft de regering tot nu toe niet 
ingegrepen? 
 

       
 
5 Waarom is roken volgens Ko ook eigen 
verantwoordelijkheid? 
6 Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat er 
geen rechtszaak komt tegen sigarettenfabrikanten. 
Waarom niet? 
 
7 Waarom is het volgens de leerlingen goed dat ze 
een rookvrij schoolplein hebben? 
8 Waarom zou het goed zijn om het rookverbod 
juist op middelbare scholen zo snel mogelijk door te 
voeren? 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Vind jij dat een slechte gezondheid door roken de 
schuld is van de regering en de fabrikanten?  
 
2 Vind jij het goed dat alle schoolpleinen rookvrij 
moeten worden? Waarom wel of niet? 
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Docentenversie 
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https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-drugs-kopzorg-gemeente/#q=


  

Nieuwsuur in de klas 
Verantwoordelijkheid voor 
schade na roken 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en biologie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Drugs kopzorg gemeente’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema roken en gezondheid is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken maatschappijleer en biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Sport en gezondheidscoördinator  
Life coach 
 
HBO 
Longfunctieanalist 
Management in de zorg 
 
WO 
Gezondheidswetenschappen 
Gezondheid en Maatschappij 

Samengevat 
Iedereen weet dat sigaretten slecht voor je zijn. 
Maar toch blijven sommige mensen roken, doordat 
het zo verslavend is. Is het de schuld van 
sigarettenfabrikanten dat gebruikers verslaafd zijn 
of van de gebruikers?  
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel mensen overlijden er per jaar in 
Nederland aan de gevolgen van roken? 
2 Welke vier ziektes worden genoemd die 
veroorzaakt worden door roken? 
 
3 Volgens Kees van der Mey is onder andere de 
regering verantwoordelijk voor zijn slechte 
gezondheid.  
4 Waarom werd tabak toch niet verboden door de 
regering? 
 

       
 
5 Waarom is roken volgens Ko ook eigen 
verantwoordelijkheid? 
6 Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat er 
geen rechtszaak komt tegen sigarettenfabrikanten. 
Waarom niet? 
 
7 Waarom is het volgens de leerlingen goed dat ze 
een rookvrij schoolplein hebben? 
8 Waarom zou het goed zijn om het rookverbod 
juist op middelbare scholen zo snel mogelijk door te 
voeren? 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Vind jij dat een slechte gezondheid door roken de 
schuld is van de regering en de fabrikanten?  
 
2 Vind jij het goed dat alle schoolpleinen rookvrij 
moeten worden? Waarom wel of niet? 
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