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Artikel 
 
c:vocv:4350 
Leren achter de tralies : basiseducatie gaat onderwijs coördineren in Vlaamse gevangenissen  
[auteur] Van der Biest, Stefaan ; [auteur] D'hertefelt, Gerda. - ISSN 0779-94924 - 2001. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 9 (2001), nr. 1 (april) p. 3 

De Vlaamse overheid gaat werk maken van een samenhangend welzijnsbeleid voor 
gedetineerden. In haar Strategisch Plan Hulp- en Dienstenverlening aan Gedetineerden wordt 
de basiseducatie expliciet als coördinator aangeduid voor alles wat met onderwijs en 
opleiding in gevangenissen te maken heeft. Daarmee krijgt de basiseducatie een nieuwe rol 
toebedeeld. 

Vocvo vzw  BIES  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

c:vocv:4851 
Onderwijs in de gevangenissen langs lijnen van geleidelijkheid  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 0779-94924 - 2002. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 10 (2002), nr. 3 (juni) p. 3-4 

Basiseducatie kreeg de regierol voor het onderwijs aan gedetineerden toegewezen; hier kort 
de stand van zaken. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:5400 
Kan taal bevrijden? Nederlands op de gevangenisvloer in Merksplas  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 0779-94924 - 2003. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 11 (2003), nr. 3 (september), p. 3 

Het centrum voor Basiseducatie Noorderkempen is thuis in de nor. Niet te verwonderen: 
tussen Hoogstraten en Turnhout staan 4 gevangenissen, met in totaal meer dan 1200 
inwoners. Al jaren is het centrum actief binnen de gevangenismuren met het gewone 
cursusaanbod van de basiseducatie. Daarnaast heeft het enkele cursussen op maat 
gesneden van de gedetineerden. Eén van deze cursussen is Nederlands op de 
gevangenisvloer". 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:5100 
Triple E - Networks : (Na)Zorg voor ex-gedetineerden  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 0779-94924 - 2003. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 11 (2003), nr. 1 (maart) p. 2 

De laatste jaren is de aandacht voor gedetineerden gestegen. Ook de basiseducatie is hierin 
betrokken. In een aantal gevangenissen lopen acties om de gedetineerden betere kansen te 
bieden, zich in de samenleving te handhaven en een nieuw leven te beginnen. Een van de 
voorwaarden voor een geslaagde re-integratie is het vinden van werk. In de gevangenissen 
test men een aantal programma s die tijdens de detentie de gevangenen voorbereiden op het 
zoeken naar en het vinden van werk. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6627 
Project onderwijs aan gedetineerden  
[auteur] Callens, Philippe. - 2004. 

In: In : Het VOCB in beeld in ... 2004. - p. 14-15 

Vocvo vzw  CALL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:5749 
Van utopie naar (bescheiden) werkelijkheid? Een terugblik op het project Triple E  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 0779-94924 - 2004. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 12 (2004), nr. 2 (juni), p. 4 

Blijvende tewerkstelling van ex-gedetineerden is geen eenvoudige zaak. Het vinden en het 
houden van werk is nochtans een belangrijke factor die de re-integratie kan bevorderen. In 
het project Triple E, waaraan het VOCB meewerkte, stond de nazorg centraal die een ex-
gedetineerde kan krijgen om die blijvende tewerkstelling mogelijk te maken. Het project dat in 
2002 van start ging, werd in mei 2004 afgerond. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6083 
Recht op arbeid, beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden  
[auteur] Vandenhole, Wouter. - ISBN 90-5095-436-7 - 2005. 

In: Vrijheden en vrijheidsbeneming : mensenrechten van gedetineerden / E. Brems, S. 
Sottiaux, P. Vanden Heede ... [et al.] (eds.). - Antwerpen: Intersentia, 2005. - P. 221-248 

Vocvo vzw  ex.  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:6745 
Onderwijs aan gedetineerden : integratie of uitsluiting?  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 1378-86121 - 2006. 

In: Welwijs. - Jrg. 17 (2006), nr. 2, p. 22-26 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6740 
Onderwijs aan gedetineerden : zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet...  
[auteur] Tassier, Marc. - ISSN 0771-11409 - 2006. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 27 
(2006), nr. 3 ; p. 101-104 

Onderwijs is in de gevangenis bescheiden aanwezig, maar het leeft. Deze bijdrage beschrijft 
de huidige situatie en schetst de mogelijke evolutie. De aanleiding hiervoor is dubbel. 
Onlangs is "Van crisis naar kans" verschenen, een vademecum dat door het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) op het web is geplaatst. Hierin wordt 
de context van het onderwijs aan gedetineerden. Ook wordt een kader aangegeven voor het 
coördineren van dat onderwijs. De tweede aanleiding is de rondetafel over onderwijs aan 
gedetineerden op 17 november 2005. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6799 
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk  
[auteur] Vermeulen, G.. - ISSN 0771-11409 - Antwerpen : Maklu, 2006. - 127 p. 

ill. ; 24 cm 

In: Nummer van: Panopticon. - Jrg. 27 (2006), nr. 3 

Dit nummer van Panopticon behandelt volgende onderwerpen: - Het Europees kaderbesluit 
inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure; - Ecologische betrouwbaarheid en 
constructvaliditeit van "sociale desorganisatieconstructen"; - Techniek audiovisueel verhoor 
minderjarigen. 

Vocvo vzw  VERM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6614 
Van crisis naar kans : onderwijs aan gedetineerden  
[auteur] Van Braeckel, Liesbeth. - ISSN 1371-19092 - 2006. 

In: Weliswaar. - Jrg. 2006, nr. 69 (april-mei) ; p. 21-22 

Van crisis naar kans is ontstaan uit de praktijk van en de regelgeving is de coördinatie van het 
onderwijs aan gedetineerden. Volgens de huidige regelgeving is de coördinatie van het 
onderwijs aan gedetineerden een opdracht voor de lokale centra voor basiseducatie. Marc 
Tassier van het VOCB schreef deze handreiking voor iedereen die te maken heeft met 
onderwijs aan gedetineerden. 

Vocvo vzw  BRAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9748 
Geïnterneerden in België : de cijfers  
[auteur] Cosyns, Paul ; [auteur] D'Hont, Christine ; [auteur] Janssens, Dirk ; [auteur] Maes, 
Eric ; [auteur] Verellen, Roel. - ISSN 0771-11409 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 28 
(2007), nr. 1 ; p. 46-61 

De penitentiaire bejegening van geïnterneerden in België is ondermaats en werd 
aangeklaagd door verschillende auteurs (o.a. Casselman, 1997, Heimans, 2001 en De 
Vuysere, 2005). Herhaaldelijke berispingen door het Europees Comité ter Preventie van 
Foltering (Raad van Europa, 2006) hebben de Belgische overheid aangezet om de 
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behandeling van geïnterneerden bovenaan de politieke agenda te plaatsen. De ministerraad 
besliste op 30 maart 2004 om prioriteit te verlenen aan de oprichting van een instelling 
(campuskliniek) voor geïnterneerden. 

Vocvo vzw  COSY  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7489 
Onderwijsproject gevangenis Oudenaarde profileert zich op Vlaams en internationaal niveau  
[auteur] Callens, Philippe. - ISSN 0779-94924 - 2007. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 15 (2007), nr. 1 ; p. 3 

Net een Europees project over onderwijs aan gedetineerden en een informatiedag over hun 
eigen onderwijsproject achter de rug - de gevangenis van Oudenaarde doet het goed op het 
vlak van onderwijs. Een kwart van de gedetineerden bereidt er zich voor op een diploma 
secundair onderwijs. Van A tot Z sprak met Johan Veys die er vanuit de basiseducatie het 
gehele volwassenenonderwijs coördineert. 

Vocvo vzw  CALL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7653 
Een op vier gedetineerden volgt les - Onderwijs aan Mensen in detentie : een blijvende 
uitdaging  
[auteur] Cuypers, Régine. - Mechelen : Vlaams ondersteuningscentrum voor het 
volwassenenonderwijs (Vocvo), 2008. 

In: In : Het VOCB in beeld in ... 2007. - p. 16-18 

Een van de opdrachten van het VOCB (en ook van het Vocvo) is de ondersteuning van het 
onderwijs in de gevangenissen. Een op de vier gedetineerden in Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen volgt een opleiding. Naast Nederlands als tweede taal (NT2) zijn vooral job 
gerichte opleidingen zoals ICT en rijbewijs in trek. Het blijft een uitdaging om ook dit 
onderwijsaanbod verder ui te bouwen. 

Vocvo vzw  CUYP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7278 
(over)leven na de cel uit de bak en aan de bak  
[auteur] Minten, Herman. - Averbode : uitgeverij Averbode, 2007. 

In: Reflector (2007) nr. 03, p. 8-10. 

REFLECTOR is het tijdschrift voor de derde graad 

Vocvo vzw  MINT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7933 
Wat weten we over het gebruik van drugs voor, tijdens en na de detentie in Europa?  
[auteur] Vandam, Liesbeth. - ISSN 0772-25167 - 2008. 

In: Fatik. - Jrg. 26 (2008), nr. 119, p. 19-24 

Er bestaat een nagenoeg wereldwijde consensus dat "drugs te vinden zijn in elke 
gevangenis". Toch ontbreekt gestandaardiseerde informatie over het gebruik van drugs bij 
(ex-)gedetineerden. Deze bijdrage concentreert zich dan ook op de vraag wat er reeds 
geweten is over de epidemiologie van druggebruiker bij Europees (ex-)gedetineerden voor, 
tijdens en na de detentie 

Vocvo vzw  VAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7884 
Gedetineerden voorbereiden op actief burgerschap : onbegonnen werk?  
- 2008. 

In: Perspectief. - Jrg. 4 (2008), nr. 3 ; p. 12-14 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7489
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7489
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7653
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7653
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7653
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7278
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7278
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7933
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7933
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7884
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:7884


5 
 

Vocvo vzw  JANS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8298 
Onderwijs aan mensen in detentie : een blijvende uitdaging  
[auteur] Cuypers, Régine. - ISSN 0772-25167 - 2008. 

In: Fatik. - Jrg. 26 (2008), nr. 120, p. 19-22 

Het ondersteunen van het onderwijs aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse 
strafinrichtingen en arresthuizen behoort tot de opdrachten van Vocvo. 

Vocvo vzw  CUYP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7702 
Open grenzen, open deuren : Open Doors, het Grundtvig2-project van Justitieel Welzijnswerk 
Gent  
[auteur] Cuypers, Régine. - ISSN 0779-94924 - 2008. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 16 (2008), nr. 2 ; p. 1 

Voor Van A tot Z sprak Régine Cuypers met Stefaan Segaert, organisatieondersteuner bij 
Justitieel Welzijnswerk Gent in de gevangenis van Gent én coördinator van het Grundtvig2-
project1 Open Doors: turning the corner in a different world. Hij geeft tekst en uitleg bij het 
doel, de meerwaarde en het eindproduct van dit project rond de re-integratie van 
gedetineerden. De ondersteuning van het volwassenenonderwijs aan gedetineerden is een 
van de opdrachten van het Virtueel Kenniscentrum, het samenwerkingsverband tussen Vocvo 
en de pedagogische begeleidingsdiensten. 

Vocvo vzw  CUYP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7934 
Vertalers en bewakers van herstel in de gevangenis  
[auteur] Claes, Bart ; [auteur] Duerloo, Wim. - ISSN 0772-25167 - 2008. 

In: Fatik. - Jrg. 26 (2008), nr. 119, p. 25-30 

Iets meer dan een jaar geleden traden de wetten van 17 mei 2006 met betrekking tot de 
externe rechtspositie van de gedetineerden en de strafuitvoeringsrechtbanken gedeeltelijk in 
werking. Deze kunnen een kentering inluiden in de wereld van strafuitvoering. In deze 
bijdrage proberen we een zicht te krijgen op de wijze waarop praktijkwerkers invulling geven 
aan de notie " herstel". 

Vocvo vzw  VAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8193 
Gevangenis en samenleving 2009 : een externe evaluatie van het Vlaams strategisch plan hulp- 
en dienstverlening aan gedetineerden  
[auteur] Hellemans, Annelies ; [auteur] Aertsen, Ivo ; [auteur] Goethals, Johan. - ISSN 0772-25167 -
 2009. 

In: Fatik. - Jrg. 27 (2009), nr. 121, p. 17-22 

Juni 2008, de Vlaamse Gemeenschap gaat op zoek naar een aantal nieuwe 
beleidsmedewerkers voor de Vlaamse gevangenissen. In de maanden die daar op volgen 
werven de CAW’s een aantal nieuwe organisatieondersteuners en een groot aantal nieuwe 
trajectbegeleiders aan. De nieuw opgerichte Consortia voor Volwassenenonderwijs gaan op 
zoek naar onderwijscoördinatoren voor de Vlaamse gevangenissen en de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg nemen extra personeel in dienst om een aanbod in de gevangenissen uit te 
bouwen. Al deze mensen bestormen vanaf september 2008 de Vlaamse gevangenissen in 
het kader van de uitbreiding van het Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. Het plan werd vanaf september 2008 uitgebreid naar alle Vlaamse 
gevangenissen en een aantal Vlaamse departementen doen in het kader van dit 
veralgemeende plan extra inspanningen. Voor er over een uitbreiding van het strategisch plan 
beslist werd, werd een evaluatieonderzoek gevraagd over de voorbije implementatieperiode. 
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Vocvo vzw  HELL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8085 
Lesgevers in het bad en op de foto ! : vormingstweedaagse voor leerkrachten van 
gedetineerden  
[auteur] Vanherp, Jan ; [auteur] van den Broeck, Fons ; [auteur] De Smet, Rein. - ISSN 0779-94924 -
 2009. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 17 (2009), nr. 1 ; p. 2 

Het decreet op het volwassenenonderwijs zet in op meer en beter onderwijs aan 
gedetineerden. Het aanbod breidt uit en het aantal leerkrachten dat naar de gevangenis trekt, 
neemt toe. Gaan werken binnen de muren van een gevangenis Het gaat gepaard met heel 
wat vragen. Wat mag? Wat niet? Wat zijn de procedures? Wie is wie? Waar kunnen we 
terecht met vragen? Op 11 en 12 december 2008 organiseerden Vocvo en De Rode Antraciet 
daarom een tweedaagse vorming voor leerkrachten van gedetineerden. 

Vocvo vzw  VANH  Achtergrondliteratuur | 25 | VTO vorming, training en opleiding 

 
 
c:vocv:9372 
Definitieve invrijheidstelling van geïnterneerden ... a never ending story  
[auteur] Van Vlaenderen, Sanne ; [auteur] Beyens, Kristel. - ISSN 0772-25167 - 2010. 

In: Fatik. - Jrg. 28 (2010), nr. 128, p. 9-20 

Wanneer het gaat over de internering vallen binnen de kortste keren straffe woorden als de 
vergeetput van justitie, mensonterende situaties en wordt er steevast gewezen op de 
decennia lange verwaarlozing van deze uiterst kwetsbare groep in onze samenleving en in 
justitie. 

1. Kenmerkend voor de uitvoering van de internering is dat de beslissing tot 

invrijheidstelling wordt genomen door de Commissies ter Bescherming van de 

Maatschappij (CBM). Gezien de internering een maatregel is van onbepaalde duur, 

krijgen deze commissies een cruciale rol toebedeeld. Bovendien geeft de wetgever 

hen een brede beslissingsruimte, wat betekent dat er heel wat mogelijkheden zijn om 

een eigen invrijheidstellingbeleid, met lokale gebruiken en gewoonten, uit te bouwen. 

Dit artikel focust op de besluitvorming van de CBM’s met betrekking tot de 

invrijheidstelling van de geïnterneerden en maakt hiervoor gebruik van empirische 

data verzameld bij vier Nederlandstalige CBM’s. 

2. De doelstelling van dit artikel is ten eerste een kritische analyse van hun 

besluitvorming op basis van observaties, interviews en dossieranalyse. Op basis van 

deze bevindingen en de opgetekende visies uit de praktijk worden de kritieken op en 

mogelijke implicaties voor de nog te implementeren wetgeving van 2007 voor de 

toekomstige uitvoeringspraktijk besproken. We starten met een korte historische 

terugblik op de internering en de invrijheidstelling. 

Vocvo vzw  VLAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8685 
Onderwijs aan gedetineerden over de grenzen heen  
[auteur] Tailleur, Tineke ; [auteur] Tratsaert, Pieter. - ISSN 0779-94924 - 2010. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 18 (2010), nr. 1 ; p. 4 

In juli 2009 kreeg het consortium volwassenenonderwijs L4 bericht dat hun aanvraag voor 
een Grundtvig-project goedgekeurd was. Het leerpartnerschap HIPPO, voluit How Individual 
learning Pathways are Possible for Offenders, kon van start gaan. Pieter Tratsaert 
(afgevaardigd bestuurder) en Tineke Tailleur (onderwijscoördinator gedetineerden) van het 
consortium L4 vertellen ons over dit project. 

Vocvo vzw  TAIL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:8085
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:8085
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:8085
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9372
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9372
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:8685
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:8685


7 
 

c:vocv:9373 
Rapport CPT 2009  
[auteur] Hermans, Chris. - ISSN 0772-25167  

In: Fatik. - Jrg. 28 (2010), nr. 128, p. 21-32 

Het CPT (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment) is een controleorgaan van de Raad van Europa dat op geregelde tijdstippen 
gevangenissen en gesloten centra voor illegalen bezoekt in de landen van de Raad. Dat 
antifoltercomité was tussen 28 september en 7 oktober 2009 voor de vijfde keer op bezoek in 
België. Het bezocht toen bijna uitsluitend instellingen in Franstalig België (o.a. de 
politiekorpsen van Charleroi en Luik, de gevangenissen van Itter, Jamioulx en Lantin, het 
Centrum voor Illegalen in Vottem), maar ook de bijzondere afdeling voor gevaarlijke 
gedetineerden in Brugge, de spoorwegpolitie in Brussel-Zuid, het INAD-centrum in Zaventem 
e.d. 

Vocvo vzw  HERM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10019 
België-Holland achter de tralies : efficiëntie versus illusies  
[auteur] Van Daele, Ingrid. - Knack, 2011. - 4 p. 

pdf, 380 kB 

Artikel in Knack Extra Justitie. - November 2011. - p. 30-33 

In Nederland moet je voor een straf van drie dagen al in de cel, in België gebeurt het steeds 
vaker dat je zelfs een strafmaat van drie jaar niet moet uitzitten. En toch zitten onze 
gevangenissen overvol en hebben onze noorderburen nog plek op overschot om de 
Belgische cellennood te lenigen. Maar is Nederland daarom ook de gids op penitentiair 
gebied? 

Vocvo vzw  DAEL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9690 
Belgische straffen, Nederlandse tralies  
[auteur] Robert, Luc. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 129, p. 15-22 

Fatik sprak met Frank Schroeters, directeur van Penitentiaire Inrichting van Tilburg. 

Vocvo vzw  ROBE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9917 
Constantia et labore : 10 jaar Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden  
[auteur] Claes, Bart ; [auteur] Geluyckens, Tinne. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 2 ; p. 78-79 

Op 17 december 2010 vierde de Vlaamse Gemeenschap met een studievoormiddag het 
tienjarig bestaan van het Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
(STRAP). 

Vocvo vzw  BOER  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9918 
De dilemma’s van dynamische veiligheid voor bewaarders  
[auteur] Tournel, Hanne ; [auteur] Kennes, Philippe. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 3 ; p. 21-36 

Gevangenissen zijn traditioneel omschreven als totale instituties, waarin de machtsstructuur 
piramidaal, hiërarchisch en bureaucratisch gestructureerd is (Goffman, 1961). Dit betekent 
voor de bewaarders1 dat zij verticaal onder de macht van de directie staan, maar ook een 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9373
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9373
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10019
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10019
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9690
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9690
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9917
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9917
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9918
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9918
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duidelijke machtspositie hebben ten opzichte van de gedetineerden, die hen steeds 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Binnen Europa kunnen we stellen dat gevangenissen de 
laatste jaren echter een evolutie ondergaan van een totalitaire naar een zogenaamde 
postautoritaire gevangenis, waarin het gezag meer horizontaal gestructureerd is, zowel voor 
de directie als voor personeel en gedetineerden (van Zyl Smit & Snacken, 2009). 

Vocvo vzw  TOUR  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10150 
"Geconstipeerd en hangerig" : een systeem op zoek naar wetenschappelijke ondersteuning in 
tijden van overbevolking - Fatik sprak met minister van Justitie Stefaan De Clerck  
[auteur] Robert, Luc. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 131, p. 24-31 

Eind juni contacteerde FATIK dé beleidsverantwoordelijke voor het gevangeniswezen, de 
politieke eindverantwoordelijke voor het gevangenisbeleid: Minister van Justitie Stefaan De 
Clerck. Amper twee dagen later kreeg FATIK een positief antwoord in de mailbox: de Minister 
ging in op onze vraag en meteen werd een datum geprikt. Op maandagochtend 18 juli trok de 
Minister ongeveer een uur uit om in te gaan op onze vragen. FATIK gaf bij aanvang van het 
gesprek kort duiding over evidence-based werken, met aandacht voor methodologische 
aspecten en beleidsmatige vertaling. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om enkele bredere vragen voor te leggen. Toen de algemene vraag van het themanummer 
aangestipt werd Zijn we op het vlak van de strafuitvoering in de richting van een evidence-
based beleid aan het gaan? en nog voor FATIK een eerste vraag kon stellen, stak de Minister 
meteen van wal. 

