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_Introductie
Op het einde van 2020 hielden gevangenissen over heel Europa meer dan één
en een half miljoen gevangenen vast, zowel veroordeelden als beklaagden1. Het
gaat dus om een aanzienlijk aantal mensen.
De meeste van hen zullen op een dag opnieuw in de samenleving
toegelaten worden. Om dit proces goed te laten verlopen, bestaan er
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CODEREN BIJ EUROPESE GEDETINEERDEN TE BEVORDEREN, HOOPT HET PROJECT
DE GELIJKE KANSEN EN DIGITALE INCLUSIE TE FACILITEREN VAN KWETSBARE
MENSEN, ZOALS GEVANGENEN DIE VRIJGELATEN GAAN WORDEN.
Om dit doel te bereiken, begint het project met een diepgaande analyse van de
context en de aspiraties van gedetineerden in de betrokken landen. De volgende
activiteiten werden overwogen om dit doel te bereiken:

1 SPACE
2 Data

I data beschikbaar bij: https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210329_Key_Findings_SPACE_I_2020.pdf
beschikbaar bij: https://www.oecd.org/skills/piaac/
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1.

METHODOLOGISCH KADER (deze richtlijnen): een gemeenschappelijk kader
met afspraken opzetten voor alle partners.

2.

ZELFBEOORDELING:

om ten minste 20 gedetineerden te betrekken, die

vertegenwoordigers zijn van de doelgroep per land (gedetineerden 18-60) en
vervolgens met hen hun noden, plannen en ambities met beterkking tot
onderwijs en digitalisering te bepalen.
3.

VOORLOPIG BEVINDINGENRAPPORT:

Rapporten per partner waarin de

bevindingen van elke land op vlak van de economische en sociale contexten.
4.

VERGELIJKENDE ANALYSE EN ONTWIKKELING VAN HET EINDVERSLAG:
belangrijkste resultaten verzameld in een algemeen document over de
houding van gedetineerden ten opzichte van codering

5.

DE VALIDATIE VAN NIET-FORMEEL EN INFORMEEL LEREN: tot stand
brengen van een gemeenschappelijke overeenkomst tussen partners over de
erkenning van leerresultaten, volgens de Europese richtlijnen van 2015 voor de
validatie van niet-formeel en informeel leren voor de cursus die zal worden
ontwikkeld.
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1. De context

Volgens EURES3, de Belgische werkgelegenheidssituatie kan typisch worden
omschreven als de vorm van een citroen, waarbij de werkgelegenheid sterk
geconcentreerd is in de middelbare leeftijdscategorie (25-54 jaar), terwijl er weinig
jongeren (die meestal lang onderwijs volgen) en ouderen (die vaak vervroegd met
pensioen gaan) aan het werk zijn. Langer studeren is een positieve ontwikkeling,
omdat het de kansen op het vinden van werk vergroot, maar het vervroegd
pensioen is voor de staat onbetaalbaar geworden en deze neemt momenteel
maatregelen om dit te ontmoedigen door de leeftijd waarop mensen met
pensioen kunnen gaan te verhogen.
Ondanks het feit dat jongeren langer studeren, is de werkloosheid onder jongeren
in België ook erg hoog: 20,1%, wat iets hoger is dan het EU-gemiddelde (18,7%).
Jongeren in België (8,8%) verlaten het onderwijs zonder diploma (zonder diploma
secundair onderwijs). Ze hebben daardoor veel minder kans op het vinden van
werk dan jongeren met middelbaar of hoger onderwijs.

In Italië stijgt de werkloosheid sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële
crisis. In 2018 begon een licht herstel, maar de jeugdwerkloosheid blijft met 37,1%4
vrij hoog. De regionale ongelijkheden tussen het sterk geïndustrialiseerde en
dynamische noorden en de armere zuidelijke plattelandsgebieden zijn nog steeds
groot, en worden nog verergerd door een omvangrijke ondergrondse economie,
die volgens sommige schattingen maar liefst 17% van het BBP uitmaakt.
Volgens gegevens van ISTAT, het nationale instituut voor de statistiek van Italië,
bedroeg de arbeidsparticipatie in maart 2019 58,9%, terwijl aan de andere
kant 10,2% van de bevolking werkloos was5.
In Griekenland hebben tijdens de economische crisis ontslagen en banenverlies
gevolgen voor het hele land. Het werkloosheidspercentage is in het hele land
dramatisch gestegen en is sinds 2008 bijna meer dan verdrievoudigd. gemiddelde
3 Data

beschikbaar bij: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
catId=2595&countryId=BE&acro=lmi&lang=en&regionId=BE0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=National%20Level
4 Data

