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Samenvatting 

Onderwijs in de gevangenis is een krachtig fenomeen dat gevangenen in staat kan stellen 

nieuwe vaardigheden te verwerven en hen een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid kan 

geven. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat gevangenen die actief deelnemen aan 

onderwijs- en opleidingsprogramma's minder geneigd zijn om na hun vrijlating naar de 

gevangenis terug te keren. Bovendien lijken de opgeleide gevangenen meer kans te hebben om 

na hun vrijlating werk te vinden, aangezien integratie in het economische leven na de 

gevangenisstraf cruciaal is om recidive te verminderen. 

Dit document is opgesteld in het kader van het BLEEP-project, dat de EU financiert in het kader 

van het Erasmus Plus-programma. BLEEP wil methodologische instrumenten genereren op basis 

van een blended learning-aanpak om de digitale geletterdheid van gevangenen en de 

digitalisering van het gevangenisonderwijs in Europese gevangenissen te vergemakkelijken.  

Als onderdeel van de communicatie- en kennisoverdrachtstrategie is dit document bedoeld om 

beleidsmakers en besluitvormers van lokaal tot EU-niveau te informeren over de belangrijkste 

conclusies van het project. Voorts wordt met de korte aanbevelingen voor beleidsmakers 

beoogd verdere ontwikkeling van en steun voor verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van 

onderwijsactiviteiten in gevangenissen te stimuleren.  

Dit document bestaat uit vijf hoofdstukken, naast de hoofdstukken "Samenvatting" en "Bijlagen 

en referenties". 

In het eerste hoofdstuk wordt het BLEEP-project in het algemeen voorgesteld. Het tweede gaat 

over de methodologie van dit document en de informatiebronnen. Het derde hoofdstuk geeft 

een samenvatting van het wettelijk kader van de EU en de partnerlanden met betrekking tot het 

gevangenisonderwijs, maar niet in een algemeen perspectief; in plaats daarvan betekent een 

meer gerichte aanpak van de digitalisering van het gevangenisonderwijs dat gebruik wordt 

gemaakt van technologische ontwikkelingen om de werking van het gevangenisonderwijs te 

verbeteren. Hoofdstuk vier vermeldt de belangrijkste bevindingen van het BLEEP-project aan de 

hand van de in hoofdstuk drie toegelichte informatiebronnen. En het laatste hoofdstuk somt de 

BLEEP-aanbevelingen op voor beleidsmakers en beleidsuitvoerende actoren, met name op 

lokaal niveau. 
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Section 1. The BLEEP Project 

Deel 1. Het BLEEP Project 
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Wat is BLEEP?  

Het project Blended Learning Environment for European Prisoners (BLEEP) gaat over digitale 

inclusie in de breedste zin van het woord. Het voorziet in het creëren en implementeren van een 

innovatief, creatief, op Europa gericht blended leerplatform voor alle (ex-)gedetineerden. Het 

individu is eigenaar van het leerproces dat kan worden gevolgd om de vooruitgang in het 

ontwikkelen van vaardigheden te stimuleren. Het BLEEP-project zal bijdragen aan de 

professionele ontwikkeling van de facilitatoren door de reïntegratie van gedetineerden in de 

samenleving te ondersteunen vóór hun vrijlating uit de gevangenis. Dit project wordt gezamenlijk 

ontwikkeld door Nederland, Turkije, Italië, Portugal en Roemenië. 

Missie en doelstellingen 

De belangrijkste prioriteit van het BLEEP-project is dat reïntegratie moet worden gezien als een 

leerproces gebaseerd op de behoeften en kwaliteiten van een individu, dat kan worden gevolgd 

en geanalyseerd zodat het leerproces kan worden verbeterd. 

De belangrijkste doelstellingen van het BLEEP-project zijn: 

1. Een op maat gemaakte b-leeromgeving ontwerpen die alle Europese gedetineerden kunnen 

gebruiken. 

2. Een universele omgeving ontwerpen waar het leerproces kan worden gevolgd, gericht op meer 

effectiviteit. 

3. Mechanismen ontwikkelen om de doeltreffendheid van het beleid inzake volwasseneneducatie 

te monitoren en de vorderingen van de lerenden te volgen. 

4. Het opzetten van en de toegang tot bijscholingstrajecten in correctionele settings/instellingen 

ondersteunen. 