Vocvo vzw  ROBE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9921 
Geen mensenrechten zonder gevangenispersoneel : verplicht Straatsburg de wetgever in te 
grijpen ?  
[auteur] Merckx, Tina ; [auteur] Verbruggen, Frank. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 130, p. 5-8 

Botsende (mensen)rechten aan de gevangenispoort? Zelfs het door conservatieven 
gedomineerde Amerikaanse Opperste Gerechtshof is nu overtuigd: als de overheid in haar 
gevangenisbeleid zodanig faalt dat dit leidt tot mensonwaardige situaties voor gedetineerden, 
mag de rechter die overheid tot radicale ingrepen dwingen. In het geval van Californië was 
dat bijvoorbeeld het opleggen van een maximumbezetting en in feite dus de verplichting om 
tienduizenden gedetineerden vrij te laten uit de overbevolkte instellingen... 

Vocvo vzw  MERC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10317 
Hulp en dienstverlening aan gedetineerden strategisch plannen. Wat valt er te vieren, maar 
vooral : wat ligt er voor ons ?  
[auteur] Vanherk, Gert ; [auteur] Paterson, Neil. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 132, p. 20-26 

Op 8 december 2000 werd het Vlaams strategisch plan 'hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden' goedgekeurd. Gert Vanherk (beleidsmedewerker van de Vlaamse Overheid in 
de gevangenis van Hasselt) & Neil Paterson (stafmedewerker detentie en justitieel 
welzijnswerk in het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) blikken samen terug én vooruit in een 
artikel in het tijdschrift Fatik. 

Vocvo vzw  WREE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9989 
Insluiten en niet uitsluiten : overbevolking, detentieschade en re-integratiegerichte detentie  
[auteur] Claes, Bart. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10150
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10150
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10150
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9921
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9921
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9921
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10317
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10317
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10317
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9989
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9989


9 
 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 5 ; p. 52-58 

De keuze voor de huur van de Tilburgse gevangenis voor inmiddels 650 gedetineerden wordt 
verantwoord in het kader van de strijd tegen de acute overbevolking van de Belgische 
gevangenissen. Capaciteitsproblemen hebben de afgelopen decennia maar al te vaak geleid 
tot inventieve, tijdelijke (soms overhaaste) voorstellen of maatregelen om de overbevolking te 
beperken. Het aanpassen van de genademaatregel, de constructie van prefab-
gevangenissen en gevangenisboten zijn hiervan de voorbije dertig jaar maar enkele 
voorbeelden. De overbevolking in de Belgische gevangenissen loopt immers als een rode 
draad doorheen de geschiedenis van het gevangeniswezen. Het Europees Comité ter 
Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing heeft bij 
elk bezoek, in 1993, 1997, 2001, 2005 en 2009 aan de Belgische gevangenissen moeten 
vaststellen dat dit probleem onverminderd aanwezig blijft, in het bijzonder in de arresthuizen. 
Het Belgische tekort van 1500 tot bijna 2000 plaatsen is vergelijkbaar met het overschot aan 
cellen waarmee onze noorderburen te kampen hadden op het moment van ondertekenen van 
het verdrag voor de Tilburgse huur. 

Vocvo vzw  CLAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9750 
Justitiële domeinen naar de gemeenschappen : een nieuwe horizon voor gevangeniswezen, 
hulp- en dienstverlening en reclassering  
[auteur] Christiaensen, Stef. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 2 ; p. 1-16 

Less is more, breed of versmald en verdiept, beperkt of systemisch, plan A of plan B... Het 
land is er bij het schrijven van dit editoriaal nog niet uit wat de volgende staatshervorming met 
zich zal meebrengen. Maar vroeg of laat komt het er van dat de staatkundige architecten ook 
Justitie voorgeschoteld krijgen. De tijd is dan ook rijp om na te denken over wat deze 
"communautarisering" kan betekenen voor die domeinen waaraan het doelpubliek van 
Panopticon in het bijzonder geïnteresseerd is. Het is daarbij de vraag of de totale Justitie in 
een keer kan worden doorgeschoven naar de gemeenschappen. Dit tijdschrift leent zich tot 
een aantal reflecties over de hertekening van de domeinen van de strafuitvoering en dit in 
relatie met de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de reclassering. Wanneer 
gepleit wordt voor splitsing dan dient eens te worden nagegaan of hieruit intrinsiek een 
meerwaarde kan worden gepuurd voor de betreffende justitiabelen en voor de samenleving. 
Vandaar dat het aangewezen is om in het debat de beste verworvenheden mee te nemen 
van wat het land - de federale staat en de gemeenschappen - reeds te bieden heeft. We 
denken dan in de eerste plaats aan een "monument" als de Basiswet Gevangeniswezen en 
Rechtspositie van Gedetineerden en aan zijn waardevolle beginselen. Tevens moet bij de 
toekomstige constructies bewust worden uitgegaan van wat de gemeenschappen hebben 
gerealiseerd op het stuk van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en het forensisch 
welzijnswerk zowel binnen als buiten een penitentiaire context. 

Vocvo vzw  CHRI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10081 
Les in den bak : levenslang leren?  
- ISSN 0777-75954 - 2011. 

In: Klasse. - jrg. 22 (2011), nr. 220, p. 18-21 

Ouvrir une école, c’est fermer une prison. Dat wist Victor Hugo al. Daarom volgen in de 
gevangenis van Oudenaarde dertig cursisten een opleiding tot loodgieter. Wie hier niet aan 
zijn toekomst werkt, staat hier na vrijlating binnen de kortste keren terug, zegt 
gevangenisdirecteur Hans Claus. Zo'n drieduizend gevangenen volgen les in 'den bak'. Dat is 
ongeveer één op de twee gedetineerden. Wat leren ze in de nor?  
Webadres http://www.klasse.be/archief/les-in-den-bak/  

Vocvo vzw  LES  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9750
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9750
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9750
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10081
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10081
http://www.klasse.be/archief/les-in-den-bak/
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c:vocv:9990 
Mensenrechten, detentie en gemeenschap : een averechtse bedenking bij het Liga-rapport over 
Tilburg  
[auteur] van Garsse, Leo. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 5 ; p. 59-64 

Naar aanleiding van een bezoek aan de "Belgische" gevangenis te Tilburg schreven de Liga 
voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Observatorium voor de Gevangenissen 
recent een kritisch rapport. Hierin wordt vooral het tekort aan hulp- en dienstverlening ten 
aanzien van de gedetineerden op de korrel genomen alsook het gebrek aan mogelijkheden 
tot voorbereiding van de maatschappelijke re-integratie. Het bilan van het rapport is dan ook 
negatief. En dit ondanks de vaststelling van de, in vergelijking met overbevolkte en 
verouderde gevangenissen in het Belgische "thuisland", betrekkelijke goede materiële 
leefomstandigheden van de gedetineerden. 

Vocvo vzw  GARS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9988 
Onze jongens in Tilburg : een dubbele kijk op een rapport over gevangenishuur  
[auteur] Claes, Bart ; [auteur] van Garsse, Leo. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 5 ; p. 50-51 

Zestien maanden geleden, in februari 2010 was het zover. Een eerste contingent Belgische 
gedetineerden zakte af naar het Nederlandse Tilburg waar de Belgische regering voor hen 
een gevangenis had gehuurd, bewakingspersoneel incluis. Hiermee werd werk gemaakt van 
de overeenkomst tussen beide landen, die een jaar eerder Minister van justitie De Clerck in 
het Belgische parlement werd aangekondigd en gemotiveerd. Deze gevangenisexport was 
immers meer dan een origineel idee van een land op zoek naar een Europese primeur. De 
Belgisch Nederlandse samenwerking leek integendeel de logica zelf. Waar Nederland 
geplaagd zit met een overcapaciteit van ongeveer 2000 gevangeniscellen, kampen de 
Belgische gevangenissen met een chronisch probleem van overbevolking. De 
noodcelcapaciteit gericht op het beheersen van de penitentiaire bevolking wordt breed 
erkend. In afwachting hiervan lijkt een tijdelijke gevangenishuur op het eerste zicht een 
galante oplossing. Bij het tot stand komen van de samenwerking tussen België en Nederland 
werd er gesproken van een groep van vijfhonderd gedetineerden en een bedrag van dertig 
miljoen euro. Op het politieke forum was voor de verhouding tussen deze beide cijfers 
voorwerp van discussie. In de media werd hier en daar ook enige bezorgdheid geopperd 
aangaande een geheel andere verhouding. De Tilburgse gevangenishuur werd hierbij 
geplaatst tegenover de door de opeenvolgende Ministers van justitie van de afgelopen jaren 
geproclameerde inzet op de humanisering van de strafuitvoering. Eén en ander deed echter 
niets af aan de relatieve consensus dat er rond de overbevolkingsproblematiek hoe dan ook 
iéts diende te gebeuren, en liefst zo snel mogelijk. En een humaner of goedkoper plan bleek 
niet metéén voorhanden. 

Vocvo vzw  CLAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 

c:vocv:10181 
Oost, West. Thuis Best? Twijfelachtige vertrouwensbasis voor gedwongen terugkeer 
veroordeelde EU-onderdanen naar gevangenis in thuislidstaat  
[auteur] Vermeulen, Gert. - ISSN 0771-11409 - 2011. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 31 
(2011), nr. 6 ; p. 1-20 

Op 5 december 2011 moe(s)t het EU-Kaderbesluit 'inzake de wederzijdse erkenning van 
strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn 
opgelegd' in de EU27 in werking treden. In essentie creëert die in een andere dan hun 
thuislidstaat werden veroordeeld, gedwongen naar een gevangenis in de lidstaat van hun 
nationaliteit en woonplaats over te brengen, overigens zonder dat ook die thuislidstaat dat 
nog botweg kan weigeren. 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9990
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9990
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9990
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9988
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9988
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10181
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10181
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10181
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Vocvo vzw  VERM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9923 
De S.O.S.S. in de gevangenissen : een uitweg uit de patstelling bij sociale conflicten ?  
[auteur] Dantinne, Michaël. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 130, p. 18-26 

Het CPT roept de Belgische autoriteiten op om zonder verwijl een minimale dienstverlening in 
te stellen binnen de penitentiaire sector. Deze ondubbelzinnige conclusie werd geformuleerd 
in het rapport dat door het CPT werd opgesteld naar aanleiding van haar laatste bezoek aan 
België eind september - begin oktober 2009. Dit bezoek kwam er kort na de bijzonder hevige 
stakingsacties die plaatsvonden in een groot aantal van de Belgische gevangenissen in 
september 2009. Tijdens deze acties deden zich in de gevangenis van Vorst bijzonder 
ernstige feiten voor die door de Commissie van Toezicht van Vorst in de media werden 
aangeklaagd.3 Het CPT formuleerde een gelijkaardige oproep naar aanleiding van haar 
bezoek in 2005: Gezien de omstandigheden die zich hebben voorgedaan, en met name de 
herhaaldelijke mislukking van de overlegprocedures en van het niet respecteren van de 
stakingsaanzegging door het penitentiair personeel en zonder de moeilijkheden te negeren 
die de instelling van een dergelijke maatregel met zich zullen brengen, is het CPT van 
oordeel dat het instellen van een minimale dienstverlening in de penitentiaire sector de enige 
oplossing lijkt te zijn teneinde dergelijke ernstige gevolgen, of nog ernstigere gevolgen, zoals 
deze die zich hebben voorgedaan tijdens de staking van 2003 in Andenne te vermijden .... 

Vocvo vzw  DATI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10315 
Wij komen hier veel tekort : een kwalitatief onderzoek naar de behoeften van gedetineerden in 
de gevangenis van Oudenaarde  
[auteur] Van de Weygaert, Jens ; [auteur] Vander Laenen, Freya. - ISSN 0772-25167 - 2011. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2011), nr. 132, p. 4-10 

In Vlaanderen wordt zelden onderzoek gevoerd naar de ervaringen en behoeften van 
gedetineerden. Het voorbije decennium werden slechts vier relevante onderzoeken 
teruggevonden: het behoeftenonderzoek van Van Haegendoren, Lenaers & Valgaeren uit 
2001 bij gedetineerden, de kwantitatieve studie naar behoeften van gedetineerden van 
Vandenbosch uit 20023, het kwalitatieve onderzoek van Snacken, Keulen en Winckelmans bij 
buitenlandse gedetineerden uit 2004 en de evaluatie van het strategisch plan van Hellemans, 
Aertsen en Goethals uit 20085. Deze onderzoeken bieden nochtans heel wat nuttige 
inzichten in dit onderwerp. 

Vocvo vzw  WEYG  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11262 
Bespreking proefschrift - Small numbers, big problems. Het levensverhaal en ( 
jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden  
[auteur] Nuytiens, A.. - ISSN 0771-11409 - 2012. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 33 
(2012), nr. 6 ; p. 577-582 

Vocvo vzw  NUYT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10684 
Een giftige cocktail  
[auteur] Claessens, Ben. - ISSN 0927-74898 - 2012. 

In: Profiel. - Jrg. 21 (2012) nr. 5, p. 6-8 

De helft van de jongeren die met het strafrecht in aanraking komt heeft de indicatie licht 
verstandelijk gehandicapt (LVG) of zwakbegaafd. Hun handicap komt veelal pas aan het licht 
als ze met justitie in aanraking komen. Juist deze jongeren zijn uiterst kwetsbaar door 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9923
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:9923
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10315
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10315
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10315
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:11262
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:11262
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:11262
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10684
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10684


12 
 

veranderingen in de samenleving, in de zorg en in het strafbeleid. Een interview met Marigo 
Teeuwen. Zij deed er onderzoek naar en in het boek ''Verraderlijk gewoon'' verslag van. 

Vocvo vzw  CLAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10772 
Incarcerated by numbers ? : wat leren de cijfers ons over 'vreemdelingen' in de gevangenis ?  
[auteur] De Ridder, Steven ; [auteur] Beyens, Kristel. - ISSN 0771-11409 - 2012. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 33 
(2012), nr. 4 ; p. 305-324 

Recente migratietrends wijzen op een stijgende intra-Europese mobiliteit en 
aantrekkingskracht van Europa voor niet-Europese immigranten (Herm, 2008). Al geruime tijd 
zoeken migranten een weg in onze maatschappij. Met de economische crisis begin jaren 
zeventig veranderde hun status als gast(arbeider) naar een status van ongenodigde en 
ongewenste burger (Fassmann, 2009; Hebberecht, 1997). Immigratie en criminaliteit zijn 
binnen deze gewijzigde maatschappelijke context uitgegroeid tot gevoelige electorale thema s 
en zelfs speerpunten van het Europese justitiële beleid. Justitieel beleid wordt vaak 
geëvalueerd op basis van de gevangenispopulatie. Politici en de media tonen interesse in de 
samenstelling van de Belgische gevangenispopulatie en zeker met betrekking tot de 
aanwezigheid van vreemdelingen. 1 De kwaliteit en betekenis van deze gegevens worden 
echter weinig of niet geproblematiseerd. 

Vocvo vzw  RIDD  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10584 
De levenslange gevangenisstraf : geen evident mensenrechtelijk alternatief voor de doodstraf  
[auteur] Casier, Ineke ; [auteur] De Hertb, Paul. - ISSN 0771-11409 - 2012. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 33 
(2012), nr. 2 ; p. 125 - 138 

Het verhaal van de moderniteit wordt vaak verteld als een verhaal van humanisering van het 
strafrecht waarbij verwezen wordt naar de afschaffing van lijfstraffen en barbaarse 
doodstraffen die onmenselijk werden bevonden. In een eerste fase werden de lijfstraffen 
afgeschaft en werd de van de doodstraf vermenselijkt, onder meer dankzij de uitvinding van 
de guillotine. Straffen die tot doel hebben een werkelijke aanslag te plegen op het lichaam 
verdwenen. Vanaf dan konden straffen nog enkel een aanslag plegen op de rechten 
verbonden aan het lichaam: het recht op leven (in geval van de doodstraf) en het recht op 
vrijheid (in geval van de gevangenisstraf) (Foucault, 1989:20). In een tweede fase, maar dan 
spreken we alleen over de lidstaten van de Raad van Europa, werd de doodstraf uitdrukkelijk 
verboden, eerst enkel in vredestijd met de invoering van het 6

de
  protocol (1983), later ook in 

oorlogstijd met de invoering van het 13
de

  protocol (2002) van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

Vocvo vzw  CASI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10686 
Het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden  
[auteur] Nuytiens, An. - ISSN 0772-25167 - 2012. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2012), nr. 134, p. 20-31 

Vrouwen maken slechts een klein percentage uit van de Belgische gevangenisbevolking. De 
laatste tien jaar schommelt hun aandeel rond 4%. Achter het relatief stabiele procentuele 
aandeel het afgelopen decennium schuilt echter na enkele pieken en dalen een globale 
stijging van absolute aantallen. Ook in andere westerse landen wordt een lichte of sterke 
stijging waargenomen van het aantal opgesloten vrouwen. In deze bijdrage gaan we dieper in 
op het kwalitatieve profiel van deze specifieke groep. We baseren ons hiervoor op een 
doctoraatsonderzoek over het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke 
gedetineerden. Na een korte uiteenzetting van de methodologie bespreken we de 
belangrijkste resultaten. We onderzoeken vervolgens wat mogelijke implicaties zijn van deze 
bevindingen voor het beleid betreffende vrouwen in de strafuitvoering. 

http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10772
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Vocvo vzw  NUYT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10564 
Oude praktijken, nieuwe regels : reflecties op de wet op de interne rechtspositie vanuit een 
penitentiair kader  
[auteur] Pletincx, Peter. - ISSN 0772-25167 - 2012. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2012), nr. 133, p. 24-27 

Heel wat Belgen zullen zich 1996 ondermeer herinneren als het jaar waarin Marc Dutroux 
werd gearresteerd. Voor de penitentiaire setting was 1996 het jaar waarin toenmalig minister 
van Justitie, Stefaan De Clerck, in zijn oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid de 
aanzet gaf voor een interne en externe rechtspositie voor gedetineerden. Op dat moment had 
België immers de schandelijke reputatie om als één van de weinige democratische landen 
niet over een degelijke interne en externe rechtspositie te beschikken. Ons land werd 
daarvoor meermaals op de vingers getikt door het CPT. Op vraag van Stefaan De Clerck, 
nam professor Lieven Dupont de uitdaging aan om een voorontwerp van een beginselenwet 
gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties te schrijven. In 
amper één jaar tijd bracht hij dit huzarenstuk tot een goed einde. Zijn proeve van voorontwerp 
was het voorwerp van een belangrijk academisch en politiek debat en werd verder uitgewerkt 
door de commissie basiswet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden. Deze 
commissie beëindigde haar werkzaamheden in februari 2000. 

Vocvo vzw  PLET  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 

c:vocv:10586 
Penologie en Victomologie - Basiswet interne rechtspositie gedetineerden : de opstart van de 
overlegorganen in de Belgische gevangenissen  
[auteur] Guffens, H.. - ISSN 0771-11409 - 2012. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 33 
(2012), nr. 2 ; p. 171 - 174 

Toen de "basiswet interne rechtspositie gedetineerden" in 2005 in het Parlement werd 
gestemd, was al duidelijk dat de implementatie ervan een lang proces zou worden en 
gefaseerd zou dienen te verlopen. Niettegenstaande de basiswet een aantal regels en 
bepalingen bevestigt die reeds jaren van toepassing zijn, voert zij immers ook een aantal 
nieuwigheden in, zoals het detentieplan, het huishoudelijk reglement, procedures inzake tucht 
en veiligheidsmaatregelen, extern toezicht op de gevangenissen of het klachtenrecht. Een 
andere nieuwigheid heeft betrekking op het oprichten van een overlegorgaan in elke 
gevangenis, zoals voorzien in artikel 7 van de basiswet. 

Vocvo vzw  GUFF  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11908 
De recente aanbeveling van de Raad van Europa inzake buitenlandse gedetineerden onder de 
loep genomen. Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member 
States concerning foreign prisoners  
[auteur] Snacken, Sonja ; [auteur] De Ridder, Steven ; [auteur] Humblet, Diete. - ISSN 0772-25167 -
 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 114, p. 21-25 

In het najaar van 2012 kwam in de schoot van de Raad van Europa een regenererend 
initiatief tot stand inzake buitenlandse gedetineerden in Europese gevangenissen. Een 
nieuwe aanbeveling moest de bestaande aanbeveling daterend van 1984 nieuw leven 
inblazen. Ruim een jaar na het verschijnen van de nieuwe aanbeveling, dringt een nadere 
verkenning van dit instrument zich sterk op. Het vernieuwende karakter van de aanbeveling 
zou met name te situeren zijn op het terrein van de sociale inclusie van buitenlanders in 
Europese gevangenissen. In deze bijdrage nemen we de aanwijzingen in de aanbeveling 
nader onder de loep en maken we een balans op. De inhoud van de aanbeveling kan 
integraal worden nagelezen op de website van de Raad van Europa. 

Vocvo vzw  SNAC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:11263 
Reflecties inzake suïcidepreventie in een detentiecontext  
[auteur] van Laake, Hans ; [auteur] van den Ameele, Ruben. - ISSN 0771-11409 - 2012. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 33 
(2012), nr. 6 ; p. 582-586 

Sinds een tiental jaar bestaat er in de gevangenis van Gent een traditie waarbij initiatieven 
genomen worden inzake suïcidepreventie. De acties hier rond kwamen in 2009 in een 
stroomversnelling toen suïcidepreventie werd opgenomen als doelstelling binnen het 
operationeel plan van de gevangenis. Tevens is CGG Eclips in het kader van het Vlaams 
Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening sinds 2009 een vaste partner in de 
gevangenis van Gent. De komst van het CGG, met ervaring op vlak van suïcidepreventie, 
creëerde een opportuniteit om een volgende stap te zetten in het suïcidepreventiebeleid van 
de gevangenis. Er werd een multidisciplinaire Werkgroep Suïcidepreventie opgestart met 
personeel uit de gevangenis en uit de Vlaamse Gemeenschap die aanbevelingen 
formuleerde aan de directie van de gevangenis, zowel op vlak van primaire, secundaire als 
tertiaire preventie. Eén van de aanbevelingen die gerealiseerd werden, was het creëren van 
een Meldpunt Suïcidepreventie. Dit Meldpunt, multidisciplinair samengesteld uit justitieel 
personeel, heeft als opdracht een screening te organiseren bij verhoogd suïciderisico, 
assessment na een suïcidepoging, doorverwijzing naar de aangewezen diensten en verder 
opvolging van de gedetineerde zo lang als aangewezen. 