beschikbaar bij World Economic Outlook Database, Data beschikbaar bij: https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/weo-database/2021/April
5 Data beschikbaar bij: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni
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van 16,22% over de periode 1998 tot 2018, met een recordhoogte van 27,90% in
juli 2013 en een dieptepunt van 7,30%6 in mei 2008 . Tijdens de periode van vorig
jaar in 2018 daalde het werkloosheidspercentage 18% in december 2018 ten
opzichte van een neerwaarts herziene 18,3% in de voorgaande maanden. Het blijft
op het laagste niveau sinds juli 2011: het aantal werklozen daalde met 1,9% tot 852
duizend en het aantal werkenden steeg met 0,1 procent tot 3,87 miljoen. De
werkloosheid is vooral hoog onder jongeren (48% in februari 2017) en de meeste
werklozen zitten al een jaar of langer zonder baan (73% in Q4 2016)7.
Hoewel in Roemenië aan het begin van de jaren 90 het aantal actieve bevolking
in Roemenië ongeveer 11 miljoen mensen bedroeg, als gevolg van massale
immigratie en een laag geboortecijfer, bedraagt het aantal actieve bevolking in
2017 ongeveer 9.120.000 mensen, van wie slechts 8.671. 000 werkten. Het aantal
werklozen daalt echter van ca. 629.000 in 2014 tot ongeveer 449.000 mensen in
2017. In 2017 hadden de meeste mensen in Roemenië werk - 73,7%, terwijl slechts
1% ondernemer was of 17,1% freelancers8.
Wat betreft de Portugese9 arbeidsmarkt waren in 2018 ongeveer 5,2 miljoen
mensen in actieve bevolking met een participatiegraad van 59,0%. Gericht op de
werkgelegenheid, bedroeg het werkloosheidspercentage in 2017 8,9% (462,8
duizend mensen), een daling met 7,3 procentpunten in vergelijking met 2013 (de
hoogste waarde sinds 1998). Het jaar 2018 verlengde de volgorde van daling (die
begon in 2014) van het werkloosheidspercentage, alleen lager in 2008 vóór de
crisis (7,6%). Van de 4,8 miljoen mensen die in 2018 werkten, opgesplitst naar
sectoren van de economische vraag, waren dat jaar ongeveer 285 duizend
mensen werkzaam in de primaire sector, ongeveer 1,2 miljoen in de secundaire
sector en de overige 3,4 miljoen in de tertiaire sector.
De meeste werkgelegenheid in België10 zit in de dienstensector. De belangrijkste
sector met het hoogste aantal werknemers is de tertiaire sector. Deze goed is
voor 43% van de betaalde werkgelegenheid, gevolgd door de quartaire
dienstensector met 38% en de secundaire sector (industrie en bouw) met 18,5%.
Binnen de quartaire sector zijn gezondheid en welzijn veruit de belangrijkste
domeinen (15,2% van het totaal aantal medewerkers), gevolgd door onderwijs
met 10,3%. Werknemers in deze sector zijn overwegend hoogopgeleid, met een
universitaire opleiding achter de rug. De bouw is met 5,3% de grootste werkgever
in de secundaire sector, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgt met
2,3% ver achter zich.
6Data

beschikbaar bij: https://tradingeconomics.com/greece/indicators
5
8 Report beschikbaar bij: National Institute of Statistics: http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
romania_in_cifre_breviar_statistic_1.pdf
7 Idem

9Data

beschikbaar bij Anuário Estatístico de Portugal, INE 2017. Available at: https://www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005558&contexto=bd&selTab=tab2
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Italië11 is primair een industrieel land, waarbij de secundaire sector goed is voor
21,4% van het bbp en 26,1% van de actieve bevolking in dienst heeft. De
industriële activiteit van het land is geconcentreerd in het noorden van het
land, waaronder steden als Turijn, Milaan en Venetië. Een groot deel van de
Italiaanse industrie bestaat uit kleine en middelgrote familiebedrijven, waarbij
de meerderheid van de Italiaanse industriële bedrijven minder dan 50
werknemers heeft. Italië is de grootste wereldwijde exporteur van
luxegoederen (kleding, auto's, enz.). Andere belangrijke Italiaanse industrieën
zijn onder meer precisiemachines, motorvoertuigen, chemische producten,
farmaceutische producten, elektrische artikelen, mode en kleding.
De dienstensector vertegenwoordigt 66,3% van het Italiaanse bbp en biedt werk
aan 70% van de beroepsbevolking van het land. Toerisme is een van de
snelstgroeiende en meest winstgevende bedrijfstakken in Italië, aangezien Italië
het vijfde meest bezochte land internationaal is en het derde meest bezochte
land van Europa. Naar schatting is meer dan de helft van de 5 miljoen bedrijven in
Italië actief in de tertiaire sector.
In Roemenië12 vertegenwoordigen de export en import van goederen en diensten
85% van het bbp, terwijl landbouw, bosbouw en visserij 4% van het bbp
vertegenwoordigen. De industrie, inclusief de bouw, dekt 30% van het BBP
(waarvan een deel ook tot uiting komt in de export / import). De meeste
economische sectoren groeien in termen van het aantal werknemers. IT en
communicatie was in 2017 de economische sector met de grootste stijging - 11,1%
in vergelijking met 2016. Tegelijkertijd is de leegstand in de IT- en
communicatiesector gestegen van 0,73% in 2014 naar 1,26%. in 2017, wat
impliceert dat er behoefte is aan nieuwe bevolkingsgroepen die naar deze sector
moeten worden aangetrokken.
Met betrekking tot de arbeidsmarkt in de ICT-sector in Portugal13 ontwikkelde
een wervingsadviesbureau een data-analyseonderzoek op basis van 4000
interviews die eind 2017 en de eerste maanden van 2018 waren toegepast.
Ze concludeerden dat ICT-professionals steeds meer gewild zijn, wat zich
vertaalt in een grotere vraag naar een lager aanbod van professionals: dit is niet
alleen te wijten aan het fenomeen van het digitale tijdperk, maar ook aan een 'lek
van talent' waarmee Portugal wordt geconfronteerd - professionals zijn zich
bewust van hun waarde en zijn niet alleen op zoek naar betere salarissen, maar
ook naar projecten met kwaliteit, concurrentievermogen van bedrijven en
doorgroeimogelijkheden (aspecten die ze gemakkelijk vinden in andere landen).
Idem 4
Idem 7
13 Data beschikbaar bij the World Bank Report, 2017 – Portugal. Available at: https://data.worldbank.org/
country/PT
11

