
 

Aanmelding nieuwe communicatiecontext 

voortgezet en primair onderwijs 

Register Instellingen en Opleidingen (RIO) 
Communicatiecontexten beschrijven de manier waarop met onderwijsinstellingen contact kan worden 

opgenomen over een bepaald onderwerp. Communicatiecontexten worden geregistreerd in RIO, waar 

contactgegevens gericht kunnen worden geraadpleegd door belanghebbende partijen, zoals DUO, de 

Onderwijsinspectie, leerplichtambtenaren, etc. Alleen de contactgegevens van de communicatiecontext 

Algemeen zijn openbaar beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van Edustandaard. 

 
Vul a.u.b. per communicatiecontext één formulier in. 

 

Nummer aanmelding In te vullen door Edustandaard 

Datum aanmelding 5-12-2022 

Naam aanmelder Tjard Drok (namens Politie Nederland) 

Aanmeldende organisatie DUO 

E-mailadres Tjard.drok@duo.nl 

Telefoonnummer 06-52159366 

 

Aanduiding context Schoolalert 

Onderwijsdomein (bo, so, 
vso, vo) 

Basisonderwijs (bo) 
Speciaal onderwijs (so) 

 

Vraag JA / NEE Toelichting 

Waarover gaat de 
communicatie in deze 
communicatiecontext? 

 Hoe werkt Schoolalert?  
Via Schoolalert worden, incidenteel en onder strikte 
voorwaarden, beelden van slachtoffers van seksueel misbruik 
gedeeld met basisscholen. 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.  
Wanneer wordt schoolalert ingezet?  
Wanneer alle opsporingsmethodes zijn ingezet en op niets 
uitlopen, kan de politie in opdracht van de Officier van Justitie en 
onder strikte voorwaarden, Schoolalert inzetten. Nu wordt in dit 
soort gevallen eigenlijk alleen Opsporing Verzocht ingezet om 
slachtoffers en daders op te sporen. Daarmee is de foto van een 
kind voor iedereen terug te vinden. Dit kan een grote impact 
hebben op de privacy van het kind. Met een ‘schoolalert’ hoeft 
dit mogelijk niet meer. Dan kan juist worden voorkomen dat het 
jonge slachtoffer publiek bekend wordt.  
Wat voor een beeldmateriaal wordt er aangeboden?  

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/
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Aanmelding nieuwe communicatiecontext RIO vo en po 

Het gaat om de identificatie van het slachtoffer dus alleen het 
gezicht of een door ons bewerkte afbeelding is zichtbaar.  
Wat te doen bij identificatie?  
De contactpersoon van de school neemt, bij identificatie, zo spoedig 
contact op met de politie via het telefoonnummer dat in de mail 
wordt vermeld. De zedenpolitie van de eenheid waar de mogelijke 
herkenning plaats vindt neemt vervolgens contact op met de school 
en zal de mogelijke zaak op gaan pakken. De school krijgt altijd te 
horen wat er met de melding is gedaan. Ook als blijkt dat de 
identificatie niet correct was. Wanneer de casus wordt gesloten 
worden alle scholen hiervan op de hoogte gesteld. 

Wie wil met uw organisatie in 
contact treden via deze 
communicatiecontext? 

 Met medewerkers op PO en SO scholen die kunnen helpen om 
kinderen op foto’s te identificeren. 

Is de communicatiecontext 
breed/landelijk toepasbaar 
voor uw onderwijssector 

JA Voor alle scholen die regulier basisonderwijs of speciaal 
onderwijs aanbieden. 

Mogen alleen partijen die de 
communicatiecontext aangaat 
de contactgegevens zien in 
het RIO-portaal? 

JA Alleen de instelling en de politie. 

Is de communicatiecontext al 
eerder aangemeld en toen 
afgekeurd? 

NEE  

Is er algemeen toegankelijke 
achtergrondinformatie over 
de communicatiecontext 
beschikbaar? 

JA / NEE Deze informatie komt beschikbaar zodra het initiatief live komt 
op de website van politie (www.politie.nl/schoolalert). 
Daarnaast kunnen scholen vragen stellen via 
schoolalert@politie.nl. 

 

Hartelijk dank voor deze aanmelding! Uw aanmelding zal worden beoordeeld door de Beheergroep 

Waardenlijsten RIO (voor po en vo). Mochten er nadere vragen zijn, dan nemen we contact met u op. 

De voortgang van de beoordeling van uw aanmelding kunt u volgen op de website van Edustandaard. 

  

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/


- 3 - 

Aanmelding nieuwe communicatiecontext RIO vo en po 

Overwegingen 

OCW/DUO heeft die vraag gekregen van de politie en realiseerde zich dat dit nu bij uitstek iets zou 
kunnen zijn voor een communicatiecontext. Zelf moet DUO die contactgegevens nl. niet gaan 
verzamelen, ten eerste hebben ze daar geen doelbinding mee en ten tweede gaat dat dan op stel 
en sprong verouderen. Op de ketendag po waren de aanwezige besturen/scholen hier mee eens. 
De politie wil dus echt gebruik maken van deze route, hopelijk zo weinig mogelijk gezien het 
onderwerp, maar als het nodig is, dan is snel handelen en contact leggen met de juiste persoon 
essentieel in het belang van het kind. 
Bij de invoering  moeten echter wel een aantal vragen goed worden beantwoord zijn: 

• Wie mag de contactgegevens zien? Alleen bepaalde opsporingsbeambten bij de Politie? 

• Hoe weet de politie bij welke onderwijsbestuur cq welke onderwijsaanbieder ze moeten 

aankloppen? 

• Op welk niveau moeten de contactgegevens worden ingevoerd: op bestuursniveau of op 

onderwijsaanbiedersniveau (of mogen beide)? En als beide mogen en ze ook tegelijkertijd 

op beide niveaus (mogen) worden ingevuld, met wie neemt de Politie dan contact op in 

geval van een incident? NB te overwegen valt dat als op het niveau van 

onderwijsaanbieders contactgegevens worden geregistreerd dit altijd voorrang heeft en 

dat de contacten op bestuursniveau er zijn als blijkt dat de gegevens op 

onderwijsaanbiedersniveau niet (meer) actueel zijn. 

• Zijn er randvoorwaarden/eisen aan de registratie? 

• Is de registratie verplicht? En hoe wordt dat dan gecontroleerd? Wie krijgt een seintje als 

de registratie ontbreekt? 

 

Advies Bureau Edustandaard aan Beheergroep 

Gezien de urgentie van de redenen om met een bestuur/onderwijsaanbieder in contact te kunnen treden 
over dit soort incidenten, kan een korte snelle lijn naar onderwijsmedewerkers die de politie kunnen helpen 
net het verschil maken bij het tijdig optreden richting daders en het beschermen van een kind.  
Bovendien is er hier sprake van een afnemer van de gegevens die ook daadwerkelijk gebruik wil gaan maken 
van de contactgegevens (uiteraard liefst zo weinig mogelijk), een belangrijke wens die instellingen 
regelmatig uiten als het gaat om het wel of niet actief bijhouden van de communicatiecontexten.  

 

 