Vocvo vzw  LAAK  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 

c:vocv:10685 
Terug achter de tralies: de eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  
[auteur] Robert, Luc ; [auteur] Maes, Eric. - ISSN 0772-25167 - 2012. 

In: Fatik. - Jrg. 29 (2012), nr. 134, p. 10-19 

Onderzoek naar recidive heeft in de criminologie al sinds geruime tijd een belangrijke status. 
Recidiveonderzoek is wetenschappelijk van belang om meer inzicht te krijgen in types daders 
of dadergroepen en in criminele carrières (levensloopanalyses), waarbij onder andere 
nagegaan wordt waarom daders die zeer frequent feiten plegen, daar op een bepaald 
ogenblik mee stoppen (in de criminologische literatuur spreekt men van desistance). Ook 
draagt dergelijk onderzoek bij tot betere kennis van de etiologie van criminaliteit (onderzoek 
naar de oorzaken van criminaliteit). Daarnaast geldt recidive als een criterium van succes of 
mislukking bij effectstudies (zowel evaluatieonderzoek als experimenteel onderzoek ter 
voorbereiding of invoering van nieuw beleid).1 Bovendien biedt recidiveonderzoek ook 
voordelen voor het (straf)beleid. Het kan toelaten na te gaan of een wijziging in beleid de 
verwachte effecten heeft, of een bepaalde aanpak tot winsten in efficiëntie en effectiviteit kan 
leiden en zo meer. 

Vocvo vzw  ROBE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11869 
Wanneer de school geen optie meer is : Een studie naar de langetermijneffecten van 
vroegtijdig schoolverlaten op de latere beroepsloopbaan en andere levensdomeinen  
[auteur] Lamote, Carl ; [auteur] Van Damme, Jan ; [auteur] Blommaert, Marc ; [auteur] Meyer, Jo. -
 ISSN 1379-97034 - 2013. 

In: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV. - Jrg. 23 (2013), nr. 4, p. 86-93 

Ze halen steeds weer het nieuws: de vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen. Bij elke 
publicatie van nieuwe cijfergegevens focust men weer op de gevolgen van dit vroegtijdig 
schoolverlaten, waarbij men vaak teruggrijpt naar beschrijvende gegevens. In onze bijdrage 
gaan we verder en onderzoeken we op basis van een databank van 500 leerlingen die 
opnieuw werden bevraagd op 35-jarige leeftijd de echte langetermijneffecten van vroegtijdig 
schoolverlaten. We beperken ons daarbij niet tot de klassieke uitkomsten zoals werk en loon, 
maar kijken eveneens naar aspecten van gezondheid en vrijetijdsbesteding. Hoewel de 
uitkomsten van deze analyses het belang van een kwalificatie nogmaals onderstrepen, sluiten 
we af met een nuancering door te kijken naar de mate van succes in de verdere 
beroepsloopbaan. 
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Vocvo vzw  LAMO  Achtergrondliteratuur | 14 | Traject- en cursistenbegeleiding intake 

 
 
c:vocv:11909 
De besteding van het inkomen van werkende gedetineerden. Een onderzoek naar de populatie 
werkende gedetineerden binnen de gevangenis van Sint-Gillis  
[auteur] Venturuzzo, Astrid. - ISSN 0772-25167 - 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 114, p. 26-29 

Sinds de komst van de basiswet in 2005 is er meer helderheid gekomen omtrent de rechten 
en verplichtingen van gedetineerden. Ook op het domein van penitentiaire arbeid is er enige 
verduidelijking opgetreden. Artikel 82 van de basiswet licht de verschillende doeleinden van 
penitentiaire arbeid toe. De gedetineerden kunnen hun detentietijd op een zinvolle manier 
doorbrengen en ze kunnen de geschiktheid tot een bestaansactiviteit behouden, bevorderen 
of verwerven. Ook detentieverzachting en verantwoordelijkheid opnemen horen, volgens de 
basiswet, tot de doeleinden van penitentiaire arbeid. Er dient echter opgemerkt te worden dat 
de artikelen rond penitentiaire arbeid binnen de basiswet nog niet in werking zijn getreden. De 
arbeid die aan de gedetineerden kan worden aangeboden omvat meer bepaald volgende 
categorieën: het huishoudelijke werk en het onderhoud van het materiaal en de gebouwen en 
het werk in de werkplaatsen uitgevoerd voor rekening van de Regie. Ook kunnen activiteiten 
worden georganiseerd met het oog op het verwerven van beroepskennis en het werk binnen 
werkplaatsen of op cel, uitgevoerd voor rekening van externe klanten. 

Vocvo vzw  VENT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11719 
Criminele meisjes en vrouwen - Achtergronden en aanpak  
[auteur] Nuytiens, An. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 5 ; p. 432-435 

Slotboom, A.-M., Hoeve, M., Ezinga, M. & van der Helm, P. (eds.) (2012). Criminele meisjes 
en vrouwen. Achtergronden en aanpak. Den Haag: Boom Lemma. 

Vocvo vzw  NUYT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11367 
Doelmatigheidsonderzoek van de maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen : 
justitie bekeken door een Rekenhofbril  
[auteur] Desmedt, Ella ; [auteur] Van Loocke, Eddy. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 1 ; p. 42-57 

The Court of Audit s view of Justice Performance audit of the measures against prison 
overcrowding This article outlines the results and recommendations of a performance audit by 
the Belgian Court of Audit of the policy measures against prison overcrowding, and discusses 
the merits and limitations of its specific managerial approach. The following policy measures 
were included in the audit: reduction of pre-trial detention, community service as an 
alternative for imprisonment, electronic surveillance, new infrastructure for increasing prison 
capacity, an alternative approach for detainees with mental health problems, expulsion of 
foreign prisoners, and conditional and provisional release. Our research questions focused on 
the quality of public administration, in each stage of the policy cycle. The audit showed that 
the main causes of the persistent prison overcrowding are not to be found at management 
level, but rather at the level of policy-making. 

Vocvo vzw  DESM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11366 
Eruit groeien / eruit breken : stoppen met criminaliteit door jongvolwassen veelplegers  
[auteur] Weijers, Ido ; [auteur] van Drie, Diane ; [auteur] van Groningen, Sanneke. - ISSN 0771-
11409 - 2013. 
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In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 1 ; p. 5-18 

Desistance from crime by young adult persistent offenders This article addresses three 
characteristic aspects of the process of desistance from crime by young adult persistent 
offenders: love and romantic relations, the parents, and human agency of the young adult. 
These aspects are studied in discussion with the theories of Sampson and Laub, Maruna, and 
Paternoster and Bushway. Our perspective is inspired by the findings from a small, qualitative 
study that we carried out from 2009 till 2011 in the Nederlands. With the Von Gluecks and 
with Bottoms we conclude that it is crucial that these young men realize that they become 
grown up, mature and to old for this kind of life. We introduce the notion of emerging 
adulthood, developed by Jeffrey Arnett, and we point to new insights from recent 
brainresearch to understand the process of desistance from crime by young adult offenders. 

Vocvo vzw  WEIJ  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11824 
De geest is uit de fles : wijzigingen titels V, VI en VII van de basiswet gevangeniswezen en 
rechtspositie van gedetineerden  
[auteur] Daems, Tom. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 6 ; p. 513-522 

Vocvo vzw  DAEM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11438 
Met de hulp van Spiderman - Op weg naar koud elektronisch toezicht  
[auteur] Vander Beken, Tom. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 2 ; p. 73-79 

Vocvo vzw  BEKE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11435 
Montesquieu in Brussel: over het eerste ad hoc-bezoek van het Europese antifoltercomité aan 
België  
[auteur] Daems, Tom. - ISSN 0772-25167 - 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 137, p. 11-16 

Van 23 tot 27 april 2012 bracht het Europese antifoltercomité (CPT) een kortstondig bezoek 
aan België. Het betrof een zogenaamd ad hoc-bezoek, waartoe het CPT op basis van artikel 
7 van de Europese antifolterconventie (1987) kan beslissen wanneer het dit, gelet op de 
omstandigheden, noodzakelijk acht. Ad hoc-bezoeken zijn dus uitzonderlijke bezoeken. Ze 
onderscheiden zich dan ook van de periodieke bezoeken die het CPT sowieso om de vier à 
vijf jaar aan elke lidstaat brengt. Het ging om het eerste ad hoc-bezoek ooit aan ons land. Als 
we de vijf periodieke bezoeken en het bezoek aan de Belgische gevangenis van Tilburg, dat 
einde 2011 in de marge van een periodieke missie aan Nederland plaatsgreep en een apart 
rapport genereerde, in rekening brengen dan komt de teller op zeven te staan. Dit jaar zal het 
CPT daarenboven opnieuw een periodiek bezoek aan België ondernemen. In deze bijdrage 
staan we stil bij het rapport van het ad hoc-bezoek en het antwoord van de Belgische 
regering. Beide documenten werden op 13 december 2012 gepubliceerd. 

Vocvo vzw  DAEM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11439 
Over de diverse bepalingen van een vuilbakwet en de hechtenis onder elektronisch toezicht als 
uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  
[auteur] Maes, Eric. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
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(2013), nr. 2 ; p. 135-142 

In deze bijdrage stellen we vooreerst kort de belangrijkste wijzigingen voor. Vervolgens zal 
nader worden ingegaan op de aanpassing van de wet betreffende de voorlopige hechtenis uit 
1990, met name daar waar het gaat om de invoering van de hechtenis onder elektronisch 
toezicht . Na een beknopte beschrijving van de nieuwe wettelijke bepalingen op dit vlak, 
zullen ook enkele eerste commentaren worden geformuleerd ten aanzien van deze toch wel 
opmerkelijke innovatie zoals die door de recente wet is omschreven. 

Vocvo vzw  MAES  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11588 
Tucht en gedetineerden met een psychiatrische problematiek  
[auteur] Wittouck, Ciska ; [auteur] Vander Laenen, Freya ; [auteur] Vander Beken, Tom. - ISSN 0771-
11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 3 ; p. 209-214 

Vocvo vzw  VAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11732 
Uitgekleed ! De recente wijzigingen in de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtpositie van de gedetineerden toegelicht  
[auteur] Hermans, Chris. - ISSN 0772-25167 - 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 139, p. 5-10 

Meer dan twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) doorheen Groot-Brittannië en 
vele andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere settings 
werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden o.m. tot het befaamde The state of the prisons in 
England and Wales. With preliminary observations, and an account of some foreign prisons 
and hospitals (1777) en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de 
hele wereld. De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde aan een ijltempo rond en 
klopte aan de voordeur van de gevangenissen op zijn weg met het oog op een bezoek. Hij 
observeerde de situatie in de gevangenis, nam nota en vertrok naar een nieuwe gevangenis. 
En dit telkens opnieuw, vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid. 
Howard overleed tijdens zijn verste reis in Kherson in Oekraïne. Tom Vander Beken 
inspireerde zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. Anders dan Howard wil hij 
daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in gevangenissen in verschillende delen van 
Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de functies die gevangenissen in de 
verschillende strafrechtssystemen vandaag vervullen. Zijn reisverhalen rapporteren over zijn 
bezoeken en reflecteren over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen. De huidige bijdrage 
doet verslag van zijn reis naar Azerbeidzjan, de meest oostelijke lidstaat van de Raad van 
Europa. 

Vocvo vzw  HERM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11436 
Van gevangenis naar detentiehuis - Van Don Quichot en Ducpétiaux  
[auteur] Claus, Hans. - ISSN 0772-25167 - 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 137, p. 23-29 

Ik trok me terug in mijn schrijfkamer, las de Basiswet en nam een wit blad. Als Lieven Dupont 
een detentie uittekende die gericht was op re-integratie en op herstel, waarin de gedetineerde 
met een individueel detentieplan in een genormaliseerde en veilige omgeving, waaraan hij 
participeert, zijn verantwoordelijkheid opneemt, welke concrete vorm moet die omgeving dan 
aannemen? Het uiteindelijke doel is de hervorming van de volledige strafuitvoering en 
detentie in België naar een kleinschalig, gedifferentieerd en nabij systeem. Onze huidige 
gevangenissen moeten vervangen worden door kleine Detentiehuizen in georganiseerde 
detentiestreken. Al onze gedetineerden moeten een geïndividualiseerd oplossingstraject 
kunnen doorlopen. Onze straffen moeten van in het begin de reclassering voorbereiden. Het 
detentiepersoneel moet geselecteerd en opgeleid worden om dit mogelijk te maken. Detentie 
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moet uit de marge van onze samenleving gehaald en net in nauwe samenwerking met de 
maatschappij vormgegeven worden. Dit vraagt niet alleen architecturale aanpassingen, maar 
houdt verandering in op verschillende vlakken en niveaus.  
Huizen, naar een duurzame penitentiaire aanpak Hans Claus, Kristel Beyens, Ronny De 
Meyer, Marjan Gryson, Liesbeth Naessens ASP editions, 2013, 120 p. ISBN: 9789057182617 

Vocvo vzw  CLAU  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11910 
Verslag Staten-Generaal Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen  
[auteur] Gryson, Stefanie. - ISSN 0772-25167 - 2013. 

In: Fatik. - Jrg. 30 (2013), nr. 114, p. 30-32 

Op vrijdag 22 november 2013 werd door de Centrale Toezichtsraad voor het 
gevangeniswezen (CTRG) een Staten-Generaal van het gevangeniswezen georganiseerd. 
Het CTRG wou hiermee, aan de vooravond van de verkiezingen, deskundigen en actoren uit 
het penitaire werkveld verzamelen rond vier centrale thema s. Het doel van de dag was om 
waarnemers en vertegenwoordigers van de politieke wereld samen te brengen ten einde aan 
hen een aantal concrete eisen voor te leggen die verband houden met de penitentiaire 
problematiek. De vier thema s die aan bod kwamen waren de penitentiaire overbevolking, de 
gegarandeerde dienstverlening aan gedetineerden in geval van staking, de psychosociale 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de medische zorg. 

Vocvo vzw  GRYS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 

c:vocv:11718 
De weg van meer samen. Hulp aan gedetineerden in Brussel  
[auteur] Claes, Bart ; [auteur] Van Parys, Kurt. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 5 ; p. 417-419 

Vocvo vzw  CLAE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11825 
Zeg maar Henk tegen de chef : ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg  
[auteur] Eechaudt, Vincent. - ISSN 0771-11409 - 2013. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 34 
(2013), nr. 6 ; p. 543-546 

Zeg maar Henk tegen de chef: ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI 
Tilburg.Beyens, K., Boone, M., Liefaard, T., Kox, M., Vanhouche, A.-S. & Van Der Poel, S. 
(2013). Den Haag: Boom Lemma, 217 p.  
Sinds februari 2010 verblijven er Belgische gedetineerden in de Nederlandse penitentiaire 
inrichting Tilburg. Zij verblijven daar in een hoofdzakelijk Belgisch regime dat gevoerd wordt 
door Nederlands personeel onder een gemengde Belgisch-Nederlandse directie. Tot deze 
bijzondere constructie hebben de Belgische en de Nederlandse regering besloten, omdat in 
Nederland al jaren sprake is van een dalende detentiepopulatie, terwijl in België juist een 
nijpend tekort is aan celcapaciteit. De situatie zoals die zich nu voordoet in de PI Tilburg bood 
een unieke mogelijkheid om de ervaringen van personeel en gedetineerden te onderzoeken 
in een internationaal vergelijkende context. Deze studie doet op indringende wijze verslag van 
de detentiebeleving van gedetineerden en medewerkers in de PI Tilburg en een vergelijkbare 
Nederlandse inrichting. Het wordt duidelijk dat er, ondanks de geografische nabijheid, grote 
verschillen zijn tussen het Belgische gevangenisregime en het Nederlandse, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de omgang tussen gedetineerden en personeel, de voorbereiding van de 
invrijheidstelling, de voeding en de medische verzorging. 

Vocvo vzw  EECH  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:11589 
Zelfsturing, meesterschap en zingeving : motivatietechniek 3.0 ten dienste van de forensische 
praktijk  
[auteur] Vanhoeck, Kris. - 2013. - 13 p. 

Artikel uit Tijdschrift voor Klinische Psychologie 07/2013; 43(2):110-122 

Forensische psychiatrische centra, ambulante forensische teams, forensisch welzijnswerk, ... 
forensisch werk komt meer en meer voor in de hulpverleningswereld. Delinquenten worden 
vanuit justitie verwezen en cliënten met een forensische problematiek vinden soms zelf de 
weg naar therapie. Maar zijn deze mensen wel gemotiveerd? Motivatie voor verandering is 
een veelgelaagd concept en vraagt bij een forensisch cliënteel een gespecialiseerde aanpak. 
In dit artikel komen eerst enkele motivatieconcepten aan bod die in de forensische praktijk 
vaak gebruikt worden, maar die ook hun beperktheden hebben. Daniel Pink (2010) werkte 
voor het bedrijfsleven een moderne motivatiebenadering uit die hij afleidde uit 
gedragswetenschappelijk onderzoek. Hij noemt zijn benadering motivatie 3.0 en vertrekt van 
de incentives zelfsturing, meesterschap en zingeving. Dit model is ook bruikbaar voor de 
forensische praktijk en via een casusbespreking worden de verschillende stappen 
geïllustreerd. 

Vocvo vzw  VANH  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 

c:vocv:12303 
Noors voor Noren. Een reisverslag uit een (niet zo) uitzonderlijk gevangenisland  
[auteur] Vander Beken, Tom. - 2014. 

In: Fatik. - Jrg. 31 (2014), nr. 143, p. 5-18 

Vocvo vzw  BEKE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:12304 
Re-integratie van problematische druggebruikers tijdens en na detentie aanbevelingen voor 
beleidsmakers  
[auteur] Vanhex, Marcel ; [auteur] Vandevelde, Dirk ; [auteur] Stas, Luc ; [auteur] Vander Laenen, 
Freya. - 2014. 

In: Fatik. - Jrg. 31 (2014), nr. 143, p. 19-22 

Vocvo vzw  VANH  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6479 
Rondetafel onderwijs aan gedetineerden formuleert beleidsaanbevelingen  
[auteur] Tassier, Mark. - ISSN 0779-94924 - 2005. 

In: Van A tot Z. - Jrg. 13 (2005), nr. 4 ; p. 3 

Wie ze wil zien vliegen, die moet naar Steenokkerzeel. Dit Brabants dorp ligt bijna óp de 
landingsbaan van onze nationale luchthaven en is een geliefkoosde pleisterplaats voor 
spotters. In Steenokkerzeel bevindt zich ook het kasteel van Ham, een conferentieoord van 
de Vlaamse Gemeenschap. Wie daarheen gaat, heeft meestal andere doelstellingen dan het 
registreren van Tupolevs of Jumbo’s. Zo ook op 17 november: toen vond daar een 
rondetafelgesprek plaats over het onderwijs aan gedetineerden. De administraties Onderwijs 
en Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap hadden de organisatie van dit rondetafelgesprek 
op zich genomen. Ook het VOCB werkte mee aan deze rondetafel. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:12305 
Voorstelling Businessplan Huizen  
[auteur] Gryson, Stefanie. - 2014. 

In: Fatik. - Jrg. 31 (2014), nr. 143, p. 31 

Vocvo vzw  GRYS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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Achtergrondliteratuur - boek 

 
c:vocv:5921 
Handboek arbeidstoeleiding voor (ex-) gedetineerden  
[auteur] Maes, Eric ; [auteur] Vaessen, Joris. - Berchem : Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2000. -
 217 p. 

29 cm 

In het kader van het DESMOS-project. 

Arbeidstoeleiding voor (ex)-gedetineerden is een materie die sedert enige tijd de aandacht 
heeft losgeweekt van zowel beleidsverantwoordelijken, praktijkwerkers, als de media en de 
publieke opinie. Waar de tewerkstellingsproblematiek reeds langer hoog op de politieke 
agenda staat ingeschreven, is een bredere politieke en publieke aandacht voor justitiethema's 
een nog vrij recent gegeven. De opmaak van dit handboek werd door de verschillende 
Desmos-partners gezien als een noodzakelijk instrument opdat in de toekomst verder 
gewerkt zou kunnen worden aan de ontwikkeling en structurele onderbouwing van 
arbeidstoeleidende activiteiten ten behoeve van (ex)-gedetineerden. De redactie van dit 
handboek werd geïnspireerd door een gelijkaardig initiatief dat reeds enige jaren geleden in 
Nederland werd genomen en resulteerde in een zeer toegankelijke en praktische handleiding 
voor de opzet en organisatie van arbeidsmarktgericht projecten in penitentiaire inrichtingen. 
Het boek bestaat uit drie grote delen.  
Deel 1 ;  

- Het detentietraject bestaat uit vijf hoofdstukken:  

- De structuur en organisatie van het Belgische gevangeniswezen.  

- De gevangenispopulatie in beeld. - De opleiding en tewerkstelling in de Vlaamse 

gevangenissen.  

- Modaliteiten van strafuitvoering en -onderbreking.  

