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Scholen en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het geval van ra-

dicalisering, extremisme en terrorisme. Die verantwoordelijkheid slaat in eerste instantie op pre-

ventie. Komt het toch tot een noodsituatie, dan moet een school kunnen terugvallen op een school-

eigen noodplan: hoe kan een school zich voorbereiden, hoe moet er worden gehandeld wanneer 

zich een noodsituatie voordoet, op wie moet een beroep worden gedaan, welke nazorg is nodig …?

In het kader daarvan zijn gemeenten verplicht om een lokale integrale veiligheidscel in radicali-

sering op te richten, afgekort als LIVC-R. Intussen doen gemeenten daarvoor ook een beroep op 

de lokale onderwijsinstellingen.

Dit artikel gaat dieper in op wat zo’n LIVC-R is, wat het doel ervan is en hoe ze werkt. Aan de hand 

van toetsstenen wil dit artikel scholen een houvast bieden voor de informatie-uitwisseling met 

politie en parket die door zo’n LIVC-R mogelijk wordt gemaakt. Die toetsstenen kunnen scholen 

ook gebruiken om afspraken te maken met hun CLB.

SAMEN VEILIG: DE ROL VAN  
LOKALE INTEGRALE VEILIGHEIDS
CELLEN IN RADICALISERING
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Een nieuw letterwoord in het 
onderwijs: wat is een LIVC-R?
Een LIVC-R is een lokaal overlegplatform van de 
burgemeester. De burgemeester kan erin als 
brugfiguur overleggen met veiligheidsactoren 
zoals de korpschef, de preventieambtenaar van 
de gemeente en preventie- en sociale diensten, 
zoals straathoekwerkers en OCMW-medewer-
kers. De burgemeester kan zich ook beroepen 
op andere partners, zoals het CLB en de lokale 
onderwijsinstellingen.

Hoe frequent men samenkomt, bepaalt het lo-
kale bestuur en is afhankelijk van de doelstelling 
van de gevormde LIVC-R. De deelnemers moe-
ten wel minstens één keer rond de tafel zitten 
om de werkingsmodaliteiten af te spreken. In-
dien er verder geen nood is om casussen te be-
spreken, dan is men weliswaar niet verplicht om 
meer overleg te organiseren.

Detecteren en signaleren
Algemeen gesteld moet het multidisciplinair 
overlegplatform op lokaal niveau een integraal 
en geïntegreerd veiligheidsbeleid ontwikkelen 
voor de algemene aanpak van radicalisme en 
de specifieke opvolging van de zogenaamde 
‘(homegrown and foreign) terrorist fighters’ en 
de ‘haatpredikers’1.

Concreet wil de overheid lokaal overleg tussen 
veiligheids- en maatschappelijke actoren facilite-
ren om personen die zich in een radicaliserings-
proces bevinden, zo vroeg mogelijk proberen te 
detecteren. Door dan geïndividualiseerde op-
volgtrajecten uit te werken, kan in dat radicali-
seringsproces mogelijk nog worden ingegrepen. 
De maatschappelijke actoren spelen vanzelf-
sprekend een belangrijke rol in die individuele 
begeleiding. Toch krijgen die actoren evengoed 
een signaleringsfunctie toegewezen: ze kunnen 
immers zelf ook individuele casussen bespreek-
baar maken binnen een LIVC-R.

1 Voor meer toelichting bij deze termen, zie https://www.koengeens.be/news/2017/12/01/strijd-tegen-terreur-uit-
breiding-dynamische-databank-ftf-naar-homegrown-terrorist-fighter.

Geheimen uitwisselen
Lokaal overleg kan alleen maar, als de deelnemers 
met elkaar informatie mogen delen. Niettemin zijn 
heel wat mogelijke actoren in een LIVC-R gebon-
den aan een beroepsgeheim, zoals bijvoorbeeld 
het CLB.