5. Uitbreiden en ontwikkelen van de competenties van penitentiair personeel dat delinquenten 

ondersteunt bij het leren. 
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BLEEP Partnership 

PROMOTOR 
 

Click F1, The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

PARTNERSCHAP 
Chains, The Netherlands 

 

 
 
 
 
 

Kocaeli Open Correctional Institution, Turkey 
 

 
 
 
 
 

IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portugal 
 

 
 

STEPS, Italy 
 

http://www.clickf1.nl/
https://www.stichtingchains.nl/
http://www.kocaeliacik.adalet.gov.tr/
https://prisonsystems.eu/
http://www.stepseurope.it/
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Exodus Foundation South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), The Netherlands 
 

 
 
 
 

 
Bucharest-Jilava prison, Romania 

 

 
 
 
 
 

Directorate-General for Reintegration and Prison Services, Portugal 
 

 
 
 
 
 

EPEA – European Prison Education Association, The Netherlands 
 

 

https://www.exodus.nl/regios/zuid-holland
http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-jilava/
https://dgrsp.justica.gov.pt/
http://www.epea.org/
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Section 2. Methodology and Sources of 
Information 

Deel 2. Methodologie en informatiebronnen 
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Study Context? 

Het doel van deze studie was deze kernvragen te onderzoeken: 

− Wat zijn de belangrijkste aspecten van het nationale beleid van de partnerlanden 

met betrekking tot de digitalisering van het gevangenisonderwijs? 

Gemeenschappelijke en verschillende aspecten? 

− Wat is het uitvoeringsniveau van dit beleid? Hoe groot is de discrepantie tussen 

het beleid en de uitvoering ervan? 

− Wat zijn de behoeften en meningen van gedetineerden met betrekking tot 

gevangenisonderwijs (met name de toegang tot digitale hulpmiddelen tijdens 

detentie)? (binnen het perspectief van 21st Century Skills) 

− Wat zijn de behoeften en meningen van gevangenisopleiders met betrekking tot 

gevangenisonderwijs en hun professionele ontwikkeling? 

− Wat zijn de meningen van gevangenismanagers en andere 

lokale/regionale/nationale besluitvormers over gevangenisonderwijs? 

− Wat zijn de kansen die voortvloeien uit technologie en blended learning?What 

are the good examples in partner countries? 

− Wat zijn ten slotte de specifieke beleidsaanbevelingen die BLEEP kan opleveren? 

 

Methodologisch kader 

Het methodologische kader van dit document is gebaseerd op drie belangrijke 

informatiebronnen: 

a. Literatuuroverzicht over gevangenisonderwijs en studies die daarover zijn 

gepubliceerd 

b. Bevindingen van de in de beginfase van het project uitgevoerde BLEEP-

onderzoeksactiviteit. De onderzoeksactiviteit onderzocht ook het bestaande 

beleid en de plannen van de EU en de partnerlanden (NL, RO, IT, PT, TR) voor 

toekomstig beleid met betrekking tot de digitalisering van het 

gevangenisonderwijs;  

c. Geleerde lessen en bevindingen van proefprojecten met de BLEEP-methodologie 

in partnerlanden;Evaluation by participants (inmates and ex-inmates) 



 
 

12 
 

a. Evaluatie door facilitatoren en waarnemers, die voltijds gevangenispersoneel zijn. 

b. Interviews met lokale besluitvormers (justitiële actoren, gevangenisbeheerders, 

enz.) 

In de eerste 8 maanden van het project hebben de partners een enquête gehouden en 

een onderzoeksrapport opgesteld. Het hoofddoel van de enquête is het beantwoorden 

van de volgende vraag: hoe kunnen we een innovatieve, op Europa gerichte E-learning 

omgeving creëren waarin het leerproces van een individu van binnen naar buiten de 

gevangenis kan worden gevolgd? 

1. Onderzoek naar bestaande methoden met betrekking tot het verwerven van 

vaardigheden die nodig zijn om te "overleven" in de 21e eeuw; "Hoe is het leren 

georganiseerd in Europese gevangenissen met betrekking tot onderwijs en 

reïntegratie?". 

2. Onderzoek naar de behoeften van gedetineerden, docenten en personeel gericht op 

reïntegratie en onderwijs; "Hoe zouden zij graag zien dat deze twee geïntegreerd 

worden? Welke rol zien zij voor zichzelf, hun verantwoordelijkheden en anderen?" 