12

14

Idem 5
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Enkele van de belangrijkste industrieën voor Griekenland14 zijn de maritieme
en scheepvaart, evenals de toerismesector. De export van goederen zit in de
lift, terwijl de import afneemt, waardoor het handelstekort langzaam maar
zeker verbetert.

1.1. Algemene situatie van
criminele activiteiten en trends
Het criminaliteitscijfer in Roemenië15 heeft de afgelopen jaren een
onstuimige ontwikkeling doorgemaakt. Het volgt een neerwaartse trend van
2014 tot 2017, van 1.799 naar 1.510 misdrijven / per 100.000 inwoners. Deze
trend is echter niet constant, aangezien deze aan het omkeren is in 2018,
toen het misdaadcijfer toenam tot 1.555 misdrijven per 100.000 inwoners. De
redenen achter deze realiteit kunnen ingewikkeld zijn en kunnen verband
houden met een nieuwe wet over de compenserende remedie die het
verlaten van de gevangenis versnelt.
Wat de gevangenispopulatie betreft, waren er op 31 december 2018 in het
Roemeense penitentiaire systeem 20.792 gedetineerden, van wie 19.844 mannen
en 948 vrouwen16. Van de in totaal 20.792 werden er 813 ondergebracht in
speciale accommodatie (bijv. Ziekenhuis), 1.936 in preventieve arrestatie, 7.313 in
halfopen regime, 3.480 in open regime, 5.262 in gesloten regime, 1.352 in
maximale veiligheid, 395 in detentiecentra en 241 in onderwijscentra. In termen
van levenslange gevangenisstraf waren er 157 gevallen. 883 met een boete van
meer dan 20 jaar, 1.200 met een boete van 15 tot 20 jaar, 2.043 voor 10-15 jaar
gevangenisstraf, 5.200 voor 5-10 jaar, 6.749 voor 2-5 jaar, 1.531 voor 1-2 jaar, en
433 voor een straf van minder dan een jaar. De neerwaartse trend in de
gevangenispopulatie is ook terug te vinden in de stroomcijfers: van 40.008
gedetineerden in 2017 naar 34.902 gedetineerden in 201817.
Gevangenissen in Italië worden geclassificeerd als Casa Circondariale (CC) of
Casa di Reclusione (CR). CC-gevangenissen bieden onderdak aan voorlopige,
voorlopige hechtenis en korte strafgevangenen, terwijl CR-gevangenissen
veroordeelde gevangenen herbergen.
Het onderscheid vervaagt door het feit dat sommige CC-gevangenissen secties
hebben voor veroordeelde gedetineerden en vice versa. Gevangenen die de
gevangenisstraf hebben vervuld maar onder veilig toezicht blijven, worden
vastgehouden in ofwel een Casa di Lavoro (CL) of Colonia Penale (CP).
Italiaanse gevangenissen zijn over het algemeen erg oud en niet in goede staat,
met slechte omstandigheden als gevolg van een gebrek aan financiering. Deze
oude gevangenissen garanderen geen toereikende levensstandaard voor
gedetineerden, ondanks de recente afname van de overbevolking.
15 Data