Iemand met een beroepsgeheim kan niet zo-
maar informatie die hem is toevertrouwd, prijs-
geven. Zo’n schending van het beroepsgeheim 
kan niet alleen onherstelbare schade aanbren-
gen aan de vertrouwensrelatie met de betrokken 
cliënt, maar is ook strafbaar. De informatie die zo 
verkregen wordt, wordt in principe ook niet toe-
gelaten als bewijs in strafzaken. Voor casusover-
leg zoals dat gebeurt in een LIVC-R voorziet de 
regelgever daarom in een uitzondering op die 
strafbaarheidstelling. Hij geeft er medewerkers 
van het CLB en andere partners die houder zijn 
van het beroepsgeheim onder strikte voorwaar-
den spreekrecht. De inhoud van het overleg 
moet wel geheim blijven voor buitenstaanders. 
Spreekrecht is bovendien geen spreekplicht: 
deelnemers aan het overleg kunnen met andere 
woorden altijd zelf de afweging maken welke in-
formatie ze al dan niet delen.

In het onderwijs zijn personeelsleden niet ge-
bonden door een beroepsgeheim. Ze hebben 
wel ambtsgeheim. Dat ambtsgeheim verschilt 
fundamenteel van het beroepsgeheim. Het grote 
verschil tussen beide ligt in de belangen die ze 
dienen. Het ambtsgeheim waarborgt de belangen 
van een organisatie, terwijl het beroepsgeheim 
ook een groot maatschappelijk belang waarborgt. 
Het beroepsgeheim legt de plicht op vertrouwelij-

De overheid wil lokaal overleg tussen 
veiligheids- en maatschappelijke ac-
toren faciliteren om personen die zich 
in een radicaliseringsproces bevin-
den, zo vroeg mogelijk te detecteren.
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ke gegevens geheim te houden, terwijl het ambts-
geheim enkel vereist dat discreet met die gegevens 
omgegaan wordt. Hoewel de personeelsleden in 
het onderwijs uiteraard steeds zorgvuldig moeten 
omgaan met vertrouwelijke gegevens, kan het ver-
schil tussen ambts- en beroepsgeheim mogelijk 
tot een spanningsveld leiden, wanneer beide part-
ners deelnemen aan een LIVC-R: scholen kunnen 
informatie delen in gevallen waarin het CLB die 
informatie geheim moet houden.

Vertrouwen als noodzakelijk 
uitgangspunt
Deel uitmaken van een LIVC-R kan op zich nut-
tig zijn, maar er zijn zeker ook vragen. Wanneer is 
het nodig om een casus voor te leggen aan een 
LIVC-R? Als je een casus voorlegt, geef je die dan 
uit handen? Hoe verhoudt de zorgwerking van de 
school en het CLB waarmee ze samenwerkt, zich 
tot het overlegplatform? Hoe volgt een LIVC-R de 
casus verder op? Welke terugkoppeling mag je 
verwachten?

Bij de uitwisseling van informatie in een LIVC-R zal 
het in elk geval belangrijk zijn om de nodige voor-
zichtigheid aan de dag te leggen. De finaliteit van 
veiligheidsactoren is immers niet dezelfde als die 
van sociale partners. Mogelijk kan er ook tussen 
scholen en CLB’s een spanningsveld ontstaan door 
het verschil tussen enerzijds het ambts- en ander-
zijds het beroepsgeheim. Dat kan het onderlinge 
vertrouwen tussen hen, maar ook het vertrouwen 
van een leerling en zijn ouders in die partners ern-
stig schaden, met alle gevolgen van dien.

Een goed werkend LIVC-R moet dus vertrekken 
van een sterke vertrouwensbasis. De onderwijs-
instelling en het CLB moeten zich ervoor hoeden 
in een LIVC-R misbruikt of tegen elkaar gebruikt 
te worden als informatiebron. Vanuit de gedeel-
de zorg voor leerlingen is het goed als scholen 
en CLB’s goede afspraken maken over hun, soms 
gezamenlijke, deelname aan een LIVC-R.

Deze tien basisprincipes inzake samenwerking 
tussen hulpverlening en justitie van professor Put 
kunnen scholen en CLB’s daarvoor als toetsstenen 
gebruiken.

Grondhouding

“De betrokkenen gaan uit van eerbied voor de fun-
damentele rechten en waarden van menselijke 
waardigheid, veiligheid en vrijheid.”