3. Onderzoek naar het opzetten van blended leeromgevingen in gesloten, digitaal arme 

settings. 

4. Onderzoek naar behoeften van ex-gedetineerden ten aanzien van onderwijs en re-

integratie; "Hoe kan het leerproces in de gevangenis met het individu worden 

overgedragen naar buiten?". 

Nadat de eerste versies van de BLEEP-tools waren ontwikkeld, organiseerden de leden 

van het consortium testactiviteiten in verschillende soorten gevangenissen in Nederland, 

Roemenië, Portugal en Turkije. Deze activiteiten werden niet alleen gebruikt om de 

BLEEP-methodologie te testen, maar ook om de specifieke behoeften van de 

gedetineerden en het gevangenispersoneel vast te stellen met betrekking tot 

gevangenisonderwijs in het algemeen en hun behoeften aan digitale vaardigheden. 

Nadat de eerste ronde proefactiviteiten was voltooid, heeft het consortium de BLEEP-

methodologie en de bijbehorende instrumenten bijgewerkt en verbeterd. In het laatste 

jaar van het project werd de tweede ronde proefactiviteiten georganiseerd in dezelfde 

landen en gevangeniscontexten, maar meestal met andere deelnemers. De 

evaluatieformulieren van deze tweede pilot bevatten specifieke vragen om de 

standpunten, behoeften en verwachtingen van onze doelgroepen inzake beleidsvorming 

nauwkeurig in kaart te brengen.  

Ondertussen hielden de consortiumleden zich bezig met literatuuronderzoek en 

verzamelden zij belangrijke gegevens uit het bestaande onderzoek dat over relevante 

onderwerpen was gepubliceerd. Verder voerden veel partners persoonlijke interviews 



 
 

13 
 

met lokale/regionale beleidsmakers over gevangenisonderwijs om meer relevante 

informatie te verzamelen. 

In de laatste fase combineerde het BLEEP-consortium alle belangrijke bevindingen uit 

deze drie hoofdbronnen en stelde het een lijst op van haalbare, realistische, 

noodzakelijke en praktische beleidsaanbevelingen voor beleidsmakers. 
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Section 3. Legal Framework for Prison 
Education as regards “Digitalization of Prison 
Education” 

Deel 3. Wettelijk kader voor het gevangenisonderwijs 
wat betreft de "digitalisering van het 

gevangenisonderwijs". 
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Aanbevelingen van de Raad van Europa 

In 1989 heeft de Raad van Europa een reeks aanbevelingen aangenomen waarin de 

behoeften en verantwoordelijkheden inzake het onderwijs aan gedetineerden in Europa 

worden uiteengezet. Deze aanbevelingen bepalen dat aan alle gedetineerden de 

mogelijkheid moet worden geboden om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten en dat 

deze activiteiten moeten bijdragen tot de ontwikkeling van de gehele persoon, 

bevorderlijk moeten zijn voor een doeltreffende reïntegratie en een vermindering van 

recidive moeten aanmoedigen. 

Deze aanbevelingen vormen de basis van de doelstellingen van de European Prison 

Education Association en zijn bekrachtigd in het onderwijsbeleid van een aantal Europese 

landen. Meer recentelijk heeft de Raad van Europa een resolutie aangenomen 

(CONF/PLE(2020)RES1) over de toegang tot digitale technologie in Europa en de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten. Deze bevat een aantal punten die relevant zijn 

voor het gevangenisonderwijs, en ondersteunt de bijgewerkte richtsnoeren van Europris 

dat "Onderwijs in de gevangenis moet toegang tot en opleiding in het gebruik van 

moderne digitale informatietechnologie omvatten" (aanbeveling 7, 2018). 

Dit omvat de volgende specifieke aanbevelingen:  

- Gevangenisautoriteiten en aanbieders van gevangenisonderwijs moeten investeren in 
moderne digitale technologie om toegang tot en training in digitale vaardigheden te 
garanderen om de leerervaring te verbeteren en gevangenen de vaardigheden en 
voorbereiding te bieden om hun leven beter te beheren. 

- Waar nodig moet de toegang tot moderne technologie een beveiligde of bewaakte 
toegang tot het internet omvatten om gevangenen beter toe te rusten om zich voor te 
bereiden op hun vrijlating en hun leven te beheren bij vrijlating uit de gevangenis. 