beschikbaar bij: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=66
Data beschikbaar bij: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Raport-activitate-ANP-2018-1.pdf
17 Idem 15
16
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Het aantal gerapporteerde misdrijven in Italië is de afgelopen jaren
afgenomen. Na een piek in 2012-2013 met bijna 2,9 miljoen misdrijven, is het
aantal strafbare feiten in 2017/2018 gedaald tot 2,2 miljoen18.
De huidige gevangenispopulatie is 59.655 gedetineerden, waarvan 2.107
vrouwen, 442 minderjarigen en 17.825 gevangenen in voorlopige hechtenis.
Een aantal van 32.807 personen werd veroordeeld voor vermogensdelicten19.
Officiële capaciteit van het gevangenissysteem in Griekenland 9.935
gedetineerden. Momenteel bedraagt de totale gevangenispopulatie (inclusief
gedetineerden in voorlopige hechtenis / gedetineerden in voorlopige hechtenis)
10.580 op 1/3/2019: Gedetineerden in voorlopige hechtenis / gedetineerden in
voorlopige hechtenis (percentage van de gevangenispopulatie) zijn 31,1%,
vrouwelijke gevangenen (percentage van de gevangenis bevolking) 5,2%, jonge
gevangenen (percentage gevangenispopulatie) 1,5%, buitenlandse gevangenen
(percentage gevangenispopulatie) 52,9%20.
Portugal cheeft momenteel 49 gevangenissen in het hele land met een maximale
capaciteit van 12934 gedetineerden. Op 15 december 2018 telde de
gevangenispopulatie 11963 gevangenen, 1000 mensen lieten de maximale
capaciteit over. 94% was mannelijk en 6% vrouwelijk, 84,7% was Portugees en de
overige 15,3% waren buitenlanders21. Opgemerkt moet worden dat 2018 het
eerste jaar was sinds 2012 waarin geen overbevolking in Portugese
gevangenissen plaatsvond. In 2012 bedroeg het opsluitingspercentage 130
gedetineerden per 100.000 inwoners, in 2014 135 (het hoogste geregistreerde
percentage) en in 2016 13422 .
Gezien de situatie in heel Europa, houden Belgische criminele groepen zich vaak
bezig met meerdere criminele activiteiten in plaats van zich te specialiseren in
één enkele activiteit. Deze omvatten - naast andere misdrijven - de handel in
drugs, vuurwapens, mensen en het witwassen van geld.
Drugshandel is de belangrijkste activiteit voor criminele groepen in België23. Het
land is een van de belangrijkste producenten en distributeurs van synthetische
drugs (zoals MDMA en amfetaminen) en cannabis in Europa, evenals nieuwe
psychoactieve
stoffen
(NPS).
Cannabisplantages
en
synthetische
drugslaboratoria zijn voornamelijk geconcentreerd aan de grens met Nederland,
soms met gemeenschappelijke productieketens. België is ook een van de drie
belangrijkste toegangspunten voor cocaïne in Europa - naast Spanje en
Nederland - en het lijkt de meest gesmokkelde drug van het land te zijn.
Data beschikbaar bij: https://www.statista.com/statistics/614282/total-number-of-criminal-acts-italy/
Data beschikbaar bij: https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf
20 Data beschikbaar bij: https://ministryofjustice.gr/English/
21 Data beschikbaar bij: https://www.prison-insider.com/en/countryprofile/portugal-2019
22 Data beschikbaar bij: https://www.prisonstudies.org/country/portugal
23 Data beschikbaar bij: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/TD0416161ENN_1.PDF
18

19
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1.2. Educatie in gevangenissen
Een van de centrale aspecten van volwasseneneducatie in de gevangenis is die
van professionele re-integratie na de detentieperiode, met als uitgangspunt dat
de detentietijd nuttig moet gebruikt worden voor ontwikkeling van het menselijk
kapitaal. Leraren en opleiders die in de gevangenis werken, worden
geconfronteerd met een specifieke onderwijs- en opleidingscontext die soms
afwijkt van de traditionele schoolorganisatoe en daardoor een hele uitdaging
voor hen vormt.
In Italië bieden alle gevangenissen scholing en beroepsopleiding aan, en 17.096
gedetineerden (inclusief 8.507 buitenlanders24) volgden een soort van
scholing
of
opleiding
in
één
jaar.
Er
is
een
slagingspercentage
van 41,5% voor gevolgde cursussen. Er zijn ook 1.930 gevangenen
die
een
van
de
170
professionele
trainingen
volgen25,
waaronder
koken, tuinieren, informatietechnologie, elektrotechniek en schoonheid.
Onderwijs in de gevangenis werd voor het eerst ingevoerd om de geletterdheid
onder gedetineerden te verbeteren. Vandaag is dat nog steeds zo. Als in 1958,
ten tijde van de oprichting van de gevangenisscholen, het bijna uitsluitend de
Italianen waren die moesten leren lezen en schrijven zoals aangegeven in een
ministeriële circulaire uit 19481), zijn de alfabetiseringscursussen tegenwoordig
vooral gericht op niet-Italiaanse gevangenen. De school is ook een instrument
van sociale vorming en emancipatie. De grondwet legt belangrijke beginselen
vast op het gebied van onderwijs en met name is het artikel 34 dat onderwijs als
een grondrecht erkent.
In Griekenland bieden The Second Chance Schools26 onderwijs dat
gelijkwaardig is aan formeel onderwijs op de middelbare school. De Second
Chance Schools (SCS) in Griekse gevangenissen zijn in 2004 opgericht om
sociale uitsluiting van gedetineerden tegen te gaan. De SCS helpt
gedetineerden om een nieuwe kans op onderwijs te krijgen met lessen die
hen binnen gevangenismuren worden gegeven. De Second Chance School is
een gratis innovatieve openbare school voor volwassenenonderwijs met een
totale studieduur van ongeveer 2 jaar, d.w.z. twee academiejaren. Gedetineerden
24

Data beschikbaar bij: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1198166&previsiousPage=mg_1_14
25

Data beschikbaar bij: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1183657&previsiousPage=mg_1_14
26

12

Data beschikbaar bij: https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/second-chance-schools