De actoren die deelnemen aan een LIVC-R, spre-
ken het best vooraf samen een aantal basisprin-
cipes af rekening houdend met de fundamentele 
rechten van de mens. Zo creëren ze een duidelijk 
kader waarin de samenwerking kan gebeuren. Er 
kan daarbij bijvoorbeeld inspiratie gehaald wor-
den uit de eigen deontologische code, de eigen 
werkingsprincipes …

Positieverheldering

“Alle betrokken actoren komen eerst voor zichzelf tot 
positieverheldering.”

Een positieverheldering van alle actoren is zowel 
voor de school als voor het CLB een noodzakelijke 
voorwaarde bij een deelname aan een LIVC-R. Het 
moet duidelijk zijn welke positie elke actor heeft, 
alvorens er tot overleg kan worden overgegaan.

Scholen en CLB’s vervullen in eerste instantie 
een preventieve rol in het kader van polarisering 
en radicalisering. Bij het vermoeden van radica-
lisering binnen een school zullen eerst stappen 
gezet worden op basis van het zorgbeleid van 
de school. Samen met het CLB kan de school na-
gaan welk traject kan worden gelopen. Het is pas 
na het doorlopen van een proces dat de school 
en het CLB de deelname aan een LIVC-R over-
wegen. Specifiek gedrag benoemen als radicali-
sering is immers net nog meer versterkend. De 
stap naar een LIVC-R kan bijvoorbeeld nodig zijn 
in de gevallen waarin men zich ernstige zorgen 
maakt om de veiligheid en eerdere stappen om 
verbinding te maken met de jongere tot niets 
geleid hebben.

Door geïndividualiseerde opvolgtra-
jecten uit te werken, kan in het radica-
liseringsproces mogelijk nog worden 
ingegrepen.
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Hun basisopdracht blijft voor de school en het CLB 
altijd het uitgangspunt om – samen – af te wegen 
of het nodig is om deel te nemen aan de LIVC-R. 
Het CLB en de school kunnen dan samen bekijken 
wie het best geplaatst is om de stap naar de LIVC-R 
te zetten. Vaak zal de school beter geplaatst zijn, 
aangezien het beroepsgeheim van de CLB-mede-
werker zorgt voor een grotere terughoudendheid. 
Nemen de school en het CLB toch gezamenlijk deel 
aan een LIVC-R, dan maken ze het best voorafgaan-
delijk afspraken over de eigen en gezamenlijke 
positie (en bijvoorbeeld over welke (gezamenlijke) 
informatie ze kunnen uitwisselen).

Openheid

“De actoren (willen) elkaar beter leren kennen, zo-
wel wat de structuren als de personen betreft.”

Niet alleen is het belangrijk om de eigen positie te 
kennen en te duiden aan de andere actoren. Ook 
is het belangrijk om de andere actoren binnen de 
LIVC-R te leren kennen. Vanuit welke invalshoek 
werken zij? Welke opdracht hebben zij? Enkel 
door elkaars posities duidelijk te benoemen, kan 
er op een open manier gezocht worden naar een 
constructieve samenwerking binnen de LIVC-R. Er 
kunnen daardoor goede onderlinge relaties ont-
staan, maar het zal ook steeds belangrijk zijn om 
loyaal te blijven aan de eigen werkingsprincipes 
en positie en daarover open te communiceren.

Respect

“De actoren respecteren elkaars opdracht, eigen-
heid en positie en vermijden wederzijdse ‘instru-
mentalisering’.”

Of en hoe de partners een casus al dan niet verder 
opvolgen, moeten zij gezamenlijk kunnen beslis-
sen. Als er onvoldoende elementen zijn om een 
bepaalde casus verder op te volgen, dan moet 
elke partner dat respecteren. Het is belangrijk om 
daarover vooraf afspraken te maken. De informa-
tie die scholen en CLB’s delen, kan immers leiden 
tot een strafzaak. Dat kan zelfs bij informatie waar-
voor het overleg niet werd georganiseerd. Op zich 
zal die informatie geen bewijswaarde hebben, 
maar het parket kan op grond daarvan wel beslis-
sen om verder autonoom bewijzen te vergaren.

Transparantie

“Gesteund op overleg en continue opvolging, wordt 
op voorhand een transparant en duidelijk kader 
(protocol) afgesproken.”