- Wanneer toegang tot het internet niet is toegestaan of niet haalbaar is, moet een reeks 
alternatieve opties, zoals Moodle-"intranetsystemen", worden gebruikt om de digitale 
ervaring te helpen weerspiegelen.    

- Waar toegang tot het internet is toegestaan, moeten de gevangenisautoriteiten en de 
onderwijsdiensten samenwerken om de keuzes in het curriculum en de toegang tot 
rehabilitatiediensten te herzien en te verrijken en om verantwoord onlinegebruik en -
praktijken te bevorderen. 

- Waar toegang tot digitale technologie is toegestaan, moeten de gevangenisautoriteiten 
en de onderwijsdiensten overeenkomsten met gevangenen bevorderen waarin 
overeengekomen protocollen voor internetgebruik en onderwijsontwikkeling worden 
vastgelegd. 

Gedetailleerd onderzoek naar het effectieve gebruik van digitale technologie ten 
behoeve van het gevangenisonderwijs is beperkt, deels door het ontbreken van een 
substantiële praktijk op dit gebied en door to the challenges of carrying out ethically 
goedgekeurd onderzoek in gevangenissen. Het BLEEP-consortium heeft informatie van 
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zijn partnerorganisaties verzameld om een overzicht te maken van goede praktijken op 
deze gebieden. 

Voorbeelden wereldwijd 

Kerr en Willis vergelijken benaderingen in Australië en de rest van de wereld. In het 

bijzonder wijzen zij op het gebruik van de PrisonCloud in België, een beveiligd platform 

dat gevangenen in staat stelt "toegang te krijgen tot diensten met betrekking tot alle 

aspecten van het leven, zoals werkgelegenheid, onderwijs, vrije tijd, gezondheidszorg, 

financiën en juridische zaken". Het beoogt de re-integratie van gedetineerden in de 

samenleving te verbeteren door het gebruik van technologie en de verantwoordelijkheid 

voor dergelijke zaken te normaliseren door middel van een "naadloze" koppeling van 

klassikaal leren en leren in de cel". Vanwege de leeftijd van veel gevangenissen is dit 

systeem momenteel echter slechts in één van de 45 Belgische gevangenissen in gebruik. 

In gevangenissen in Engeland en Wales wordt een soortgelijk systeem gebruikt, de Virtual 

Campus, dat beschikbaar is op specifieke computers in de onderwijscentra van de 

gevangenissen. Als gevolg van de Covid-pandemie is er meer vooruitgang geboekt met 

de verstrekking van offline-apparaten die in cellen kunnen worden gebruikt in plaats van 

in de onderwijscentra van de gevangenis. Beveiligde Chromebooks met een speciaal 

ontwikkeld leerplatform zijn goedgekeurd voor gebruik in cellen en worden momenteel 

getest in 55 van de 121 gevangenissen in Engeland en Wales. 

Deze aanpak om het gebruik van technologie te "normaliseren" wordt ook toegepast in 

Noorwegen, Zweden en Nederland. Noorwegen heeft een infrastructuur opgezet met 

de naam DFS (Desktop for Students) die gevangenen aanmoedigt om e-burgers te 

worden. Studenten in Noorse gevangenissen hebben toegang tot leerplatforms en 

leermiddelen buiten de gevangenis, kunnen communiceren met docenten, opdrachten 

uploaden, online onderzoek doen en online examens afleggen. Het doel van het 

systeem is de leersituatie voor gedetineerden te normaliseren met de situatie voor 

studenten buiten de gevangenis. In het najaar van 2022 zal een nieuw project een 

bijgewerkte versie van het systeem introduceren (DFS 2.0), ditmaal gebaseerd op een 

aangepaste versie van Microsoft Teams for Education. 

ACEP-project (Turkije) 

Het Turkse directoraat-generaal voor gevangenissen en huizen van bewaring (DGPDH) 

ontwikkelt verschillende projecten om penitentiaire inrichtingen te laten profiteren van 

de technologische mogelijkheden. Een van de door DGPDH geïnitieerde studies is "De 

integratie van informatietechnologieën in penitentiaire inrichtingen (ACEP)". Het ACEP-

project is ook een van de digitale doelstellingen van het door de Turkse regering 
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aangekondigde actieplan voor de mensenrechten en het strategiedocument voor 

justitiële hervorming.  

