
 

V O O R K O M E N  V A N  A A N W A S  J O N G E R E N  I N  D E  C R I M I N E L E  W E R E L D  
#leerlingalert  #studentalert  #ouderalert  #docenta ler t 

Criminelen 
ronselen 

jongeren… 
 
  

Wij willen voorkomen 
dat jongeren zich laten vangen 

En daarom 
bieden we  

u  
#docentalert 

aan 

 

Het programma is ontwikkeld door veiligheid (politie, justitie, gemeenten, Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum) en onderwijs en wordt gefinancierd door verschillende overheidspartijen. 

Maatschappelijk probleem 
 
Criminelen ronselen jongeren voor het uitvoeren van 
strafbare klussen. Het varieert van drugs 
rondbrengen, henneptoppen knippen, ingezet 
worden als prostitué, tot oplichting en witwassen. Er 
wordt hen van alles beloofd – en wat volgt is dat zij 
verstrikt raken in het criminele web en worden 
gedwongen. Zomaar eruit stappen is er meestal niet 
bij.  
Het is een maatschappelijk probleem wat we 
tegenkomen op elk(e) school(niveau).  
Wat als het uw leerling of student is… 
 
Verkennend onderzoek onder 14- /15-jarigen wijst 
uit dat 6-10% al benaderd is. Dat is meer dan 2 in 
een klas van 30.  
Het kan uw leerling of student overkomen. Hoe 
werkt dat in die criminele wereld? Hoe signaleert u 
mogelijke betrokkenheid – en wat kunt u dan doen?  
Daarover gaat #docentalert.  
 

 

Voor wie?  
 
Alle medewerkers van onderwijsinstellingen  
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Lesdoel 
Aan het einde van #docentalert is duidelijk dat 
(georganiseerde) misdaad groter- en dichterbij is 
dan je denkt. ‘Kleine’ criminaliteit kan zomaar 
onderdeel zijn van grote criminele netwerken. We 
behandelen verschillende vormen van criminaliteit. 
De gevolgen zijn helder. Uitgelegd wordt ook hoe 
en waarom criminelen ronselen en jongeren in die 
wereld stappen. Uiteraard gaan we uitgebreid in op 
hoe je dit kunt herkennen. En bovenal: wat je kunt 
doen.  Ook als het jouw leerling, student of kind 
betreft.  
 

 

Hoe? 
Docentalert wordt aangeboden in verschillende 
varianten: 
• presentatie (30 minuten) die via link 

individueel te bekijken is; 
• webinar (60 minuten), zonder mogelijkheid 

vragen te stellen 
• webinar (90 minuten) met mogelijkheid 

vragen te stellen 
• fysiek (60 of 90 minuten) 
Afhankelijk van beschikbaarheid sluiten experts op 
gebied van veiligheid en zorg aan.  
 
Als u interesse hebt, gaan we dit samen 
organiseren. We maken praktische afspraken. 
Wanneer past het in de agenda. Wie nodigt uit en 
wie maakt de link van de webinar? Het is niet 
ingewikkeld. We keep it simple.  
 

 

 

Onderdeel van een totale aanpak 
#Docentalert maakt onderdeel uit van het 
#Alertprogramma, waarbij voorlichting gegeven 
wordt aan jongeren, hun ouders en docenten. Het 
#Alertprogramma is onderdeel uit van de totale 
aanpak van georganiseerde misdaad en focust op 
preventie. Dit programma sluit goed aan binnen 
verschillende leerlijnen, die gemeenten en scholen 
aanbieden. Zo zetten veel scholen in de bovenbouw 
van het PO en onderbouw VO in op de individuele 
weerbaarheid (weerstand bieden tegen 
groepsdruk). En volgen in de bovenbouw VO 
thematische lessen, zoals middelengebruik en 
criminele uitbuiting.   
 
Informatie:  
www.leerlingalert.nl 

 

 
Of mail naar:  

info@leerlingalert.nl 

 