- De gevolgen van de detentie op de arbeidsmarktpositie en tewerkstellingskansen van 

(ex)-gedetineerden.  
Deel 2 ;  

- Het arbeidstraject bestaat uit 3 hoofdstukken:  

- De individuele trajectbegeleiding.  

- Voorzieningen en maatregelen.  

- Financieringsbronnen.  
Deel 3 ;  

- Afstemming van het detentie- en arbeidstraject is onderverdeeld in 3 hoofdstukken:  

- Trajectbegeleiding in een penitentiaire context.  

- De betekenis en beleving van de trajectfasen van het DESMOS-project.  

- - Aanbevelingen m.b.t. het integraal trajectbegeleidingsproces. (zie ook eindevaluatie 

DESMOS-project) 

Vocvo vzw  MAES  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4283 
Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden : strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap : 
missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren  
- S.l : Interdepartementale Commissie hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 2000. - 73 p. 

30 cm 

In opdracht van de Vlaamse Regering 

Vocvo vzw  HULP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4126 
Inleidende begrippen : strafrecht & strafprocesrecht & bijzondere wetten & penitentiaire 
systemen  
[auteur] Vercruysse, J. ; [auteur] Demuynck, J.. - Merksplas : Vervolmakingsinstituut der Penitentiaire 
Kaders (V.I.P.K.), 2000. - 74 p. 

29 cm 

Met bibliografie 
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Iedereen die in de gevangenis werkt, wordt geconfronteerd met mensen die hoe dan ook te 
maken kregen met het STRAFRECHT. Het strafrecht bepaalt welke handelingen strafbaar 
zijn en welke strafrechtelijke sancties kunnen opgelegd worden. In dit cursusonderdeel 
trachten we enkele algemene begrippen van strafrecht aan te brengen. 

Vocvo vzw  VERC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4127 
De inrichting van het Ministerie van Justitie & het Directoraat-Generaal Strafinrichtingen  
[auteur] Vercruysse, J.. - Merksplas : Vervolmakingsinstituut der Penitentiaire Kaders (V.I.P.K.), 2000. 
- 55 p. 

30 cm. 

Vocvo vzw  VERC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7277 
Rapportage : Kritische reflectie op het modulair werken met gedetineerden in de 
rijksgevangenis van Gent  
[auteur] van Boven, Sien. - 2000. - 90 p. 

30 cm 

In: bijscholing basiseducatie 

Vocvo vzw  BOVE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7276 
Vorming en opleiding binnen de gevangenismuren : het effect van 
beroepsopleidingsprogramma's voor gedetineerden op hun resocialisatie  
[auteur] Goegebuer, Marijke. - Leuven : KULeuven faculteit Rechtsgeleerdheid, 2000. - 90 p. 
 

Vocvo vzw  GOEG  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4125 
Verzameling : algemeen reglement van de strafinrichtingen ...  
[auteur] Vercruysse, J. ; [auteur] Van Den Berge, Y. ; [auteur] Van Belle, G.. - S.l : Ministerie van 
Justitie, 2000. - 156 p. 

29 cm. 

In deze verzameling werden het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen(A.R.), de 
Algemene Instructie voor de Strafinrichtingen (A.I.) en de Bijzondere instructies van 
toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen 
(I.P.)bijgewerkt tot 15 juli 2000. 

Vocvo vzw  VERC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8749 
De gemeenschap achter tralies : onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening  
[auteur] Lenaers, Steven ; [auteur] Van Haegendoren, Mieke. - ISBN 90-75262-32-9 -
 Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Algemeen Welzijn, 2001. - 160 p. 

30 cm ; bijlage 

Dit onderzoek stelt de behoeften van gedetineerden aan hulp- en dienstverlening centraal. 
Het eindrapport bestaat uit vier grote delen: In deel I schetsen we de onderzoeksvraag en de 
methodologie van het onderzoek. In deel II brengen we de behoeften aan hulp- en 
dienstverlening uitgebreid in kaart. In deel III besteden we aandacht aan een aantal 
doelgroepen binnen de gedetineerdenpopulatie zoals vrouwen, geïnterneerden en 
anderstaligen. Deel IV beschrijft ten slotte de belangrijkste conclusies en doet enkele 
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aanbevelingen op het vlak van hulp- en dienstverlening. 

Vocvo vzw  LENA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4636 
Open leren in de gevangenis van Gent  
[auteur] Coudenys, Siegfried. - [Antwerpen : Karel de Grote-Hogeschool (KdG), 2001. - 43 p. 

ill. ; 31 cm 

Met bibliogr. - CBE Gent 

In reeks: Specialisatiedossier Voortgezette lerarenopleiding basiseducatie (VoBe) 

Eén van de taken die de educatieve werker kreeg, was het oprichten van een Open 
Leercentrum in de gevangenis van Gent. In dit dossier werkt hij dit onderwerp beter uit en 
bekijkt hij het vanuit verschillende oogpunten. Zo belicht hij achtereenvolgens de specifieke 
werkomstandigheden in een gevangenis, de doelgroepen en hun noden. Dan bekijkt hij het 
vormingsaanbod en de rol die basiseducatie daarin speelt. Vervolgens bekijkt hij wat 'open 
leren' precies inhoudt. Tenslotte beschrijft de auteur van dit werk zeer concreet de 
mogelijkheden die een open leercentrum biedt, om op leervragen te kunnen ingaan. Daarbij 
komen de praktische zaken die nodig zijn om dit te realiseren aan bod. Hierbij denkt hij aan 
hard- en software, organisatorische elementen, lokaal, ... 

Vocvo vzw  COUD  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:5913 
Project kruispunt-initiatieven justitie - welzijn - veiligheid. Tussentijds rapport : deel II : 
deelterrein alternatieve maatregelen en straffen  
[auteur] Martein, Roland. - S.l. : proj. in samenw. met het min. v.d. Vl. Gemeenschap, het Steunpunt 
Alg. Welzijnswerk, de Fed. Autonome Centra Alg. Welzijnswerk, Suggnomè Forum voor herstelrecht 
en bemiddeling, 2001. - 114 p. 
 

Dit rapport geeft een beeld, een momentopname van de huidige stand van zaken binnen een 
dynamisch gebeuren dat een ontwikkelingsproces is in volle voortgang. Reeds ingenomen 
standpunten en positioneringen hebben nog niet de status van een beleidsaanbeveling. 
29 cm 
Met lit. opg. en bijl. 
In: Onderdeel van: Project kruispunt-initiatieven justitie - welzijn - veiligheid : tussentijds 
rapport. - 4 dl. 
 

Vocvo vzw  PROJ  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9538 
Verslagboek : zes rondetafelgesprekken over het Vlaams strategisch plan voor hulp- en 
dienstverlening  
- Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001. 

30 cm 

Vocvo vzw  VERS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7275 
Vorming op de weg naar integratie : behoefte onderzoek: welke volwasseneneducatie voor 
nieuwkomers en (ex) gedetineerden?  
[auteur] Lenaers, Steven. - ISBN 90-75262-33-7 - Diepenbeek : Sein Sociaal Economisch 
INstituut, 2001. - 90 p. 

30 cm 

In opdracht van EDU Forum Limburg, Limburgs Universitair Centrum 

Vocvo vzw  LENA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:9493 
Le bruit des trousseaux  
[auteur] Claudel, P.. - ISBN13 978-2-234-05449-3 - Parijs : Stock, 2002. - 93 p. 

18 cm 

Philippe Claudel heeft jaren les gegeven in de gevangenis van Lyon. Hij schrijft zijn 
ervaringen neer in korte impressies, anekdotes, bedenkingen. Afstandelijk en toch 
betrokken. 

Vocvo vzw  CLAY  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:4669 
Levenslang : een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen  
[auteur] Demyttenaere, Bart. - ISBN 90-223-1565-7 - Antwerpen : Manteau, 2002. - 345 p. 
23 cm 

Met bibliogr. 

 
Levenslang biedt de lezer een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen. De 
Belgische gevangenissen zitten barstensvol, de infrastructuur is hopeloos verouderd en voor 
een degelijke structurele (na)begeleiding van (ex-)gedetineerden ontbreekt het aan de 
mensen en middelen. Het onderwerp staat nochtans hoog op de politieke agenda van de 
partijen. In de media en de politiek wordt gediscussieerd over criminaliteit, de toegenomen 
onveiligheid op straat, de rol van justitie en ook de strafmaat. Iedere burger heeft een mening 
over deze thema's maar weinigen weten wat er zich achter de tralies afspeelt. Bart 
Demyttenaere vertrekt vanuit de persoonlijke ervaringen van 5 langgestrafte gedetineerden. 
Vervolgens laat hij een aantal 'veldwerkers aan het woord: een gevangenisdirecteur, een 
aalmoezenier, enkele cipiers, een justitieel welzijnwerkster en een justitieassistent. De lezer 
wordt geconfronteerd met levensverhalen en getuigenissen van mensen die jarenlang achter 
de tralies verbleven of werkten. De auteur neemt daarbij geen standpunt in, maar zoekt de 
nuance en de menselijke waardigheid. Levenslang bevat ook de neerslag van een 
grootschalig onderzoek naar de beeldvorming over gedetineerden en gaat in op de rol die de 
media spelen bij deze beeldvorming. Deze grondige beschrijving van de wereld achter de 
tralies wordt aangevuld met ethische beschouwingen van een procureur en een strafpleiter, en 
een kritisch interview met de ministers M. Verwilghen en M. Vogels. 
 

Vocvo vzw  DEMY  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6869 
Vorming in de gevangenis : een exploratief onderzoek in de gevangenis van Turnhout naar de 
behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke dienstverlening  
[auteur] Keyenberg, Elke. - Brussel : Vrije Universiteit Brussel (VUB), Faculteit Psychologie en 
Opvoedkunde, 2002. - 80 p. 

32 cm 

Met lit. opg. en bijl. - Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in 
de Sociale en Culturele Agogiek 

Wat gebeurt er eigenlijk met iemand die in de gevangenis belandt? Is er een of andere 
behandeling of begeleiding van de gedetineerden? Of is de gevangenis een plek waar 
mensen worden opgesloten, verbitterd raken en verharden? In het parlement werd in het 
debat over het veiligheidsbeleid van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) de 
gevangenis een 'school voor criminelen' genoemd (Janssens, 2000). Toch zijn volgens 
Janssens (2000) heel wat mensen op verschillende niveaus ervan overtuigd dat de 
gevangenis niet per definitie een vergeetput of een school voor criminelen hoeft te zijn, maar 
wel degelijk een leer- en leefplek kan worden waar een geslaagde reïntegratie in de 
samenleving voorbereid wordt. Omdat bijna alle gedetineerden vroeg of laat terugkeren in de 
samenleving, is het belangrijk dat ze tot inkeer komen, voor zichzelf een nieuw perspectief 
ontdekken, zich bijscholen en eventueel een nieuw beroep leren. Daarom peilen we in een 
Vlaamse strafinstelling (de gevangenis van Turnhout) naar de behoeften van gedetineerden 
aan dienstverlening. Onder dienstverlening in de gevangenis verstaan we de voortzetting van 
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het Vlaamse overheidsbeleid binnen de penitentiaire muren. Onderwijs, sociale en culturele 
vorming, beroepsopleiding en begeleiding naar de arbeidsmarkt, sport en recreatie 
ressorteren onder dit beleid (Interdepartementale Commissie Hulp- en Dienstverlening aan 
gedetineerden, 2000). 

Vocvo vzw  KEYE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8748 
Gevangen in armoede : achtergronddossier  
- Sint Eloois Vijver : Herwig Hermans, 2003. - 150 p. 

24 cm 

Campagne 2003 

In onze campagne van 2003 'Gevangen in armoede' vroegen we meer hulpverlening en 
begeleiding voor gedetineerden zodat ze zich kunnen herpakken na hun verblijf in de 
gevangenis. Daar wordt iedereen beter van: de gedetineerde zelf, zijn of haar familie maar 
ook de samenleving en de slachtoffers. De Vlaamse regering voorziet begeleiding van 
gedetineerden in het 'Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening. In het kader van dat plan 
zorgde minister Vervotte voor 4 extra trajectbegeleiders in de gevangenis van Gent. 
Trajectbegeleiders maken gedetineerden wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening 
en staan hen bij in het uitwerken van een toekomstgerichte reclassering. De trajectbegeleider 
gaat na welke noden een gevangene heeft en loodsen die dan naar projecten zoals 
taallessen, VDAB-begeleiding, drughulp, rechtshulp... Ze begeleiden het volledige traject van 
de gevangene. De noden in de gevangenissen blijven hoog. We blijven dan ook pleiten voor 
meer middelen en mensen.  

Vocvo vzw  GEVA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:5862 
Hotel Prison : de wereldreis van een tralie-trotter  
[auteur] De Cock, Jan. - ISBN 90-209-5105-X - Tielt : Lannoo, 2003. - 415 p. 

21 cm 

Hoe vrolijk is een nieuwjaarsnacht als je medegevangene sterft? Hoeveel kilo weegt de 
ketting tussen de voeten van een ter dood veroordeelde in Bangkok? Hebben Eskimo's een 
iglo-gevangenis? Een zoektocht naar het menselijk gelaat van gedetineerden, ongetwijfeld 
een van de meest vergeten groepen in onze maatschappij 

Vocvo vzw  COCK  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
c:vocv:5542 
Quo Vadis III : Innovatie Wege zur nachhaltigen Reintegration straffälliger Menschen - 
reformmodelle in den EU-Staaten  
[auteur] Matt, Eduard. - ISBN 3-88722-580-5 - Bremen : Bremer Institut für Kriminalpolitik 
(BRIK), 2003. - 148 p. 

21 cm + 1 cd_rom 

Met bijlage 

In reeks: Materialien zur Kriminalploitik ; 10 

Vertalingen en presentaties van de workshops op de cd-rom achteraan in het boek. 

Vocvo vzw  MATT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6327 
Aan de bak (van)uit de bak : een brug tussen gevangenis en arbeidsmarkt  
- Brussel : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), 2004. - 16 p. 

ill. ; 30 cm 

In reeks: Arbeidsmarkt Topic ; 1 

Vocvo vzw  AAN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:9457 
Moordenaars en hun motieven: monsters of mensen  
[auteur] Vermassen, Jef. - ISBN13 978-90-5990-022-6 - Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2004. - 620 
p. 

22 cm 

In Moordenaars en hun motieven. Monsters of mensen? vertelt strafpleiter Jef Vermassen het 
onthutsende verhaal van de menselijke wreedheid in al haar facetten. Moordenaars zijn en 
blijven mensen, hoe monsterachtig hun daden ook lijken. Ze komen uit alle rangen en 
standen. Jef Vermassen toont de vele gezichten van moord - van partnerdoding tot genocide. 
Hij ontleedt zo nauwkeurig mogelijk de motieven van moordenaars. Voortdurend stelt hij zich 
de vraag naar het waarom van hun soms zo onbegrijpelijke daden. 

Vocvo vzw  VERM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7019 
Strafblad : het gerecht in België  
[auteur] Panier, Christian. - ISBN 90-317-2080-1 - Averbode : Altiora, 2004. - 23 p. 

ill. ; 30 cm 

Dossier bij Blikopener en Reflector 

Het gerecht is samen met de uitvoerende en wetgevende macht één van de drie pijlers van 
onze democratie waarvan de onafhankelijkheid moet bewaard blijven. Voor velen onder ons 
roept justitie het beeld op van een wat log gerechtsapparaat met ingewikkelde procedures, 
een trage rechtsgang, een hermetisch taalgebruik en soms onrechtvaardige situaties. Dit 
naslagwerk wil leerlingen een beter inzicht geven in de structuren en de organisatie van het 
gerecht. 

Vocvo vzw  PANI  Leermiddelen | MO - Burgerschap 

 
 
c:vocv:6385 
Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden : en toch beweegt ze ...  
[auteur] Tassier, Marc. - 2005. 

De auteur vergelijkt de implementatie van het Strategisch Plan met de (tewaterlating van de) 
Kongoboten destijds: indrukwekkend, moeizaam, niet zo wendbaar en met wat moeite om de 
juiste koers te vinden, maar eenmaal op dreef nog moeilijk te stoppen. Ijsbergen zijn 
momenteel nog niet opgedoken, maar wel tegenwind en draaikolken. De auteur formuleert 
zijn visie op knelpunten, zoals de criteria die men hanteert om te bepalen dat een aanbod 
geschikt is, de aan- of afwezigheid van een maatschappelijk draagvlak voor al deze 
inspanningen, en op de vraag of de Vlaamse Gemeenschap het best alleen in zee gaat of 
toch maar met Justitie. 

Vocvo vzw  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9511 
Foert!  
[auteur] Pollet, Frank. - ISBN13 978-90-5932-203-5 - Waasmunster : Abimo, 2005. - 112 p. 

22 cm 

Mijn papa werd gisteren opgepakt door de politie. Hij wordt verdacht van moord. Op mijn 
mama. Miet weet het allemaal niet meer. Vier maanden nadat haar moeder in een auto-
ongeluk is omgekomen, belandt haar vader in de gevangenis. In een van zijn broekzakken 
had de politie een raadselachtig versje gevonden, dat de dood van mama leek te voorspellen. 
Had hij het ongeluk opzettelijk veroorzaakt dan? In géén tijd krijgt het wanhopige meisje de 
pers over haar heen. Miet is nu de dochter van een moordenaar 

Vocvo vzw  POLL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

In: In themanummer van: "Orde van de dag" : criminaliteit en samenleving, afl. 31 (sept. 2005) ; p. 39-
43 
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c:vocv:6867 
B(ege)leide intrede, arbeidsintegratie van (ex-)gedetineerden  
[auteur] Cuylaerts, Linda ; [auteur] Eelen, Xavier. - ISBN 90-441-1685-1 - Antwerpen : Garant, 2005. -
 97 p. 

24 cm 

In reeks: Gids voor het HR-Managment 

Deze gids voor het HR-management biedt bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken de 
antwoorden op alle vragen die zij stellen over de tewerkstelling van (ex-gedetineerden). Het 
geeft de bedrijfsleider alle informatie om deze doelgroep een echte kans op integratie te 
geven en de werkvloer hierop voor te bereiden. Dit boek is gestoeld op de ervaringen van het 
project B(ege)leide Intrede. Gedurende twee jaar werden 10 bedrijven uit de provincie 
Antwerpen voorbereid op de komst van een nieuwe werknemer met een detentieverleden. De 
concepten en de methodieken van het project B(ege)leide Intrede worden uitgebreid, 
gebruiksklaar omschreven en aangeboden. De tewerkstellingsmaatregelen die op deze 
doelgroep van toepassing zijn, maar ook een kritische benadering over het attest goed 
zedelijk gedrag zijn opgenomen. Tevens worden veelgestelde vragen hierover beantwoord. 
Alle betrokken organisaties en diensten komen aan bod: de Commissie voor de 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling, de detentieregels, de VDAB (project Aan de Bak), het 
Justitiehuis en het project Buitenkans. Dit project werd mogelijk gemaakt met financiering van 
ESF en de Vlaamse regering - Trivisi. 

Vocvo vzw  CUYL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6448 
Van crisis naar kans : een handreiking voor de organisatie en de coördinatie van het onderwijs 
aan gedetineerden  
[auteur] Tassier, Marc. - Mechelen : Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie 
(VOCB), 2005. - 47 p. 

30 cm 

Met bijl. 

Van crisis naar kans is ontstaan uit de praktijk en uit de regelgeving die zich sinds enkele 
jaren ontwikkeld heeft op het vlak van het onderwijs aan gedetineerden. In het decreet op de 
basiseducatie is de coördinatietaak in verband met het onderwijs aan gedetineerden een 
opdracht voor de lokale centra voor basiseducatie. Deze handreiking is op de eerste plaats 
geschreven voor de coördinatoren van die centra en voor hun onderwijsverantwoordelijken in 
de gevangenis, maar zij hoopt even nuttig te zijn voor alle andere lezers, die betrokken zijn bij 
het organiseren en coördineren van onderwijs in de gevangenis. Bovendien heeft deze 
handreiking de bedoeling de samenwerking te bevorderen door duidelijke informatie te geven 
over het kader waarin de coördinatie van het onderwijs in de gevangenis verloopt. Daarbij 
gaat veel aandacht naar het Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening aan 
Gedetineerden. Een lijst met literatuur en websites rondt het geheel af. 

Vocvo vzw  TASS  Leermiddelen | ARCHIEF - Archief 

  TASS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6082 
Vrijheden en vrijheidsbeneming : mensenrechten van gedetineerden  
[auteur] Brems, E. ; [auteur] Sottiaux, S. ; [auteur] Vanden Heede, P.. - ISBN 90-5095-436-7 -
 Antwerpen : Intersentia, 2005. - 353 p. 

24 cm 

Dit boek bundelt de referaten van een studiedag van het Interuniversitair Centrum 
Mensenrechten op 4 februari 2005 in Antwerpen. Het uitgangspunt bij de keuze van het 
thema vrijheden en vrijheidsbeneming was dubbel. Enerzijds is er de sombere vaststelling dat 
dit één van de weinige domeinen is waar België ernstig tekortschiet in het licht van 
internationale mensenrechtenstandaarden, zoals regelmatig door internationale controle-
instanties wordt opgemerkt. Maar tegelijkertijd is er de hoop dat hierin spoedig verandering 
zal komen dankzij de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden. Het boek biedt een blik vanuit mensenrechtelijk perspectief op de situatie van 
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vrijheidsbeneming. De auteurs bieden in hun bijdrage een overzicht van de toepasselijke 
internationaalrechtelijke normen, waaronder niet enkel bindende verdragen en uitspraken van 
internationale controleorganen, maar ook regels van soft law met een groot politiek en moreel 
gezag. Bovendien toetsen zij de Belgische regelgeving aan deze internationale normen, met 
bijzondere aandacht voor de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 
van de gedetineerden. In deze publicatie wordt de Basiswet betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden voor het eerst systematisch 
doorgelicht. Het is een werkbaar instrument voor eenieder die in België beroepsmatig in 
contact komt met personen wier vrijheid is ontnomen, of die met de rechtspositie van deze 
personen begaan is. 