De belangrijkste pijler van het ACEP-project is de plaatsing van multimedia-apparatuur 

(MMC) in de gevangenissen. De gevangenen hebben toegang tot MMC-apparaten die in 

de leefruimten van de gevangenen worden geïnstalleerd met biometrische gegevens 

zoals vingerafdruk- en gezichtsherkenning. MMC-apparaten hebben digitale 

toepassingen zoals videogesprekken en spraakoproepen, winkelen in de kantine, het 

versturen van petities, e-brief, e-bibliotheek, e-arts en communicatie met het ministerie 

of de relevante instellingen. Bovendien kan het onderzoek, een van de 

routinetoepassingen in penitentiaire inrichtingen, met deze apparaten worden gedaan. 

DGPDH wil tegen eind 2022 20.000 MMC-apparaten installeren in penitentiaire 

inrichtingen. 

 

 



 
 

18 
 

 

KIOSK Toepassing (Roemenië) 

In Roemenië hebben gedetineerden toegang tot een KIOSK waar zij met behulp van een 

individuele kaart met een persoonlijke code de antwoorden of de status van hun 

verzoeken, hun beloningen, hun sancties, juridische informatie over hun veroordeling 

(het nummer van hun dossier, hoeveel dagen zij hebben gezeten, wanneer zij in 

aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, enz. ), informatie over zijn 

rekening (hoeveel geld hij heeft, zijn transacties) en ook hebben zij toegang tot een online 

bibliotheek met wetten en juridische documenten die voor hen van belang zijn, in het 

Roemeens en ook in andere talen zoals Engels, Frans en andere. 
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Section 4. BLEEP Policy Recommendations 

Deel 4. Aanbevelingen voor het BLEEP-beleid 
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1 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Innovatie - Het algemene principe: De 
wereld verandert; nieuwe banen 
vereisen nieuwe vaardigheden. 

Het onderwijsbeleid in de gevangenis 
moet gericht zijn op innovatieve 
aspecten van het leren, waaronder 
digitalisering en 21e-eeuwse 
vaardigheden. 

De hele gevangenis zou in wezen een 
"leeromgeving" moeten zijn die alle 
leeractiviteiten omvat, van traditioneel 
onderwijs tot therapeutische 
programma's, moderne technologie en 
nieuwe programma's zoals 
levensvaardigheden, yoga en 
mindfulness. 

 

2 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Investeren in onderwijs voor 
gevangenen en gevangenispersoneel 
zal op lange termijn rendabeler zijn, 
aangezien onderwijs en leren mensen 
zal leiden tot werkgelegenheid, 
socialisatie en zelfrealisatie, wat 
sterke elementen zijn om mensen te 
weerhouden van illegale acties die 
eindigen in gevangenisstraf. 

Er moeten voldoende middelen worden 
uitgetrokken om elke gevangenis van 
een volledig uitgeruste school te 
voorzien. Daarnaast zijn meer middelen 
nodig voor onderwijsvoorzieningen voor 
gevangenen met specifieke 
onderwijsbehoeften, zoals problemen 
met lezen en rekenen. 
Gevangenisautoriteiten en aanbieders 
van gevangenisonderwijs moeten ook 
overwegen te investeren in moderne 
digitale technologie om toegang en 
opleiding in digitale vaardigheden te 
garanderen om de leerervaring te 
verbeteren en gevangenen de 
vaardigheden en voorbereiding te bieden 
om hun leven beter te beheren. 

 

3 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Een hoger niveau van digitale 
vaardigheden zal een voordeel zijn bij 
het verwerven van een baan, 
aangezien de kansen op werk tegen 
een leefbaar loon gering zijn voor wie 
geen digitale vaardigheden bezit, 

Onderwijsstelsels in gevangenissen - met 
name beroepsopleidingen - moeten 
worden geactualiseerd om digitale 
bijscholingscursussen voor 
gedetineerden mogelijk te maken. 
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vooral wanneer dit lage niveau van 
vaardigheden gepaard gaat met een 
strafblad. 

 

 

4 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Digitale vaardigheden zijn niet alleen 
van vitaal belang op de werkplek; ze 
zijn belangrijk voor vrijwel elk aspect 
van sociale interactie, van het gebruik 
van een smartphone tot het 
onderhouden van contact met familie 
en vrienden, het boeken van een 
vakantie, het bestellen van een 
afhaalmaaltijd en online winkelen. 
Bovendien is digitale geletterdheid nu 
essentieel voor het volgen van 
onderwijs buiten de 
gevangeniscontext. 