Intellectuele Output 1. | Free to Code

van 18 jaar en ouder die de 9 - jarige leerplicht niet hebben afgerond,
krijgen een tweede kans om deze af te ronden. Na een succesvolle afronding
van de opleiding wordt een kwalificatie verstrekt die gelijk is aan de graad van
het middelbaar onderwijs. De doelstellingen van SCS zijn gericht op het
bestrijden van sociale uitsluiting, het verbeteren van de inzetbaarheid en
actieve deelname van gedetineerden aan het economische, sociale en politieke
proces en het vergroten van ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale cohesie.
Het weekprogramma bestaat uit 25 lesuren en de cursussen vinden plaats in de
ochtend, van maandag tot en met vrijdag. Het is erg belangrijk om te vermelden
dat digitale geletterdheid een onderdeel is van de opleiding van SCS27. De
cursussen die worden gegeven zijn: Griekse taal, wiskunde, Engelse taal,
informatietechnologie, sociale vorming, milieueducatie, natuurwetenschappen,
culturele educatie en oriëntatie (begeleiding en overleg over kwesties op het
gebied van werkgelegenheid en loopbaanontwikkeling)
Een bijzondere nadruk gelegd op het verwerven en ontwikkelen van
basisvaardigheden, competenties en algemene kennis, het gebruik van nieuwe
technologieën28, het leren van een vreemde taal, counseling en
beroepskeuzebegeleiding, om de toegang van gedetineerden tot de
arbeidsmarkt.
Er zijn 63 Second Chance Schools (SCS) in de 13 regio's van Griekenland.

1.3. Beroepsopleidingen in
gevangenissen
Beroepsopleidingen voor personen die van hun vrijheid zijn beroofd, zijn bedoeld
voor alle categorieën gedetineerden die ondersteuning nodig hebben voor integratie
op de arbeidsmarkt. Beroepscursussen textielarbeider, ambachtsman, handwerkman,
handelsarbeider, kok, cursus operator, validatie en gegevensverwerking zijn slechts
enkele van de cursussen die in het penitentiair systemen in Europa worden
georganiseerd.
Een aanzienlijk percentage van de penitentiaire bevolking bestaat uit mensen die van
hun vrijheid zijn beroofd van wie de kennis binnen de ondergrenzen valt, die een laag
begrip hebben en weinig belangstelling tonen voor schoolactiviteiten.
Idem 25
Data beschikbaar bij: https://eaea.org/our-work/projects3/lse-database-good-practice-public-second-chanceschools-public-adult-education-school/
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In lijn met deze overwegingen is het belanrijk om maatregelen te nemen voor het
faciliteren van de integratie van gevangenen in de samenleveing, ongeacht hun
persoonlijke moeilijkheden.
In de penitentiaire inrichtingen van België29 mogen gevangenen minimaal een
uur, en soms meer, werftijd krijgen. Werven bestaan uit een hof omgeven door
hoge

muren

(en

soms

met

een

toegevoegd

ontsnappingspreventienet).

Deelnemen aan een activiteit (lessen, training, werk) vervangt de toegang tot de tuin.
Activiteiten worden georganiseerd door externe verenigingen die afhankelijk zijn
van de toestemming van elke correctionele inrichting. Het aanbod is beperkt. De
activiteiten van de correctionele voorzieningen kunnen in verschillende
categorieën worden ingedeeld:
•

Cultuur en sport (kunst, film, schrijven, lezen, muziek, tuinieren,
individuele en groepssport, theater)
• Opleiding en leren (professionele en algemene opleiding, informatie en
oriëntatie, IT, talen, rijbewijs, eerste hulp).
• Post-gevangenis (hulp bij een professioneel project, informatiesessie, reintegratieplatform).
•
Psychosociaal (activiteiten voor zowel kinderen als ouders,
reclasseringsgroep, hotlines, vrijwillige bezoekers, psychologische
ondersteuning, sociale follow-up).
Gezondheid (groepsactiviteiten, verslavingsbehandeling, infosessies,
•
preventie).
Er is geen duidelijk aantal gedetineerden dat aan deze activiteiten deelneemt. In
de praktijk zou het aantal willekeurig moeten zijn en afhankelijk van een veelheid
aan
factoren
(aantal
aanwezige
agenten,
bezoeken,
de
werf,
gevangenisbewegingen, enz.)30. Gedetineerden met disciplinaire sancties mogen
vaak geen activiteiten ondernemen.
In Portugal is het Protocolcentrum voor beroepsopleiding voor de justitiële
sector31 een overheidsinstelling die opleidingsactiviteiten voor jongeren en
volwassenen bevordert met het oog op hun integratie in de samenleving.
Het heeft drie opleidingsassen en een ervan, "Training for inclusion" genaamd, is
bedoeld voor specifieke doelgroepen: langdurig werklozen, immigranten,
gehandicapten, gevangenen en ex-gevangenen. Studenten ontvangen
certificering voor de modules (die ze met succes afronden) die in het
trainingsplan zijn opgenomen. Volgens het activiteitenverslag 2018 Prisoners
29 Data

beschikbaar bij: https://www.academia.edu/2184789/
EXCHANGE_OF_METHODOLOGIES_IN_EDUCATION_OF_DETAINEES_STUDY_ON_CORRECTIONAL_COMPUTER_EDUCA
TION_COURSES_IN_BELGIUM_THE_PAST_THE_PRESENT_AND_THE_FUTURE
30

Idem 27
meer informatie, bezoek https://www.corrections.direct/how-it-works

31 Voor
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Insider Portugal32, zijn er 24 onderwijs-/beroepsactiviteiten waarbij 4828
gedetineerden in 2017 een beroepsopleiding hebben afgerond (respectievelijk
3782 en 1046) en 5623 gedetineerden (3870 in het onderwijs en 1753 in het
beroepsonderwijs).

opleiding)

waren

ingeschreven

voor

opleidingen

op

31.12.2017.