Vocvo vzw  BREM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7000 
Geboeid voor het leven : het ongekuiste verhaal van 5 jonge criminelen uit Everberg  
[auteur] De Bock, Steven. - ISBN 90-5617-688-9 - Leuven : Van Halewyck, 2006. - 264 p. 

20 cm 

Journalist Steven De Bock dompelde zich een jaar lang onder in de leefwereld van vijf 
 jongens van Everberg . Hij leefde mee met hen, won hun vertrouwen, groef in hun verleden 
en zocht mee naar een toekomst. Het resultaat is een beklijvend beeld van een wereld waarin 
criminaliteit iets banaals is geworden, waar drugs een toekomst onmogelijk maken en van 
waaruit het verdomd moeilijk is om weer op het rechte pad te geraken. Als de ijzeren celdeur 
van de jeugdgevangenis in Everberg dichtvalt, dan is er alleen nog eenzaamheid, zegt de 
zeventienjarige Brecht. Hij is een van de tientallen jongens die vorig jaar door de jeugdrechter 
naar Everberg gestuurd zijn. De ene wegens gewapende overvallen, de andere voor dealen, 
een derde wegens autodiefstal De politici bakkeleien nu al jaren over de meest efficiënte en 
de strengst mogelijke aanpak van zulke jongeren, maar de succesformule is nog lang niet 
gevonden. 

Vocvo vzw  BOCK  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:7282 
Learning for a life in freedom  
[auteur] Modal, Peer. - Odense : VUC Fyn Development Departement, 2006. - 250 p. 

30 cm 

Socrates Programme - Grundtvig 

Samen uitgegeven met: Learning for a life in freedom / Modal, Peer. - Odense, 2006 

Summery This project will facilitate a transformation of the education practice in prisons from 
a traditional education which, based upon a fixed curricula, is focused mainly upon improving 
the formal skills into a flexible and individually orientated education which combines the 
improvement of formal skills with the improvement of a number of personal skills such as 
communicative skills, teamwork, flexibility and the ability of absorbing new knowledge and 
transforming this into competences. - The project will produce, test and evaluate models for 
individual based learning for prison inmates to replace the existing traditional 'class room' 
offers. - These models will combine the learning of general basic skills demanded in daily life 
as well as on the labour market with the improvement of a number of personal key skills. - 
This approach towards learning will be passed on to teachers involved in teaching prison 
inmates in an integrated process that focus on both the individual formation of this approach 
and the learning on how to materialize the approach. - The output will be the development of 
10-15 education models based upon the collected and approved experiences and didactic 
new thinking and a manual for describing such models for the exchange of teaching practice 
between colleges. 

Vocvo vzw  MODA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7283 
Learning for a life in freedom  
[auteur] Modal, Peer. - Odense : VUC Fyn Development Departement, 2006. - 250 p. 
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30 cm 

Socrates Programme - Grundtvig 

Samen uitgegeven met: Learning for a life in freedom / Modal, Peer. - Odense, 2006 

Summery This project will facilitate a transformation of the education practice in prisons from 
a traditional education which, based upon a fixed curricula, is focused mainly upon improving 
the formal skills into a flexible and individually orientated education which combines the 
improvement of formal skills with the improvement of a number of personal skills such as 
communicative skills, teamwork, flexibility and the ability of absorbing new knowledge and 
transforming this into competences. - The project will produce, test and evaluate models for 
individual based learning for prison inmates to replace the existing traditional 'class room' 
offers. - These models will combine the learning of general basic skills demanded in daily life 
as well as on the labour market with the improvement of a number of personal key skills. - 
This approach towards learning will be passed on to teachers involved in teaching prison 
inmates in an integrated process that focus on both the individual formation of this approach 
and the learning on how to materialize the approach. - The output will be the development of 
10-15 education models based upon the collected and approved experiences and didactic 
new thinking and a manual for describing such models for the exchange of teaching practice 
between colleges. 

Vocvo vzw  MODA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6870 
Onderwijs aan gedetineerden in Engeland en Wales, lessen voor Vlaanderen?  
[auteur] Sanders, Rebecca. - Brussel : Vrije universiteit Brussel (VUB), Faculteit Recht en 
Criminologie, vakgroep Criminologie, 2006. - 59 p. 

30 cm 

Met lit. opg. en bijl 

Deze scriptie handelt over onderwijs aan gedetineerden in het Vlaanderen en in Wales en 
Engeland. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt tussen de twee gebieden om tot richtlijnen 
voor het te voeren beleid in Vlaanderen te komen. 

Vocvo vzw  SAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:7002 
Papa is weg  
[auteur] Rottiers , Barbara ; [auteur] Van Lent, Tine. - ISBN 90-209-6617-0 - Tielt : Lannoo, 2006. - 77 
p. 

21 cm 

De vader van Rodrigo zit in de gevangenis. Op een dag zijn ze hem gewoon komen halen. 
Soms mist Rodrigo hem zo erg dat het pijn doet. Hij slaapt niet meer goed sinds zijn vader 
weg is. De zorgen houden hem wakker en er is niemand met wie hij erover kan praten. 'Zal 
pappie mij nog herkennen als hij terugkomt? En wat als misdaad erfelijk is en in je bloed zit? 
Moet ik dan later ook naar de gevangenis?' - Herkenbare twijfels en vragen van kinderen - 
Levensechte dialogen - Met uitgebreide lesbrief - Knappe illustraties in rood en zwart - In 
samenwerking met de gevangenis van Mechelen 

Vocvo vzw  ROTT  Leermiddelen | VERHALEN - Leesboeken 

 
 
c:vocv:9498 
Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden  
[auteur] Van Den Berge, Y.. - ISBN13 978-2-8044-1994-3 - 2de Druk - Gent : Larcier, 2006. - 336 p. 

24 cm 

In reeks: Bibliotheek Strafrecht Larcier 2 

Dit werk geeft een overzicht van de regels met betrekking tot de uitvoering van de 
gevangenisstraf en de invloed daarvan op de rechtspositie van de gedetineerden. Een 
volledig en actueel juridisch naslagwerk over de rechten en plichten van gedetineerden. 
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Vocvo vzw  BERG  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6990 
Straftijd : getuigenissen van mijn lief, mijn kind, mijn ma, mijne chef en ik  
[auteur] Blancquaert, Lieve ; [auteur] Leuven, hulpgevangenis. - ISBN 90-8679-055-0 -
 Brussel : Globe, 2006. - 196 p. 

ill. ; 24 cm 

Lieve Blancquaert portretteerde in dit boek gevangenen en sprak met hen, met hun familie en 
het personeel van de Hulpgevangenis Leuven. Het resultaat is een reeks pakkende 
getuigenissen over spijt en verlies, liefde, angst en hoop. Alles getuigen brengen hun eigen 
verhaal in woord en beeld. Lieve Blancquaert laat ons kennismaken met alle facetten van het 
gevangenisleven, maar kijkt ook in de gevoelswereld van de gevangenen, hun familie en hun 
bewakers. 

Vocvo vzw  BLAN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9458 
Herstel vanuit de cel : werkwoorden van daders  
[auteur] Van Daele, E. ; [auteur] Vanhoeck, K.. - Brussel : Federale Overheidsdienst Justitie, 2007. -
 144 p. 

24 cm ; handleiding 

Werkboek Erkennen, beslissen, verantwoorden, verplaatsen, Het zijn verschillende stappen 
die daders kunnen doorlopen in hun zoektocht naar de gevolgen van de feiten en naar het 
herstel van de schade. Dit boek is een werkboek voor gedetineerden dat hen stimuleert en 
ondersteunt in hun proces op weg naar herstel; het biedt stof tot reflectie, oefening, om mee 
aan de slag te gaan. 

Vocvo vzw  DAEL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

    

c:vocv:7386 
Lesgeven aan gedetineerden : Training in opdracht van het VOCB  
- [auteur] De Rode Antraciet. - Leuven : De Rode Antraciet vzw, 2007. - 12 p. 

31 cm 

De Rode Antraciet staat voor cultuur en vormingswerk met mensen die met justitie te maken 
krijgen. Het grootste deel van onze inzet gaat naar mensen die in de Vlaamse gevangenissen 
opgesloten zitten. Wij hebben eveneens een aanbod naar medewerkers van de 
gevangenissen. 

Vocvo vzw  RODE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9986 
Op weg naar een zonnige toekomst : praktische handleiding voor vrouwen tijdens en na 
detentie  
[auteur] Daamen, Ellen ; [auteur] Jansen, Kim. - ISBN13 978-90-810237-3-3 -
 Amsterdam : Bonjo, 2008. - 80 p. 

21 cm 

Een nieuwe zelfhulpgids, onmisbaar voor (ex-)gedetineerde vrouwen bij hun terugkeer in de 
samenleving. 80 pagina s boordevol handige tips over huisvesting, geldzaken, kinderen, werk 
en opleiding. Kleurrijke, handzame handleiding, schitterend afgewerkt met niet teveel tekst, 
maar toch een schat aan informatie. 

Vocvo vzw  DAAM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:9539 
Ouders achter tralies : ondersteunen van de ouder-kind relatie in de Antwerpse gevangenis  
[auteur] Van Dooren, Joke. - Antwerpen : Karel de Grote-Hogeschool, 2008. - 67 p. 

30 cm 

scriptie bachelor sociaal werk 

Vocvo vzw  DOOR  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9497 
De sociale zekerheid van (ex-)gedetineerden en hun verwanten  
[auteur] van der Plancke, V. ; [auteur] Van Limberghen, G.. - ISBN13 978-90-486-0069-4 -
 Brugge : die Keure, 2008. - 438 p. 

24 cm 

In reeks: 7.2. Socialezekerheidsrecht 

De recente Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden, Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten en Wet betreffende de internering van personen met een 
geestesstoornis confronteren de samenleving met de vraag of de schorsing van 
socialezekerheidsprestaties in geval van detentie of internering van de uitkeringsgerechtigden 
wel verenigbaar is met die nieuwe wetten. De VZW Réseau Détention et Alternatives wenste 
een wetenschappelijke studie over de sociale bescherming van gedetineerden en vond 
onmiddellijk gehoor bij het Centre Droits fondamentaux & Lien social van de Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix. De Koning Boudewijnstichting verklaarde zich bereid tot 
een financiële ondersteuning van het wetenschappelijke onderzoek waarbij ook het Netwerk 
Samenleving en Detentie en de Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel 
werden betrokken. Beide universitaire onderzoeksteams onderzochten twee vragen: geeft 
gevangenisarbeid aanleiding tot de heffing van socialeverzekeringsbijdragen en de 
toekenning van socialeverzekeringsprestaties en welk effect heeft de detentie van een 
uitkeringsgerechtigde op zijn socialezekerheidsrechten, zowel tijdens als na de 
vrijheidsberoving. De onderzoekers stellen een nood aan meer duidelijkheid en 
rechtszekerheid, een gebrek aan coherentie en consistentie van de socialezekerheidsregels 
terzake en een gespannen verhouding tussen de regels van het strafrecht en het 
socialezekerheidsrecht vast. Zij stellen hun aanbevelingen voor in dit boek. 

Vocvo vzw  PLAN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9541 
Studie m.b.t. de organisatie van vorming, opleiding en arbeid als voorbereiding van de re-
integratie van gedetineerden in België  
[auteur] Tournel, Hanne ; [auteur] Snacken, S.. - Brussel : Vrije Universiteit Brussel, 2008. - 142 p. 

30 cm 

Studie uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep 
Criminologie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting De problematiek van de sociale 
re-integratie van gedetineerden is één van de steeds terugkerende thema s binnen een 
moderne samenleving. De hernieuwde aandacht voor sociale re-integratie wordt immers vaak 
(zij het impliciet) gevoed door het recidiveverhaal. Willen we niet allemaal de herhaling van 
strafbaar gedrag voorkomen? Als we willen dat (ex)- gedetineerden als volwaardige leden 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, dan dient deze re-integratie tijdens de 
detentie efficiënt voorbereid te worden. 

Vocvo vzw  TOUR  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8280 
Behoefte aan arbeidsbemiddeling in een detentiecontext ?  
[auteur] Van Belleghem, Franky. - 2009. 

In: Vocvo-trefdag 2009 [documentatiemap]. - Brussel, 28-05-2009. - 01 
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Via het programma Aan de Bak begeleidt de VDAB gedetineerden bij het professionele luik 
van hun re-integratie. In deze workshop worden de geschiedenis, de huidige werking en de 
toekomstplannen toegelicht. Hoe is de VDAB geïntegreerd in de gevangenis? Hoe verloopt 
de samenwerking met de andere diensten? Wat zijn de knelpunten? Dit is slechts een greep 
uit de mogelijke vragen.  
Doelgroep: Alle geïnteresseerden, mensen die in een gevangenis werken krijgen voorrang. 
Begeleiding: Franky Van Belleghem, Detentieconsulent Brugge. 

Vocvo vzw  BELL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:8219 
Ik kompas vrij  
- Gent : Patrick Seys, 2009. - 55 p. 

21 cm 

In januari 2006 nam Stefaan Segaert, onze collega bij Justitieel Welzijnswerk Gent, deel aan 
een contactseminarie over Prison Education in Lancaster. Daar zag het project Open Doors 
het levenslicht. In nog wat vage bewoordingen wilden organisaties uit Griekenland, 
Roemenië, Denemarken en België een bijdrage leveren aan de reïntegratie van 
gedetineerden. In datzelfde jaar is CAW Artevelde de uitdaging aangegaan om in een 
Grundtvig2-project te stappen. Zo ontstond het project Beyond the Open Doors Turning the 
corner in a different world. Gedetineerden in Gent werden geïnterviewd over hun kijk op re-
integratie. Vragen uit deze gesprekken werden gefilterd en werden uitgewisseld met de 
Europese partners. Rond acht thema’s werd informatie verzameld voor een re-integratiegids. 
Via een stuurgroep en een toetsingsgroep was er gedurende het hele project intens contact 
en overleg met gedetineerden. Het was voor elke partner dé uitgelezen kans om over de 
eigen gevangenismuren te kijken, kennis te maken met andere gevangenisculturen, 
ervaringen uit te wisselen én stil te staan bij de eigen nationale knelpunten én tekorten. Al 
tijdens de eerste projectmeetings werd snel duidelijk dat we geen uniform product konden 
afleveren. Elk land heeft immers zijn eigen gevangeniscultuur, gewoontes, wetten en regels 
Het Europese karakter van de vier gidsen uit zich in de kleuren, de thema s en de structuur. 
Deze Ik KOMPAS vrij -gids wil een wegwijzer zijn voor mensen die terug hun plaats willen 
vinden in de samenleving. Het wil een richtingwijzer zijn na een leven binnen de 
gevangenismuren. Met steun van Vocvo vzw en GRUNDTVIG 

Vocvo vzw  IK  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9499 
Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen  
[auteur] Maes, E.. - ISBN13 978-90-466-0227-0 - Antwerpen- Apeldoorn : Maklu-Uitgevers nv, 2009. -
 1228 p. 

25 cm 

Dit monumentale werk (1228 pag.) belicht de ontwikkeling van het Belgisch gevangeniswezen 
en het regime van gedetineerden van 1795 tot 2006. 

Vocvo vzw  MAES  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9494 
Achter slot en grendel : de verworpenen van de rechtsstaat  
[auteur] Dewaele, L.. - ISBN13 978-90-8679-327-3 - Roeselare : Roularta Books, 2010. - 288 p. 

21 cm 

Ook dit boek is geschreven door een penitentiaire beambte. Hij geeft zijn persoonlijke kijk op 
het leven in de gevangenis, gedetineerden, cipiers en hun onderlinge relaties. 

Vocvo vzw  DEWA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:9005 
Schaduw van mijn spiegelbeeld : leven in een gevangenis  
[auteur] Stockfleth, Greta. - ISBN13 978-90-8575-032-1 - Antwerpen : Cyclus, 2010. - 154 p. 

24 cm 

In dit boek schetst Greta Stockfleth, penitentiair beambte in de gevangenis van Mechelen, 
een beeld van het leven in een gevangenis. Het boek gaat terug op het project 'Rondom 
Prison', waarbij buurtbewoners kennis konden maken met de gevangenis en haar inwoners. 
Stockfleth geeft een helder maar genuanceerd antwoord op vragen als: hoe vult een 
gedetineerde zijn dagen? Verdienen ze een tweede kans? Is werken in de gevangenis 
gevaarlijk? We maken kennis met bewakingspersoneel, gedetineerden, welzijnswerkers en 
slachtoffers, die vertellen over hun ervaringen en bedenkingen. Een begeleidende tekst 
plaatst de getuigenissen in een ruimer kader. Na een kort historisch overzicht van de 
gevangenisinstellingen in België wordt gefocust op het doel van de gevangenis, de gevolgen 
van opsluiting, de hiërarchie tussen gedetineerden, het drugprobleem etc. Daarnaast is er 
ook veel aandacht voor de verschillenden diensten die iets met het gevangeniswezen te 
maken hebben, van het gerechtelijk welzijnswerk tot de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Met een aantal paginagrote zwart-witfoto's. Een 
boeiend portret voor leken. 

Vocvo vzw  STOC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9492 
Straf de armen : het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid  
[auteur] Wacquant, L.. - ISBN13 978-90-6445-648-0 - 2de geactualiseerde druk -
 Berchem : EPO, 2010. - 191 p. 

24 cm 

Oorspronkelijke titel: Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l insécurité sociale - uit 
het Frans vertaald door Wim de Neuter en, voor het Theoretisch coda, Geert Verschueren 
Vlijmscherp portret van de VS als gevangenisstaat. Opgesloten staat netjes. Tegen die 
moderne onrechtvaardigheid heeft de Franse socioloog Loïc Wacquant deze striemende 
aanklacht geschreven. Meer bestraffen. Dat is de laatste jaren het credo van het 
strafrechtelijke beleid geworden. En dat heeft niets te maken met het tweeluik 'misdaad en 
straf' maar wel met een nieuw beleid van sociale onzekerheid, gebaseerd op economische 
deregulering en vermindering van sociale hulp. In het kader van deze neoliberale 
machtsgreep krijgt de gevangenis haar oorspronkelijke rol terug: een weerspannige bevolking 
doen plooien naar de heersende economische en morele orde. Gebouwd op de ruïnes van de 
welvaartsstaat ontstaan zo de strafstaat. De strijd tegen de criminaliteit wordt het scherm 
waarachter de nieuwe sociale kwestie wordt verhuld: de veralgemening van onzekere 
loonarbeid en de impact daarvan op de leefruimte en op de overlevingsstrategieën van het 
stadsproletariaat. 

Vocvo vzw  WACQ  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:6998 
Handboek forensisch welzijnswerk : ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk  
[auteur] Roose, Rudi ; [auteur] Vander Laenen, Freya ; [auteur] Aertsen, Ivo ; [auteur] van Garsse, 
Leo. - ISBN13 978-90-382-2020-8 - Gent : Academia Press, 2012. - 414 p. 

24 cm 

In 2002 verscheen bij Academia Press het eerste Handboek Forensisch Welzijnswerk onder 
de redactie van Maria Bouverne-De bie, Kristine Kloeck, Wilfried Meyvis, Rudi Roose en John 
Vanacker. Tien jaar later is het boek aan actualisatie toe. Zowel het justitiële veld als het 
welzijnswerk staan niet stil en worden gevat in ontwikkelingen die een belangrijke impact 
hebben op organisatie en praktijk. Deze ontwikkelingen maken een actuele status quaestionis 
van de organisatie en de discussie over forensisch welzijnswerk noodzakelijk. Het boek is 
opgedeeld in vier delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van 
het forensisch welzijnswerk. In het tweede deel wordt het overheidsbeleid inzake forensisch 
welzijnswerk uitgediept. Het derde deel is gewijd aan de organisatie van het forensisch 
welzijnswerk. Het vierde deel  praktijken van forensisch welzijnswerk  is in vergelijking met de 
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eerste editie van het handboek volledig nieuw. Het betreft concrete praktijkverhalen, waarbij 
actoren vanuit een diversiteit aan praktijken de lezer een inkijk verschaffen in wat de 
dagelijkse realiteit van de forensisch werker kan inhouden. We hopen hiermee vooral de 
lezers die niet vertrouwd zijn met het forensische werkveld meer voeling te laten krijgen met 
deze complexe realiteit. We hopen dat ook dit boek de komende jaren mag fungeren als een 
inspirerend leerboek, niet enkel voor studenten aan hogescholen en universiteiten, maar ook 
voor mensen uit het brede praktijk- en beleidsveld. 

Vocvo vzw  ROOS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10454 
Op bezoek bij papa in de gevangenis : 10 jaar kinder bezoek  
- Gent : CAW Artevelde - justitieel welzijnswerk, 2012. 

1 dvd 

Kinder bezoek in woord en beeld. 

Vocvo vzw  BEZO  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11737 
Littekens aan de oppervlakte. Sporen van diepgang  
- Brussel : Stichting Morele Bijstand voorgevangenen - SMBG, 2012. 