Ondersteuning van de digitale 
geletterdheid van gedetineerden is een 
van de belangrijkste punten om hen bij 
hun vrijlating te betrekken bij de 
"gedigitaliseerde" samenleving. Digitale 
connectiviteit moet worden 
gewaarborgd en de digitale 
geletterdheid van de lerenden moet 
worden bevorderd, zowel als 
voorwaarde voor een moderne 
pedagogische praktijk als om de 
lerenden toegang te geven tot 
onderwijsmiddelen buiten de 
gevangenis. 

 

5 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Aan gerelateerde 
veiligheidsproblemen kan tegemoet 
worden gekomen door middel van 
technologie die mensen de toegang 
tot giftige sites belet of, waar nodig, 
alleen offline toegang biedt tot 
digitale bronnen. 

Het gevangenisonderwijs kan gebruik 
maken van een beveiligde 
internetverbinding met een "witte lijst" 
van geschikte en nuttige websites zoals 
arbeidsbureaus, sociale fondsen, enz. 
BLEEP geeft een goed voorbeeld door 
beveiligde apparaten met "witte lijsten" 
te gebruiken. 

 

6 

Bevindingen / Rechtvaardiging BLEEP aanbeveling 

Wetsvoorlichting over digitale 
misdrijven kan onbedoelde illegale 
handelingen van ex-gedetineerden na 
hun vrijlating voorkomen. 

De gevangenen moeten de 
grondbeginselen van het rechtsstelsel 
van het betrokken land krijgen, zodat zij 
zich bij hun vrijlating meer bewust zijn 
van de gevolgen van hun illegale 
handelingen. Voorts moet de context 
van het onderwijs in gevangenenrecht 
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worden uitgebreid tot de "nieuwe" 
soorten misdrijven die voortvloeien uit 
technologische verbeteringen, zoals 
cybercriminaliteit, slecht gebruik van 
sociale media, blockchain-systeem enz. 
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"Digitale bibliotheken" kunnen een 
niet-formele leeromgeving bieden. 

Beleidsmakers zouden moeten 
overwegen te investeren in "ingerichte 
digitale bibliotheken" waar 
gedetineerden toegang hebben tot 
geschreven bronnen via technologische 
apparaten zoals kindles of beveiligde 
tablets. Op die manier zou het voor 
gedetineerden motiverend zijn om de 
bibliotheek te gebruiken en tegelijkertijd 
op een niet-formele manier digitale 
vaardigheden op te doen. 

8 
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Motivatie en uitrusting van de 
opvoeders in gevangenissen spelen 
een sleutelrol in de doeltreffendheid 
van het gevangenisonderwijs. 

Al het gevangenispersoneel moet 
worden getraind in het belang van 
gevangenisonderwijs. Onderwijs moet 
naast veiligheid en beveiliging prioriteit 
krijgen, zodat het meer invloed krijgt als 
onderdeel van gevangenisinspecties. 

Om de complexiteit van lesgeven in een 
dwangomgeving te overwinnen, moeten 
de onderwijsactoren in het 
gevangenisonderwijs worden 
ondersteund om innovatieve strategieën 
en benaderingen toe te passen en bij 
hun werk gebruik te maken van 
technologische hulpmiddelen. 
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Leren leren en levenslang leren zijn 
sleutelbegrippen in het moderne 
leven. Integratie van 
gevangenisonderwijs in de formele 
onderwijskanalen buiten de 
gevangenis kan het levenslang leren 
van gevangenen ondersteunen. 

De beleidsmakers moeten zoeken naar 
alternatieve methoden om mensen in de 
gevangenis naar school te lokken. Door 
hen aan te moedigen onderwijs te 
volgen in de gevangenis, maken zij het 
onderwijs in de gevangenis 
aantrekkelijker en doeltreffender voor 
de gedetineerden. Zij kunnen dit 
bijvoorbeeld doen door op het 
gevangenisterrein zelfstandige scholen 
op te richten die ver verwijderd zijn van 
cellen en accommodatieblokken, door 
toegang te verlenen tot goed gevulde 
bibliotheken (met beveiligde digitale 
hulpmiddelen) en computerfaciliteiten of 
door in streng beveiligde gevangenissen 
mogelijkheden voor leren op afstand te 
bieden via gesloten tv-uitzendingen. 
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De wereld verandert; nieuwe banen 
vereisen nieuwe vaardigheden. 