1.4. Bestaande training voor
digitale geletterdheid
In Roemenië hebben de opleidingsprogramma's voor digitale geletterdheid tot
doel de beschrijvende-informatieve dimensie samen te brengen met de
normatieve, vragende-reflectieve en valoriserende dimensie, evenals de
praktische die gericht zijn op de vorming van algemene competenties, specifieke
competenties en, last but not least, de vorming/ontwikkeling van bepaalde
attitudes en waarden die de aanpassing en integratie ondersteunen van de
persoon aan wie de vrijheid is ontnomen tijdens detentie en na detentie, met de
nadruk op het vergemakkelijken van sociale inclusie. Deze cursussen zijn
bedoeld voor personen die van hun vrijheid zijn beroofd die middelbaar
onderwijs hebben genoten, geen eerdere cursussen hebben gevolgd, de
Roemeense taal goed beheersen en minimaal 3 maanden tot de vrijlating. De
belangrijkste activiteiten zijn gericht op het verwerven en ontwikkelen van
digitale vaardigheden bij het gebruik van het softwarepakket van Microsoft,
waarbij het informatieniveau wordt verrijkt om de integratie van gedetineerden
op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door het verwerven van nieuwe
vaardigheden. Aangezien deze cursus wordt gegeven met gevangenispersoneel,
is er geen mogelijkheid om deze digitale competenties te certificeren via een
document dat is gecertificeerd door het ministerie van Onderwijs.
Tot
2017
profiteerde
het
gevangenissysteem
echter
van
een
ITtrainingsprogramma waarbij zowel gevangenen als personeel lessen volgden
over IT. „TIC-opleiding in het Roemeense gevangenissysteem volgens Europese
normen33 was een programma ter bevordering van sociale inclusie met
specifieke doelstellingen:
•

32

Professionele training in TIC (ECDL START / Equal Skills) aanbieden aan
2000 ge-detineerden tussen 16 en 45 jaar uit de nationale penitentiaire
inrichtingen om hun toegang tot de arbeidsmarkt na de vrijlating te
verbeteren.

Data beschikbaar bij: https://www.prison-insider.com/files/2e5c708f/fp_en_portugal_04.pdf

Data beschikbaar bij: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/Proiect-Preg%C4%83tire-TIC-la-standardeeuropene-%C3%AEn-sistemul-penitenciar-rom%C3%A2nesc.pdf
33
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•

Om professionele training in TIC aan te bieden voor 1600 werknemers
van de penitentiaire inrichtingen, met een leeftijd tussen 25-54 jaar, om
hun compe-tenties binnen hun taken en professionele activiteiten met de
gedetineerden te verbeteren.
•
Ontwikkeling van een dynamisch systeem met 16 mobiele klaslokalen,
landelijk actief in een periode van 30 maanden om de doelgroep te
trainen.
•
Ontwikkeling van een nationaal web van 100 professionele trainers op
het ge-bied van TIC, om het instructieproces binnen de nationale
penitentiaire een-heden te verbeteren.
Opleidingen voor digitale geletterdheid in België - Formeel leren
Vlaamse Gemeenschap. Institutionele regelingen spelen ook een rol bij
de financiering van volwasseneneducatie. Onder nieuwe wetgeving van
het Vlaams Parlement, 2018, wordt de institutionele financiering van de
centra
voor
volwassenenonderwijs
(CAE's)
en
de
centra
voor
basiseducatie voor volwassenen (CABE's) hervormd. Voorheen hadden
centra voor volwassenenonderwijs weinig prikkels om zich op kwetsbare
groepen zoals gevangenen te richten. Onder het nieuwe decreet zijn er
echter extra middelen toegewezen aan centra op basis van participatie
van kwetsbare doelgroepen, waaronder degenen zonder diploma
secundair onderwijs, niet-werkende werkzoekenden en gedetineerden.
De centra ontvangen ook een “kwalificatiebonus” wanneer deelnemers
het programma met succes afronden en hun certificaat behalen. De
kwalificatiebonus is bedoeld om centra te stimuleren om studenten op
maat te begeleiden bij het behalen van hun diploma, en om studenten
vrijstellingen te verlenen op basis van eerder verworven competenties.
Het kabinet verwacht dat deze hervormingen de inzet van leermiddelen
voor volwassenen op meer kwetsbare groepen zullen verbeteren 34 .
Training over digitale geletterdheid in Griekse gevangenissen vindt plaats via de
lessen die worden gegeven op tweedekansscholen. Een casestudy die zich richt op
IT-geletterdheid is een goede hulp voor de analyse om enkele onderwijstopics beter
te begrijpen in het Tweedekansondewijs35.
Het doel van het onderzoek was om de houding van gedetineerden van de Second
Chance School ten opzichte van het gebruik van computers te onderzoeken. Het
onderzoek vond plaats in februari 2014. Achtendertig gedetineerde studenten, uit
verschillende landen, in de leeftijd van 21 tot 45 jaar die waren ingeschreven in het 1e
en 2e leerjaar van de Second Chance School waren het onderwerp van het
onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat respondenten erg enthousiast waren over het
leren over computers, maar de meesten waren bang dat grote hoeveelheden
gegevens per ongeluk zouden kunnen worden gewist.
34 Idem