25 cm 

Hendrik Braet, Isabel Pousset, Thomas Marchal en Natacha Péant fotografeerden Belgische 
gevangenen en hun littekens. Esthetische close-ups in zwart-wit of kleurrijke portretten, 
telkens wordt de gevangene als individu in beeld gebracht. Bij elk litteken hoort een verhaal, 
een aangrijpende getuigenis. In het (gelijknamige) boek dat bij de tentoonstelling hoort, doen 
de gevangenen hun verhaal. Hoe zijn ze aan hun littekens gekomen? Zo krijgen we zicht op 
het milieu waarin ze opgroeiden, en de ervaringen die - letterlijk - hun leven hebben 
getekend. 

Vocvo vzw  LITT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11738 
Activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les prisons de Wallonie et de Bruxelles 
2013-2014  
- Brussel : CAAP, 2013. - 95 p. 

20 cm 

Voici la première brochure, consacrée aux activités éducatives, culturelles et sportives dans 
les prisons située en Wallonie et à Bruxelles, publiée par la CAAP1. Pendant 14 ans, cette 
brochure a été réalisée par la FAFEP2 avec le soutien technique de l ADEPPI3.  
Website http://www.caap.be/  

Vocvo vzw  ACTI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11677 
Huizen : naar een duurzame penitentiaire aanpak  
[auteur] Claus, Hans ; [auteur] Beyens, Kristel ; [auteur] De Meyer, Ronny ; [auteur] Gryson, 
Marjan ; [auteur] Naessens, Liesbeth. - ISBN13 978-90-5718-261-7 - Brussel : ASP, 2013. - 120 p. 

20 cm 

Huizen is een vernieuwend en inspirerend referentiewerk voor wie zich betrokken voelt bij de 
problematiek van detentie in de (nabije) toekomst: federale, gewestelijke en lokale 
beleidsmakers, stadsplanners en projectontwikkelaars, magistraten en advocaten, architecten 
en ingenieurs, juristen en criminologen, maatschappelijk werkers, penitentiair personeel, 
justitieassistenten, justitieel welzijnswerkers, forensische behandelaars, onderzoekers en 
studenten. 

Vocvo vzw  CLAU  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:11778 
Hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen een onderzoek naar de behoeften van 
gedetineerden  
[auteur] Brosens, Dorien ; [auteur] De Donder, Liesbeth ; [auteur] Verté, Dominique. - ISBN13 978-90-
9027988-6 - Brussel : Vrije universiteit Brussel (VUB), 2013. - 156 p. 

30 cm 

De belangrijkste thema’s hierbij waren: Hoe is het gesteld met de participatie van 
gedetineerden? Wie participeert en wie niet? Welke motieven en barrières dragen ertoe bij 
dat gedetineerden wel of niet participeren? En welke ondersteuningsnoden hebben 
gedetineerden m.b.t. de brug tussen binnen en buiten? Dit onderzoek biedt handvaten voor 
zowel praktijk als het beleid. Het onderzoek werd uitgevoerd Prof. Dr. Liesbeth De Donder, 
Dr. Dorien Brosens en Prof. Dr. Dominique Verté van de vakgroep Educatiewetenschappen 
van de Vrije Universiteit Brussel. 

Vocvo vzw  BROS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

c:vocv:11337 
Oude uitdagingen, nieuwe kansen! Over de behandeling van geïnterneerden  
[auteur] Vandevelde, Stijn ; [auteur] De Smet, Stefaan ; [auteur] Vanderplasschen, Wouter ; [auteur] 
Ting To, Wing. - ISBN13 978-90-382-2092-5 - Gent : Academie Press, 2013. - 134 p. 

25 cm 

De oprichting van 2 forensisch psychiatrische centra (FPC) in Vlaanderen biedt nieuwe 
perspectieven voor de behandeling van geïnterneerden en betekent een belangrijke stap in 
de verdere ontwikkeling van een forensisch-psychiatrisch zorgcircuit. Bij de uitbouw van een 
behandelingsaanbod in de toekomstige FPC’s is het essentieel om voldoende rekening te 
houden met een aantal aandachtspunten, waaronder de grote diversiteit onder de 
geïnterneerden, het spanningsveld tussen beveiliging en behandeling, het kunnen beschikken 
over gekwalificeerd personeel en het verder kunnen bouwen op beschikbare evidence-based 
kennis en methodieken. De studiedag is het sluitstuk van een driejarig projectmatig 
wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) gefinancierd door de Hogeschool Gent en in 
samenwerking met de Universiteit Gent en het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum 
vzw/Centrum OBRA vzw. Tijdens deze dag bundelen we beschikbare kennis rond de 
behandeling van geïnterneerden en denken we samen met betrokkenen uit verschillende 
sectoren en disciplines na over mogelijkheden tot de verdere uitbouw van behandeling op 
micro-, meso en macro- niveau. 

Vocvo vzw  VAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11197 
Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays : a rating procedure with bilingual 
raters and L1 and L2 benchmark essays  
[auteur] Tillema, Marion ; [auteur] van den Bergh, Huub ; [auteur] Rijlaarsdam, Gert ; [auteur] Sanders, 
Ted. - 2013. 

In: Language Testing. - 2013 jrg. 30 (1), p. 71-97 

It is the consensus that, as a result of the extra constraints placed on working memory, texts 
written in a second language (L2) are usually of lower quality than texts written in the first 
language (L1) by the same writer. However, no method is currently available for quantifying 
the quality difference between L1 and L2 texts. In the present study, we tested a rating 
procedure for enabling quality judgments of L1 and L2 texts on a single scale. Two main 
features define this procedure: 

1. Raters are bilingual or near native users of both the L1 and L2;  

2. Ratings are performed with L1 and L2 benchmark texts.  
Direct comparisons of observed L1 and L2 scores are only warranted if the ratings with L1 
and L2 benchmarks are parallel tests and if the ratings are reliable.  
Results showed that both conditions are met. Effect sizes (Cohen s d) indicate that, while 
score variances are large, there is a relatively large added L2 effect: in the investigated 
population, L2 text scores were much lower than L1 text scores. The tested rating procedure 
is a promising method for cross-national comparisons of writing proficiency. 
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Vocvo vzw  TILL  Achtergrondliteratuur | 15 | Evalueren cursisten 

 
 
c:vocv:12354 
De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk  
[auteur] Scheirs, Veerle. - ISBN13 978-90-466-0696-4 - 1 ed. - Antwerpen : Maklu, 2014. - 305 p. 

Panopticon Libri 8 

Sinds 1 februari 2007 nemen in België strafuitvoeringsrechtbanken beslissingen over de 
strafuitvoeringsmodaliteiten van gedetineerden veroordeeld tot meer dan drie jaar 
gevangenisstraf. De multidisciplinaire samenstelling van deze rechtscolleges, het samenspel 
tussen de verschillende procesdeelnemers en de moeilijke zoektocht naar een evenwicht 
tussen het streven naar de sociale re-integratie van de veroordeelde en het inschatten van 
het risico op recidive vormen een interessante nieuwe penale praktijk die tot nu toe nog 
weinig beschreven en onderzocht werd. In dit boek staan de resultaten van een etnografisch 
onderzoek naar de beslissingsprocessen, -praktijken en interacties van deze rechtscolleges 
centraal en wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag hoe geven de leden van 
de strafuitvoeringsrechtbanken vorm aan hun beslissingen? We proberen inzicht te krijgen in 
hoe de strafuitvoeringsrechtbanken werken, welke betekenis ze daaraan geven, hoe ze de in 
de Wet op de Externe Rechtspositie geformuleerde tegenindicaties operationaliseren in de 
dagelijkse beslissingspraktijk en hoe het samenspel tussen de verschillende betrokken 
procesdeelnemers verloopt. 

Vocvo vzw  SCHI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

E-document 
 
c:vocv:10609 
KunstWerk(t) in de tertiaire sector : evaluatieonderzoek naar ervaringsleren met theatrale 
werkvormen  
[auteur] Oud, Wil ; [auteur] Oostdam, Ron. - ISBN13 978-90-6813-829-0 - Amsterdam : SCO-
Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 2007. - 218 p. 

pdf, 2.90 MB 

SCO-rapport nr. 774 projectnummer 4008 

Het project is in Nederland gestart voor een aantal kwetsbare groepen die achterblijven in de 
arbeidsparticipatie. Zij ondervinden belemmeringen als gevolg van ongelijkheid en 
discriminatie. Dit zijn volgens Kunstenaars & Co vooral (veelal laagopgeleide) migranten, 
gehandicapten, gedetineerden en probleemjongeren.  
Ter bevordering van de maatschappelijke participatie worden verschillende middelen, 
waaronder creatieve activiteiten, ingezet. Voor kunstenaars betekenen deze activiteiten 
bovendien een aanvulling op de beoefening van hun discipline en een verbetering van hun 
inkomenspositie. Het werk van kunstenaars met deze kwetsbare groepen is echter nog niet 
systematisch beproefd en onderzocht en vormt mede de achtgrond van dit project. 
Onderzoek is daarom een belangrijk onderdeel. 

Download hier  

Vocvo vzw  OUD,  Achtergrondliteratuur | 12 | Didactiek basiseducatie 

 

 
c:vocv:8833 
Educatieve vrijheid achter de tralies: een weg naar reïntegratie  
[auteur] Bosmans, Melissa. - 2008. 

map 

thesis 

Zowel de strafinrichting van Oudenaarde als het Vlaams ondersteuningscentrum voor de 
basiseducatie stelden zich de vraag of het educatieve aanbod te Oudenaarde voldoende 
gekend en afgestemd is op haar gedetineerdenpopulatie. Uit de literatuur is gebleken dat er 
een duidelijke behoefte is aan onderwijs en vorming op maat van de strafinrichtingen. 
Hiervoor werd rond de eeuwwisseling enige regelgeving ontwikkeld. Tevens past het binnen 
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het beleid van gelijke kansen en binnen een herstelgerichte detentie. Tot slot sluit het aan bij 
een maatschappelijke nood. 

Download hier  

Vocvo vzw  BOSM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9542 
Een externe evaluatie van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden : eindrapport  
[auteur] Hellemans, Annelies ; [auteur] Aertsen, Ivo ; [auteur] Goethals, Johan. - Leuven : Linc, 2008. -
 187 p. 

pdf, 2.20 MB 

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een externe evaluatie met betrekking tot de 
implementatie van het Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. Opgestart in het jaar 2000, richtte het strategisch plan zich aanvankelijk op vijf 
penitentiaire inrichtingen in de pilootregio Antwerpen-Kempen (Antwerpen, Hoogstraten, 
Merksplas, Turnhout en Wortel). Vervolgens werd het plan uitgebreid naar de gevangenissen 
van Brugge (2003), Hasselt (2006) en Gent (2007). Begin 2008 nam de Vlaamse regering de 
beslissing om het strategisch plan nog in dat zelfde jaar verder uit te breiden naar de 
resterende gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Naast een evaluatie geeft het 
onderzoek ook een inzicht in het aanbod van hulp- en dienstverlening en in de participatie en 
gebruikerstevredenheid van gedetineerden m.b.t. die aangeboden hulp- en dienstverlening. 

Download hier  

Vocvo vzw  HELL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:12281 
De re-integratie van ex-gedetineerden door arbeid  
[auteur] Vandenbogaerde, Jonathan. - Gent : Universiteit Gent, Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, 2008. - 156 p. 

Master in de Moraalwetenschap 

Promotor: Prof. Dr. J. Verplaetse Commissarissen: J. De Vos en J. Meheus –  
Website http://lib.ugent.be/  

Download hier  

Vocvo vzw  VAND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8716 
Activités d enseignement et de formation en prison : état des lieux en Communauté française  
[auteur] Delvaux, David ; [auteur] Dubois, Christophe ; [auteur] Megherbi, Salim. - ISBN13 978-2-
87212-583-8 - Enschede : Koning Boudewijnstichting, 2009. - 92 p. 

pdf, 1010 kB 

Deze recente publicatie van de Koning Boudewijnstichting (2009) bevat een inventaris, 
analyse en aanbevelingen rond vorming en opleiding met het oog op re-integratie van 
gedetineerden in de Franstalige gevangenissen. Er wordt een overzicht gegeven van het 
opleidingsaanbod in de 14 Franstalige gevangenissen, een samenvatting van goede 
praktijken en zwakke punten en aanbevelingen rond de coördinatie van de opleidingen. Deze 
publicatie is een aanrader voor iedereen die zich een beeld wil vormen van onderwijs in het 
zuidelijke landsgedeelte. De tekst kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen twee 
onderzoeksteams van de universiteit van Luik (ULg) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

Download hier  

Vocvo vzw  DELV  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:9449 
Methodisch kader voor trajectbegeleiders justitieel welzijnswerk : hulpverlening in 
detentiecontext  
[auteur] Van Campfort, Steven ; [auteur] Demeersman, Tina ; [auteur] Nuyts, Kristin. -
 Brussel : Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2009. - 255 p. 

pdf, 1.13 MB 

Het methodisch kader voor trajectbegeleiders justitieel welzijnswerk biedt een kader, 
handvaten en instrumenten voor de begeleiding van gedetineerden. De map zal in de 
toekomst nog verder aangevuld en verfijnd worden en er zal een bijhorend 
vormingsprogramma uitgewerkt worden. 

Download hier  

Vocvo vzw  CAMP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9537 
Stageopdracht : onderwijs aan gedetineerden - van crisis naar kans  
[auteur] Billen, Karolien. - Leuven : Linc, 2009. - 85 p. 

pdf, 441 kB 

Scriptie 

STAGEPLAATS: Vocvo - Stagemeester: Régine Cuypers - Stagebegeleider: Nele de Ranter 
Onderwijs is een essentieel bestanddeel van de opvoeding. Van kleins af aan gaan mensen 
naar school om te leren. Op deze manier worden ze voorbereid om te functioneren binnen 
onze samenleving. Maar niet enkel kinderen en jongeren hebben kans en recht op onderwijs, 
ook volwassenen. Binnen het volwassenenonderwijs vormen gedetineerden een doelgroep. 
Het is binnen de context van onderwijs aan gedetineerden dat er gedurende acht weken, ter 
behalen van een diploma Criminologie, stage werd gelopen. De stage vond plaats bij het 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (Vocvo). Deze organisatie heeft 
als doelstelling de Centra voor Basiseducatie en anderzijds de Centra voor 
Volwassenenonderwijs, die niet ondersteund worden door de inspectie en de pedagogische 
begeleidingsdiensten, te ondersteunen. Deze ondersteuning is gericht naar de opdrachten die 
de centra vervullen vanuit het nieuwe decreet volwassenenonderwijs.  
Dit is te lezen in artikel 89 van het decreet van 17 juli 1991. Centraal binnen deze 
ondersteuning staan: · agogische ondersteuning · beheer en ontwikkeling van lesmateriaal · 
opzetten van integrale zorgsystemen binnen de centra en ondersteunen bij het ontwikkelen 
van de interne organisatie van de centra · bevorderen van de deskundigheid van de 
personeelsleden · het coördineren, stimuleren en faciliteren van onderwijsvernieuwing en 
kwaliteitszorg · het ondersteunen bij de realisatie van de eindtermen, specifieke eindtermen 
en basiscompetenties bij de cursisten. Eén van de onderdelen binnen de ondersteuning voor 
wat betreft het volwassenenonderwijs, is zoals reeds vermeld, het onderwijs aan 
gedetineerden. De stageopdracht werd ingevuld onder de begeleiding en coaching van de 
medewerker binnen Vocvo die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het onderwijs 
aan gedetineerden, Régine Cuypers. 

Download hier  

Vocvo vzw  BILL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:8260 
Van crisis naar kans : onderwijs aan gedetineerden. Een handreiking voor de organisatie 
en coördinatie van onderwijs in de gevangenis  
[auteur] Billen, Karolien. - 2009. - 118 p. 

pdf, 453 kB 

Scriptie 

Onderwijs aan gedetineerden is een klein onderdeel binnen de grote sector van het 
volwassenenonderwijs. Lange tijd vond het zijn plaats tussen de plooien van wat er mogelijk 
was in diverse gevangenissen. In het kielzog van het Strategisch plan voor Hulp en 
Dienstverlening aan Gedetineerden is er ook in het onderwijsbeleid gericht op gedetineerden 
beweging gekomen. Er zijn middelen vrijgemaakt voor verscheidene onderwijsprojecten 
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binnen de Vlaamse gevangenissen. Zowel op bovenlokaal niveau als in alle gevangenissen is 
er overleg en samenwerking gegroeid tussen onderwijs en andere instanties die zich richten 
naar gedetineerden. 

Download hier  

Vocvo vzw  BILL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10340 
Detentieregime en langgestraften : een gevalstudie voor de gevangenis van Oudenaarde  
[auteur] Foulon, Sylvie. - Gent : UGent : faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010. - 115 p. 

pdf, 660 kB 

Masterproef 

De Ruyver, Brice promotor Vander Beken, Tom promotor Bij het lezen van de titel van dit 
werkstuk zou u kunnen denken: Alweer over de gevangenis. Deze gedachte is het logische 
gevolg van het oneindig aantal publicaties over het gevangeniswezen die we het laatste 
decennia om het hoofd geslingerd krijgen. Het gaat dan grotendeels om een schrijven over de 
klassieke thema s zoals de aanhoudende overbevolking en in één adem de discussie over 
het al dan niet bouwen van nieuwe gevangenissen, de desinteresse van het grote publiek of 
de traagheid van de beleidsmakers. Gevolg hiervan is dat een belangrijk deel van de 
bestraffingsrealiteit onvoldoende belicht wordt, met name de detentiebeleving. Het is vanuit 
die vaststelling dat ik in deze thesis wil ingaan op de subjectieve beleving van gedetineerden 
en meer in het bijzonder op hoe de langgestraften in de gevangenis van Oudenaarde hun 
detentieregime ervaren. 

Download hier  

Vocvo vzw  FOUL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:10330 
Dromen van toiletdeuren : kwalitatief onderzoek naar de behoeften van gedetineerden met het 
oog op de gevangenis van de 21ste eeuw  
[auteur] Baerten, Marie. - Leuven : K.U. Leuven, 2010. - 117 p. 

pdf, 1.15 MB 

Promotor : Prof. Dr. M. FOBLETS  
Masterproef Verslaggever : Prof. Dr. S. VAN WOLPUTTE aangeboden tot het verkrijgen van 
de graad van Master in de Sociale en Culturele Antropologie. 
Deze verhandeling beslaat twee grote delen. Ten eerste presenteer ik een theoretisch kader 
om de lezer enige duiding en inzicht te verschaffen aangaande de situering en structuur van 
de gevangenis (Hoofdstuk II), het wetgevend kader en de evolutie die het gevangenisbeleid 
doorgemaakt heeft naar aanloop van de constructie van de gevangenis van de 21ste eeuw 
(Hoofdstuk III) en de conceptualisering van het complexe gegeven dat een gevangenis 
uitmaakt (Hoofdstuk IV). Ten tweede zal ik de resultaten van mijn veldwerk weergeven zoals 
ze voortgekomen zijn uit de gesprekken met gedetineerden. Het thema de gevangenis van de 
21ste eeuw beslaat twee grote domeinen: enerzijds de infrastructuur van de gevangenis 
(Hoofdstuk V) en anderzijds de inhoudelijke structuur en organisatie van het leven binnen de 
muren (Hoofdstuk VI, VII en VIII). 

Download hier  

Vocvo vzw  BAER  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10956 
Externe hulpdiensten : zich behelpen in de gevangenis  
- Brussel : 2010. - 53 p. 

pdf, 3.80 MB 

Deze brochure is opgesteld om iedere nieuwe gedetineerde te helpen en u dus van dienst te 
zijn tijdens uw opsluiting, bij de voorbereiding van uw vrijlating en zelfs daarna. Ze is ook 
bedoeld voor uw omgeving. Externe hulpdiensten. In deze brochure worden enkel de 
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diensten voor justitieel welzijnswerk, externe diensten genaamd, voorgesteld, met als 
voornaamste taak hulp aan gedetineerden. 

Download hier  

Vocvo vzw  EXTE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9058 
Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan 
gedetineerden (mei 2010) : volwassenenonderwijs  
- Vocvo, GO onderwijs, OVSG, Provinciaal Onderwijs, ..., 2010. - 11 p. 

pdf, 73 kB 

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de vier 
pedagogische begeleidingsdiensten geven specifieke ondersteuning aan de verschillende 
Centra voor Basiseducatie (CBE) en de Centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Sommige 
opdrachten inzake kennis- en expertiseontwikkeling belangen het volwassenenonderwijs in 
het geheel aan. Daarom is een meer gestructureerde samenwerking tussen de verschillende 
onder-steuningsdiensten, ten behoeve van het volledige volwassenenonderwijs, decretaal 
verankerd.  
Deze bundeling van krachten beoogt ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling 
voor een sterker volwassenenonderwijs, een meerwaarde voor alle centra. Vocvo en de vier 
pedagogische begeleidingsdiensten leggen 20% van de middelen die ze verwerven via het 
decreet volwassenenonderwijs samen in functie van een gezamenlijke kennis- en 
expertiseontwikkeling. 

Download hier  

Vocvo vzw  FUNC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:8847 
Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden : de Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis  
- Brussel : Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Afdeling Welzijn en Samenleving. Team 
Algemeen en Forensisch Welzijnswerk, 2010. - 24 p. 

pdf, 4466 KB 

De Vlaamse overheid wil de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitbreiden en 
verbeteren. De inspanningen op dat vlak zijn sinds eind 2000 verankerd in een strategisch 
plan dat door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Het plan stelt voorop dat ook 
gedetineerden zich ten volle in de samenleving moeten kunnen ontplooien. Het aanbod aan 
hulp- en dienstverlening dat in de brede samenleving voorhanden is, wordt beschikbaar 
gemaakt voor zo veel mogelijk gedetineerden. De brochure bevat een overzicht van de 
manier waarop dat gebeurt, van de verschillende actoren en projecten, en van de 
achterliggende visie en historiek. 