Het onderwijsbeleid in gevangenissen 
moet gericht zijn op innovatieve 
aspecten van het leren, waaronder 
digitalisering en 21e-eeuwse 
vaardigheden. 
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Ex-gedetineerden hebben banden en 
kanalen nodig naar werkaanbieders 
zodra zij uit de gevangenis komen. 

Totstandbrenging van 
gemeenschappelijke platforms waar de 
gevangenen (potentiële werkzoekenden 
bij hun vrijlating) en de werkgevers 
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar 
in contact kunnen treden. Dit 
mechanisme zal ook onderwijsactoren 
(met name beroepsonderwijs) omvatten. 
Dit gemeenschappelijke platform kan 
worden opgezet met behulp van digitale 
instrumenten/methoden zoals online 
conferenties met werkgevers als 
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sprekers of online sollicitatiegesprekken 
tussen werkgevers en gedetineerden. 
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"Communicatie" is misschien wel de 
krachtigste zachte vaardigheid die een 
gevangene toegang kan verschaffen 
tot de benodigde kanalen en 
informatie. Anderzijds spreken 
aanzienlijke aantallen gedetineerden 
niet de taal van het land waar zij zich 
bevinden. 

Deze situatie maakt het noodzakelijk dat 
er specifieke curricula voor 
communicatievaardigheden en 
taallessen worden aangeboden. 
Bovendien kan het leren van een andere 
taal studenten in de gevangenis in staat 
stellen zich opener met anderen en de 
rest van de wereld bezig te houden. Het 
gevangenisbeheer kan profiteren van 
digitale hulpmiddelen en open bronnen 
als zij de veiligheidsproblemen kunnen 
oplossen (video's voor taalleren op 
YouTube, enz.). 
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In overeenstemming met het vorige 
artikel kan het gebruik van (beveiligde) 
online communicatiemiddelen zoals 
videogesprekken bijdragen tot een 
vermindering van sociaal isolement en 
sterkere familiebanden. 

Gevangenisbeheer moet manieren 
zoeken om cruciale kwesties als 
veiligheid, privacy, beschikbaarheid, 
uitvoering en financiële betaalbaarheid 
op te lossen. Het Turkse ministerie van 
Justitie heeft in dit verband een goed 
innovatief voorbeeld gelanceerd; ACEP - 
Project voor de integratie van slimme 
technologieën in penitentiaire 
inrichtingen. 
(https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-
infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji). 

https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
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Jewkes en Reisdorf (2016, p. 540) 
merken op dat door van gevangenen 
te verlangen dat zij 
verantwoordelijkheid nemen voor 
aspecten van hun leven die voorheen 
door agenten werden beheerd, 
mogelijk aanzienlijke perioden van 
personeelstijd vrijkomen die 
voorheen werd besteed aan het 
invullen van formulieren. Hoewel 
deze nieuw verworven tijd in theorie 
kan worden besteed aan zinvollere 
interacties met gevangenen. Voor 
veel gevangenen verminderen 
innovaties zoals digitale kiosken een 
deel van de stress en spanningen van 
het leven in de gevangenis door een 
grotere mate van zeggenschap te 
bieden. 

Gevangenissen kunnen op intranet 
aangesloten kiosken/computers 
installeren waarmee de gevangenen hun 
trajecten kunnen beheren (zoals het geld 
op hun rekeningen, de tijd die nog rest 
voor hun volgende familiebezoek, het 
indienen van een verzoekschrift bij de 
directie en het ontvangen van het 
antwoord op hun verzoekschriften, enz.) 

Een goed voorbeeld van een dergelijk 
digitaal kioskproject is van het 
Roemeense ministerie van Justitie 
(https://anp.gov.ro/). 
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ICT-deprivatie moet worden 
beschouwd als gelijkwaardig aan 
andere sociale deprivaties, zoals laag 
inkomen, werkloosheid, laag 
onderwijs, slechte gezondheid en 
sociaal isolement. 

Het gevangenisbeheer zou moeten 
overwegen gevangenen onder toezicht 
en beveiligd toegang tot internet te 
geven, zodat zij een aantal digitale 
basisvaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Dit kan de digitale uitsluiting bij vrijlating 
verlichten en hen helpen bij het 
uitstippelen van reële trajecten voor 
werk, huisvesting, familie en sociale 
banden die onder de BLEEP-aanpak 
vallen. 
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