28
Data beschikbaar bij: https://www.researchgate.net/
publication/220374667_Exploring_Adult_Digital_Literacy_Using_Learners'_and_Educators'_Perceptions_and_Experience
s_The_Case_of_the_Second_Chance_Schools_in_Greece
35
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Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen geloven dat computers essentieel zijn
in het onderwijs en op de werkplek en ook geloven dat ze relevante
vaardigheden kunnen verwerven. Ze erkennen ook dat het gebruik van
technologie in het onderwijsproces een zeer belangrijke factor is voor succesvol
leren, omdat het studenten in staat stelt meer te leren in minder tijd. Bovendien
geloven ze dat technologie studenten in staat stelt hun eigen leerproces te
volgen en hen ook met één druk op de knop toegang geeft tot een grote
hoeveelheid informatie.
Volgens andere onderzoeken die onder gedetineerden plaatsvonden met
dezelfde vragenlijst, waren de resultaten vergelijkbaar. Ook een vergelijkende
enquête onder niet-gedetineerden toonde lage stress over computers36.
Concluderend zijn de onderzoekers van mening dat de mogelijk
toegenomen bezorgdheid over computers te wijten is aan het feit dat
het studenten waren die in de gevangenis zitten en beperkte toegang
hebben tot computergebruik, namelijk alleen tijdens de werking van de
school voor een paar uur per dag en ze kunnen het gebruik van
computers en technologie in het algemeen niet onder de knie hebben
vanwege het strikte kader van de werking van de gevangenis.
In 2014 ontwikkelde DGRSP in Portugal, als resultaat van de aanmoediging
van het ministerie van Justitie voor innovatieve projecten, samen met een
derde sector en entiteit uit de particuliere sector een proefproject (tussen
2015 en 2016) genaamd EPRIS met als doel de mogelijkheid te onderzoeken
van e-learning als pedagogisch instrument om digitale inclusie te
bevorderen. De belangrijkste doelgroep waren de gevangenen van een
Portugese vrouwengevangenis en houdt niet alleen rekening met de
gendergelijkheidskwesties van vrouwen in detentie, maar ook met hun
toekomstige
sociale
reïntegratie,
vooruitlopend
op
toekomstige
moeilijkheden die met dit proces gepaard gaan. Dit project ontwikkelde een
opleiding die 216 uur duurde, in een periode van 12 maanden. De stagiairs
werden gekozen door technici van de instelling voor sociale solidariteit die
hun werk rechtstreeks met de gedetineerden ontwikkelden, en de
gedetineerden hadden een aantal voorwaarden: beschikbaarheid en
interesse in deelnemen;
minimale computervaardigheden (vanuit het perspectief van de gebruiker); zesde
jaar (minimumopleiding); langere detentietijd dan nodig is voor de uitvoering van
de eerste fase van het project. Er zijn twee vragenlijsten gebruikt om de
verworven competenties te beoordelen, één in de beginfase en één in de laatste

36

Idem 33

37

Data beschikbaar bij: https://www.researchgate.net/

publication/263522432_Teachers'_role_in_curriculum_design_in_Portuguese_schools
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fase van de opleiding. Uit de analyse van de gegevens bleek dat de
gedetineerden van mening waren dat de opleidingservaring in e-learning hen het
vertrouwen heeft gegeven dat ze nog steeds over het vermogen beschikken om
nieuw leren te ondernemen, met gevolgen voor de perspectieven met betrekking
tot een toekomstige integratie op de arbeidsmarkt.

2. Free to Code enquête

Rekening houdende met de hierboven beschreven institutionale achtergrond, is
het doel van de Free to Code-vragenlijst om de IT-vaardigheden van
gedetineerden te begrijpen, de status van hun ICT-opleidingsniveau te
achterhalen, te ontdekken hoe bekend ze zijn met coderen en ook hun interesses
te onderzoeken om een programmeerprogramma te volgen. De enquête gaf de
deelnemers ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over de
doelstellingen van het project en hun nieuwsgierigheid naar toekomstige
betrokkenheid te stimuleren.
Dit rapport is gebaseerd op de enquêtes van de Griekse, Belgische, Roemeense
en Italiaanse partners.

Het onderzoek werd in april 2019 uitgevoerd in zes gevangenissen: één in Portugal,
één in Griekenland - een gevangenis voor drugsverslaafde gevangenen genaamd
KATK, één in Roemenië - Jilava Penitentiary en 3 in Merksplas, Turnhout en Wortel,
België. In totaal werden 120 enquêtes ingevuld door 98 mannelijke gedetineerden en
25 ex-gedetineerden: 36 enquêtes in België, 39 in Roemenië, 20 in Griekenland en 25
in Italië.

De correctionele autoriteiten in elk van de 5 gevangenissen gaven toestemming om
de Free to Code-vragenlijst toe te passen. Het was erg belangrijk om ervoor te
zorgen dat ons onderzoek het anonieme recht van de gevangene respecteerde
en de mogelijkheid uitsluit dat onze vragenlijst persoonlijke of privé-informatie
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van de respondenten zou verzamelen. Ook werd afgesproken dat het onderzoek
aan ethische eisen werd voldaan en dat de gevangenen naar eigen goeddunken
aan het onderzoek zouden deelnemen en geen van hen zal worden gedwongen
om deel te nemen.
Er moet ook worden opgemerkt dat de oorspronkelijke vragen in het Engels van
de vragenlijst zijn vertaald in het Roemeens, Grieks, Italiaans, Portugees en
Nederlands.
De leeftijden van de gevangenen die aan het onderzoek deelnamen, waren
meestal tussen de 35-44 (43) en 25-34 (38) jaar oud. Six deelnemers waren tussen
18-24, 21 tussen 45-54 en 6 tussen 55-64 jaar oud.
Hun onderwijsstatus was afgestudeerden van de middelbare school (48),
afgestudeerden van de basisschool (36), middelbare school (13), 11 deelnemers
verlieten de school vroegtijdig, 8 deelnemers hebben een bachelordiploma van
de universiteit, één deelnemer met een masterdiploma en één met een
doctoraatsdiploma.