Download hier  

Vocvo vzw  HULP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

c:vocv:10341 
De problematiek van oudere gedetineerden : een behoefteonderzoek naar de hulp- en 
dienstverlening in gevangenissen  
[auteur] Deceuninck, Mieke. - Gent : UGent : faculteit Rechtsgeleerdheid, 2010. - 156 p. 

pdf, 990 kB 

Masterproef 

Promotor : Prof. dr. Freya Vander Laenen Door de keuze van het onderwerp: de problematiek 
van oudere gedetineerden en het bijhorend projectkader zal deze masterproef een 
praktijkgerichte benadering volgen. Het onderzoek zal vooral probleemanalytisch gericht zijn. 
De problematiek van oudere gedetineerden (in België) staat vrijwel niet onder de aandacht 
van belanghebbenden. Toch speelt deze populatie en de bijhorende problematiek een 
belangrijke rol in het globale probleem van overbevolking en de toepassing van de Basiswet. 
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Dit onderzoek tracht een gefundeerd overzicht te bieden van de problematiek waarmee 
oudere gedetineerden in aanraking komen. Het betreft dus WAT het probleem precies 
inhoudt en WAAROM de toestand precies problematisch is. De specifieke oudere categorie 
wil ik graag benadrukken omdat deze aan het groeien is door wijzigingen in het 
veroordelinggedrag. Er worden niet zozeer meer personen gedetineerd maar de uitgesproken 
straffen zijn langer waardoor een vergrijzing binnen de gevangenismuren optreedt. Deze 
populatie heeft ook enkele uitgesproken problemen zoals gezondheidszorg die in de Basiswet 
aandacht kregen. 

Download hier  

Vocvo vzw  DECE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:9442 
Rapport onderwijs aan gedetineerden : tussentijdse evaluatie decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenen onderwijs  
- Brussel : Departement Onderwijs en Vorming, 2010. - 97 p. 

pdf, 642 kB 

Eén van de meer belangrijke vernieuwingen in het decreet volwassenenonderwijs is de 
versterking van het onderwijs dat de centra aanbieden in de verschillende gevangenissen in 
Brussel en Vlaanderen. Het onderwijs aan gedetineerden wordt mee geanalyseerd tijdens 
deze tussentijdse evaluatie. Net als voor de globale evaluatie is het m.b.t. dit thema de 
bedoeling om een eerder beschrijvende analyse te maken van de huidige situatie, en na te 
gaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit type onderwijsaanbod extra te 
ondersteunen. 

Download hier  

Vocvo vzw  RAPP  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:9535 
10 jaar strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden  
- Brussel : Vlaamse Overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2011. - 36 p. 

21 cm 

Het strategisch plan voor hulpverlening aan gedetineerden bestond in 2010 10 jaar. De 
verjaardag was de aanleiding voor een boekje met getuigenissen van hulp- en 
dienstverleners over hun werk en samenwerking in Vlaamse gevangenissen. 

Download hier  

 

 
 
c:vocv:11352 
Behoeftenonderzoek bij onderwijzers : specificiteit van onderwijs aan gedetineerden  
[auteur] Triangle, Ellen ; [auteur] Mattens, Joyce. - Leuven : K.U. Leuven, 2011. - 148 p. 

pdf, 700 kB 

Stageplaats: Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs Vocvo  
Stage Begeleider: Marieke Vlaemynck, Nele de Ranter Faculteit Rechtsgeleerdheid - 
Leuvens Instituut voor Criminologie - Werkcollege Criminologische Praktijk.  
Bijlage 9: Onderwijsaanbod Antwerpen  
Bijlage 10: Onderwijsaanbod Leuven Centraal  
Bijlage 12: Onderwijsaanbod Leuven Hulp  
Bijlage 13: Onderwijsaanbod Merksplas  
Bijlage 14: Onderwijsaanbod Oudenaarde 

Download hier  

Vocvo vzw  TRIA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

Vocvo vzw  10  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:10594 
Small numbers, big problems. Het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke 
gedetineerden  
[auteur] Nuytiens, An ; [auteur] Christiaens, Jenneke. - Brussel : Academic & Scientific 
publishers, 2011. - 234 p. 

doc, 1.65 MB 

Doctoraatsstudie 

Ondanks het groeiende aantal onderzoeken het laatste decennium blijft de kennis over 
criminele carrières van vrouwelijke delinquenten relatief beperkt. Bovendien worden deze 
studies voornamelijk uitgevoerd in Angelsaksische landen en zijn de resultaten niet zomaar 
toepasbaar op de Belgische of Vlaamse context. Belgisch onderzoek naar criminele carrières 
van meisjes en vrouwen is erg schaars. De kennis over dit thema is dan ook ondermaats. Het 
huidige onderzoek is retrospectief opgevat en focust op vrouwelijke gedetineerden.  
Teneinde inzicht te krijgen in hun levensverhaal, werden autobiografische interviews 
afgenomen. Voor elke respondent werden ook officiële data opgezocht (dossier 
jeugdrechtbank of openbaar ministerie (jeugdsectie), strafblad, detentiehistoriek). Het doel 
van dit onderzoek is tweevoudig. Ten eerste wordt nagegaan welk traject vrouwelijke 
delinquenten volgen van kindertijd tot volwassenheid, en welke factoren uit hun levensverhaal 
dit traject (mee) vorm geven. We onderzoeken of er sprake is van type trajecten, en of deze 
trajecten genderspecifiek zijn. Ten tweede wordt nagegaan hoe de vrouwen hun 
levensverhaal en criminele carrière zélf percipiëren en verklaren. 

Download hier  

Vocvo vzw  NUYT  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10147 
T.O.P! Hoe gedetineerde jongeren ondersteunen bij hun terugkeer naar de samenleving? -
Terug op pad coaching  
[auteur] De Vylder, Koen. - 2011. - 38 p. 

pdf, 545 kB 

We beschrijven in deze publicatie de methodiek van het Terug Op Pad coachingproject. TOP 
coaching is een innovatief project dat beleidsmatig de grenzen heeft verlegd tussen het 
algemene welzijnswerk, de integratiesector, justitie, de gevangenis en het Antwerpse 
stadsbestuur. Deze publicatie is het resultaat van intensieve observaties, interviews en 
gesprekken in de periode tussen december 2010 en februari 2011. De TOP coaches werden 
bevraagd en geobserveerd tijdens hun werk, hun gesprekken en hun teamvergaderingen. 
Ook werden vijf jongeren onder TOP begeleiding geïnterviewd. Ten slotte volgden nog 
vraaggesprekken met een uitgebreid netwerk van betrokken partners: - het Antwerpse 
Minderhedencentrum de8 - de gevangenis van Antwerpen - Samen Leven Stad Antwerpen - 
het CAW Metropool - het departement Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap.  
Website http://www.de8.be  

Download hier  

Vocvo vzw  VYLD  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:10328 
Werken en leven in de gevangenis : de gebruikers aan het woord - verslag van ronde 
tafelgesprekken over architecturale noden van de nieuwe gevangenissen  
[auteur] Gilbert, Elli. - ISBN13 978-90-5130-761-0 - Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2011. - 68 p. 

pdf, 1 MB 

In 2010 wordt de Koning Boudewijnstichting via haar Luisternetwerk op de hoogte gesteld van 
de dringende nood aan een ander concept van gevangenissen. Het "Masterplan 2008-2012-
2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden" van de Belgische 
regering, voorziet immers in de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit als oplossing voor de 
overbevolking in de gevangenissen. Vertrekkende van het idee dat deze nieuwe 
gevangenissen lang zullen moeten meegaan, en dat het belangrijk is daarbij goed na te 
denken over hoe ook de behoeften van gedetineerden, personeel en bezoekers best vertaald 
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worden naar een aangepaste infrastructuur, startte de Stichting een project op met Prof. Dr. 
Kristel Beyens en Elli Gilbert van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit van 
Brussel en met Prof. Dr. Marie-Sophie Devresse van het departement Criminologie aan de 
Université Catholique de Louvain. 

Download hier  

Vocvo vzw  GILB  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11405 
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis - nota ter voorbereiding van het debat  
[auteur] Robert, Luc ; [auteur] Maes, Eric. - Brussel : Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC), 2012. - 15 p. 

pdf, 200 kB 

Samen uitgegeven met: Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis - onderzoeksrapport / 
Robert, Luc. - Brussel, 2012 

Download hier  

Vocvo vzw  ROBE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10640 
Open leren in gesloten context : een onderzoek binnen verscheidene Vlaamse gevangenissen 
naar knelpunten rond het open leercentrum en mogelijke oplossingen  
[auteur] Smolders, Gwenny. - Leuven : K.U. Leuven Criminologie, 2012. - 61 p. 

pdf, 271 kB 

Werkcollege Criminologische Praktijk 

Stageplaats: Vocvo Stage Begeleiders: Katrien Mestdagh & Inge van Acker Binnen dit 
onderzoek worden de doelstellingen van een open leercentrum in de gevangenis, de kansen 
die het open leercentrum aan de gedetineerden biedt en de problemen rond het open 
leercentrum en daarvoor mogelijke oplossingen, nagegaan. Er werden voor dit onderzoek 
acht onderwijscoördinatoren, vier leerkrachten die een open leercentrum in de gevangenis 
begeleiden en zeven gedetineerden die gekend zijn met de werking van het open 
leercentrum, bevraagd. De respondenten zijn zo gekozen dat elke Vlaamse provincie, alsook 
Brussel, vertegenwoordigd is. Het doel van het onderzoek is het uitbouwen van een kritische 
reflectie over het open leercentrum in de gevangenis voor het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs. 

Download hier

Vocvo vzw  SMOL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11404 
Grenzen aan de (re)integratie-doelstelling van een humaan detentiebeleid ? Deelname aan 
onderwijs door anderstalige gedetineerden als toetssteen  
[auteur] Evenepoel, Lies. - Gent : Universiteit Gent, 2012. - 96 p. 

pdf, 3.80 MB 

Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master in de pedagogische 
wetenschappen, afstudeerrichting Onderwijskunde en Pedagogiek 

Promotor: Prof. Dr. Nicole Vettenburg In het kader van deze masterproef heb ik geprobeerd 
de discussie open te trekken over de verschillende benaderingen ten opzichte van de 
(re)integratie van anderstaligen binnen vs. buiten de gevangenismuren. Ik heb mij daarbij 
toegespitst op het aanbod Nederlands voor Anderstaligen (NT2). Een hoge maatschappelijke 
druk (en zelfs verplichting) is bij dit aanbod niet onbekend buiten de gevangenismuren. Met 
dit werk heb ik getracht aanzetten te geven tot kritisch denken bij de vraag: Hoeveel 
vrijheidsgraden de maatschappij anderstalige veroordeelden legitiem kan verlenen in hun 
keuze tot het opnemen van een engagement m.b.t. taalintegratie? Dit werk levert een 
bijdrage aan deze vraag door verkennend na te gaan hoe de beleving van anderstalige 
gedetineerden tegenover een specifiek naar hen gericht onderdeel van de hulp- en 
dienstverlening, nl. NT2, zich momenteel verhoudt binnen een humaan detentiebeleid dat niet 
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alleen de basisrechten van gedetineerden wil respecteren, maar ook doelstellingen als (re-
)integratie nastreeft. Deze vraag wordt niet eenduidig beantwoord. Wel wordt betoogd dat 
uitersten zoals volledige vrijheid van keuze en activeringsplicht met repressie tegenover niet-
deelnemers niet te onderkennen grenzen stellen aan de (re)integratiedoelstelling van een 
humaan detentiebeleid wanneer (re)integratie structureel begrepen wordt.  
Website http://lib.ugent.be  

Download hier  

Vocvo vzw  EVEN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:10955 
Informatie voor familie en naasten van gedetineerden van de gevangenissen van Vorst, Sint-
Gillis en Berkendael  
- Brussel : Coördinatie van de diensten voor justitieel welzijnswerk van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, 2012. 

map 

Een initiatief van de 8 algemene diensten voor justitieel welzijnswerk, actief in Brussel. De 
brochure telt 4 hoofdstukken met algemene informatie: - hulp en begeleiding: de diensten 
voor justitieel welzijnswerk - sociale en financiële informatie - juridische informatie - 
gezondheidszorg in de gevangenis De praktische informatie over de mogelijkheden tot het 
bezoeken van of telefoneren met je naaste vind je achteraan in de brochure. Deze informatie 
verschilt van gevangenis tot gevangenis. 

Download hier  

Vocvo vzw  INFO  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

    

c:vocv:10571 
De interne rechtspositie van gedetineerden kwalitatief onderzoek met veroordeelden  
[auteur] Van de Weygaert, Jens. - Gent : UGent, 2012. - 112 p. 

pdf, 512 kB 

Thesis : Master in de criminologische wetenschappen 

Promotor : Prof. Dr. Vander Laenen, Freya Commissarissen : Prof. Dr. Vander Beken, Tom - 
Dhr. Lammens, Wim Het centrale doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de 
achtergronden van uiteenlopende (probleem)ervaringen van mannelijke veroordeelden 
binnen de penitentiaire inrichting van Oudenaarde. Om deze centrale doelstelling te kunnen 
realiseren, formuleert dit onderzoek antwoorden op de volgende centrale onderzoeksvragen? 
1. Welke verschillende ervaringen hebben veroordeelden met hun omgeving en waar situeren 
zich voor hen de voornaamste problemen? 2. Welke zijn de verschillende behoeften van 
veroordeelden en eigenschappen van de omgeving die leiden tot de ervaringen van 
veroordeelden en hoe leiden deze tot een probleemervaring?  
Website http://lib.ugent.be  

Download hier  

Vocvo vzw  Weyg  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
c:vocv:10633 
Klasbak : over onderwijs en gevangenen - Forum  
[auteur] Van Acker, Inge. - Brussel : VSKO, tijdschrift Forum, 2012. - 3 p. 

pdf, 2.99 MB 

artikel uit tijdschrift Forum nr. 06 juni 2012 ; p. 16-18 

Klasbak is een gloednieuw kenniscentrum voor onderwijs aan gedetineerden, dat opgericht is 
in de schoot van de stuurgroep volwassenenonderwijs, en gevoed wordt door de 
onderwijscoördinatoren van de consortia volwassenenonderwijs. Klasbak zal instaan voor het 
professionaliseren van het onderwijs aan gedetineerden in al zijn facetten, en voor het 
profileren van het onderwijs in de gevangenissen. Zowel naar de partners toe als naar de 
brede maatschappij. Klasbak zal vormingsactiviteiten inrichten voor leerkrachten, innovatieve 

http://lib.ugent.be/
http://webi.provant.be/docman/docstore/1792a5/3741.pdf
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10955
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10955
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10955
http://webi.provant.be/docman/docstore/71a96a/3751.zip
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10571
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10571
http://lib.ugent.be/
http://webi.provant.be/docman/docstore/37f92c/3754.pdf
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10633
http://webi.provincieantwerpen.be/record/desktopvocvo/opacvocv/c:vocv:10633


44 
 

projecten ondersteunen zoals het binnenbrengen van afstandsonderwijs in de 
gevangenissen, krachtige aanbevelingen doen naar het beleid, en nog veel meer. 

Download hier  

Vocvo vzw  ACKE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11500 
Prison education : mapping of key data - Annex 4 - Case study : Strategic plan of assistance 
and services to prisoners, Flanders, Belgium  
- Birmingham : European Commission, GHK, 2012. - 14 p. 

pdf, 400 kB 

This case study presents the Strategic plan of assistance and services to prisoners 
(Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden) of Flanders, Belgium. The 
strategic plan was launched in 2000 and is ongoing, funded by the Flemish government and 
implemented in all the prisons of the region of Flanders and Brussels. The strategy is 
considered to be an example of good practice because it has opened up prisons in the 
Flanders region to the outside world , bringing schools and vocational education centres into 
the prisons to offer inmates education and training. This offer is the same as the provision 
available outside prisons, delivered by teachers and trainers who are professionals in their 
field, aware of the latest developments in education and training, and able to use the latest 
methods and materials in prison education as they do outside prison. 

Download hier  

Vocvo vzw  PRIS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11408 
Rapportering geletterdheidsproject - Geïntegreerd werken aan geletterdheid op de 
opleidingsvloer in de Strafinrichting van Oudenaarde : een verkenning van de mogelijkheden  
[auteur] Willemse, Greet. - Gent : Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie - OCB, 2012. - 35 p. 

doc, 250 kB 

Een project ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse centra voor 
basiseducatie in kader van een Oost-Vlaams Plan Geletterdheid. 

In dit projectrapport vertellen we u eerst kort iets over geletterdheid: wat we onder dat begrip 
verstaan en waarom het belangrijk is om er aandacht aan te besteden in opleidingen. Het 
opzet van dit project vindt u op pagina 5. Vervolgens worden de verschillende fases en acties 
toegelicht die in het kader van het project gebeurd zijn: de voorbereidende fase, het 
participatief onderzoek op de opleidingsvloer, en de bevindingen die er uit naar voren 
gekomen zijn met betrekking tot geletterdheid in de opleidingen in de strafinstelling. Ten slotte 
krijgt u een overzicht van mogelijke taken die voor iedere betrokken partner zijn weggelegd 
wanneer men actief wil werken aan het verhogen van de geletterdheid van de gedetineerden 
binnen de Strafinstelling Oudenaarde. 

Download hier  

Vocvo vzw  WILL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11406 
Verkennend onderzoek omtrent de digitalisering van het onderwijs in de gevangenis en 
webleren  
[auteur] Hendrickx, Eline. - Leuven : KUL, 2012. - 63 p. 

doc, 1.30 MB 

Werkcollege Criminologische Praktijk - STAGE plaats: Vocvo 

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe verschillende partijen zich positioneren tegenover de 
digitalisering van het onderwijs binnen de gevangenis. Bovendien worden de risico s en 
moeilijkheden van die digitalisering weergegeven. Hieruit blijkt dat de gevangeniscontext en 
de infrastructuur de meeste moeilijkheden geven. Het veiligheidsrisico wordt het meeste 
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aangehaald door de respondenten. Eveneens worden de voordelen en mogelijkheden 
onderzocht. Zo zou de digitalisering een positieve invloed hebben op de sociale re-integratie 
van de gedetineerden. Daarnaast kan het onderwijsaanbod verruimd worden. Een goede 
infrastructuur zorgt ervoor dat de digitalisering succesvol gerealiseerd kan worden. Coaching 
en begeleiding is eveneens een succesfactor. 

Download hier  

Vocvo vzw  HEND  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:10578 
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis - onderzoeksrapport  
[auteur] Robert, Luc ; [auteur] Maes, Eric. - Brussel : NICC, 2012. - 208 p. 

pdf, 4.13 MB 

Samen uitgegeven met: Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis - nota ter 
voorbereiding van het debat / Robert, Luc. - Brussel, 2012 

De onderzoekers volgden tot midden 2011 alle gedetineerden op die werden vrijgelaten 
tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005. In het totaal waren er tijdens deze periode 
46.789 vrijlatingen. Het ging hierbij om 39.450 personen waarvan 14.754 veroordeelden. Uit 
het onderzoek blijkt dat 44,1% van de veroordeelden die in deze periode vrijkwamen, 
opnieuw in de gevangenis belandt. Voor meer dan de helft van de wederopgesloten 
veroordeelden gebeurde dit binnen de twee jaar. Bovendien blijkt dat deze wederopsluiting 
meestal geen eenmalige uitschuiver is. De helft van wederopgesloten veroordeelden belandt 
nadien minstens twee keer opnieuw in de gevangenis. Wel is het zo dat de helft van alle 
wederopgesloten veroordeelden voor een relatief korte periode opnieuw werd opgesloten, tot 
maximum 1 jaar detentie. 

Download hier  

Vocvo vzw  ROBE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11482 
10 jaar gelijke onderwijskansen op school : tussen trouw aan het beleid en 
aanpassingsvermogen  
[auteur] Juchtmans, Goedroen ; [auteur] Vandenbroucke, Anneloes. - ISBN13 978-90-5550-516-6 -
 Leuven : Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, 2013. - 60 p. 

pdf, 800 kB 

Research paper SSL/2013.01/2.3.2 

Tien jaar zijn scholen aan de slag met het uitwerken en implementeren van een gelijke 
onderwijskansenbeleid. Scholen hebben een weg gezocht en gevonden om dit beleid te 
integreren in hun schoolbeleid. We staan in dit rapport stil bij de vraag of die weg getuigt van 
trouw aan wat het beleid als bedoeling vooropstelde en of scholen de gekregen vrijheid 
hebben aangegrepen om het beleid optimaal te laten renderen in hun lokale context. Website 
http://www.steunpuntSSL.be 

Download hier  

Vocvo vzw  JUCH  Achtergrondliteratuur | 2 | Vlaams onderwijsstructuur 

 
 
c:vocv:11596 
EPOS vzw. Jaarboek 2012  
- Brussel : EPOS, 2013. - 58 p. 

pdf, 2 MB 

EPOS vzw, Europese Programma s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking, is het 
Vlaamse agentschap voor de uitvoering van het Europese een leven lang leren -programma 
of LLP (Lifelong Learning Programme). Dit programma verzamelt de onderwijs- en 
opleidingsprogramma s van de Europese Unie en loopt van 2007 tot 2013. Het jaarboek 
bevat een overzicht van de activiteiten in 2012. Website http://www.epos-vlaanderen.be 
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Download hier  

Vocvo vzw  EPOS  Achtergrondliteratuur | 8 | Europees beleid volwassenenonderwijs 

 
 
c:vocv:11873 
Een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van gedetineerden om (niet) deel te nemen aan 
onderwijs in de gevangenis van Gent  
[auteur] Donckers, Lise. - Gent : UGent, 2013. - 92 p. 

pdf, 1.26 MB 

De volgende onderzoeksvraag werd opgesteld: Wat is de motivatie van gedetineerden die op 
eigen initiatief afhaken nog vóór zij effectief deelnemen, in vergelijking met effectieve 
deelnemers en volhouders? Niet-effectieve deelnemers zijn gedetineerden die nog vóór de 
tweede les afhaken. Men is een effectieve deelnemer vanaf dat twee lessen van de 
betreffende module zijn bijgewoond. Het onderscheid werd voor de analyse tussen vijf 
categorieën gemaakt: Wat is de motivatie van gedetineerden die op eigen initiatief afhaken 
nog vóór zij effectief deelnemen, in vergelijking met effectieve deelnemers en volhouders? 

