
 
 
 

SUGGESTIES KLASBAK ONDERZOEKSTHEMA’S 

 

Specifieke doelgroep 

Vrouwelijke gedetineerden Wat is het educatief aanbod voor 
vrouwelijke gedetineerden in de 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen? 

Waaruit bestaat de specifieke nood van 
vrouwelijke gedetineerden in de 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen 
op het vlak van het educatief aanbod? 

Beklaagden Hoe ziet het educatief aanbod voor 
beklaagden er uit in de Vlaamse en 
Brusselse arresthuizen? 

Aanbodverstrekkers van educatie in de gevangenis 

Motivatie Wat zijn de beweegredenen van de 
organisaties en instellingen die een 
educatief aanbod verstrekken in de 
gevangenis? 

Wat is het profiel van de 
aanbodverstrekkers van educatie in de 
gevangenis? Wat zijn de 
gemeenschappelijke noemers en waarin 
liggen de verschillen? 

Welke ondersteuning krijgen de 
aanbodverstrekkers van educatie in de 
gevangenis als organisatie? 

Welke ondersteuning bieden de 
aanbodverstrekkers van educatie in de 
gevangenis aan hun medewerkers die 
deze opdracht uitvoeren? 



 
 

Educatief materiaal Waaruit bestaat het educatief materiaal 
van de verschillende 
aanbodverstrekkers in de Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen? 

Het educatief materiaal en het gebruik 
ervan in de gevangeniscontext versus 
buiten de muren: wat zijn de verschillen? 

Wat is de rol van digitale toepassingen 
in het educatief materiaal van de 
aanbodverstrekkers buiten de muren 
versus binnen de muren? Bij verschil 
buiten versus binnen; wat zijn hiervan de 
gevolgen? 

Digitalisering 

 

 

Wat is de visie van het penitentiair 
bewakingspersoneel op de digitale 
inclusie van gedetineerden? 

Wat is de rol van digitale toepassingen 
bij individuele leertrajecten in de 
gevangenis? Wat kan er? Wat kan er 
niet? Wat heeft dit voor gevolgen? 

Andere 

 
K I N D is een expertisecentrum in 
Nederland en een verzameling van 
professionals, kennis en netwerken. Zij 
gaan aan de slag met vragen van en 
over kinderen met een (ex-) 
gedetineerde ouder. Wat gebeurt er in 
Vlaanderen op dit vlak? Hoe zou de 
expertise en de werking van K I N D hier 
een plek kunnen vinden? 

 
Telefoongebruik op cel in de Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen. Doortrekken 
van het onderzoek gevoerd naar het 
fenomeen in de gevangenis van Hasselt. 

 