2.1. Niveau van digitale
geletterdheid
De meeste deelnemers gaven aan dat hun niveau van digitale geletterdheid basisgebruiker - 55 is (toegang tot online informatie, e-mail en delen van
bestanden). 29 van de respondenten beoordeelden hun vaardigheden als
complete beginners. 33 van hen schatten hun vaardigheden als onafhankelijke of
bekwame gebruiker.
Zoals kan worden opgemerkt, worden de meeste deelnemers onderaan de
vaardigheidscompetenties geplaatst voor zover het digitale geletterdheid
betreft. Er is echter ook een aanzienlijk aantal mensen met een meer gevorderd
vaardigheidsniveau.
De meeste deelnemers hadden geen voorkennis of ervaring met coderen - 65.
De weinigen die enige eerdere ervaring hebben met coderen noemen - JAVA,
Magic Rip, Versa, Dual work, ECDL, C ++, COBOL, MS-DOS en IOSI- installatie en
bediening van computersystemen.
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2.2. Plannen voor de toekomst
Als het gaat om het veld waarin ze graag zouden willen werken na de release,
noemden de meeste deelnemers zowel constructies als hun favoriete veld (22)
als verkoop (9). De anderen noemden softwareontwikkeling en IT (7), kantoor- en
administratieve ondersteuning (8), toerisme (5), publieke sector (5) financiën (7),
kunst en amusement (6), transport (3), onderwijs (2) en civiele organisatie (1).
Op de vraag of ze een opleiding in coderen zouden willen, gaf de overgrote
meerderheid van hen (91) aan dat ze graag zouden willen profiteren van dit soort
training. De meesten van hen willen digitale basisvaardigheden (72), de code
achter het computerprogramma dat we in het dagelijks leven gebruiken (57),
verbeteren, basiscomputerprogrammering leren (57) of eenvoudige programma's
schrijven (41). Negenendertig van hen noemden de computationele en
gerelateerde transversale vaardigheden als hun doel.
De belangrijkste redenen om deze vaardigheden te ontwikkelen zijn: om te leren
wat technologie kan doen (42), om creativiteit te ontwikkelen, cognitieve
vaardigheden te behouden en hun interesses te verruimen (27) en ook om hen te
helpen een verschil te maken in de wereld (24)
Vijfenzestig van hen zouden zichzelf voorstellen dat ze na hun vrijlating digitale
vaardigheden gebruikten. Een belangrijk aantal van hen zei echter dat ze niet
weten of ze deze vaardigheden na de release zullen gebruiken (32).
Degenen die zichzelf beschouwen als het gebruiken van deze vaardigheden,
houden rekening met de volgende gebieden van economie: IT-technicus,
programmeur, operator, auto- en onroerendgoedverkoop, financieel specialist en
calculatie.
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2.3. Hoe moet de training
worden gegeven?
Alle deelnemers uit Roemenië en Griekenland verklaarden voornemens te zijn
een training in digitale geletterdheid te volgen. In het Belgische geval gaf de
helft van hen aan geen interesse te hebben in het volgen van een klassieke
opleiding. De meesten van hen geven de voorkeur aan zelfbeoordelingstools
(22), quizzen (27) of games en simulatie (30).
De meesten van de deelnemers zouden graag leren met een mentor (38), een
combinatie van methoden en plaatsen (25), duaal leren (19) of zelfstandig leren
met behulp van tutorials (14).
Het lijkt erop dat de interactieve een-op-een- of kleine groepstraining de
voorkeur heeft van de meeste van de deelnemers.
Concluderend zouden we kunnen concluderen dat idealiter twee soorten digitale
training zouden moeten worden voorbereid: een voor het basisniveau en een
voor het meer gevorderde niveau. De training voor beide niveaus moet echter
zeer praktisch en interactief zijn en gekoppeld zijn aan de arbeidsplannen van de
deelnemers (bijv. Verkoop, basisprogrammering, operator enz.).
Op basis van deze bevindingen kunnen de leerresultaten die relevant lijken te
zijn voor de economische context en de verwachtingen van de gevangene
worden onderverdeeld in vier hoofdniveaus:
•

Niveau 0 – basis – is een eerste vereiste om deel te nemen aan het
program-ma

•

Niveau 1 – zal worden ontwikkeld door het project

•

Niveau 2 en 3 – zal werken als een aanbeveling voor toekomstige
ontwikkeling, zowel binnen als buiten de gevangenis.

Deze leerresultaten worden gedefinieerd volgens de Europese richtlijnen van
2015 in termen van kennis, vaardigheden en competenties.
In bijlage 1 van dit rapport worden deze leerresultaten gedetailleerd
weergegeven.
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