Download hier  

Vocvo vzw  DOCK  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11583 
Leren in hechtenis : motieven voor participatie aan formele educatie  
[auteur] Halimi, Myriam. - Brussel : VUB, 2013. - 74 p. 

pdf, 1 MB 

Thesis : Masterproef Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen - Agogische 
Wetenschappen 

Promotor: Prof. Dr. Liesbeth De Donder Dit kwantitatief onderzoek richt zich op de 
participatiemotieven van gedetineerden aan formele educatie binnen de Antwerpse 
gevangenis. We maakten gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten. In totaal namen 486 
gedetineerden deel aan het onderzoek. 29% van respondenten participeerde vroeger of op 
het moment van afname aan formele educatie. Zij worden gedreven door de wil om iets bij te 
leren, een motief ressorterend onder de leeroriëntatie, en micro-doelgeoriënteerde redenen 
zoals een attest/diploma behalen en toekomstplannen maken. Daarnaast scoort de 
normaliserende oriëntatie hoog. De sociale en toeleidingsoriëntatie worden zelden vernoemd. 
Dit onderzoek toont eveneens significante verschillen tussen groepen met betrekking tot de 
participatiegraad enerzijds en motivationele oriëntaties anderzijds.  
Website http://www.scriptiebank.be/  

Download hier  

Vocvo vzw  HALI  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11529 
Onderwijs binnen de muren van detentie - Een onderzoek naar het profiel en de motieven van 
gedetineerden die onderwijs volgen in de gevangenissen van Turnhout, Wortel en Hoogstraten  
[auteur] Pijnaerts, An. - Antwerpen : Universiteit Antwerpen UA, 2013. - 62 p. 

pdf, 2 MB 

Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master in de Opleidings- en 
Onderwijswetenschappen 

Promotor: Prof. Dr. G. Lauwers Achtergrond: De laatste jaren gaat er steeds meer aandacht 
uit naar het zinvol invullen van de detentietijd van gedetineerden. Re-integratie in de 
samenleving is een doelstelling van de strafuitvoering. Onderwijs is één van de vijf 
beleidsdomeinen die, binnen het Strategisch Plan Hulpen Dienstverlening, helpt om deze 
doelstelling te realiseren. Doelstelling: Het opzet van dit onderzoek was enerzijds inzicht 
krijgen in de persoons- en detentiekenmerken van gedetineerden die onderwijs volgden in de 
gevangenis. Anderzijds verricht deze studie onderzoek naar de motieven bij gedetineerden 
om onderwijs te volgen en barrières om geen onderwijs te volgen. Design: Er werd een cross-
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sectioneel onderzoek uitgevoerd. Selectie criteria: 640 gedetineerden die in de 
gevangenissen van Hoogstraten, Turnhout en Wortel verbleven kregen de vragenlijst 
aangeboden. 48 gedetineerden werden uitgesloten van het onderzoek wegens tucht, 
penitentiair verlof of veiligheidsredenen. 

Download hier  

Vocvo vzw  PIJN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11582 
Een onderzoek naar de pedagogische principes in het onderwijs aan gedetineerden  
[auteur] Brettar, Julie. - Leuven : KULeuven, 2013. - 86 p. 

pdf, 840 kB 

Thesis : Master in de Criminologische Wetenschappen 

Promotor: Prof. I. AERTSEN In deze meesterproef wordt nagegaan of de basiseducatie aan 
gedetineerden gelijkwaardig is aan die van niet-gedetineerde cursisten, zoals nagestreefd 
wordt in het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden? (Vlaamse 
Gemeenschap, 2000). De gelijkwaardigheid wordt in deze meesterproef geïnterpreteerd als 
dezelfde pedagogische aanpak, tenzij het aanpassen ervan de kwaliteit van het onderwijs 
verhoogt? Deze aanpassing kan bijvoorbeeld nodig zijn om tegemoet te komen aan de 
specifieke leernoden van de doelgroep. Om de gelijkwaardigheid van de basiseducatie na te 
gaan wordt de pedagogische aanpak in de Vlaamse (en Brusselse) gevangenissen in kaart 
gebracht (eerste onderzoeksvraag) en vergeleken met de pedagogische aanpak in de 
basiseducatie aan niet-gedetineerden (tweede onderzoeksvraag). Deze vergelijking gebeurt 
telkens op drie vlakken: de pedagogische visie waarop het didactisch handelen gebaseerd is, 
de gebruikte werkvormen en de omgang met de lerenden. 

Download hier  

Vocvo vzw  BRET  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:11442 
Prison education and training in Europe current state - of - play and challenges - a summary 
report authored for the European Commission by GHK Consulting.  
[auteur] Hawley, Jo ; [auteur] Murphy, Ilona ; [auteur] Souto-Otero, Manuel. - Birmingham : European 
Commission, GHK, 2013. - 92 p. 

pdf, 1.30 MB 

This report offers an analytical summary the current state-of-play and challenges in prison 
education and training in Europe. The report draws on previous work on prison education and 
training undertaken by the European Commission. Website http://ec.europa.eu 

Download hier  

Vocvo vzw  HAWL  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11587 
Het recht van gedetineerden op onderwijs  
[auteur] Jacobs, Lara. - Gent : UGent, 2013. - 34 p. 

pdf, 460 kB 

Bachelorproef in de Criminologische Wetenschappen 

Promotor: Prof. dr. Tom Vander Beken STAGEPLAATS: Strafinrichting Oudenaarde  
Deze bachelorproef wil het bestaan van het recht van gedetineerden op onderwijs aantonen 
en nagaan in welke mate dit recht in Vlaanderen wordt verwezenlijkt. Deze verwezenlijking 
loopt niet van een leien dakje. Bij de realisatie in de praktijk wordt men geconfronteerd met 
verschillende knelpunten. In het werkveld is de vraag naar onderzoek omtrent dit onderwerp 
groot. Vooraleer er naar de knelpunten gekeken wordt, zal er eerst een beeld gevormd 
worden van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om dit recht te verwezenlijken, het 
onderwijsaanbod, de vraag naar onderwijs en de betrokken actoren. Wanneer hier een 
globaal beeld van verkregen is, kan er gekeken worden naar de problemen waarmee men 
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mogelijks geconfronteerd wordt. Door deze op te sommen, kan er nagedacht worden over 
mogelijke oplossingen. Deze bachelorproef draait rond één centrale vraag: In welke mate 
wordt het recht van gedetineerden op onderwijs verwezenlijkt in Vlaanderen en welke 
knelpunten ondervindt men hierbij?  
Website http://www.klasbak.net  

Download hier  

Vocvo vzw  JACO  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:12002 
Reflectie op de interne rechtspositie van gedetineerden : overzicht en ontwikkeling  
[auteur] Leman, Liese. - Gent : Universiteit Gent, 2013. - 136 p. 

pdf, 620 kB 

Master in de rechten 

Promotor: Prof. Dr. F. Vander Laenen De tekst bestaat uit twee grote delen: een eerste deel 
behandelt de evolutie rond deze materie. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op 
concrete aspecten van de rechtspositie van gedetineerden. Website http://lib.ugent.be/ 

Download hier  

Vocvo vzw  LEMA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11955 
Smart rehabilitation - Learning how to get better outcomes  
- Prisoner Learning Alliance PLA and of Prisoners Education Trust, 2013. - 50 p. 

pdf, 4.15 MB 

In November 2012, Prisoners Education Trust established the Prisoner Learning Alliance 
(PLA). The aim of the PLA is; To bring together diverse non-statutory stakeholders with senior 
cross-departmental officials, to provide expertise and strategic vision to inform future 
priorities, policies and practices relating to prison education, learning and skills.  
Website http://www.prisonerseducation.org.uk/  

Download hier  

Vocvo vzw  PLA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
c:vocv:12344 
Onderwijsprogramma's voor buitenlandse gedetineerden in Europese landen De Europese 
afspraken worden niet nagekomen.  
[auteur] Lemmers, Frans. - 2014. 

In: Voor publicatie aangeboden 

Ruim 18% van alle mensen die binnen de Europese Unie (EU) in de gevangenis zitten zijn 
buitenlandse gedetineerden. Zij verblijven in een omgeving waarin een andere taal wordt 
gesproken, met andere gewoontes, ver weg van familie en vrienden en dat vaak voor vele 
jaren. Onder meer door middel van onderwijs tijdens de detentie kan de schade die de 
gevangenschap veroorzaakt worden beperkt en de kans op succesvolle terugkeer en 
reïntegratie in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder worden vergroot. Over de 
bejegening van buitenlandse gedetineerden en het onderwijs zijn door de Raad van Europa 
(CoE) aanbevelingen gedaan. Omdat alle lidstaten van de EU ook lid van de CoE zijn, zijn zij 
moreel aan die aanbevelingen gebonden. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de 
aanbevelingen inhouden en wordt nagegaan in hoeverre de EU-lidstaten zich daaraan 
houden. De gepresenteerde gegevens werden verzameld door het enquêteren van 
functionarissen die voor het beleid en/of de uitvoering van het gevangenisonderwijs in Europa 
verantwoordelijk zijn. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in de periode augustus 2012 tot 
januari 2013, blijkt dat de aanbevelingen van de Raad van Europa niet worden uitgevoerd. 
Het lijkt voor de directies van gevangenissen onuitvoerbaar om passende 
onderwijsprogramma's voor alle categorieën buitenlandse gedetineerden zelf te verzorgen; 
daarvoor is de verscheidenheid aan gedetineerden en talen te groot. Nakoming van de 
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aanbevelingen is ook niet afdwingbaar. Een andere aanpak lijkt noodzakelijk. Het lijkt zinvol 
om op EU-niveau een samenwerkingsverband te creëren dat bewerkstelligt dat 
gedetineerden toegang krijgen tot onderwijsprogramma's vanuit hun land van herkomst: een 
organisatie met een steunpunt in elk EU-land dat vraag en aanbod aan elkaar koppelt. De 
auteur verricht zijn onderzoek als buiten-promovendus onder supervisie van Prof. mr. dr. H. 
Nelen, die is verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht. 

Download hier  

Vocvo vzw  LEMM  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:12162 
Open leren maakt vrij - Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de 
gevangenis van Antwerpen  
- Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2014. - 127 p. 

Projectbegeleider : Prof. Peter Van Petegem  
Opdrachtgevers: Consortium Vol - Ant, CVO Antwerpen  
Projectleden: Mariska Hendrickx, Patrisia Van Holewinckel, Elke Sluyts, Koen Geenen, Seline 
Somers, Inès Neefs.  
Voor u ligt het eindrapport van het project Onderwijs op maat in de gevangenis. Hierin wordt 
eerst een theoretisch kader uitgewerkt rond onderwijs en een open leercentrum binnen een 
detentiecontext. Vervolgens lichten we kort de doelstellingen en de onderzoeksvraag van het 
onderzoek toe. Na het opzet en de methodologie volgt een beschrijving van de 
contextverkenning. Tot slot worden voor u de resultaten en conclusies van dit onderzoek 
voorgesteld en formuleren we aantal aanbevelingen ter optimalisatie. 

Download hier  

Vocvo vzw  OPEN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:12265 
Pijnpunten bij de re-integratie van ex-gedetineerden  
[auteur] Desmedt, Anneleen. - Leuven : KUL, 2014. - 63 p. 

doc, 135 kB 

Bachelorproef Criminologische Praktijk 

Download hier  

Vocvo vzw  SMED  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:12161 
Stageopdracht : doorstroom van opleiding naar gevangenisarbeid  
[auteur] Frans, Shana. - Leuven : Linc, 2014. - 37 p. 

pdf, 360 kB 

Stageverslag 

Hulp- en dienstverlening is een belangrijk en actueel thema in de gevangenis. Vanuit de 
buitenwereld bestaat er belangstelling voor. Zo werd er eind vorig jaar voor Open 
Bedrijvendag is West-Vlaanderen de mogelijkheid geboden aan het publiek om een kijkje te 
nemen in de werkhuizen in de gevangenis van Brugge (Reuse, 07.10.2013). In dit onderzoek 
wordt er specifiek ingegaan op enkele aspecten van de hulp- en dienstverlening, namelijk 
onderwijs en tewerkstelling binnen gevangenissen. Er zal gefocust worden op de doorstroom 
van onderwijs naar tewerkstelling intra muros. 

Download hier  

Vocvo vzw  FRANS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 
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c:vocv:12164 
Van start tot finish Een beschrijvend onderzoek naar de redenen waarom gedetineerden in de 
gevangenis van Antwerpen de lessen vroegtijdig stopzetten. Deel 1: Beschrijving van het 
projectverloop  
- Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2014. 

Verslag Interdisciplinair Project Opleidings- en onderwijswetenschappen  
- Projectgroep: Steven De Clercq, Jo Goossens, Mia Hollants, Tanja Janssens, Rosanne 
Klop, Valerie Slegers  
- Procesbegeleider: Prof. Jan Vanhoof Externe  
- Opdrachtgevers: Vol-ant, Marty Hayen en CVO Antwerpen, Ingrid Vermeir. 

Download hier  

Vocvo vzw  VAN  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 

 
 

Website 
 
c:vocv:9927 
BONJO : Belangen Overleg Niet-Justitiegebonden Organisaties  
 

In: http://www.bonjo.nl/  

BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor 
ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en 
hun relaties. BONJO verstrekt informatie over thema s die deze groepen raken, over o.a. 
detentie, penitentiair recht, opvang na detentie en resocialisatie.  
BONJO bevordert deskundigheid door het geven van trainingen.  
BONJO zet projecten op voor (ex-) gedetineerden, zoals Huisbewaring, het BONJO 
Contactbureau en de BONJO Privé Polis.  
BONJO beantwoordt vragen via de Helpdesk of verwijst door.  
BONJO geeft informatie in de vorm van brochures, het BONJO Bajes Bulletin en deze 
website.  
BONJO signaleert mogelijkheden tot samenwerking en stimuleert contacten en informatie-
uitwisseling tussen de lidorganisaties door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te organiseren. 

Vocvo vzw  BONJ  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10807 
Klasbak  
 

In: http://www.klasbak.net/  

Klasbak is een netwerk voor onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel. Klasbak 
is opgericht in 2012 in de schoot van de Stuurgroep volwassenenonderwijs en werkt nauw 
samen met de consortia volwassenenonderwijs die actief zijn in de Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen. 

Vocvo vzw  KLAS  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:10314 
NICC : Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie  
- FOD Justitie. 

In: http://nicc.fgov.be  

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie, die 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht op vraag van de gerechtelijke overheden. 
Twee directies zijn actief: - De directie Criminalistiek spoort daders van misdrijven op en 
bouwt bewijslast op via identificatie en analyse van sporen van verdachten en modus 
operandi. - De directie Criminologie zoekt naar een betere kennis van het functioneren van 
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het strafrechtelijk systeem. 

Vocvo vzw  NICC  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:11730 
Prison Project  
 

In: http://www.prisonproject.nl/  

Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Om dit te 
onderzoeken, zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring 
binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De deelnemers worden 
gedurende enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, 
tijdens en na afloop van hun detentie. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld 
over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- 
en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden). Op deze 
website vindt u meer informatie over het onderzoek, de onderzoekers en de eerste 
publicaties. 

Vocvo vzw  AIDA  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 
 
c:vocv:7387 
De rodeantraciet  
- Leuven : De Rode Antraciet vzw. 

In: http://www.derodeantraciet.be  

De Rode Antraciet is een instelling voor vormingswerk in de penitentiaire sector. De Rode 
Antraciet ontplooit een werking, gebaseerd op de sociaal-culturele methodiek, voor 
gedetineerden en hun directe sociale omgeving, voor al wie strafrechterlijk met justitie in 
aanraking komt en voor wie werkzaam is in de penitentiaire context als leefwereld.  
De Rode Antraciet staat voor cultuur en vormingswerk met mensen die met justitie te maken 
krijgen. Het grootste deel van onze inzet gaat naar mensen die in de Vlaamse gevangenissen 
opgesloten zitten. Wij hebben eveneens een aanbod naar medewerkers van de 
gevangenissen. 

Vocvo vzw  RODE  Achtergrondliteratuur | 45 | Mensen in detentie 

 

 
 
Tijdschriften 
 
c:vocv:12115 
Panopticon : Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk - Antwerpen 
: Maklu - 2011 - . - 6x per jaar  
- ISSN 0771-1409 - . 
 

 
 
c:vocv:12102 
Krant X - Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, beleidscel Samenleving en 
Criminaliteit - 19???- . - 3x per jaar  
 

Lopend abonnement: ja 

Bewaartermijn: 1 jaar 

Lopend abonnement: ja 

Bewaartermijn: onbepaald 

Lopende frequentie: jrg. 35 (2014): 1 t/m 6 

Vorige frequentie: jrg. 32 (2011): 1 t/m 6 jrg. 33 (2012): 1 t/m 6 jrg. 34 (2013): 1 t/m 6 

Website http://www.maklu.be/panopticon/panopticon.aspx  
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Lopende frequentie: jrg. 14 (2014): nr. 1 t/m 2 

In het kader van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden publiceert de Vlaamse 
Gemeenschap Krant X: een nieuwsbrief voor gedetineerden, bezoekers, het penitentiair 
personeel en diverse actoren uit de hulp- en dienstverlening. Deze nieuwsbrief verschijnt drie 
keer per jaar en behandelt telkens een welbepaald thema dat kan gaan van diversiteit, over 
participatie tot liefde en seksualiteit. Hierbij worden telkens verschillende projecten/initiatieven 
uit verschillende gevangenissen in beeld gebracht.  
Website 
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaangedetineerden/publicaties/
Paginas/default.aspx    
 
Archief - 
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaangedetineerden/publicaties/
Paginas/gevangeniskrant.aspx  
 
 

c:vocv:12105 
Fatik : tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen - Gent : Liga voor Mensenrechten, 1982- 
. - 4x per jaar  
- ISSN 0772-5167 - . 

Lopend abonnement: ja 

Bewaartermijn: onbepaald 

Lopende frequentie: jrg. 32 (2014): 141 t/m 143 

Vorige frequentie: jrg. 20 (2002): 93 t/m 96 jrg. 21 (2003): 97 t/m 100 jrg. 22 (2004): 101 t/m 
104 jrg. 23 (2005): 105 t/m 108 jrg. 24 (2006): 109 t/m 111 jrg. 25 (2007): 113 t/m 116 jrg. 26 
(2008): 117 t/m 120 jrg. 27 (2009): 121 t/m 124 (123 zoek) jrg. 28 (2010): 125 t/m 128 jrg. 29 
(2011): 129 t/m 132 jrg. 30 (2012): 133 t/m 136 jrg. 31 (2013): 137 t/m 140 

Hier vind je een overzicht van de tijdschriften van de Liga voor Mensenrechten. Oudere 
tijdschriften kan je als pdf downloaden. Alle losse artikelen vindt je hier: TvMR & FATIK.  
Om de meest recente jaargang online te raadplegen moet je geabonneerd zijn.  
Website http://www.mensenrechten.be/index.php/site/archief/fatik 
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INFO 
 
http://www.vocvo.be/content/bibcatalogus 
 
Bibliotheekreglement  
Handleiding  

 
Heel wat diensten kun je online zelf beheren: 

 bewaarlijsten opstellen en doormailen 

 reserveren 

 e-documenten downloaden 

 artikels en e-documenten opvragen 

 er zijn verschillende zoekmogelijkheden 

 je persoonlijke leenstatus bekijken 

 verlengingen aanvragen 

 … 
 
Hoe een document reserveren?  
 

 Druk op de titel van het gewenste document uit deze lijst en je komt terecht in de Vocvo 
webcatalogus. 
 

 Druk op “Vraag dit document aan” 
 

 Om gebruik te kunnen maken van onze diensten kan u zich als volgt aanmelden:  

 
 
Heb je nog vragen? Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke. 
 

 

 
 
Infotheek   
Vocvo, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen 
t. 015 44 65 03 
e. ludwine.liefooghe@vocvo.be 
w. www.vocvo.be  
           

 

http://www.vocvo.be/content/bibcatalogus
http://www.vocvo.be/sites/default/files/2015Bibliotheekreglement.pdf
http://www.vocvo.be/sites/default/files/Catalogushandleiding.docx
http://webi.provant.be/desktop/desktopvocvo/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desktop&desktop=desktopvocvo&workstation=&extra=
http://webi.provant.be/desktop/desktopvocvo/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desktop&desktop=desktopvocvo&workstation=&extra=
http://webi.provincieantwerpen.be/desktop/desktopvocvo/core/index.phtml?language=N&euser=&session=&service=illopac&robot=&deskservice=service&desktop=desktopvocvo&workstation=vocv-balie&sessionauth=&extra=ref=962586
mailto:ludwine.liefooghe@vocvo.be
mailto:ludwine.liefooghe@vocvo.be
mailto:ludwine.liefooghe@vocvo.be
http://www.vocvo.be/