De modaliteiten voor het casusoverleg zouden 
vooraf transparant moeten vastliggen. De school 
en het CLB brengen de eigen werkingsprincipes 
mee in. Het is aangewezen de gemaakte afspra-
ken op papier te formaliseren, zodat iedereen ze 
kan nalezen en ernaar teruggrijpen indien nodig.

Maximale subsidiariteit

“Prioriteit voor de ‘reguliere’ werking van de acto-
ren; samenwerking bij voorrang inzetten voor com-
plexe en chronische situaties; bij verwacht gelijk 
effect, voorrang [geven] aan de lichtste vorm van 
samenwerking.”

Een LIVC-R mag geen instantie op zichzelf wor-
den. De school en het CLB zullen steeds eerst 
samen een casus (van verontrusting) analyseren, 
alvorens een LIVC-R erbij te betrekken of er een 
rol in te laten vervullen. Dat hangt samen met 
het principe dat de eigen werking primeert op 
een samenwerking binnen een LIVC-R.

Cliëntgerichtheid

“Maximale betrokkenheid van de cliënten.”

Tot de basisprincipes van zowel de school als het 
CLB behoren transparantie en openheid naar de 
leerling en zijn ouders. Scholen en CLB’s moeten 
de leerling en zijn ouders zoveel mogelijk betrek-
ken in de stappen die ze zetten. Goede afspraken 



30 

over welke informatie de school en/of het CLB 
voor het overleg kan meedelen aan de leerling 
of ouders en op welke wijze ze na het overleg 
kunnen terugkoppelen, zijn dus onontbeerlijk. 
De veiligheid en integriteit van de leerling en zijn 
ouders, maar ook die van andere personen, spe-
len daarin een belangrijke rol.

Verantwoordelijkheid

“Samenwerking is nooit een reden tot afwending 
van verantwoordelijkheid.”

Elke partner blijft binnen de eigen opdracht 
zelf verantwoordelijk om eventuele stappen te 
ondernemen (bijvoorbeeld bij onrust of nood-
situatie). Scholen en CLB’s nemen die verant-
woordelijkheid binnen hun eigen werking. De 
veiligheidsactoren kunnen hun verantwoorde-
lijkheid in geen geval overdragen aan de school 
of het CLB. Het zal belangrijk zijn dat basisprin-
cipe te duiden, indien er daarover ambiguïteit 
zou bestaan.

Wettelijkheid

“Er wordt gewerkt binnen de wettelijke grenzen. Op 
een overlegde manier kunnen de voorgaande prin-
cipes leiden tot een verfijning en verduidelijking van 
de wetgeving.”

De afspraken die binnen een LIVC-R gemaakt 
worden op basis van de hier vermelde toetsste-
nen, moeten binnen de wettelijke grenzen val-
len. Het is niet mogelijk om binnen het overleg 
afspraken te maken die verder gaan dan het wet-
telijke kader.

Reflexiviteit

“De effecten van de reguliere werking en van de sa-
menwerking worden permanent gemonitord. De 
initiatieven stellen zich open voor onafhankelijk, 
extern onderzoek.”

Het is belangrijk dat scholen en CLB’s hun (geza-
menlijke) deelname aan een LIVC-R, op basis van 
voormelde toetsstenen, permanent beoordelen.

Mocht je als school of schoolbestuur na het le-
zen van deze tekst nog vragen hebben bij de 
werking van je lokale integrale veiligheidscel in 
radicalisering of bij je eigen rol in de LIVC-R, dan 
kun je uiteraard altijd contact opnemen met de 
medewerkers van Dienst Lerenden.

Lieselot Vantuyckom
lieselot.vantuyckom@katholiekonderwijs.vlaanderen
Stafmedewerker Dienst Lerenden

Scholen en CLB’s vervullen in eerste in-
stantie een preventieve rol in het kader 
van polarisering en radicalisering.

Een goed werkend LIVC-R moet ver-
trekken van een sterke vertrouwens-
basis. De onderwijsinstelling en het 
CLB moeten zich ervoor hoeden op 
een LIVC-R misbruikt of tegen elkaar 
gebruikt te worden als informatiebron.


