
WELKOM OP ONZE 2DE BAKBREAK
Innovatieve vormen van leren in detentie

à Pas je naam en organisatie aan  (klik op name à more à rename)
à Zet in de chat wie je bent en waar je werkt/ in welke hoedanigheid je 

de Bakbreak volgt



11u-11u05 Welkom
Liesbeth De Donder 
(Professor Vrije Universiteit Brussel/ Voorzitter Klasbak) 

11u05-11u20 Learning Inside Out (LIO-project)
Lise Debaere
(Leerloopbaanbegeleider gevangenis Brugge, Leerwinkel West-Vlaanderen)

11u20-11u30 Vragenronde
Moderator: Bieke Deloof (coördinator Klasbak)

11u30-11u45 Transitiehuis Mechelen
Leen Muylkens
(Coördinator Transitiehuis Mechelen)

11u45-11u55 Vragenronde
Moderator: Bieke Deloof (coördinator Klasbak)

11u55-12u Plenaire afsluiting en teaser voor breakouts
Dorien Brosens
(Professor/ postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit Brussel)

12u-12u20 Mogelijkheid tot uitwisseling in breakouts (optioneel)

OVERZICHT VAN DE BAKBREAK



POLL-VRAGEN



INSPIRERENDE LEZINGEN



Learning Inside Out (LIO)
Lisa Debaere

Leerloopbaanbegeleider gevangenis Brugge
Leerwinkel West-Vlaanderen 



Bakbreaks
Innovatieve leervormen in de 

gevangenis en de brug naar buiten



Learning inside out



Leerloopbaanbegeleider

 Lise 

o Sinds 2018 werkzaam bij Huis van het Leren

o Sinds maart 2019 voor het LIO project

o Arresthuis & kortgestraften



Korte voorstelling LIO

 In samenwerking met

o VOCVO

o Leerwinkel West-Vlaanderen (learning shop West-Flanders)

o FOD

o Klasbak

 ESF project

 Oorspronkelijk 3 gevangenissen in West-Vlaanderen

o Uitbreiding in 2020 naar Oost-Vlaanderen

o Uitbreiding 2021 naar alle Vlaamse gevangenissen en Brussel

 Leerloopbaanbegeleiding voor alle volwassenen



Case bespreking

 Enkele casussen waar de brug naar buiten werd gemaakt en het belang ervan

 Drempels de we ervaren

 Noodzaak brug binnen buiten

 OLC



Bedankt voor de 

aandacht!



Transitiehuis Mechelen
Leen Muylkens

Coördinator



Transitiehuis Mechelen
Innovatieve vormen van leren in detentie
2 april 2021

Leen Muylkens



Transitiehuis

� Innovatief?

� Als detentievorm:

�Kleinschalige woonvoorziening voor 15 veroordeelden

�De deelnemers nemen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen. 
�Re-integratie in de samenleving

�Gericht op het leven buiten de muren

� Infrastructuur vs intensieve begeleiding.



Transitiehuis

� Leren in het Transitiehuis
� Reguliere aanbod in de samenleving

� Niet zo innovatief dus…

Of toch?



Transitiehuis

� Wanneer kunnen mensen leren, groeien, zichzelf ontplooien?

� Welke krachten en factoren spelen mee?

� Lerende omgeving

en

hoe we voor individuele groei anderen nodig hebben.



Transitiehuis

� We kunnen pas leren wanneer we ons goed (genoeg) voelen.

� Piramide van Maslow

Ben ik het waard om te mezelf te ontplooien?

En kan ik dat wel?

� ZELFvertrouwen krijg je van de ANDER



Transitiehuis

�Het gaat over het creëren van een leer-cultuur, 

eerder dan het organiseren van leermomenten.



Transitiehuis 

� Hoe doen we dit in het Transitiehuis?
� Terug naar de basis waarin gelijkwaardigheid, betrokkenheid, nabijheid en een oprecht geloof in 

het potentieel van mensen voorop staat.
� Met een team van coaches dat de krachtgerichte visie consequent toepast tot in de kleinste 

details.
� Focus op krachten en talenten
� Eigen regie
� Opnieuw van betekenis zijn

� Met de groep als lerend organisme



Transitiehuis

� Beetje wollig?
� J…

� In de praktijk is het nochtans zeer tastbaar



Transitiehuis

� De groep als speelveld voor leermogelijkheden

� Betrokkenheid = Er zijn en ‘het’ niet vergeten

� Zorgen voor elkaar

� elkaar successen gunnen, hoe klein ook: vieren!

� Geen afwijzing bij falen.

� Verbinding ook in persoon en tijd (andere coach, ander tijdstip, zelfde betrokkenheid)

Heel basaal dus…

Maar voor onze deelnemers een hele nieuwe wereld!



Transitiehuis

�Bedankt voor uw aandacht!
� www.transitiehuizen.be



POLL-VRAGEN



BREAKOUT-SESSIE



Bedankt en hopelijk tot op de volgende Bakbreak!
Werken na vrijlating (27/04, 11-12u)


