
Introductie Schoolalert 

 

 

Lancering Schoolalert ter identificatie minderjarige slachtoffers van (online) seksueel 

misbruik 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Seksueel misbruik van minderjarigen heeft enorm veel impact op slachtoffers. Zij kunnen hier een 

leven lang last van houden. Als scholen kunnen helpen om dat te voorkomen is dat meer dan de 

moeite waard. Daarom hebben het Openbaar Ministerie (OM), de politie, het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de handen ineen geslagen om 

te komen tot het nieuwe ‘Schoolalert’. Hiermee willen we het mogelijk maken dat de politie aan de 

basisscholen - incidenteel en onder strikte voorwaarden - mag vragen of zij een jong slachtoffer 

herkennen. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw hulp bij dit heftige onderwerp.  

Wij vragen u om bijgaande informatie, die door politie, OM en DUO gezamenlijk is opgesteld, 

aandachtig te lezen en hopen op uw medewerking. We zien de medewerking van scholen aan deze 

nieuwe methode als cruciaal en passend bij de zorgplicht die scholen voor hun kinderen hebben. 

 

De minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius 

 

 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma 

 

 

 

 

Bijlage 

Schoolalert ter identificatie minderjarige slachtoffers van (online) seksueel misbruik 

De politie ontvangt jaarlijks tienduizenden meldingen van kinderpornografische beelden en dat 

aantal stijgt elk jaar. Helaas is het in lang niet alle gevallen mogelijk om slachtoffers van online 

seksueel misbruik daadwerkelijk te identificeren. Met de inzet van Schoolalert wordt de kans dat 

een jong slachtoffer herkend wordt groter. Een kind kan hierdoor sneller uit een situatie van 

seksueel misbruik worden gehaald. Verwacht wordt dat een Schoolalert een paar keer per jaar zal 

worden ingezet. Met Schoolalert worden schoolleiders en eventueel professionals, zoals IB’ers of 

vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, gevraagd om mee te helpen om slachtoffers te 

identificeren. Daarbij gaat het om slachtoffers waarbij uit onderzoek is gebleken dat er zeer 

waarschijnlijk sprake is van seksueel misbruik. In Nederland kunnen deze slachtoffers nu niet door 



de politie worden geïdentificeerd. In landen als Duitsland en Oostenrijk wordt deze werkwijze al 

met succes toegepast. 

Impact verkleinen voor slachtoffers 

De inzet van Schoolalert biedt grote voordelen vergeleken met de gebruikelijke publieke 

opsporingsberichtgeving die al wordt ingezet. Nu gebeurt dit bijvoorbeeld via het programma 

Opsporing Verzocht of via een ‘Amber Alert’. Dit soort berichtgeving kan grote impact hebben op 

slachtoffers, omdat informatie bij iedereen bekend wordt en deze informatie toegankelijk blijft. Met 

een Schoolalert vragen we de basisscholen om hulp. Hiermee wordt landelijke 

opsporingsberichtgeving hopelijk overbodig en kan worden voorkomen dat het jonge slachtoffer 

publiek bekend wordt. De politie verwijdert de afbeelding van het kind in het Schoolalert in alle 

gevallen na enige tijd. Zodra een slachtoffer herkend is, wordt de afbeelding direct verwijderd.  

Wet veiligheid op school 

Door het basisonderwijs gericht te benaderen is de kans op herkenning van een jong slachtoffer 

groter en de impact op slachtoffers kleiner. Slachtoffers van online kindermisbruik zijn vaak jonge, 

schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het basisonderwijs heeft daarom de meeste 

kans om deze jonge slachtoffers te kunnen identificeren. In de Wet veiligheid op school wordt al 

van scholen verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen. Dit 

verzoek past ook bij de meldplicht die scholen hebben bij (mogelijke) zedendelicten en seksueel 

misbruik. Daarnaast verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling het 

onderwijspersoneel ook om actie te ondernemen als ze het vermoeden hebben van 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

Met uw hulp kunnen jonge slachtoffers van (online) seksueel misbruik dan ook sneller, effectiever 

en met minder impact op de slachtoffers uit een situatie van seksueel misbruik worden gehaald. 

Hoe het werkt 

Schoolalert zal nooit zomaar worden ingezet. Alleen als aan strikte voorwaarden is voldaan en met 

toestemming van de Hoofdofficier van Justitie mogen professionals in het basisonderwijs worden 

gevraagd om hulp om slachtoffers te herkennen. De directeur of een daarvoor aangewezen 

medewerker op een school ontvangt een mail met globale informatie over de casus en een link 

met inloggegevens. Men logt in op een beveiligde server om het beeldmateriaal te bekijken. 

Vanwege de veiligheid moet men zelf de inloggegevens en het wachtwoord intypen. Op deze 

pagina worden vervolgens alleen afbeeldingen getoond die (na bewerking) niet van seksuele aard 

zijn. Er is hierbij dus nooit sprake van het verspreiden van kinderpornografisch materiaal.  

Als voorbeeld kan worden gedacht aan een uitsnede van een afbeelding, waarbij alleen het gezicht 

van een slachtoffer wordt getoond of de kleding die het slachtoffer draagt. In geval van 

herkenning kan de school direct contact opnemen met de politie via deze beveiligde server.  De 

afdeling Zeden van politie neemt vervolgens contact met de school op. Hierbij worden ook 

eventuele mogelijkheden tot nazorg besproken. 

 

De juiste persoon 

Het is belangrijk dat steeds de juiste persoon van de school in staat wordt gesteld om de 

herkenning van een kind te doen. Het gaat dan om personen die de kinderen van de school goed 

kunnen herkennen en ook de verwachte vertrouwelijkheid die bij de taak hoort in acht nemen. Het 

e-mailadres waarop deze persoon bereikbaar is, dient opgenomen te worden in de 

communicatiecontext Schoolalert van de school. Deze communicatiecontext is vertrouwelijk, dus 

niet door buitenstaanders (behalve de politie) in te zien.  

 



DUO informeert over vullen communicatiecontext  

Zodra het Schoolalert in gebruik genomen wordt, stuurt DUO informatie aan de RIO-beheerders en 

de schoolleiding om te informeren over het vullen van de communicatiecontext.  

Vrijwillige deelname 

Hoewel we deelname van de school erg belangrijk vinden, is deelname uitdrukkelijk niet verplicht. 

Indien uw school niet wenst deel te nemen, kunt u de mailingen vanuit de politie over dit 

onderwerp negeren. 

Vragen? 

Vragen over Schoolalert? Stel deze via schoolalert@politie.nl. Meer informatie vindt u op 

politie.nl/schoolalert.  

 

mailto:schoolalert@politie.nl

