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1. Inleiding
Jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. In Nederland zijn diverse maatregelen genomen om
het roken te verminderen. Zo is er een verbod op roken in openbare ruimten en tabaks- / Esigaretten verkoop aan personen onder de 18 jaar. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Per 1
augustus 2020 zullen de schoolterreinen van PO, VO, MBO en HBO/WO scholen volgens de Tabaksen rookwarenwet rookvrij moeten zijn (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt
hen daartegen en tegen de schadelijke gevolgen van meeroken (Trimbos,
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/).

2. Beslispunt, bespreekpunt of advies
Hogeschool Leiden heeft als onderwijsinstelling een publieke functie, daarom geldt sinds 1 januari
2004 het huidige wettelijk rookverbod in en om de hogeschool. Vanwege de hierboven genoemde
wetswijziging zal de hogeschool verplicht 1 zijn per 1 augustus 2020 de campus rookvrij te houden.
In de aanloop naar inwerkingtreding van de aangepaste wet, worden de directeuren en het college
van bestuur gevraagd in te stemmen met een eerdere startdatum van het project rookvrije
campus, namelijk 1 september 2019. Vanaf die datum zal er door inzet van communicatie gewerkt
worden aan het rookvrij maken van de campus. Er zal vanaf op dat moment nog niet worden
gehandhaafd op het verbod, maar wel wordt er gewerkt aan realisatie van een rookvrij terrein.
Verschillende stakeholders van de hogeschool, zoals DUWO, de Universiteit Leiden en het LUMC
hebben het rookverbod al ingevoerd. Het LUMC heeft in het projectplan staan toe te willen werken
naar een rookvrij Bio Science Park. Door als stakeholders samen op te trekken kan dit gerealiseerd
worden.
Goede communicatie zal in dit project essentieel zijn. Het rookvrij maken van de campus is niet
een taak van één dienst of faculteit, maar iets wat iedereen aangaat en waar iedereen een rol in
heeft. Een communicatieplan in de vorm van algemene communicatie richting alle studenten,
medewerkers en bezoekers zal gestart worden om de verandering naar een rookvrije campus ook
daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

1
Op risico van een boete opgelegd door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) aan het bestuur tot € 4.500,- per
overtreding.

CvB-memo
Datum: 2 maart 2020
Pagina: 1

3. Toelichting bij beslispunt, bespreekpunten
Uiteindelijk zal er door cultuuromslag een handhavingscultuur moeten ontstaan, waarbij
medewerkers en studenten elkaar gaan afspreken als zij iemand zien roken op de campus. Binnen
de teams zal het een gesprek moeten ontstaan hoe om te gaan met de behoefte om te roken.
Vanuit het project zal deze conversatie en de wijziging in cultuur aangewakkerd worden, door een
brede en langdurige communicatiecampagne.
Daarbij zal er vanuit het project een pakket met maatregelen samengesteld worden om rokende
medewerkers te ondersteunen om te stoppen met roken. Roken is een individuele keuze, maar
vanuit de vitaliteit zullen medewerkers (indien gewenst) geholpen worden te stoppen.
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